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Iš Rusijos.
REVOLIUCIJA RUSIJOJ!

Rusijoj vėl prasideda re
voliucija, bet šį sykį jau pa
ti kariumenė ją pradeda. Jei 
umu laiku valdžiai nepasi
seks ją numalšinti, greitai 
išgirsime, kad caro valdžios 
jau nėra.. Platesnių žinių 
nėra, bet gautosios iki šiol 
skamba šitaip: 
Konstantinopolis, rūgs. 6— 
Ant Juodųjų jūrių sukilo ru
sų laivyno kareiviai prieš 
valdžią ir pradėjo šaudyt iš 
kanuolių į Sevastopolio tvir
tovę. Iš tvirtovės gi ka
nuolių pradėta šaudyt į lai
vyną. Mušis prasidėjo 4 
rugsėjo.

Telegramoj sakoma, kad 
vienas laivas liko nuskan
dintas. Po tam sukilėliai nuo 
Sevastopolio pasitraukę ir 
pradėję atakuoti kitus mies
tus.

Smulkesnių žinių trūksta, 
nes rusų valdžia tokius da
lykus slepia kaip nuo savų 
žmonių, taip ir į užsienį 
siunčiamas telegramas cen
zūruoja.

Kita žinia skamba šitaip:
Peterburgas, 9 rūgs. — 

Kareivių sukilimas įvyko 
šiandien Vilniaus guberni
joj, Lietuvoj.. Susirėmime 
sukilėlių su valdžiai ištiki
mais kareiviais krito negy
vais 100 ir sužeista 200 suki
lėlių. Sukilo kareiviai sapio- 
rai, stovėjusieji Oranų lage
riuose. Jie užgriebė lage
rius. Prieš juos liko pasiųs
ta regimentas infanterijos. 
šioji šūviais išvarė sukilė
lius iš lagerių. Kiek krito iš
tikimu valdžiai kareivių, a-
pie tai nepranešta. Karei- i 
viai kįla už nubaudimą Se-! 
vastapolio sukilėlių. Netik

cevas nurašęs jam laišką, 
kuriame prašė Azefo su juo- 
mi pasimatyti. Frankfurte 
ant Maino jie pasimatę. A- 
zefas smulkiai papasakojęs 
savo biografiją ir tikrinęs, 
kad jisai revoliucijai tetar
navo. Išdavinėjo gi jisai tik 
tuos, kurių išdavimas reika
lingas buvo kitų išgelbėji
mui. Policija Azefui visiš
kai užsitikėjusi buvo. Dabar 
Azefas, kad realibituoti sa
ve partijos draugų akįse, 
nori būti savo draugų tei
siamas. Jis išanksto sutin
kąs išpildyti teismo nutari
mą ir, jeigu teismas pa
smerks ji mirtin, jis sutin
kąs pats nusižudyt.

Prieš važiuosiant pasima
tyt su Burcevu Azefas pa
daręs palikimo "testamen- 
tą.”

7iklino ld Ui C* II n ; karaliaus Jurgio Highland ŽINIOS 18 VISUKi Cast!.« Perei.^ naktį Rara-
Tius čia apsistojo laike ma- 
\ nebrų ir jo palocių saugojo 

g! didelis policijos skaitlius. 
i ’ Moterįs pralindo kokiu tai 

‘ ’ ir
išmetė melsvus vėlukus su 
parašais: "Moterų balsavi
mas reiškia taiką ministerių

1$ AMERIKOS.
Lawrenc'o streiko atbalsiai

Apskričio prokuroras Pel
letier atsišaukia į visuome
nę prašydamas platesnių ži
nių apie buvusį padėtą dina
mitą laike paskutinio Law- 
rence’o audėjų streiko. Jis 
sako, kad jis turi jau aiš
kius prirodymus, jog dina
mito konspiracija buvo su- 
plenuota Bostone, kur ran- 

A j dasi didžiausi audinyčių ofi- 

prirodymų, kad tame 
te Harmanli likę sumušti ir | Hamnton ’ir'lieuVe^antasit314?3. "e ™n tik Breen, 

kuris tą dinamitą padėjo, 
1 arti ket i* kelios ypatos, ku- 

Števenagė'ir“nŪkrito“iš 800 rios zikišio1 PebuY°. kalJt‘na'

Piratai.
Hong Kong, Chinija, 

rncrs — Chiniečių niratai nvmu ta
arba’jūrių plėšikai sugavo budu » Paliaus priešakį i 
ant vieno upės laivo jo sa- šais. >>Moteru balsavi., 
vjmnką ir vynausj inzime- iškj {k ministerių

irių ir paslėpę juos, grąsin- kabinete? Tokie vėlukai bu- 
danu užmušt, jei nebus uz v0 ~ vt; wi t kara. 
juos prisiųsta $20,000. liaus privatiškų ramų.

Sukilėliai apgalėjo ka
reivius. Nelaimės su orlaiviais.

Athens, 6 rūgs. — Čia t§ Londono praneša C , . rp .. ... . .
gautos kaip ir oficijahškos rugSe> kad karaliaus lėkio- :saL . iol.iau? Jis turis užtek

darni užmušt, jei nebus už 
juos prisiųsta $20,000.

Sukilėliai apgalėjo ka
reivius.

Athens, 6 rūgs. — Čia į

žinios, kad Albanijos mies- i -jaučio korpuso kapitonas 
■ te Harmanli likę sumušti ir Hamilton ir licutsr.ar.ta: 
! link Beranos nuvaryti Tur- stuart darė bandymus su 
kijos kareiviai. Sukilusieji karališkais orlaiviais : ‘
albaniečiai nelengvai juos į- ~ ‘ ‘ ‘
veikė. Berana yra arti 
Juodkalnijos rubežio.
Italai paėmė Turkijos laivą.

Konstantinopolis, 4 rūgs. 
Vienas Italijos šarvuočius į- 
įplaukė į Marki uostą, Ma
žojoj Azijoj, ir paėmė ten 
stovėjusį Turkijos laivą.

Bausmes.
"Rteč" išskaito ,kad šįmet 

per 7 mėnesius nubausta 
laikraščių redaktoriai 198 
kartų. Pinigų nubaustieji tu- 
rėjojjžmokėt 16^850^rublių.'Kadangi Marki uostas yra 

"" labai parankus, tad italai jį 
labai saugoja.

Ministeris atsisako nuo 
vietos.

Tien Tsin. Chinija, 5 rūgs. 
Į čia iš Pekino praneša-

Daugiausia nubausta už 
"rinkimų agitaciją.” Dagi 
už konjako skelbimą vienas 
Jaikraštis nubaustas.

Nužudyta.
Sevastopolij nužudyta

i
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daug karų. Visa bėda tuo- 
| met buvo suversta ant strei
kierių. Bet dabar "Lea- 
der” išvelka į aikštę ir tame 
pačių kapitalistų provokaci-

■ ją. Audinyčių savininkai
■ parsitraukę iš Bostono burį
■ visokių valkatų ir kelias
■ dienas juos maitinę ir moki-
■ nę, ką jie turi daryti. Kada 
; streikieriai surengė demon- 
• straciją, įsimaišė tarp jų
■ ir minėti valkatos. Susitikus 

demonstracijai su karais, 
valkatos ėmė daužyt karų

■ langus. Milicija tuomet už
puolė ant demonstracijos ir 
pradėjo skaldyt žmonėms 
galvas.

Taigi ačiū kapitalistų 
provokacijai daug žmonių 
liko sužeista, daug areštuo
ta ir įvairiam laikui pasmer
kta kalėjiman, kur ir šian
dien daugelis tebesėdi visai 
nekaltai.

Žiūrėsime gi, ar valdžia 
darys kokį nors žingsnį ta
me atvėjije, ar ne.

Nutarė streikuoti toliau.
New Bedfordo (Mass.) 

audėjai turėjo pereitoj su
batoj susirinkimą ir balsa
vo: ar streikuoti toliau, ar 
grįžti į darbą. Nutarta 
streikuoti. Streikas eina 
jau du mėnesiu. Streikuoja 
13,000 žmonių. 12 dirbtuvių 

i stovi uždaryta.
Ettoro ir Giovannitti byla.

Lawrence, Mass. — Etto
ro ir Giovannitti byla prasi
dės panedėlije, 30 rugsėjo. 
Byla bus nagrinėjama augš- 
tesniame (superior) teisme, 
Salėm mieste, netoli Law- 
rence’o. Praėjusiam pane- 
dėlije likos pašaukta jau 300 
žmonių, iš kurių bus renka
mi ”džiurės.”

1
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mos (suprask — tai audiny- 
čių savininkai). Apie tuos 

“ - Pelletier jau nesirūpina, nes
iis juos jau turi savo ran- 

lipntpnan- k°b bet J1S gavęs mforma- 
ciją, kad yra da ir daugiau 
tokių nonų, kurie prie dina
mito konspiracijos prigulė- 

30,000 ar 40,000 chiniečių Jo. Jų vardai da neapskel- 
fuvo Įbti ir areštuoti jų da nega-

, . A , Įima, nes nėra reikalingų
. Sanghai, 9 rūgs. — Če- įanl prirodvmų. Todėl pro- 

kiang provincijoj, kaip pra- kuroras prašo, kad visuome- 
nesa is Wen cow, žuvo nuo! - - —
tvano apie 30 ar 40 tūkstan
čių chiniečių. Lietus buvo 
su perkūnija ir taip smar-

į pėdų augščio. Abu ant vie
tos užsimušė.

Viena diena prieš tai už
simušė Vokiteijos impera
toriškos armijos L______
tas Steger. Jis nukrito iš 
500 pėdų augščio.
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jurininkai už tai, kad pabė
go iš kalėjimo.

Karo stovis.
Viršiausiouju į s a k y m u prezidentui Juan Ši Kaijui. 

Sevastopolij ir Kronštande Atsisakęs jis dėl to, kad “ * 
rugpiučio 3 dieną apskelb- ■ Chinija negaunanti pasko- 
ta karo stovis. los nuo svetimų šalių peror-

, j ganizavimui Chinijos ir dėl
Gręsiantis badas. : igSivvsčiusių pačioj Chini- 

Dono srytij javai šįmet į joj betvarkių.
visai neužaugo. Reikėsią 
daugiau 26 milijonų rb. pa- 
šelpos.

Gaisras.
Dega Archangelsko mies- 

sausžemio kareiviai, o ir j u- tas. Gaisras apėmęs dvi 
rininkai kįla orieš 
Revoliucijoniška dvasia ka- bar jau siekia pusę milijono 
riumenėj tiek išsivystė, kad 
galima laukti bile katrą die
ną, kad caras liks paimtas į 
kareiviu rankas ir dabarti
nė valdžia liks prašalinta. 
Pastarojo kariumenės suki
limo tikslas irgi buvo tokis.

Kinus išguja.
Vladivostoke gyvena daug 

kinų. Dabar valdžia nutarė 
visus juos apgyvendinti tam 
tikroje miesto dalij — visai 
atskirai nuo šiaip gyvento
ją.
Nelaimė ant geležinkelio.
Kaukaze susikūlė pačto 

traukinys. Užmušta 11 ir 
sužeista daugiau 40 žmonių.

Plėšikų užmušimas.
Čenstakave kilusioje tarp 

policijos ir plėšikų kovoje 
užmušta 3 ir sužeista 2 plė
šikai. Pas juos rasta 11 
brauningų, 2 mauzeriu, dau
gybė kulkų, dvi bombos, di
namito ir keli tūkstančiai 
rublių pinigų.

Burcevo su Azefu pasi
matymas.

Rusų laikraštis ”Ranneje 
Utro” sakosi iš tikrų šalti
niu sužinojęs, kad žinomas 
šnipų išdavėjas Burcevas 
susekęs Azefo buveinę. Bur-

™,kad Chinijos ministerių 0^nd^š
kabineto urmininkas Lu į Wen igsili -0 ne_ 
Čeng-Hsien padavė savo at- ^rastai lačiai ir nJunešė 

išsakymą . nuo tarnystes ^niečiu bįkužes su žmonė.

ii

valdžią, miesto dali. Nuostoliai da-

rublių.
Maras.

Uralo apskriti j pradėjo 
siausti maras. Numirė 
serga vienas žmogus.

Mirties bausme.
"Rieč” išskaito, kad nuo 1 

sausio iki 1 rugpiučio Rusi
joj pasmerkta mirtin 109 
žmonės. Iš jų nužudyta 56 
žmonės.
Morozovas sėdi tvirtovėj.
Žinomas rusų mokslinin

kas ir rašytojas, neseniai da 
išleistas iš šlisenburgo kalė
jimo, N. Morozovas už raš
tus vėl nuteistas 1 metams 
tvirtovės. Bausmę M. at
liks Dvinsko kalėjime. Šio
mis dienomis ataptu čia ir 
atvarytas.

”Juokų kariumenė.”
Rugpiučio 1 dieną Peter

burgan suvažiavo ”juokų 
kariumenės” būriai pasiro
dyti carui. Suvažiavo išvi
so apie devyni tūkstančiai 
mokslaeivių iš visų mokslo 
apskričių. Čia. carui daly
vaujant, jie buvo muštruo- 
jami. Keliese, "juokų karei
vių” gerokai nuilsę susirgo. 
Vienas numirė.

i
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Permaino išlygas.
Šveicarijoj gauta žinia, 

buk Italija nusprendus pas
tatyti Turkijai prieinames
nes išlygas, kad greičiau už
baigti karę.

Orlaivis nukrito į burį.
Gray, Francuzija, 9 rūgs, 

|— Keturios ypatos liko už- 
i muštos ir 10 sužeista, kada 
orlaivis išsprūdo iš vieno 
orlaivininko rankų ir nu
krito į žiūrėtojų burį. Or
laivininkas pats neužsigavo.

Nelaimė kasyklose.
Lems, Francuzija, 3 rūgs.

— Clarence angliakasyklo- 
se, arti Bruay, Nordo de- 
partmente, įvyko ekspliozi- 
ja. Ir 73 angliakasių mažiau 
ar daugiau susižeidė; išimta 
3 lavonai ir 23 gyvi, bet ap
svilę, angliakasiai. Mano
ma, kad 37 žuvo.
Geras būdas gauti įnamius.

Italija rengiasi pasiųsti 
bilą Turkijos valdžiai už lai
kymą į nelaisvę patekusių 
karės laike turkų. Nelais- 
vių turkų yra keli tūkstan
čiai Italijoj. Juos Italija 
nepaleidžia, kaipo priešus, 
bet ji dovanai nenori jų šert 
ir duot jiems pastogę. Ma
žu ir geras pelnas butų, jei 
pagauti per prievartą žmo
nes, užlaikyti juos nelaisvėj 
ir paskui reikalaut, kad jie 
užmokėtų už pragyvenimą.
Sufragistės prie karaliaus.

Balmoral, Škotija, 5 rūgs.
— Sufragistės prilindo prie

i
i

mis. Miestas Tsing Tien, e- 
santis už 40 mylių nuo Wen 
Čow liko užlietas ir 10,000 
jame žuvo. Liko užlieta van
dens daugelis kaimų ir mies
telių.

Ministerių kabinetas 
pasitraukė.

Belgrad, Serbija, 9 rūgs. 
— Šiandien atsisakė nuo 
tarnystės visas Serbijos mi
nisterių kabinetas. 
kvmą jie remia tuo, buk ap
sirgo kabineto pirmininkas 
Dr. Milovanovicz. Tikra at- 

< sisakymo priežastis, kaip 
manoma, yra painus Balka
nų pussalio padėjimas šia- 

i me momente, nes prie rube- 
j žiu eina baisios skerdynės 
i ir serbai su bulgarais reika
lauja pradėt karę su Turki
ja.
Sako, kad Turkija u Italija 

susitaikė.
Į Vienną telegrafuoja 9 

rūgs., buk sultono valdžia 
susitaikius su Italija ir tai
kos sutartis likusi pasirašy
ta abiejų pusių, bet busianti 
laikoma slaptai, kol liks par
lamentas sušauktas. Nieko 
matomo dabar nebus pradė
ta veikti, bet Italija nustos 
užpuldinėti Turkijos kran
tus ir salas, o Turkija leis 
sugrįžšti išvytiems italams. 
Vienok Ryme liko išleista 
kaip ir valdiška-žinia, kuri 
užginčija tokios taikos įvy
kimą.

Iš karės lauko.
10 rūgs, gauta žinia, kad 

Italijos laivynas ėmė bom- 
barduot miestą Scalanovą. ■ 
Mažojoj Azijoj. Keletas į 
žmonių užmušta, namų dau
gelis sugriauta, gyventojai 
bėga iš miesto.

I
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’lnė, kuri žino ką nors apie 
tą dinamitą, tuojaus prane
štų jam.

Tečiaus žiūrint iš šalies 
nesinori tikėti, kad tie po
nai butų pagal jų prasižen
gimą nubausti. Štai grand 
jury išleido warrantą areš
tuoti milijonierių Wood’ą. 
Yra ir prirodymai, kad tas 
ponas surengė dinamitinį 
suokalbį, tečiaus už $5,000 
parankos jis liko paleistas. 
Tuotarpu gi Ettor ir Gio
vannitti, prieš kuriuos jo
kių prirodymų nėra, neišlei
džiami už jokią kauciją. Ko
dėl vieni taip glostomi, ant 
kitų taip užsivarinėjama? 

Atsijų Todėl, kad pirmieji yra mi
lijonieriai, teisėjų sėbrais, o 
antrieji—skurdžiai ir skur
džių klesos apginėjai. Nors 
toks pasielgimas yra didžiai 
neteisingas, bet kur viešpa
tauja kapitalas, tenai teisy- 

i bės ir negalima tikėtis. Te
nai teismai,-įstatymai ir tei
sėjai gina tik kapitalo rei
kalus, tankiai mindžiodami 
teisybę po kojų. Taip yra 
ir Lawrence. Dėl žmonių 
akių persekiojami neva ir 
kapitalistai, bet tuo tarpu 
jie važinėjasi sau su teisė
jais automobiliuose, geria 
viešbučiuose šampaną, o 
darbininkų vadovai užkalti 
kalėjime. Jau net Roose- 
velto klika sušuko per Law- 
rence’o ”Leaderį”, kad čia 
begėdiškai mindžiojama tei
sybė ir žmogaus tiesos. Gi 
kun. Drake savo prakalboje 
stačiai pasakė, kad pagal 
šventa teisybe Ettor ir Gio
vannitti šiandien pat turėtų 
būt paleisti ant laisvės, o jų 
vieton pasodinti jų perse
kiotojai, teisėjai ir ponai 
Woodai.

Beto, minėtasai ”Leader” 
reikalauja da. kad valdžia 
atkreiptų atida ir į karų 
daužymą laike buvusio au
dėjų streiko. Kaip žinoma, 
laike streikierių parodos 
vieną dieną buvo sudaužv-' 
ta ^nt Lawrence’o gatvių

Amerika prieš Meksiką.
Suv. Valstijų kariumenė 

stovi jau pasirengus ir lau
kia tik paliepimo, kada įsi- 
veršti Meksikon. Amerikos 
kapitalistai, matoma, nuta
rė užgniaužti tenai revoliu
ciją, kuri eina prieš Made
rą. Reikia tikėtis, kad Ma- 
dero prižadėjo jiems už tai 
atsilyginti.

Sustreikavo 300 audėjų 
Lowell’ij.

Į streiką žmones išvedė I. 
W. W. unija. Reikalauja
ma, kad vien tik unijistai 
butų samdomi. Sakoma, kad 
ir kitose Lowellio audinyčio- 
se bus to reikalaujama.

šaudo angliakasius.
Charleston, W. Va. — Ka- 

nawha anglinyčiose strei
kuoja angliakasiai. Prie ka
syklų gubernatorius davė 
kompanijoms miliciją. 7 
rugsėjo vienas milicninkas 
šovė į streikierį ir užmušė jį. 
žmogžudžio neareštavo.

Užmušė 5 meksikos revo- 
liucijonierius.

25 Meksikos revoliucijo- 
nieriai perėjo per rubežių į 

i Suvienytas Valstijas ir susi
dūrė su šios ša] 
viais.
ir 5 meksik’ 
mušti.

Prasidė'
Is karei- 
audymas 

liko už- S



KELEIVIS

Vis darbininkai nukenčia.
Suvienytų Valstijų teis

mas 4 rugsėjo nubaudė 5000 
dolerių New Haven, New 
York ir Hartford geležinke
lio kompaniją, ši kompani
ja labiausiai atsižymi pasa
žierių išnaudojimu, užkrau
nant nepaprastai dideles 
kainas ant biletų. Reikia 
žinot, kad pati ji nemokės nė 
šios bausmės, o surinks nuo 
pasažierių. Jai nėra už
drausta kelt kainas ant bi
letų. Ypač nuo panašių baus
mių nukenčia darbininkai. 
Valdžia paima nuo kompa
nijų po kiek tūkstančių, o 
tos pabrangina savo tavo
ms, kuriuos daugiausiai 
darbininkai perka, ir su
renka daugiau ,negu baus
mės užsimokėjimui. Per
nai cukraus trustas liko nu
baustas ir išsyk cukrus pa
brango keliais centais ant 
svaro. Su mėsos trustu ir 
keliais kitais buvo taip pat. 
Valdžia juos nubauzdama 
pasiplėšia pinigų, o nuken- 
tėjusis trustas turi progą 
pasiteisint, kad jis renka 
pinigus bausmės užmokėji
mui. Vieni žmoneliai džiau
giasi, kad trustas gavo per 
kailį už savo palaidumą, ki
ti išsižioję laukia, kada jis 
atpigįs tavoms, o valdžiai 
ir trustams tuo tarpu Vely
kos.

Turime pastebėt, kad mi
nėtą kompaniją nubaudė už 
peržengimą 8-nių valandų 
darbo dienos įstatymą. Dar
bininkams pasisekė 8 valan
dų darbo dieną padaryti į- 
statvmu geležinkelio darbi
ninkams. Minėta gi gele
žinkelio kompanija vertė sa
vo darbininkus-geležinkel- 
ninkus ir telegrafistus dirbt 
ilgiau, už ką ir atsidūrė tei
sme. Ją nubaudė teismas. 
Jis pasirodė esąs geru ir 
teisingu. Tūli žmonės ma
žu džiaugiasi jau, bet susi-j 
pratę darbininkai žino, kad 
kompanija vieną prasižen
gimą padarė, peržengdama 
8 vai. darbo dieną, o kitą pa
darys. sukolektuodama nuo 
pasažierių bausmei pinigus. 
Darbo jieškantieji ir su įvai
riais reikalais darbininkai 
daugiausiai važinėjasi gele
žinkeliu, todėl jie sudės ir 
bausmei pinigus.

„Draugas” susikompra- 
mitavo.

Tūlas p. P. A. P. nusiun
tė „Draugui” 7 klausimus. 
Visi klausimai paimti iš dva
siškuos mokslo, bet „Drau
gas” nė ant vieno negali at
sakyt. Ypač kvailas jo atsa
kymas į 6-tą klausimą, kur 
P. A. P. klausia: kodėl kuni
gai taip prisirišę prie turtų, 
kuomet skelbiamas jų Kris
taus mokslas sako, kad leng
viau bus verbliudui pereiti 
per adatos skylutę, negu 
turtingam įeiti į dangaus 
karalystę?

Musų „Draugas” štai ką 
ant to atsako:

„Ar tamista skaitei kuni
gų turtus? Iš kur žinai, 
kad jie prie turtų prisirišę?” 

Jeigu jau „Draugas” ne
galėjo geriau atsakyti į tą 
klausimą, tai reikėjo ir laik- 
raštin jį nedėti. Kam gi čia 
jūsų turtus skaityti? Juk 
plėšimas už velykinę išpa
žinti po $3 ir $6, plėšimas 
už šliubus po 25 dolerius, 
nuolatinės peštynės su pa
ra oi jonais už kasos valdy
mą aiškiausiai parodo jūsų 
atsidavimą doleriui. Jus net 
bažnyčioj darot biznį, šv. I 
sakramentus pardavinėjat 
už pinigus, jus Kristaus na
mą pavertėt į paprastą tur
gavietę.
9T~ ' *

i

kunigai prisirišę prie tur
to?” Jus patįs tą parodot.

Bet tai da neviskas. Ant 
pat galo p. P. A. P. prašo 
„Draugo,” kad tas jam pa
aiškintų, kur yra pragaras. 
Girdi, „šventraščiuose pasa
kyta, kad vidurije žemės ir 
šventi tėvai tikėjo tam. Bet 
mokslas prirodė, kad žemės 
vidurys turės neužilgo už
gesti, kaip užgeso jau mėnu- 

; lis. Kur tada rasis praga- 
I ras?”

Na, ir kaip, skaitytojau, 
sau manai, kaip „Drg.” į tą 
klausimą atsakė? Jis prisi
pažino, kad jis visai to neži
no:

„Kur ir kokis yra praga
ras — to mums neapreikš
ta,” sako „Draugas.” Baž
nyčia šitam klausime palie
ka laisvę spręsti kiekvienam 
žmogui. Jeigu tamista ma
nai, kad pragaro nėra že
mės vidurije, tai taip ir ma
nyk sau sveikas...”

Taigi čia pasirodo visas 
dvasiškuos „mokslo” tvir
tumas. Pasirodo, kad jie 
patįs nežino, apie ką jie kal
ba. Jiems tas neapreikšta, 
tai iš kur jus žinot, kad tokis 
pragaras yra?

Leiskite mums, kunigėliai, 
iųs pačių žodžiais pasakyti: 
Bliageriai jus, bliageriail... 
Meluojat ir melo galo pas
lėpt nemokat.

Kitus klausimus paminė
sime kitu kartu.

III laikraštininkų susiva
žiavimas.

Lietuvių Spaudos D—jos 
pirmininkas p. J. M. Tana- 
nevičia prašo mus pranešti, 
kad susivažiavimas bus lai
kytas Chicagos mieste, La 
Šalie viešbutije, ant kertės 
Madison ir LaSalle gatvių, 
kaip buvo jau minėta, 26, 
27 ir 28 rugsėjo dienomis. 
Posėdžiai bus laikomi nuo 
10 valandos ryte iki 5 vai. 
po pietų.

kalbėtojas vienu sykiu. Per 
prakalbas neretai nusiper
ka net tokios ypatos, kurios 
kitaip nebūtų pirkusios. Ir 
perka tik nuo kalbėtojo, ka
da patinka jo kalba. Agen
tas galėtų siūlyti kiek nori, 
o nuo jo daugelis nepirktų. 
Na, o nuo kalbėtojo nusipir
kęs vienokią, kitą sykį kito
kią knygą žmogus įpranta 
skaityt ir paskui pats jieš- 
ko literatūros. Ir argi so- 
cijalistams nelinksmiau, ka
da literatūra plačiau eina? 
Reikėtų džiaugtis, kad kal
bėtojas moka parduoti lite
ratūrą, o ne užkirsti jam 
kelią. Vertėtų specijališkai 
kviesti tokius kalbėtojus, 
kurie moka parodyt naudą 
iš skaitymo, ir leist jiems 
skleist literatūrą. Nedaug 
yra pas mus kalbėtojų, mo
kančių atsakančiai išpla- 
tint literatūrą, o da neran
gesnė yra publika prie jos 
pirkimo, todėl męs turime 
džiaugtis, jei literatūros mi- 
sijonieriams kur sekasi ir 
nevadinti jų vertelgomis. 
Lai tik tie”vertelgos” nusto
ja platinę literatūrą ir judi
nę žmonių protą prie veiki
mo, greitai nusilpnėtų lie
tuvių darbininkų judėjimas. 
Tik vergijos šalininkai bijo 
literatūros platinimo; jie 
vietomis uždraudžia skaity
mą; kitur jie uždeda cen
zūrą ant raštų. Kaip matyt, 
ir tūli musų socijalistai pa
našiais keliais pradeda eit, 
nes klausimas kaslink par
davinėjimo literatūros pa
siekė netik kuopas, bet tū
lus rajonus ir visą Sąjungą.

17 kuopa sako, kad tūlos 
knygos jokios dvasiškos 
naudos neneša. Turbut, jie 
užmiršta, kad žmogus turi 
ne vien tik dvasišką pusę ir 
fizišką, o ir protišką. Pas
tarajai reikalinga yra visa
pusiška gimnastika arba la
vinimas. Tik visapusiškai 
išlavintos smegenis gali tei
singai spręsti. Tiesa, laiko 
ir pinigų neturintiems žmo
nėms patariame skaityt tik 
jų reikalams artimus raš
tus, bet jie negalės iš jų vi
sapusiškai apsišviesti. Bi
blija nėra socijalistiškas, nė 
darbininkiškas raštas, vie
nok kas jos neskaitė, tas di
delį praleidimą padarė. Ant 

įjos remiasi gyvenime esan
tis tikėjimas, kuris turi di
delę įtekmę ant aplinkybių. 
Joje randasi senovės žmo
nių filozofija, dalis jų isto
rijos ir daug ko kito. Su ja 
patiems socijalistams prisi
eina susidurt. Kiekvienas 
inteligentiškas žmogus turi 
perskaityt bibliją. Toliau, 
męs sakome, kad sapninin
kas yra prietarų suorankis, 
bet kaip galėtume tai žinoti, 
jei nebūtume skaitę jo? 
kiekvienas raštas — socija
listiškas ar ne — duoda 
mums daugiau žinojimo; 
kol jį perskaitome ir supran
tame, musų smegenis atlie
ka darbą — jos lavinasi. Ir 
kaip galima sakyt, kad kal-

Keistas socijalistų pasiel
gimas.

„Kovos” No. 36 atranda
me Brocktono lietuvių soci
jalistų kuopos „protestą 
prieš vertelgas kalbėtojus,” 
po kurio pasirašo M. D. Tui- 
nila. Ten grąsinama net 
vardus tų kalbėtojų pagar
sint, kurie drįs pardavi- 
nėt ne Sąjungos išleistas 
knygas.

Turbut, kalbėtojai nė kiek 
neišsigąstų, jei visuomenė 
dasižinotų, kurie iš jų turi 
parduot ne vien Sąjungos 
knygas, o dar ir kitokias.

Proteste kalbama, kad 
knygas gali pardavinėti 
kuopų išrinkti agentai, ku-i 
rie, esą, geriau žino, kokios! 
knygos geriau tinka tos a- 
pielinkės darbininkams. Iš 
to matos, kad 17 L. S. S. 
kuopa nori kalbėtojams už
draust pardavinėt bile ko
kias knygas, kad ir socija- 
listiškas.

Turime patėmyt, kad 
kuopų agentai^ nevisuomet jas neturi tiesos parda- 
yra patjs tiek issilavmę, kad įvairi k ? K 
žinot, kokios knygos geriau *
tinka tos apielinkės darbi- N egana to. Žmogus geru 
ninkams. Atrastume nema- spcijahstu niekad nebus, kol 
žai tokių agentų, kurie tie- neapsipazinęs nors pa- 
siog nežino patjs ką pjr J viršutiniai .su gamtos higi-

Į I
ant lentynų, čia jau ne kal
bėtojai kalti. Kalbėtojams 
Sąjunga duoda tokį pat nuo
šimtį, kaip ir kitos spaustu
vės, ir jie ima pardavinėti 
tas knygas, kurios platinasi, 
o negali imti tokių, kurių 
jau daugelis turi ir kurios 
neina. Prie to, reikia paste
bėti, kad Sąjunga da nėra 
išleidus nė vienos knygos iš 
kitų mokslo srvčių, kaip tik 
politikos. Penėti žmones 
vien tik politika ir neduoti 
jiems kitokio turinio knygų, 
butų aštresnis pasielgimas 
negu kunigų ir Rusijos cen
zūros.

Pabaigoj pridursime, kad 
skaitymas kokių ten nebūtų 
knygų vistiek kur kas la
biau išlavina žmogų ir pada
ro inteligentiškesnių. Bibli
jos, „Draugo,” „Vien. Liet.” 
ir kitų panašių raštų skai
tytojai visgi jau yra kito
kį, augštesni žmonės, negu 
nieko neskaitanti.

17 kuopa, matyt, pavydi 
kalbėtojams, kad tie uždirba 
vieną-kitą 'dolerį už knygas 
ir pyksta, kad kalbėtojai 
reikalauja dar kelių dole
rių už savo sugaištį, talentą, 
prisirengimui ir mokslui su
gaišintą laiką, tai kodėl jos 
nariai neatlieka kalbėtojo 
užduoties ?

Šįmet užsimezgė Bostone 
kalbėtojų unija, pasiryžusi 
nesiduot save taip išnaudot. 
kaip pirma. Tie kalbėtojai 
nesisiulo kalbėt. Jie eina 
ragint darbininkus, kad tie 
nesiduotų save išnaudot. Ir 
publika galėjo drąsiai jiems 
sakyt: „Daktare, išgydyk 
pirma pats save.” Jei kalbė
tojai sutvėrė savo uniją ir 
reikalauja už savo triūsą tu- 

: lo atlyginimo, tai negalime 
jų organizacijos vadinti tru
stu. Gal ir mokytojų drau
gija yra trustu, nes mokyto
jai už dyka nemokina?

17 ir tūlų kitų L. S. S. kuo
pų pasielgimas link literatū
ros pardavinėjimo yra tie
siog atgaleiviškas ir turėtų 
būti prašalintas. Jau dabar 
Sąjungai neapsiima Į keliau- 

į jančius organizatorius nė 
vienas pilnai gabus kalbė
tojas, o kasgi toliaus bus, ka
da kuopos ims visai pažabot 
kalbėtojus ?

POLEMIKA IR KRITIKA.

kodėl, bet pasakysiu, kad so
cijalizmą praktikuot atski
ros ypatos negali ilgai, nes 
neatlaiko konkurencijos su 
kapitalizmu, kuris turi paė
męs visą pasaulį. Nors 
praktikuot jį galima, bet 

i tuomet dar prie didesnio 
vargo gali pasitaikyt nu
žengti, nes kapitalizmas 
socijalizmą smaugia. Rei
kia, kad didžiuma žmonių 
imtų jį praktikuot, kad atsi- 
laikyt prieš kapitalizmą.

Kaslink automobilių tu
riu pasakyti štai ką: soci
jalizmas ir nereikalauja, 
kad ašutiniais marškiniais 
dėvėt. Ir jei kuris iš soci- 
jalistų dar gali geriau atsis
tot, už tai jį negalima nu
peikti. Beprotiška butų imt 
lazdas ir eiti ubagaut, kada 
išvydai, jog ir kiti ubagau
ja. Man rodos, nereikia pa
čiam lįsti į degantį namą, o 
reikia gesinti jį. Taigi jei 

j „Kel.” leidėjai yra da tiek 
gabus, kad nuo skurdo ap
siginti, jie tuomi nė prieš 
socijalizmo principus, nė 
prieš žmoniją neprasižen
gia. „Kel? ir kitus žmones 
kviečia šalintis skurdo ir 
kovoti prieš jo priežastis.

Kas kita yra su kunigais. 
Jie patįs skelbia, buk ves 
žmoniją arškėčiuotu keliu. 
Bet kodėl jie patįs negyve- j 
na „erškėčiuotai?” Kodėl 
jie patįs taisosi kiek galint i 
dailesni ir smagesnį gyveni
mą? Nedvvai „Kel.” leidė- v- *.
jams dailiai gyvent, nes jie 
nekviečia žmonijos į erškė
čiuotą kelią, o šaukia Į laimę.

Kunigai sako, kad tikėji
mas veda žmones prie man
dagumo, doros ir t. t. Ne
tiesa. Patįs žmonės veda 
kunigus, tikėjimo atstovus, 
likti doresniais ir manda
gesniais. Paimkite tik tas 
šalis, kur žmonės tamsus iri 
persitikrįsite, kad dvasiški- 
ja su jais apsieina, kaip su 
galvijais. Kunigai velyk 
šunis kalbina ir su savim 
vadžiojasi, negu 'bėdnus 
žmones. Jie verčia tuos 
vargšus pasninkauti, ke- .. - ....
liais po kokį varstą vaikščio- -Hs S^ecla’ 
ti, bučiuoti kunigų padur- °° >
kūs. Bažnyčiose tik keiks
mai ir pragaru bauginimai 
taip ir verčiasi ant tamsių 
žmonelių galvų. Ar ne taip 
yra Lietuvoj? Kas kita jau 
Amerikoj, kur žmonės ap- 
šviestesni. Čia kunigas turi 
mandagiau ir doriau apsi
eiti, jei nori, kad žmonės 
nas jį lankytųsi. Pati pub
lika priverčia kunigus būt 
geresniais, o ne kunigai 
veikia ant publikos doros.

Bet kam tie visi prikaišio
jimai iš kunigų nusės „Ke
leiviui?” Jeigu jie turi aiš
kius argumentus prieš soci- 
ializmą, lai jie drįsta išeit su 
jais nėr ”Keleivį.” Jei ku
nigai kalba vien tik prieš 
”Kel.” bei kelias kitas ypa- 
tas, tai išrodo, kad jie soci- 
ializmui nėra priešingi, 
keliom ypatom. Jei jie 
parodys, kodėl tikintieji 
gali būt socijalritais, tai 
Įima laukt, kad daugelis 
liks jais.

Visų draugas, J. P.

J
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tik 
ne- 
ne- 
ga-

jenos, istorijos ir tūlais ki
tais mokslais. Visi šie raštai 
nėra partiviški — nėra soci- 
jalistiški. Jei socijalistai 
reikalauja parduot vien so- 
cijalistiškus raštus, jie tar
tum nori, kad žmonės kitų 
mokslų nežinotų. Jie tuo
mi kenkia patįs sau, nes 
tamsus žmoneliai niekad so- 
cijalistais neliks, o ir likę 
greitai pasitrauks.

17 kuopa gailisi, kad Są
jungos knygos guli ant len
tynų, o kitų spaustuvių par
davinėjamos. Jei Sąjunga 
išleido kelias tokias knygas, 

Iš kur teista žinai, kad gerame kalbos nusisekime i kurios nelabai eina ir guli

miau ir ką paskiau skaityt, 
kokiomis knygomis galima 
pripratinti žmones 
prie skaitymo ir 1.1. Reikia 
turėti ilgą pedagogišką 
praktiką, kad patarti teisin
gai, kokias knygas žmogus 
turi skaityti. Vos tik šiek 
tiek prasilavinęs agentas ir 
pats dar turintis pas kitą 
klausti, ką skaityti, negali 
parūpinti pilnai atsakančių 
knygų kad ir savo apielin
kės darbininkams.

Kitas dalykas, agentas 
vargiai kada parduoda tiek 

da jus klausiat: literatūros per metus, kiek I 
Asta žinai, kad gerame kalbos nusisekime!

žvilgis iš šalies.
Iškilus ginčams tarp „Ke

leivio” ir kunigų, norėtųsi 
ir man išreikšti savo mintis. 
Pakėlus „Keleiviui” klausi
mą, kodėl kunigai niekina 
socijalizmą, nudžiugau ir 
tikėjausi, kad kunigai savo 
faktais sumuš „Keleivį” ir 
nurodys klaidingas socija- 
lizmo puses. Į socijalizmą ir 
aš žiuriu abejotinai, bet ačiū 
brutališkai kapitalistiškai 
sistemai ir silpniems argu
mentams musų kunigėlių 
noroms-nenoroms turi žmo
gus artintis prie to visasvie- 
tinio judėjimo ir karts nuo 
karto išvysti socijalizmą 
prieinamesnių, teisingesniu
ir tobulesniu, negu kiti ju
dėjimai. Pirmiausiai meta
si Į akis keistumas musų 
kunigų, kad šie j ”Kel.” pa
statytą klausimą neatsakė, 
nors iškalno buvo užkvies
ti. Kunigai skaitančią vi
suomenę priveda prie nepa
rankumo, nes žingeidus 
skaitvtojas turi šokinėti iš 
”KeI.” i „Draugą,” kurio pil
nos skiltjs liko vien tik apie 
„Keleivi,” o apie socijaliz
mą nyč-nieko nekalbama.

Kunigai sako, kad „Kel.” 
tvirtina, buk socijalizmas 
auga, tai kodėl pats jo ne
praktikuojąs, girdi, ”Kel.” 
leidėjai važinėjasi ai tomobi- 
liuj, o darbininkai jų to ne
turi, esą „Kel.” leidėjai nie
kuo nesiskiria nuo kapita
listų. Aš čia nedarodinėsiu I kioja. 18 rugp. kuopa su-

KORESPONDENCIJOS
HARTFORD, CONN.

Lietuvių šiame mieste gy
vena apie 3000, bet kultūriš
kas judėjimas pas juos pra
sideda tik dabar. Mat, se
nesnieji sulenkėjo, o jaunes
nieji, čia augusieji, prie lie
tuvių judėjimo neprisideda. 
Yra čia vienas kliubas, ku
ris jau kokie metai kaip gy
vuoja, bet vis politikauja, už 
Rooseveltą, Wilsoną ir ki
tus tokius ponus agituoja.

Keli mėnesiai atgal susi
tvėrė LSS. 49 kuopa, bet jos 
narius kiti lietuviai perse-

rengė prakalbas. Kalbėti 
pakviestas A. Antonov iš S. 
Bostono. Kadangi buvo į- 
žangos 10c., tai susirinko 
150 ypatų, o kiti ant gatvės 
stovėdami klausės ir keikė, 
kam neįleidžia už dyką. Į- 
žanga padaryta su tuo tik
slu, kad apsisaugot nuo gir
tuoklių ir trukšmakelių. 
Kalbėtojo tema buvo „Kaip 
męs gyvename?” Aiškino 
darbininko gyvenimą nuo 
pat jo užgimimo iki mirties. 
Kadangi musų gyvenimas 
yra skaudus ir biaurus, tai 
ir kalbėtojui sekėsi iššaukti 
publikoj entuzijazmą.

Po prakalbų buvo leista 
publikai duot klausimus. 
Svarbiausi ginčai buvo už 
Rooseveltą, nes vienas iš 
kliubiečių stengėsi darodyt, 
jog tai geriausis žmogus. 
Kalbėtojui lengvai pavyko 
sumušt faktais oponentą. 
Karčemninkai irgi buvo 
pradėję klausinėt, bet jų 
klausimai buvo skysti.

Išparduota gana daug li
teratūros ir užrašyta kele
tas „Keleivių.”

Užpakali j sėdėjęs
PORT WAYNE, IND.
Lietuvių čia yra 14 šeimy

nų ir pavienių 5 kartus tiek. 
Didžiuma jų sulenkėjusi. 
Laikraščių pareina čia tik 1 
egz. „Keleivio” ir 1 egz. „V. 
Liet.”

25 rugp. lenkai turėjo pik
niką. Lietuviai irgi dalyva
vo. Po įsigėrimo buvo peš
tynės, bet niekas neareš
tuotas, nes policijos nebuvo.

- Tikrai matęs.
PHILADELPHIA, PA.
24 rugpiučio atsibuvo L. 
S. 1 kp. vakaras. Buvo

vaidinta vieno veiksmo ko
medija „Apsiriko.” * Lošė
jai visi lošė gana gerai ir vi
siems buvo tinkamos rolės. 
Tik vargoninko rolę lošė 
blogai. Pirmose sėdynėse 
vos tik buvo girdėt, ką jis 
kalba, o paskutinieji nieko 
negirdėjo. Vieni sako, kad 

■ kad tvli. 
Tas žmogus gali lošti rolę 
be žodžių, arba visai nepasi
rodyti ant scenos, nes savo 
lošimu tik kitus aktorius 
nupuldo. Žmonių buvo daug 
ir visiems teatras tiko. Po 

i lošimo buvo šakiai ir skra
jojanti krasa. Materijališ- 
kai ir gana gerai nusisekė.

Philadelphietis.
KENOSHA, WIS.

25 rugpiučio čia kalbėjo 
rusų revoliucijonierius Bie- 
lousov. Žmonių susirinko a- 
pie 350. Jis aiškino apie išei- 
vystę, nurodydamas, kad 
męs atvykom čia ne caro 
bijot, o laisvai gyvent. Daug 
žingeidžių faktų papasako
jo apie išsiųstuosius į Sibirą 
politiškus kalinius ir jų var
gingą padėjimą. Kvietė 
nors čia esant prisidėt prie 
Rusijos žmonių ir kariume- 
nės švietimo, kuri padės 
žmonėms iškovoti laisvę, ir 
Rusija liks labiau patrau
kianti, negu Amerika. Ru
sijoj revoliuciją įvykdįsią 
tik visų tautų darbininkai, 
nesiskirstant į tautybes, o 
einant išvien.
Po prakalbų rinktos aukos. 
Sudėta $6.66. K. B.

ST. CHARLES, ILL.
Čia lietuviai kultūriškai 

stovi nežemai; mat, nėra ku
nigo ir niekas jų neklaidina. 
Yra 3 pašelpos draugijos. 
Nors buvo laikraščiuose ra
šyta, buk čia nepasisekė L. 
S. S. kuopos sutvert, bet tai 
melas, čia susiorganizavo 
socijalistų kuopelė ir gana 
smarkiai veikia. Socijalis
tai yra ir TMD. nariais. Jie 
rengia teatrą ir statys ant 
scenos „Pirmi žingsniai.” 

Kunigo vaikėzas.
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EDWARDSVILLE, PA.
Šis miestelis į keletą metų 

užaugo į didelį ir perviršijo 
kaip kuriuos miesčiukus. 
Biznis eina labai gerai viso
kių rūšių: smuklėse, mėsi- 
nyčiose, kepyklose, bažny
čiose ir kitur. Ant vienos 
nedidelės gatvės yra aštuo- 
nios bažnyčios.

2 rugsėjo pas smuklininką 
M. Straigį įvyko baisus at
sitikimas. Kazys Stanelis ir 
Jurgis Janavičia lošė bili- 
jardus ir susiginčijo, kas 
iš jų geriau išloš. Ša
lia stalo sėdėjo T. Juškaus- 
kas ir pašiepė Stanelį. Tas 
šoko prie Juškausko ir dūrė 
lazda; pataikė į akį. Lazdą 
suvarė į smegenis ir nulužo 
jos galas. Juškauskas krito 
ant grindų visai negyvas. 
Atbėgo daktaras ir policija 
ir išėmė galą lazdos iš akies. 
Juškauskas visai buvo negy
vas, bet daktaras pripažino, 
kad dar jis yra gyvas. Nu
vežė jį į ligonbutį ir neužil
go gauta žinia, kad numi
ręs. Juškauskas paliko mo
terį su 9 mažų vaikų ir dar 
vieno laukė Į trumpą laiką. 
Stanelį paėmė į kalėjimą. Jis 
irgi paliko moterį su pen
kiais mažais vaikeliais. Sta
nelis dirbo Bartels bravore; 
važiojo alų. Abu yra katali
kai, bet Stanelis ne girtuok
lis ir ne peštukas. Gyvena 
Edwardsville per 20 metų ir 
buvo labai geras žmogus. 
Dėl t ogi ir dabar visi ste- 
biasi, kaio jam galėjo ta ne
laimė atsitikti.

D. čepreckis.
EASTON, PA.

18 rugpiučio vėl lankėsi 
pas mus kunigas ir vėl buvo 
susirinkimas tvėrimui para
pijos, tik šį kartą labai ne 
ant naudos tvėrėjų parapi
jos viskas užsibaigė.
- Tvarkytojai to sumanymo 
nadave atskaita, kiek vra 
lietuvių šiame mieste; pasi
rodė skaitlius mažas, bet tas 
baisiausia, kad skaitlius 
nemažas tokių, kurie su
vis nenori duotis save 
kirpti. Susidaręs komite
tas manė per prievartą 
įsteigti parapiją, bet nesi
sekė.

Susirinkimas buvo visai 
skvstas, ant kurio daug ti
kėjosi rengėjai, kadangi bu
vo gerai išgarsintas; manė, 
kad tik sulėks dvidešimts- 
penkinės ir bus bažnyčia, 
kunigas su klebonija.

Besvarstant, kaip gauti 
nuo žmonių pinigėlius, jie 
patįs tarp savęs nepasidali
no ir susipyko, darydami 
planus, kokią būdavot tą 
bažnyčią. Tuo tarpu gavo 
balsą F. L., kuris darodė, jog 
Eastone bažnyčia su para
pija neįvykdoma, kadangi 
negalima pagal nesuorgani- 
zavimą žmonių (? Red) ; jis 
darodė, kad kur kas pasek- 
mingiau galima pabudavoti 
svetainę ir tada, turint sa
vo vietą dėl susirinkimų, ga
lima manyt apie parapiją. 
Kunigas pasakė, kad, esą, 
jie turi padaryt parapiją; 
tada F. L. pridūrė, kad ir 
šiandien nėra kur susirinkt, 
— reikia rinktis po svetimu i 
stogu. Kunigas nutilo, žmo
nės pradėjo stot ir skirsty
tis ; daugumas eidami pradė
jo kalbėt, kad čia „monkių 
biznis.”

Atsirado pas mus ir veid
mainių.

Išpradžių, kol da buvo 
kalbama apie statymą baž
nyčios, pasiprašęs balso J. 
B. J—tis. žinomas visiems 
eastoniečiams, davė širdin
gus, patarimus, kad statant 
bažnyčią ir ją pavedant vys
kupui. vyskupas duosiąs ko
kius 3 tūkstančius. Kitą 
kartą iis darodinėjo, kaip ir 
kokiu budu būdavot bažnv-1 
čia.

WATERBURY, CONN.
25 rugp. L.S.S. kp. turėjo 

surengus pikniką ant Rin
kevičiaus farmos, bet gaila, 

• kad prastoj vietoj buvo su
rengtas, o antra, išėmus ru
dį, galima sakyt, nieko ne
buvo. Gaila, kad komitetas 
neapsvarstęs arba nepasi
klausęs s e n e s ni ų rengėjų, 
pasielgė pagal savo nuomo
ne.

25 rugp .buvo sušauktas 
delegatų iš visų draugysčių 
antras susirinkimas svetai- 

! nėj No 103 Green gat. išneši
mui protesto. Nors buvo nu
tarta antrą susirinkimą lai
kyt svetainėje 48 Green gat., 
nes delegatai Neprigulm. 

iKliubo patįs buvo pasiūlę, 
bet tą pasiulimą per savo su
sirinkimą atmetė — prane
šė, kad svetainės neduos. 
Gaila, kad Neprigulmingas 
Kliubas nemato reikalingu
mo prisidėt prie protesto 
nrieš Rooto bilių ir Ettor su 
Giovannitti laikymą kalėji
me. Mes ir tikėjomės, kad 
Nep. Kliubas gali taip pasi
elgti su savo prižadėjimu, 
nes jis yra laikomas po Siau- 
rusaičio skvernu.

Delegatus prisiuntė į ant
rą susirinkimą šios draugys
tės: Politiškas Kliubas, L. S. 
S. 34 ko., Gedemino drau- 
gvtė, Lietuvos Sūnų d-stė, 
Šviesos d-stė, Brolių d-stė ir 
Rūtos (moterų) d-stė. Nu
tarta surengti mass-mitin-i
gas. Parkviesti du kalbėto-1 
jus: Šmitą ir Bagočių ir po 
prakalbų išnešti protestą j 

i prieš Rooto bilių ir prieš lai- Į 
kvmą kalėjime Ettoro su j 
Giovannitti. Surengti mi- j 
tingą be įžangos. Visos sep
tynios draugystės sumokės 
lėšas proporcijonališkai; ap- 
rubežiuota komitetas pada-

i ryti nedaugiau iškaščių kaip 
$30. Kaip galint greičiau 
rengt mass-mitingas. Komi
tetas pranešė, kad pribus 8 
rugsėjo kalbėtojai ir mitin- 

1 gas įvyks svetainėj 103 
Green gatvės; prasidės 6 
vai. vakare.

25 rugp. surengė Luk. pra
kalbas svetainėj 48 Green
gat. . vakare, ir buvo praneš
ta, kad galės duot užklausi
mus. Na ir susirinko Wa- 
terburio kritikieriai. Luk., 
matydamas, kad galima pa- 
srėbt iš kunigo bliudo, susi
vienijo su juo ir ėmė skelbt 
Kristaus mokslą. Bet jam

meužteko vieno kunigo sriu- 
ibos. Atspausdino Liuteriu ti-i

1
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Jau daug laiko prabėgo, 
kaip p. J. J—tj išmetė iš 42 
LSS. kuopos.

J. Ratinis.
MAHANOY CITY, PA
Šiose vietose darbai vien 

kasyklose. Eina darbai la
bai gerai. Kuomet kompa
nijos spiria dirbti greičiau, 
tad nelaimių trigubai didi
nasi. Klausyk: tai sužeidė, 
tai užmušė, — kas diena su 
darbininkais kartojasi bai
sios nelaimės ir labai leng
vai praleidžiamos liūdnos 
procesijos užmuštų aukų; 
mat, priprasta.

Po streiko unija gyvuoja 
stipriau. Daug energijos 
priduoda darbininkų laimė
jimas dešimto procento ant 
algų. Unijistai vis drąsiau 
pradeda reikalaut prašalini- 
mo iš darbo „biznierių.” Y- 
pač karčemninkai labai di
delę sutartį turi su darbda
viais. Jie greit gauna dide
snius kontraktus, žinoma, 
su pagelba degtinės. Tokis 
kontraktorius turi po keletą 
darbininkų ir kuomet tie 
vargšai neateina pas jį pra- 
gert savo uždarbį, greit lie
ka visaip pesrekiojami 
darbe ir visai atstatomi iš 
darbo. Dėlto ir reikalauja 
unijistai, kad toki ponai bu
tų suvis nepriimami į darbą.

Laukis.

kėjimo Dragunaičio iš.Nau- 
gatuck parašytą knygelę. 
Katalikų kunigas, matyda
mas neištikimybę tos avelės, 
iškeikė jo knygutę ir pas
merkė jį patį. Tuo pačiu lai
ku kalbėjo Indust. Workers 
of the World organizatorius 
Šmitas apie unijos reikalin
gumą. Kritikai, sukritika
vę Luk., pradėjo kibt prie 
Šmito, bet tas trumpai ir 
aiškiai atsakė ant užklausi
mo. Salonas pradėjo skelbt, 
kad I. W. W. eina sykiu su 
socijalizmu; tad Pruselaitis 
atsistojo ir pradėjo aiškint 
socijalistų platformą. Pirm- 
sėdis Ragickas ėmė stabdyt 
Pruselaitį, bet publika švilpė 
ir reikalavo, kad Pruselai
tis kalbėtų toliau. Na, ir 
Pruselaitis trumpai paaiš
kino socijalistų platformą. 
Susitvėrė kuopa I. W. W. iš 
25 narių. G. R. Pelekas.

LEWISTON, ME.
105 kuopa LSS. sykiu su 

vietiniais anglais socijalis- 
tais surengė protesto mitin
gą 1 rugsėjo. Protestuota 
prieš laikymą kalėjime Ett
or ir Giovannitti. Žmonių 
susirinko apie 400. Kalbėjo 
angliškai I. W. W. organi
zatorius Legere, o lietuviš
kai J. Šmitas. Prakalbos nu
sisekė gerai. Aukų Ettor 

Į ir Giovannitti bylos vedi
mui surinkta $26.36.

F. Kaulakis.

I

EXETER, N. H.
24 rugp. pas vieną lietuvi 

buvo krikštynos. Girtuok
liauta ir staugta, kol svečiai 
neįsidrąsino tiek, jog pradė
jo pašalinius žmones revol
veriais gązdint. Nakčia jie 
patjs susipešė ir policija bu
vo atėjus areštuot, bet gir
tuokliai pasislėpė.

Pas mus tik girtybe ir už
siima lietuviai. Jei paren
gia kada prakalbas, tai kaip 
kalbėtojas laisviau pakalba, 
kitą syki bijo kviest. Ypač 
jiems pikta, kad kalbėtojai 
už girtybę nepagiria.

Jono vaikas.
WATERBURY, Conn.

Čia atsirado karštas kata
likas J. O., kuris nuolatos 
lankė p. P. saliuną. Vieną 
dieną jis susibarė su kitu 
žmogum karčemoj ir norėjo 
šaut į jį. Bartenderis šoko 
jį sulaikyti ir liko sužeistas 
dviem šūviais. Bartenderis 
nuvežtas į ligonbutį, o ka
talikas areštuotas.

Nekantrus vaikinas.
CHICAGO, ILL.

Nedelioj, 11 rugp. buvo 
paregtas šeimyniškas pik
nikas „Rūtos” ir 81 kp. LSS. 
choro, kuriame dalyvavo a- 
pie šimtas ypatų. Iš prie
žasties blogo oro visą są- 

| vaitę viskas atsibuvo M. 
Meldažio svetainėj, kurią 

f davė veltui choristams. Ga
na linksmas vakaras buvo; 

i linksminosi nuo 10 ryto iki 
i 10 vakare. Buvo daug pra
kalbų; kalbėta apie pakėli
mą dailės (dainų); buvo taip 
gi ir programas, susidedan
tis iš 15 numerių deklama
cijų, dainų, monologų ir tt. 
Kaip girdėtis, tai tie chorai 
mano susivienyti. Labai bu
tų puiku. Chicagoj prade
da rūpintis lošimais teatrų. 
Jau ir „Dramatiškas Rat.” 
prie LSS. kuopų Chicagoje 
pradeda suktis. Kaip gir
dėt, mano labai daug ką 
mums parodyti. Žada sta
tyt ant scenos „Vilius Tell,” 
„Marija Magdelietė” ir „Ant 
Dugno.” Pastarasis veika
las jau pradėtas mokintis. 
Žadama pastatyti 10 lapkri
čio Čeku svetainėje „C. S. 
P. S.”

Matyt, kad ir „Chicagos 
Dramos Dr-ja” pradeda su
ktis su visomis „žvaigždė-

taviški socijalistai automo
biliais važinėja, o labiausiai 
Gegužis su Michelsonu, ir 
katras užsirašys „V. L.”, tą 

luždyką monų išmokinsiąs. 
Jeigu „V. L.” per tokius mi- 
šijonierius apšvietą skelbia, 

i tai da toli iki civilizacijos.
Vietiniai lietuviai ant 

draugysčių susirinkimų nu- 
i tarė surinkti lietuvių New 
Britaino istoriją.

Zakristijonas.
NEVVARK, N. J.

Musų mieste lietuviai jau 
kelioliką metų kaip rūpina
si parapijos reikalais ir 
stengias kiek galėdami grei
čiau pastatyti naują bažny
čią, nes į senąją jau nesutel
pa. Paskutiniu laiku pasi
rodė, kad visas tas triūsas 
nuėjo vėžio keliu.

Parapija, po vardu ”šv. 
Traicės” susitvėrė 1902 m. 
Pirmiausiai turėjo už kle
boną kun. Matulaitį. Nupir
ko plotą žemės, pastatė me
dinę bažnyčią ir užrašė vis
ką vyskupui. Kun. Matu
laičiui neilgai teko parapi
joj ramiai gaspadoriauti. 
Tuoj pradėjo pyktis su pa
rapijos komitetu už pinigiš- 
kus reikalus. Mat, naujai 
parapijai susitvėrus visada 
kapitalo buvo stoka. Kun. 
Matulaitis žmogus neįvalias 
iškalbus; jisai nemokėjo per 
pamokslus iškeikt liuosų pa
žiūrų žmones ir draugijas; 
daugiau pritarė pirmei
viams, negu savo parapijo
nams, už tai nepatiko para- 
pijonams ir pakėlė jie riau
šes. Nedavė pinigų ir kun. 
Matulaitis, nerasdamas sau 
pritarėjų, turėjo 1904 m. ap
leisti parapiją.

Už kokių šešių mėnesių 
sulaukėm kleb. kun. Stak- 
nevičią, iš Mt. Carmel, Pa. 
Šitas jau mokėjo geriau sa
vo parapijonams įtikti ir pa
imt į savo rankas parapijos 
vadžias. Pirmiausiai per 
pamokslą persergėjo para- 
pijonus, kad nedraugautų su 
bedieviais ir šalintųsi nuo jų 
draugysčių, kad neskaitytų 
bedieviškų laikraščių. Toliau 
jis išnaikino parapijos mi
tingus, kad žmonės neturėtų 
tiesų svarstyt savo reikalus 
ir žinoti, kur dingsta jų sun
kiai uždirbtas centas. Kun. 
S. per visą savo devynių me
tų klebonavimu, valdė para
pijos visą turtą ir komitetą. 
Nuo pradžios užėmimo pa
rapijoj vietos per šešis me
tus darė ir išdavė šiokią-to- 
kią pinigišką atskaitą. Per 
paskutinius tris metus ne-' 
darė jokios atskaitos ir ne
išdavė, per tai nekurie pa
rapijonai pradėjo būt neuž
ganėdintais ir ragino nuo
lat kunigą, kad išduotų at
skaitą ir pradėtų statyt nau
ją bažnyčią, kurią jis para- 
pijonams žadėjo tikrai šiais 
metais pavasarij pradėti.

Kunigas neiškęsdamas vi
sokių kalbų iš sakyklos iš
davė atskaitą. Pasakė, kad 
bažnyčia jau išmokėta, tik 
maža skola yra užtraukta 
ant nupirkimo loto su stu- 
ba, dėl padidinimo naujai 
bažnyčiai vietos.

Parodė nuo vyskupo pie
nus naujai bažnyčiai. Para
pijonai vėl liko užganėdinti 
ir laukė tik pradedant bač- 
nyčią statyt. Bet kunigas ro
dė parapijonams bažnyčios 
pienus, o sau darė kitokius.

Pabaigoj gegužio mėnesio 
š. m. savo gaspadinę išsiun
tė į Lietuvą, o pats aprūpi
no parapijonus velykine iš
pažintim ir pradžioj liepos 
mėn. nedelioj pasakė pasku
tini pamokslą ir liepė visiem 
melstis, kad jam Dievas 
duotu sveikatą, nes jis va
žiuosiąs ant vakacijos. Pa
rapijonai rengėsi išleist, bet 
niekas nematė, kada iis iš
važiavo. tik staiga, kaip ug- 
nii sudegė, ir nėra. Para-
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mis,” nes mano pastatyt 
„svarbius” veikalus „Gyvi 
Nabašninkai,” „Aukso Ver
šis” ir ką kitą.

Socijalistai nusprendė, 
kad iš kitų miestų atvažiuo- J 
jantiems kalbėtojams neva
lia parduot savo literatūros. 
Juk tai biskį keista. VIII 
LSS. rajonas, turbut, už
kvies St. Michelsoną kalbėt, i

L. Trumpas.
ROCKFORD, ILL.

1 rugsėjo parengė prakal
bas S. P. L. Skyrius. Kalbė
jo K. šeštokas iš Chicagos. 
Pertraukoj kalbos deklama- 

> vo F. Petronis ir p-lė E. Sir- 
į veliutė.

Rengėjai manė, kad oras 
atvėso ir sukruto rengti 
prakalbas, bet per šias pra
kalbas buvo šilta, o klausy
tojų atsilankė skaitlingai. 
Aukų surinko nemažai. Ma
tyt, atsilankiusiems patiko 
prakalbos. Rengėjai links
mi. Jie sako: „Jeigu žmonės 
atjaučia, lankosi į prakal
bas ir uždengia lėšas, tad 
mums nereikia snausti, bet 
rengt prakalbas ir šiaip mo- 

i ksliškus susirinkimus.”
Girdėt, gabesnieji vaiki

nai ir merginos susitarė mo
kintis ir lošt teatrą. Naujų 
narių pristojo į S. P. L. S. 5.

. Tarnas.
NEW BRITAIN, CONN.

Liet. Uk. Neprigulmingas 
Kliubas, vienatinė lietuviška 
organizacija, ką darbuojasi 
politikoj, parengė prakalbas 
:r nutarė pakviest Perkūną 
iš Brooklvno už kalbėtoją ir 
Juozą Babulevičią, mokitinį 
Smitho Kolegijos Worceste- 
rij, Mass. Pirmutiniam pa
vesta supažindinti vietinius 
lietuvius su politika ir pro- 
gramais įvairių partijų, an
tram paraginti jaunuomenę 

i lankyti mokyklas. Fanati
kai, kaip žinoma, visada y- 

i ra priešingi naudingiems už- 
: manymams, tad ir šį kartą 
buvo taip pat. Vienok pra
kalbos ivvko 25 rugpiučio. 
Pirmutinis kalbėtojas kal
bėjo apie 3 valandas ir savo 
užduotį atliko neblogiausiai. 
Antras atsisakė kalbėt, nes 
kun. Žebrvs iškeikė prakal
bas ir kalbėtojus, prilygin
damas prie žydo, kuris Ko
legijoj langus dėjo, o vėliau 
gyrėsi, kad visą Kolegiją 
perėjęs. Sako: ”Pas visus, 
kurie mokyklų kiemus šluo- 

I ia, tiek mokslo tėra, kiek pas 
tą žydą.” Iš tos priežasties 
n. Babulevičia, kuris per sa
vo vargą baigė augštesni 
mokslą, nenorėdamas pasi
daryti sau priešų, tuo tarpu 
atsisakė kalbėti. (Keista. 
Red.)

Vietinis jaunas lietuvis J. 
P. Tamošiūnas išdirbo or
laivį, kaip jau buvo laikraš
čiuose paminėta, ir laike 
bandymų lėkti truputį kele
tą kartų pasikėlė į orą ir 
turėjo geras pasekmes iš- 
pradžios, bet kadangi kartu 
ir naują mašiną išbandyt ir 
lavintis ją valdyt yra sunku, 
todėl, perstaiga paleidus že
myn, nekurios mašinos da
lis sulaužė. Dabar per žie
mą ketina daryt nekuriuos 
pagerinimus ir pavasarį būt 
atsargesniu, kada pradės le- 
kiot. Iš Jono Tamošiūno ga
lima tikėtis lietuviško avia- 
toriaus, nes yra blaivas ir 
sumanus vaikinas.

Šiomis dienomis lankėsi 
New Britaine „Vien. Lietuv
ninkų” agentas Dargis, lie
tuvius monų mokindamas 
ir pliaukšdamas visokias ne
sąmones, kaip tai, kad soci- 
ialistai. valdydami Mihvau- 
kee, pridarę tiek skolų, kad 
miestas neišmokės per 10 
metų, kad F. Warren, ”An- 
neal to Reason” leidėjas, ap
gavo socijalistus ant šimto 
tūkstančių dolerių, kad lie- 

I

pijonai manė, kas čia atsiti
ko su jų klebonu. Sušaukė 
susirinkimą ir paskyrė ko
mitetą, kad nueitų pas at
važiavusį kleboną kun. Jak- 
štj dasižinot, kas pasidarė su 
kunigu S.. Komitetas nuėjo 
ir pranešė, kad buvusis kun. 
S. slapta prasišalino ir ne
palikęs jokios atskaitos. Ku
nigas Jakštys pasakė: „Jei
gu jis jus yra nuskriaudęs, 
tai aš duosiu jam žinot ir 
kun. S. pribus tuoj namo.”

Komitetas tuo liko užga
nėdintas, bet paklausė, kur 
jis dabar gyvena. Kun. J. 
atsakė, kad jis nežinąs, bet 
už kelių dienų sužinosiąs.

Neužilgo komitetas aplai- 
kė nuo kun. S. laišką su pra
nešimu, kad ant nedėlios 
pribusiąs, pasakysiąs gražų 
pamokslą ir padėkavosiąs už 
tokį subruzdimą prieš jo iš
važiavimą. Komitetas kuni- 
gui S. per laišką atsakė: „Tu 
ar kitas musų parapijoj kle
bonaus, daugiau taip nebus.’* 
Kun. S. atsakė antru laišku, 
padėkavodamas, kad jeigu 
taip apie jį mano, tai svietas 
esą platus, duonos užtekti
nai jam busią. Kun. S. iš- 
sykio nevažiavo į savo apsi
gyvenimo vietą. Per kelias 
sąvaites važinėjos aplinkui 
ir tėmijo, ką darys parapi- 
jonai už jo tokį pasielgimą ; 
bet kad viskas tarp parapi- 
jonų slenka po valiai, tai kun. 
S. ilgiau nelaukęs išvažiavo j 
Lietuvą.

Dabar pasilikę sau vieni 
parapijonai be kapitalo ir be 
naujos bažnyčios, susiėję 
kalbasi tarp savęs, kiek pa
rapija galėjo turėti pinigų. 
Vieni sako, kad keturiasde- 
šimts tūkstančių, kiti, kad 
dvidešimts tūkstančių. Bet 
kaip matyt, tai niekas ne
gali tikrai žinot, apart kun. 
S., nes jis buvo parapijos 
galva.

Pabalio Vykšris.
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SPRINGIELD, MASS.
Lietuvių čia yra 10 šeimy

nų ir apie 20 nevedusių. Vai
kinai girtuokliauja pilnoj 
to žodžio prasmėj. Kadangi 
darbai eina neblogai, tad jie 
uždirba vidutiniškai ir tais 
pinigais mažina savo protą. 
Tūli lietuviai dar vis lenkiš
kai grabalioja, nes lenkų 
čia daugiau ir prie jų taiko
si. J. Varanka.

ATHOL, MASS.
24 ir 25 rugp. pas tulus 

musų katalikus įvyko peš
tynės. Viena vyrų pora net 
nakvojo girioj. Mat, išsi
vijo vienas kitą mušt. Ypač 
musų blaivininkai yra ge
rais alkoholio naikintojais. 
Kunigui čia sekasi. Ir kur 
gi nesiseks, kad katalikeliai 
netoli visada girti, o tūli 
musų socijalistai praleidžia 
laiką ir pinigus bilijardais 
lošdami. Prakalbų nelieka 
kaip surengti ir pamokinti 

j žmonelius. F. J. L.

SO. BROOKLYN, N. Y.
20 rugp. čia susitvėrė cho

ras iš 20 narių. Vardas cho
rui da nepaskirtas. Yra vil
tis, kad daugiau kas da prie 
jo prisidės. Suorganizavo jį 
L. Ereminas. Jis pats bus 
ir mokytoju. Pirma lekcija 
įvyks po No 650 — 3 avė.

V. Januška.
HAMMONTON, CAL.

25 rugp. vienas lietuvis, 
pasivadinęs J. Smith’u, liko 
darbdavio nusiųstas patai
syt vandens rindą šulinij 30 
pėdų gilio. Sienos šulinio 
susijudino ir žmogus užgriu
vo. Subėgę žmonės ėmė ka
sti ir darbas tęsėsi 8 valan
das. Vienok jis atrastas gy
vas ir tik vieną dieną pra
buvo ligonbutij. o paskui 
namo pats parėjo.

J. Thompson.



nusidėvės, tu pats turėsi iš 
jos parankumą (o gal ir 
naudą). Kol tu išmoksi, 
tavo smegenis jau labiau iš- 
silavįs, ir tu galėsi paduoti 
kitiems savo mintis, savo 
patyrimus, žinojimus; Min
čių pasidalinimas sutveria 
kritiką, o toji pagimdo tei
sybę. Teisybės žmonės jieš- 
ko. Ji yra vieninteliu ke
liu prie augštesnės civiliza
cijos. Daleiskime, aš tau 
laikraštį užrašysiu. • Tu 
daug ko išmoksi per metus 
ji skaitydamas, todėl jis yra

daugelį tokių pat ypatybių, nyt, kad augmenįs išsivystė 
kaip ir gyvūnai. Karelai iš mineralų. Teisybė, mine- 

i • • • 1 ~ 1 i i a 1 •ir jūrių kempės neseniai bu- 
, vo skaitomi augmenimis.
Bakterijas didžiuma pripa
žįsta augmenimis, vienok 
kiti ant to nesutinka ir va
dina jas gyvūnėliais. Abel- 
nai prieiname prie tokio 
punkto, kada nė botanikai, 
nė zoologai nežino, kuriam 
iš jų priklauso gyvenantis 
daiktas, bet nežinia gyvū
nas ar augmuo. Turbut, tei
singas bus pasakymas, kad 
augmenįs ir guvunai turi 

kur ka didesnė dovana, negu vieną abelną centrą, ir tas 
auksas, deimantai ir šilkai, centras bus tie daiktai, ku- 

— Orait, vaike. Užrašvk I rie stovi tarp gyvūnų ir tarp 
man „Keleivį.” ‘ augmenų, yra tėvais vienų

ir kitų. Tokiu budu gali
ma tikrint, kad augmenįs su 
gyvūnais yra labai giminin
gi, kada nors turėję abelnus;

Kada męs žiūrime į žmo- tėvus, 
nes, paukščius ir kitus aug- Kuo žemyn leidžiamės 
štai išsivysčiusius^ gyvūnus, I gyvūnų klesoj, to jie pana- 
mums darosi stebėtina, kaip šesni darosi i augmenis, 
galėjo tokie sutvėrimai ant todėl vra geras pamatas 
žemės atsirast. Žmogus, ma- manyt, kad augštesniu veis-

Gyvybes klausimas.

— Gerą rytą, tėve.
— Aš su tavim nenoriu 

kalbėt, šelmi.
— Kodėl?
— O kam nenupirkai jo

kio prezento mano vardu
vėms...

— Kokį gi prezentą aš 
tau galėjau nupirkti?

—Pats matai, kad pyp
kė jau paseno ir prakiuro. 
Daugiau durnų per skylę iš
eina, negu į burną. Taba
kas ant nieko eina.

— Aš džiaugiuos, tėve, iš 
to. Juo mažiau durnų pa
taiko į tavo gerklę, tuo tu 
sveikesnis busi. Jei bučiau 
žinojęs, kad tuomi galėsiu 
pagelbėt, tai per pereitas 
varduves bučiau praduręs 
tavo pypkėj didelę skylę —■ 
ir tai butų buvęs geriausisj 
prezentas, nes tuomi sutau
pęs bučiau daug tavo svei
katos.

— Tu, Maike, apie mano 
pypkę labai nesirūpink. Aš 
žinau, kad tu jai visados 
priešingas. Bet galėjai ko
kį laikrodėlį nupirkti, arba 
drabužį.

— Aš, tėve, apie vardu
ves nepaisau, todėl ir dova
nų nedaliju. Jeigu jau taip 
nori, tai aš tau duosiu ge
riausią dovaną.

— Taip ir kalbėk, vaike, 
man tuoj darosi ant širdies 
geriau ir raukšlės nuo kak
tos išnyksta geriau, negu 
nuo X-ray mašinos. Bet man 
žingeidu, ką tu man duosi. 
Aš žinau, kad Jurgis Beno- 
sis gavo už 80 dol. laikrodė
lį per savo varduves.

— Aš tau duosiu dar ge
resnę dovaną.

— Aš nenoriu tikėt, vai
ke. Marė Varškiutė gavo 
per varduves visas dreses, 
miltelių veidui barstyt, gra
žius plaukus ant galvos už
sidėt ir 1.1.

— Aš žinau, kad tu sveti
mų plaukų nesidėsi, tėve. 
Aš tau duosiu geresnę dova
ną.

— Po velnių, vaike! Man 
jau kinkos dreba iš džiaugs
mo. Ką gi tu man duosi?

— Aš išmokįsiu tave tei
singai rašyt.

— Tfiu, vaike. Aš tikė
jausi. kad ką gerą duosi, o 
dabar jis ims mane mokinti 
rašyt. Gali pasikavot su to
kia dovana...

< — Jei nenori jos, aš tau
^užrašysiu gerą mokslišką 
laikraštį.

— Kas man iš to, vaike? 
Duotum kokį nors brangų 
daiktą, tai butų kuo džiaug
tis, o dabar tu nori mane 
varginti. Tokių dovanų aš 
nenoriu, nes jos nieko ne
vertos.

— Neteisybė, tėve. Tokios 
dovanos, kokių tu nori, ne
turi jokios svarbos ir men-

tantis daiktus tokiais, ko
kiais jie dabar yra ir neži
nantis niekoapie praeitį,bū
tinai turi tikėt į 6 dienų Die
vo darbą. Tečiaus įvairių 
genčių pas žmones nevieno
dumas da ir dabar ir seno
vės liekanos verčia ir nieko 
nepaisanti žmogų pagalvoti, gu vra žuvįs ir dar žemes- 
argi Dievas sutvėrė viską ni gyvūnai/ Kiek nors tobu- 
taip, kaip dabar vra. Prade- lesni augmenis gimdė dar už

liu gvvunai vra išsivystę iš 
augmenų. Kadangi že
mės sluogsniuose atranda
mieji žmonių protėviai yra 
buvę d a prastesniais, 
tad už milijonų metų ta veis
lė, iš kurios išsivystė žmonės, 
turėjo būt paprastesnė, ne-

perstato veikalus iš darbi
ninkų gyvenimo. Taip sa
kant, pradžia jau yra. Rei
kia pasistengt, kad judėji
mas dailėj pas Amerikos 
darbininkus eitų sparčiau 
pirmyn.
Tokia maž-daug yra Stree- 

terio nuomonė apie Ameri
kos darbininkų dainą. Ir ji 
teisinga. Jis neužslepia, kad 
čia tikros, švarios dailės nė-' 
ra. Čia patįs kapitalistai 
neturi dailės skonio. Visa jų 
dailė — tai doleris.

raluose nematot tokių gyvy
bės ženklų, kokius augme
nyse, bet netobuluose aug
menyse toli gražu nematote 
to, ką matote tobuluose. Mi
neralai susideda iš amžinai 
krutančių atomų, kaip ir vi
si kiti daiktai. Kodėl gi tad 
prie tam tikrų aplinkybių 
(kurių gal dabar nėra) ne
galėjo tūluose, atsakančiau 
susibudavojusiuose mine
raluose prasidėt tas veiki
mas, kury męs vadinam gy
vybe? Beabejonės, jis pra
džioj nebuvo tiek spartus, 
tiek tobulas, kaip ir dabar 
dar pas paprastesnių veis
lių augmenis. Vienok musų 
laikų ir paprasčiausis aug
muo jau turi milijonais me
tų ištobulintą veikimą — gy
vybę. Kiek nors menkesnės 
gyvybės męs negalime pa
stebėt, nes neesame tiek to
buli. Kas gali ginčyt, kad 
netobula gvvvbė nesiranda 
kiekviename daikte? Juk 
visur eina judėjimas, visur 
permainos, neretai ir musų 
akims matomos. Kam dar 
klausti, iš kur atsirado gy-j 
vvbė? Ji yra pačioj žemėj, 
kiekvienoj medegoj, tik mu
sų netobulumas negali jos 
aiškiai pastebėti tūluose at
vejuose, kol ji neišsivysto i 
milžiniškas formas, i toki 

_______ veikimą, kurį galėtii ap- 
Aplinky- čiuopti musų netobulas pro-

Iš reporterio užrašų 
knygutės.

ka jų vertė. Kas iš to, kada 
žmogus gražiai apsirėdo, 
apsikarsto žibais, o yra 
kvailas? Jis savo kvailą 
mėsos gabalą, galima sakyt, 
papuošia šiuomi ir tuomi;

(jis tik iš viršaus išrodo šva
rus ir tvarkus, o jo protas 
yra betvarkėj. Savo kunu 
męs nieko kilto ir amžino ne- - 7 ,-------- <=> ~
galime sutvert pasaulij. Vi- t.an‘: gjhntis į žmonių isto- save tobulesnius. A. . s 
sa civilizacija, visi pageri- atrandam vis žemesnį bes vertė juos vis tobulintis tas ir jausmai, 
nimai žmonių gyvenime pri-| kultūros stovį. Ir juo to- ir jie per gentkarčių gent- J
klauso nuo proto, kurio vei-|vn žengiame į senovę, tuo kartės, per milijonus metų 
kimas nesumažėja, po ko- prastesnis darosi žmogus, daėjo iki to, kad visai nepa- 
, • • -i - j tnn artimocmc m miriockiais rūbais jis nesirastų.

— Na, jau, Maike, nekal
bėk: jeigu aš bučiau ir kas- 
žin kaip protingas, bet jei 
mano rūbai negražus arba 
apiplyšę, kiekvienas pasa
kys, kad aš bomas, kvailas 
ir t. t.

— Tiesa, tėve, daugelis 
taip pasakytų, bet sakytų 
taip tik tie, kas neturi už
tektinai išlavinto proto. Ži
noma, jei tu prageri savo 
turtą, praloši arba nieko 
naudingo neveiki ir tuo pa
čiu laiku nė ant atsakančių 
rūbų uždirbt negali, tuomet 
tau geras vardas netinka ir 
kiekvienas protingas žmo
gus pasakys, kad tu valkata, 
kvailas ir 1.1. Bet jei tu ne
tektum atsakančio apsirėdy- 
mo ir kitko per savo atsida
vimą ką nors tirinėt, ką nors 
mokintis, išrast, ką nors dėl 
kokios nors kiltos idėjos be
sidarbuodamas, tuomet nė 
vienas protingas žmogus ne
drįs pasakyt, kad tu esi pra
stesnis ir už kitus gražiai 
pasipuošusius. Nė vienas 
iš pasaulij garsių žmonių 
nesipuošė tiek, kiek puošiasi 
tūli kvailiai. Kas daugiau
siai aukso, deimanto, šilkų 
ir kitų daiktų ant savęs ne
šioja, kad ne paprasti žmo
nės, kurių gyvenimo tikslu 
yra tik visuomet būti so
čiais, save viskuo užganė
dinti ir gražiai pasipuošti. 
Tokie žmonės turi tik pa
prasto gyvulio instiktus ir 
visą savo amžių praleidžia 
jų užganėdinimui. Jei tokie 
žmonės juokiasi iš protin
gesnių žmonių, kurie didžią
ją savo gyvenimo dalį au
kauja pasaulio patobulini
mui, nėra ko paisyt, nes jų 
juokas kvailas!

— Bet tu, vaike, nuo pre
zento jau nuėjai už kokios 
mylios.

— Tuomi, tėve, aš noriu 
tau darodyt, kad dovanot 
bile kokį daiktą žmogui, ne
reiškia padaryt jam tikrai 
gerą. Vienintelė nenyks
tanti, nenusidėvinti ir bran
giausia dovana, kokią 
męs galime suteikti 
tiems, yra padidinimas 
žinojimo. Daleiskime, aš 
ve išmokinsiu teisingai 
šyt. Tos dovanos niekas 
nuo tavęs nepavogs, ji ne-

tik 
ki- 
jy 

ta- 
ra-

argi Dievas

A. Antonov.

, tuo artimesnis jo būdas, į neša daugiau i savo tėvus, 
protas ir kūnas prie tūlų gy- čia man gali užmest, ko- 
vunų veislių. Pradėjus gi dėl dabar taip nedaros. 
skaityti apie kitų gyvūnų ir Keista butų norėti, kad į- 
žmonių praeiti iš žemės šiuo- j vvktų tokios permainos per 
gsnių, kurie saugiai užlaiko kelis ‘ šimtmečius arba kelis 
žinias apie senovę, atranda- metus, kokios įvyko tik per 
me, kad juo gilesnėj senovėj, daugeli milijonu metu. Kas 
tuo prastesnės buvo gyvūnų ginčys, kad ir daba/ tokios 
formos. Žodis paprastas čia permainos nesidaro, kad iš 
yra vartojamas prasmėj ne- dabartinių medžių neišsi-1 

j vystys vaikščiojanti arba ■ 
lekiojanti gyvūnai? Bet; 
permainos eina lėtai ir joms 
reikalingos yra tam tikros 
aplinkybės.

Kaip nesiginčytume, o 
giminystę tarp augmenų ir 
gyvūnų kiekvienas atidus ti- 
rinėtojas atras ir jam nie- 
kiek nebus stebėtina, kada t i q

Darbininkų dainos.
Laikraštij „California So- 

cial-Democrat” Ted Stree- 
ter rašo, kad Amerikos dar
bininkams laikas jau pradėt 
dainuot savo dainas. Iki šiol, 
sulig autoriaus žodžių, Ame
rikos darbininkai neturėjo 

i savo dainų; jie dainavo ka
pitalistų dainas, eidami į 
dirbtuvę vergaut. Jei kada 
jie dainuoja revoliucijonie- 
riškas dainas, tai jos visos 
išverstos iš svetimų kalbų, 
parneštos iš Europos. A- 
belnai Amerikoj nėra augš
tesnės dailės. Čia viskas da
roma ant greitųjų, tik tuomi 
užsiimama, kas greičiau do
lerį atneša į kišenių. Darbi- 

išgirs, jog gyvūnų veislės ninkiškų dainų iki šiol nebu- 
kaipo augštesni tvariniai, iš- vo ant Amerikos rinkos, nes 
sivystė iš augmenų. Kad darbininkai jų nereikalavo 
paskui gyvūnai pasidalijo į ir kapitalistai nenori, kad 
i veisles, vieni į kitą nepana- | darbininkai dainuotų savo 

vioa v x a. uciomgi. a cMDvaiu, j sias, apie tai čia ilgai nėra dainas.
ypač mažai žinančiam, žmo- ko kalbėti. Lai skaitytojai Šios šalies gyvenimas 
gui rodos, kad gyvunu yra susipažįsta su Darvino Veis- skirtingas; darbininkai gy- 
tik tas, kas gali judėt ir mai- lių atsiradimo išaiškinimu, vena kitokiose aplinkybėse.

i

komplikuotas, mažai skirtin
gų ir skirtingai veikiančių 
dalių turintis. Vienu iš pa
prastų gyvūnų musų gady
nėj yra žuvis, bet randasi ir 
už ją da kur kas prastesnių. 
Gilioj senovėj žuvis skaitėsi 
vienu iš labiausiai sudėtinių 
gyvūnų.

Bet kad prieit prie klausi
mo apie gyvūnus, męs pir
miausiai turim dasižinot, 
kas yra gyvūnas. Ant šio 
klausimo daugelis mokslin
čių atsako Įvairiai ir netoli 
visi yra teisingi. Paprastam

Mano gyvenimo proble- 
na jau išrišta, tik da rei
kia... atsiteisti.

Žmogui gyventi ir tobu
lintis yra prakilniausiu ide
alu; niekad nepereiti ten, iš 
kur kilęs!

Per mane draugija nieko 
nenustos, jeigu aš ir negy
vensiu.

Materijalizmas mums pa
rodo, kad ir iš molekulų su
sidaro tokie dideli daiktai, 
kaip planetos.

Užstoti kam nors vietą 
vien tik dėl to, kad pačiam 
butų gerai, tai jau tikras ab
surdas.

Iš istorijos męs motome, 
kad kįlant kultūrai ir archi
tektūra sparčiai vystosi — 
ar tas kam nors kenkia?...

Laikytis tradicijų, klau
syti prigimties ar pasiduoti 
instinktų, tai jau negalimas 
daiktas.

Kas priešinasi gamtai ir 
jos įstatymams, tas turi iš
nykti ir savo vietą užleisti 
kitam!

Nė mokslas, nė garbė, nė 
turtas, nė meilė tavęs nepa
darys laimingu!

Tankiai žmogus tamsus, 
be vardo, bėdinas ir rustus 
turi geresnę viltį...

Dalyvauti grupoje ir nie
ko nenuveikti, tai tą gali 
panešti tik pesimistiškas 
žmogus.

Bet turime faktą, kad ir 
liekanos musų šio-to nau
dingo pamokina.

Gyvastis žmogaus yra jo 
vienatinė nuosavybė ir jis 
su jaja gali pasielgti taip, 
kaip jam patinka...

Visi kariški ir barbariški 
įrankiai turi nuo šios žemės 
paviršiaus išnykti ir užvieš
patauti visuotina sandara!

J. D. T.

•

tintis. Tokia prasmė butų Man svarbu buvo nurodyt, 
labai siaura ir gerokai ne- iš kur atsirado gyvūnų vieš- 
teisinga. Yra gyvūnų, ku- patija.
rie iš vietos nesijudina pa- Dabar męs prieiname prie 
gal savo norą. Daleiskime, klausimo, iš kur atsirado 
jūrinė kempė ir kiti panašus augmenįs. Juose yra gyvy- 
gvvunai stovi ant vietos ir bė — kokiu, budu tad ji ga- 
tik kita pajiega juos perke- Įėjo užgimti? 
lia kiton vieton. Iš kitos pu
sės, mašina irgi juda, bet ji mesnių ir žemesnių gyvūnų 
nėra gyvūnas. Jei spręsti formų, 
apie gyvūną iš judėjimo, tai augštesnės, męs nukeliauja- 
reikia pirma ištirt, ar jis ju-! me iki pat augmenų ir nebe
da iš savo valios, ar kokios j galime pasakyt, kuris gyvu- 
nors kitos pajiegos spiria-Inas, o kuris augmuo, taip 
mas. Vienok, kaip sakiau/’ 
ne visi gyvūnai išduoda ju
dėjimą ir judėjimas pagal 
norą da neišriša klausimo, 
ar daiktas yra gyvunu, ar 
mineralu, šiek-tiek toliau 
jau nužengsime, kada pasa
kysime, kad gyvūnas yra to
kis daiktas, kuris turi pra
džią (užgimimą) iš savo tė
vų ir sulaukia mirties už tūlo 
laiko; nėra prikaltas prie 
žemės ir susijieško pats sau 
maistą ir kitas reikmenas; 
turi savij mažesnį ar dides
nį organų skaitlių ir žino
mą laipsnį šilumos. Vienok 
ir tai da nėra pilnas gyvūnų 
apipiešimas, iš ko galima 
butų teisingai nuspręsti, ar 
paimtasis daiktas yra gyvū
nas, ar ne. Augmenįs turi

Kaip eidami vis prie že-

iš kurių išsivystė

leisdamiesi vis žemyn, aug
menų viešpatijoje, męs su
siduriame su tokiais gaiva
lais, kurių nebegalime ats
kirti, ar tai augmuo, ar mi
neralas. Dėl geresnio apsi- 
pažinimo su šiuo klausimu, 
dėl gavimo daugelio pavyz
džių skaitykite botanikų ir 
mineraliogiją. Pasižiūrėki
te į tulus neva akmenis, ne
va druskas ir atrasite tūluo
se iš jų gyvybės ženklus. 
Kaip ir pas gyvūnus su aug
menimis, taip ir pas augme
nis su mineralais atrasite 
tokį centrą, kuris jums su
klaidina, t. y. neleidžia iš
nešt griežto nuosprendžio, 
ar paimtasis daiktas yra 
augmuo, ar mineralas.

Todėl yra pamatas ma-

Reikia, kad jie turėtų to
kias dainas, kurių skambė
jimas atvaizdintų jų gyve
nimą, kur butų pakursty- 
mas paliuosuoti iš apga
vysčių, vergijos ir išnau
dojimo ir pastangos naudo
tis pilnai savo darbo vai
siais. Tokios dainos gali 
būt sudėtos, nes poezijos 
darbininkų pastangose ir 
tiksluose gana daug.

Darbininkai yra šeriami 
netvarkia, prie persidirbimo 
stumiančia muzika ir daino
mis. Kapitalistų rankose 
iki šiol randasi visos pasi
linksminimo vietos, baž
nyčios ,mokyklos, operos. 
Visur skambėjo jų muzika 
ir daina. Darbininkai yra 
vienintele jiega šalies tur
tų tvėrime ir civilizacijos 
pastumėjime pirmyn. Vie
nok jie Amerikoj neturi sa
vo dainų nė savo muzikos. 
Bet pastaruoju laiku jau 
atsiranda šiek-tiek darbi
ninkiškų eilių, kurioms rei
kalinga sutaisyt kompozici
jos. Kompozitorių irgi jau 
keli atsiranda iš darbininkų 
klesos. Pradedama šen-ten 
steigt liaudies mokyklas, 
kuriose mokina socijalistai. 
Jau tveriasi teatrališkos

v •

Ar žinote, kad
Karališkoji geografijos 

draugija Londone praneša, 
kad, nežiūrint vis į naujus 
žemės plotų ištirimus, ant 
žemės kamuolio randasi da 
20,000,000 ketvirtainių my
lių sausžemio, kurio niekas 
neištyrė. Afrikoj yra di
džiausieji žemės plotai ne
ištirti; jie apima 6,500,000 
ketvirtainių mylių ariją. 
Šiaurinėj Amerikoj yra ne
mažiau 1,500,000 ketvirtai
nių mylių neištirtos žemės.

Vienas jaunas Francuzi- 
jos mokslinčius, daktaras A. 
Carrel, kuris dabar turi ry
šius su Rockefellerio insti
tutu New Yorke, perstatė 
gyvenančią širdį be kūno. 
Jis bandymus darė su viš
tų širdimis ir vienos vištos 
širdį jam pavyko išlaikyti 
gyvą ir besiplakančią dau
giau, negu tris mėnesius.

Vienos sąvaitės laike ne
mažiau kaip 35,000 chiniecių 
nusikirpo savo kasas Honk 
Konge.

Anglijoj randasi daugiau 
darbininkų unijų, negu vi
sose kitose valstybėse, išski-

darbininkų kuopelės, kurios I riant Vokietiją.



KELEIVIS 5
Z. ALEKSA. kantropuso giminės plėtojosi toliau einant

1 v* • ? Prie žmoniškos savo esybės, kad patogiau
Kur milSU bOClfll ^VVeilO J0ms prisitaikvti prie vis besimainančių O J gyvenimo sąlygų, — tam pat laike, sakau —

1 pitekantropus pakliuvęs į vietas, kur gyve
nimas reikalavo smarkių permainų, beveik 
sustojo savo besikeitime ir, ilgesniam ar 
trumpesniam laikui praslinkus, visai išmirė. 
Tokiu budu dabartinio žmogaus gentologi- 
ja pitekantropus, kaipo artimiausia žmo-

i gaus giminė, lieka ne jo protėviu, bet greta 
įeinančia ir aklai užsibaigiančia šaka. Visgi 
Javos radinys mums labai svarbus, kaip

Paj ieškojimai Pajieškau KRIAUČIAUS 
Kuris galėtų padėt prie kelinių ir bru- 
slotų 
moks 
kestj.

(vesčių) siuvimo. Pas mane iš- 
gero darbo ir gaus gerą užmo- 

Atsišaukit šiuo adresu: [38] 
J. A. ANTANAITIS,

1932 Washburn st., Scranton, Pa.

Aukos
Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui.

(Tąsa).
ir sąlygos gyvuojančios Europoj visai nu
baltino pirmykščius žmones. Žmonių gau
jos, persikėlusios į Afriką, o taipogi į Aus
traliją (kuri seniau jungėsi su Azija), Cei- 
loną ir t. t., mažai ką kultūriškai pakilo, ir 
šitie mažai išsitobulinusieji žmonės, o ypač 
Afrikos ir Australijos, ir priklauso prie se-' 
niausiu išeivių iš Europos. Jie visi mažai "^"tlįVaipgalėjo^Išrodytlmusų tikri 
nužengė pirmyn savo kultunskame pakili- bočiai 
me ir mažai atsimainė nuo savo pratėvių da | ----
Europoj gyvenančių, nes jie pakliuvo į to
kias gyvenimo sąlygas, kur protui mažai 
prisiėjo veikti. Šie visi žmonės priklauso 
prie juodųjų.

Kiek laiko praslinkus į Aziją ir Afriką 
išsineša naujos žmonių minios, ką arba užė
mė visai naujas vietas arba juoduosius nu
grūdo toliau į pietų Rusę. Europietiški ši
tų išeivių bočiai buvo jau netaip juodi, — 
jie buvo geltonais. Vieni geltonų išeivių iš 
Europos ainiai pasiekia gana augšto kultū
ros laipsnio (pav., chiniečiai), kiti net pra
dėjo regresuoti.

Da kiek laiko praeina ir vėl nauja žmo
nių sriovė teka į Azijos ir Afrikos pusę, — 
tai jau baltųjų Europos gyventojų ainiai. 
Baltieji įsiveržia tarp geltonųjų, o vietomis 
(pav., Indijoj, Persijoj) beveik visai pasta
ruosius išguja.

Kaip matome, Europoj veikė kokios tai, 
da mums nežinomos, bet veikiausiai pri
klausančios nuo klimato permainų, prieža
stis, baltinančios Europos gyventojus, ačiū 
kam vis vėlesni išeiviai į Aziją ir Afriką su 
Australija likdavo vis baltesniais.

Kaslink Amerikos, tai ji veikiausiai li
ko apgyventa tais šiaurinio Sausžemio žmo
nių ainiais, kurie da prieš Amerikos atsi
skyrimą nuo Europos ir Azijos galėjo leng
vai persikelti sausu keliu iš Europos į Ame
riką. Tas gi galėjo atsitikti jau po juodųjų 
išsinešimui į Afriką bei Australiją. Kaip 
tirinėjimai rodo, tai žmonės į Ameriką slin
ko su senobės Europos keturkoju gyvento
ju mastodantu vadinamu.

Dabar mums prisieina susidurti su 
klausimu: iš kur tolimuose rytuose — ant 
Javos salos atsirado pitekantropus? Pite- 
kantropuso kaulai ir jo išveizda mums sa
ko, jog tai butą gyvūno pusiau panašaus į 
žmogų, pusiau į beždžionę. Pitekantropus 
vaikščiojo ant pastrugalinių kojų, kaip žmo
gus, bet jo galva arčiau stovi antropoido, 
kaip prie žmogaus. Tą patvirtina jo sme
genų didumas. Vidutiniškai smegenų didu
mas pas dabartinį —

Europietį — 1558 kub. centimetrai 
Veddą — 1220 kub. centimetrų 
Neandertalinį žmogų — 1200 k. c. 
Pitekantropusą — 880 kub. cent. 
Gorrilą — 550 kub. centimetrų 
Vienok, stačias vaikščiojimas ir kitos 

ypatybės pitekantropusą stato arčiau žmo
gaus, kaip beždžionės.

Prisieina patėmyti, kad pitekantropuso 
liekanos liko rastos jau ketvirtos (dabarti
nės) sistemos sluogsniuose, o ne trečios, 
kaip seniau manyta. Jei tos liekanos butų 
priklausę mioceno sluogsniams, tai žmoni
jos lopšinės prisieitų jieškoti kur nors arti 
Javos, kaip lig šiol darė kai kurie mokslin-
V, • •ciai.

Paklydimas greit paaiškėjo, ir pasiro
dė, jog rastų pitekantropuso kaulų savinin
kas gyveno tais laikais, kada šiauriuos jau 
tęsėsi ledų gadynė. Tokiu budu, pitekantro
pus gyveno tais laikais, kada naujų gyvūnų 
veislių lopšinėj jau buvo tikri Homo veislės 
atstovai. Pitekantropus galėjo gyventi net 
neandertalinio žmogaus laikais. Jau šis da
lykas atmeta daleidimą apie pitekantropu
są, kaipo tiesioginį, dabartinio žmogaus bo- 
tį. Vienok, nors pitekantropus ir netiesio
ginis dabartinio žmogaus botis, bet visgi jis 
labai artimas giminė tiesioginio musų bo- 
čio, kadaise gyvenančio šiauriuose. Pite
kantropus, rastas ant Javos — tai vienas iš 
atstovų tų formų, kurios kadaise atsirado 
šiauriuos, o paskui išsinešus jų daliai iš 
šiaurių pasiekė net tolimų pietų, k. a. Ja
vos. Ir tam pat laike, kada šiauriuos pite-

.... m;
J J’

Šilti tarpledininės gadynės laikai tęsėsi 
, gana ilgai, bet vėliau vėl prasidėjo oro atša
limas ir vėl šiauriai liko ledais apdengti, ir 
vėl ledai beslinkdami iš šiaurių pusės pradė
jo visą gyvybę grust i pietų pusę. Per an
trą ledų gadynę, ledai uždengė beveik tiek 
pat, kiek ir per pirmą. Ir vėl tarp mamonto 
(mamuto), šiaurinio elnio, avebulio ir kitų 
poliariškų gyventojų liekanų liko rasta ne
maža liekanų žmogaus, gyvenusio kartu su 
anais gyvūnais ir kartu išstumtų iš tolimų 
šiaurių i Francuzijos pietus, į Ispaniją, Aus
triją ir kitas vidurinės Europos vietas. Šio 
žmogaus liekanos jau smarkiai skiriasi nuo 
senobiškesnių liekanų.

Tarpledinėj gadynėj pradžioj ir jos vidu- 
rij, Europoj gyveno Homo primigenius, ką 
veikiausiai dar retai kur buvo peržengęs vi
durini laukinių žmonių laipsnį. Tuo tarpu, 
taip vadinamas elninis žmogus, kurį pasku
tinė ledų gadynė vėl nustūmė į pietus, buvo 
jau Homo sapiens, kaip jį gamtos mokslai 
vadina, nes jis savo organizacija niekuom 
nesiskyrė nuo dabartinio žmogaus (jis jau 
rodosi buvo tikru barbarų gadynės atsto
vu).

Pas šitą žmogų kultūra jau gana augštai 
stovėjo. Jis turėjo neblogus akmeninius, 
medinius ir kaulinius ginklus, o vėliaus jau 
mokėjo puodus lipyti, nešiojo drabužį, žino
jo ratus ir vežimus, t. y. vietomis jis jau bu
vo pasiekęs žemesnįjį barbarų laipsnį, o gal 
jau ir vidurinį. Pagaliaus, jau tas žmogus 
buvo susipažinęs su drožimu ir piešimu. Jis 
puošė savo buveines gyvūnų paveikslais, iš- 
drožinėjo ant kaulų ir 1.1. Gal tam žmogui 
nebuvo svetimi dainavimai ir muzika. Ga
na to, jog tas po polelidininis žmogus nie
kuom nesiskiria nuo dabartinio. To žmo
gaus kultūra labai artima pirmiems kultu- 
rališkų Europos tautų laikams, kur juos 
supažintis siekia.

Tarp Homo primigenius ir Homo sa
piens vra aiškus gana didelis skirtumas taip 
iš anatomiško atžvilgio, taip iš kultūrinio. 
”Čiela bedugnė juos skiria”, kaip išsitarė 
tūlas mokslinčius. Vienok, paskutiniais me
tais Europoj liko rasta vis aeilė ir pereina
mų formų (paddėk., taip vadinamas, žmo- • 
gus išBriukso), surišančių neandartalinį 
žmogų su dabartiniu.

I

VIII.
Dabatirnis musų pažinčių stovis da ne

duoda mums medegos, kad aiškiai atsakyt, 
kokiose vietose išsitobulino elninis žmogus, 
iš kur jis pasiekė tą kultūros laipsnį, kuriuo 
jis naudojosi tuoj po paskutinės ledų gady
nės. Dabartinėj Europoj atsakančios vie
tos męs nerandam, ir veikiausiai jos čia ne
buvo. Atsakančios vietos negalėjo būti ir 
kur nors pietuos, pav., Afrikoj. Tai pa
tvirtina tas dalykas, jog dabartinėj Euro
poj tas žmogus pasirodo kartu su paskuti
nės ledų gadynės ledais, kartu su šiauriniu 
elniu (užtai jis ir vadinasi elniniu žmogu
mi) ir kitais poliariškais gyvūnais, atsibas- 
čiusiais iš tolimų šiaurių, šis dalykas mums 
kaip sako: elninį žmogų į vidurinę ir pieti
nę Europą atgrūdo šiauriniai ledai.

Ar kartais nebuvo tolimi šiauriai elni- 
nio žmogaus lopšine? Jei męs palyginsim 
elninių žmonių kultūrą su indu-europietiš- 
kų žmonių kultūra iš priešistoriškų laikų, 
tai nepamatysim nieko prieštaraujančio ta
me, kad tolimi šiauriai skaitytųsi musų, kai
po ainių, lopšine. Šį daleidimą patvirtina į- 
vairųs sanprotavimai.

Antropologai ir etnografai prirodė 
bendrą europietiškų ( grekiškų, romaniškų, 
germaniškų, lietuviškų, slaviškų ir kt.) tau- 

(Toliaus bus).

JONAS KELLA

jis pasivadina JOHN CIIAPS, 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 dovaną. 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.

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:

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

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

[38] 
DeKalb, III.

K. Dirse,
330 N. 6 st.,

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]

Marcijona Milašienė,
Box 101, Tariffville, Conn.

Pajieškau apsišvietusios merginos 
arba našlės be vaikų prie dvejato vai
kų auklėjimo; vienas vaikas 6 metų, 
antras — 3. Jeigu kuri norėtų pla
tesnių žinių, tegul kreipias per laiš
ką šiuo adresu: [38]

J. Jonušas,
P. O. Box 423, N. Chicago, III.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui nuo 25 iki 30 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų, milinčios dorą; turi 
būt lietuvaitė susipažinus su angliška 
kalba ir rašliava. Aš esu 30 metų 
amžiaus, pagal amatą kriaučius. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: [39]

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

S tani s- 
apskr., 
kaimo.

Pajieškau pusbrolio Juozo 
lovaičio; paeina iš Panevėžio 
Naujamiesčio valse., Papusiu 
Amerikon atvažiavo pereitą rudenį į
Argentiną. Jis pats, arba kas apie jį 
žino, malonės pranešt, nes turiu svar
bų reikalą.

Antanas Joškevičius,
285 Clinton st., Binghamton, N. Y.

Pajieškau draugų Adomo Kožencio, 
kuris pirmiau gyveno Athol, Mass,, 
bet dabar nežinau kur. Paeina iš 
Panevėžio miesto. Taipgi Stepono 
Zaborskio, kuris pirmiau gyveno Wor- 
cester, Mass. Paeina iš Svėdasų, Uk
mergės apskr., Kauno gub. Atvažia
vo j Ameriką ant S. S. Hamb. Amer. 
Line, 13 bal., 1906 m. Turiu svar
bų reikalų. Praneškite arba atsišau
kite.

J. M. Puchinskas,
5 Murphy avė., Binghamton, N. Y.

Pajieškau Juozo Jancinsko, paeina 
iš Kauno gub. ir pavieto, Vilkijos vol., 
Čekiškės parapijos, Lebedžių sodž. 

Antanas Barkauskas,
Box 113, Kulpmont, Pa.

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

mokestis gera, darbas 
Prašau atsisaukt, kuri 
apie daugiau pranešiu

I

MEDICINE H AT, Canada.
Matydami laikraščiuose iš visių ša

lių aukas plaukiant dėl darbininkų 
streiko vadovų, Ettoro ir Giovannitti, 
todėl ir męs, Kanados socijalistai, su- 
mamėn pagal savo išgalę tam reika
lui paaukauti.

Aukavo šios ypatos: J. Žebrauskas, 
J. Juškevičius, V. Raškauskas ir V. 
Jakevičia — po $1.00; A. Ramanaus
kas — 50c.; viso $4.50.

J. Žebrauskas.

J.
HAVERHILL, MASS.

Kasparavičius .............. $1.00.

Box 295,
M. J. U.,

Ledford, Illinois.

ANTANAS RAMANAUSKAS.

I

Pajieškau savo vyro Antano Rama
nausko. Paeina iš Kauno gub., Re- 
seinių pav., Aleksandrovo vol., Tene- 
nų parap., Meškenės kaimo; jisai pa
liko mane Lietuvoj su maža mergai
te ir dabar aš su savo mergaite at
važiavau į Ameriką ir neturiu jokios 
žinios, ar jis gyvas, ar miręs, 
šau duot žinią šiuo adresu:

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

Pra- 
[40]

4 colių augšta, 
tamsiai melsvos, 
Ji pabėgo 15 d. 
su Antanu Gie-

Aš Jonas Abeciunas pajieškau sa
vo pačios Onos Abeciunienės, 23 me
tų amžiaus, 5 pėdų 
plaukai juodi, akys 
užaugus Amerikoj, 
rugpiučio (August)
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
cija $400.00. Kas man apie jį pir_ 
mutinis praneš, gaus $10.00 dovanų. 
Meldžiam duot žinią šiuo adresu:

JOE ABIECUNAS,
P. O. Box 503, Harrisburg, III.

Pajieškau draugo Frano Krapovic- 
ko, Račiupėnų sodž., Kupiškio valse., 
Kauno gub. Jau antri metai kaip gy
vena Argentinoj. Turiu svarbų rei
kalą ir daug pranešti jam, todėl jis 
pats, ar kas apie jį žino, malonės 
pranešti šiuo adresu:

John Jodakis,
413 Pleasant st., Gardner, Mass.

Aš Antanas Dirsa iš Ukmergės p., 
Taujėnų vol., Vidoklių parap., sod. 
Miškinių pajieškau draugo Liudviko 
Čeponio, paeina iš sodžiaus Mažeikių, 
Ukmergės parap.; meldžiu atsišaukti 
arba kas kitas malonės pranešti.

Anthony Dirsa,
406 S. Haverd st., Sioux City, Iowa.

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.

YONKERS, N. Y.
Gauta per F. Navicką $4.05. Pi

nigai perduoti apginimo komitetui.
Red.

AUKAUTOJŲ ATIDAI.
Kai kurie reikalauja, kad "Kel.” 

redakcija pasiųstų jiems paliudijimą 
iš I. W. W. komiteto, jog jų pinigai 
tikrai yra tenai perduoti. Tokis rei
kalavimas yra teisingas, bet jis la
bai apsunkima redakciją nereikalin
gu jai darbu ir prisieitų samdyt tam 
reikalui vieną darbininką. Todėl "Ke
leivio’ 'redakcija iki šiol niekam tokių

i paliudijimų nesiuntinėjo ir siuntinėti 
neišgalime. Priėmus aukas ji vi- 

' suomet pagarsina "Keleivije” ir tas, 
rodos, yra aiškiausiu paliudijimu. 

| Gautas gi kvitas iš I. W. W. "Kel.” 
redakcija laikosi savo archyve kaipo 
dokumentą. Jei kas tuomi neužga
nėdintas, tas gali siųsti aukas tiesiog 
I. W. W. komitetui, o tuomet gaus iš 
ten kvitą. Adresas tokis:

Ettor-Giovannitti Defence Fund, 
Centrai Bldg., Lawrence, Mass.

DraugysfiiuReikalai
TEATRAS ir BALIUS.

CHICAGOJ.
Liet. Moterų Dr-ja ”APŠVIETA” 

statys ant scenos labai juokingą 3 
veiksmų komediją "UŽBURTAS KU
NIGAIKŠTIS”, nedėlijo, 22 Rugsėjo 
(Sept.), 1912., M. Meldažio svetainėj, 
2242—2244 W. 23 Place. Svetainė 
atsidarys 4-tą vai. po pietų. Loši
mas prasidės 5-tą vai. {žanga 25c. 
ir augščiau. Po perstatymui tautiš
ki šokiai ir lekiojanti krasa. Poni, 
ar panelė, laimėjusi daugiausiai at
viručių, gaus dovanų puikią kny
gelę. [38]

Su pagarba KOMITETAS.

TEATRAS ir ŠOKIAI.
Brighton, Mass., Teatrališka Kuo

pa "Perkūnas” rengia teatrą su šo
kiais ir skrajojančia krasa 23 rugsė
jo, (Sept.), panedėlij, prasidės 7:30 
vai. vakare ,ant Finų Soc. Salės, 521 
Cąmbridge st., Alston (Brighton), 
Mass. Bus pastatyta ant scenos 
"Prostitutė", "Knarkia Paliepus”, 
"Negryna Sąžinė” ir "Girtuoklis grį
žta iš baliaus.” Kviečiame visus ap
linkinių miestelių lietuvius atsilanky
ti, nes bus linksmas vakarėlis. [38]

Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Brighton—Alston karą ir išlipti ant 
Union Sq., kur netoli po dešinei yra 
svetainė. 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.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
Administracija:

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

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

Prot. rašt. K. A. Čiapas, 
4436 S. Hermitage avė., Chicago, I1L 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 

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

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.

Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. S taneli s,

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

350 Newark st, Hoboken, N. J. 
Žolynas, pagelbininkas, 
23 Warwick st, Newark, N. J.

J. Daunora (aptiekorius), iždin,.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

A.

V.
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Lekcija II.
Aš ilgą laiką vis abejo

jau, ar yra pragaras ir vel
niai. Atsakantis laikas ir 
proga išblaškė tas abejones. 
Tai buvo Didžiosios Britani
jos angliakasių streikas. 
Streikas tęsėsi mėnesi suvir- 
šum ir męs streikieriai turė
jom daug liuoso laiko. Die
nom besistumdydavom po 
pakampes, o vakarais pasi- 
dalindavom mintimis ir ži
niom. Kartais gi kildavo 
protiškos imtynės. Ypatin
gai tai buvo vieną vakarą, 
kuri ir numiręs da greitai 
neužmiršiu, nes jis man da
vė daug proto ir progą, kaip 
visuomenei patarnauti ir 
sau užsipelnyti garsų istori
joj vardą.

Męs, keli lažininkai ir la- 
žės bosas susėdę apie laužą 
pradėjom pasakoti ištisus is
toriškus faktus, o daugiau
siai apie pragarą, velnius, 
patempionus, raganius, par
sidavėlius ir 1.1.. Vienas mus 
tarpe buvo tikras žinovas, 
kuri drąsiai galim pragara- 
logu vadinti; jis mums dau
giausiai ir pasakojo. Męs 
gi tik stebėjomės iš senovės 
parsidavėlių, stebuklingų 
darbų, kokius jie atlikdavo 
su savo sėbrų-velnių pagel- 
ba, ir mums rodosi, kad da
bartiniai civilizuoti politi
kieriai neįstengtų išsvajoti 
tokių stebuklų, kokius atlik
davo senovėj.

— Kodėl musų bočiai, par- 
siduodami velniams, nepasi
naudojo jų gabumu, buklu
mu? — ėmiau žingeidauti.

Vieni mano žodžių nesu
prato, kiti-gi sakė, kad tuo
laikiniais idealais buvo mir
kti degtinėj, viengungiui su
kinėtis apie viengungę ir an
traip, daryti stebuklus ir t.t.

— Dabartiniai politikie
riai viską iki paskutinio iš
naudoja savo politikai, bet 
kodėl iie nepanaudoja velnių 
galybės? Gal dabar praga
ras nelaiko savo vietininkų 
ant žemės ? Ar gal jų visiš
kai nėra? — užklausiau ne
kantraudamas.

— Yra. Laiko. — atsiliepė 
keli balsai.

— Kur? Kokioj valstijoj, i 
sali j ar mieste?

— O Karaliaučiuj, o pas 
Varsavą. Da tikrai yra vie-1 
tos, kur galima parsiduoti ■ 
velniams, — tikrino keli.

Aš da šokau prieštarauti, 
bet kur tau! Tuoj prieš ma
ne buvo sudėta krūva faktų, 
kaip šieno kupeta, kuri aiš
kiausiai parodė mano kvai- 
lybę-nežinvstę. Šalia faktų, 
kaip aš dabar suprantu, bu
vo gana teisingi ir teoretiš- 
ki prirodymai. Girdi, 70 nuo
šimtis lietuvių katalikų sa
ko, kad pragaras su vel
niais yra. Tad ar tiek žmo
nių galim pasodint ant mela
gių suolo?. Kunigai, dan
gaus vietininkai, sako, kad 
pragaras yra. Tad ar galima 
sakyti, kad dangus atsiuntė 
mums melagius?... Valsty- • 
bės viena pas kitą laiko savo 
atstovus-konsulius, dangus 
i r iri turi savo atstovus. Ar- j 
gi pragaro viršininkas tiek 
menkai skaitytusi su žemės

' . \

• v

! gyventojais, kad nelaikytų! 
nė savo vietininko-konsulio 
bei agentų? ir da tuo laiku,i 
kada ant žemės gyvena lie
tuvių tauta!

Pastarieji prirodymai ma
ne įtikrino, kad pragaras bu-Į 
tinai yra fr kad turi savo 
vietininkus ant žemės. Ir 
kartu biaurėjausi savo nuo
žmia kvailybe, kurios dėlei 
tiek žmonių laikiau mela
giais.

Sykį man pagailo visų tų 
lietuvių kvailiukų, kurie ne
tiki į pragarą su velniais, to
dėl aš pasiryžau vesti juos 
tiesos keliu — parodyti, jog 
pragaras tikrai yra. Ir su 
tuo tikslu ant rytojaus ra
šiau laišką pragaro konsu- 
liui. Bet nelaimė: neturėjau 
tikro jo adreso, nė pas kitus 
pragaro mylėtojus negalė
jau jo gauti, todėl dabar tą 
laišką siunčiu i ”Kel.„ pasi
tikėdamas, kad kas nors iš 
vientaučių bei vietininkų ar 
abelnai pragaro mylėtojų 
žino pragaro konsulio adre
są ir teiksis jam pasiųsti 
žemiau esantį rašteli.

(Pabaiga bus).

AR ŽINOTE, KAD--------
N ______ ______

Lietsargius vartojo jau e- 
giptiečiai, bet jie vienas pas 
kitą jų nevogė taip tankiai, 
kaip musų gadynėj.

Prisaikintų teisėjų teis
mas liko Įvestas su tuo tik
slu, kad nuvarginti teisėjus.

Chicagoj dešras daro iš 
negyvą veršių, kad išvengus 
gyvulių kankinimą.

Icelandijoj duoną daro iš 
džiovintos žuvies miltų, Žu
vę sudžiovina, kad jai nerei
kėtų kentėt malant.

APGARSINIMAI.

Parsiduoda geras motori
nis laivas, tik be dugno ir 
motoro,todėl tik motorą rei
kės Įdėt ir galima bus va
žinėtis. Geros išlygos gim
nastikos reikalaujantiems.

Reikalingas jaunas vyras, 
kuris apsiimtų skęsti po 3 
sykius kas dieną.

Reikalingi partneriai, ku
rie padėtų išgelbėti pereitą 
sąvaitę skendusi žmogų arti 
Revere Beach.

Vienas žmogus nori iš- 
imainyt savo galvą ant deg- 
i tinės bonkos. Adresuokite 
i taip: Kareivis, Armija ir 
Laivynas.

Reikalingas žmogus i sa- 
liuną dirbt. Turi atsinešti 
rekomendaciją iš beprotna
mio ir turi būt ten išbuvęs 
nemažiau 5 metų. Adresas: 
Pakaušis, Visur.

PATARIMAI.

Uodai nelenda Į tirštus 
durnus ir i ugnį. Todėl jei 
jus norite išvengt uodų kan
dimą, uždegkite ugni po sa
vimi.

Degtukai turi būti laiko
mi sausoj vietoj, kadangi 
šlapius degtukus mažai kas 
vartoja. Jeigu jūsų degtu
kai sušlapo ir jus norite už
kurį ugni, pirma išliekite 
kerosiną iš lempos i jūsų 
stubą, o paskui sulauksite 
gerą liepsną.

Pas turčius.
— Kas tai yra kova už bū

vi?
—Tai, mano brangioji, to- 

kis baisus' padėjimas, kuria
me nėra nė automobilių, nė 
nalociaus ,nė tarnaičių ir 
reikia būti teisingai savo 
vyrui.

■m

Tiki.
— Ar tu tiki Į dusių vaikš

čiojimą?
— Tikiu, bet tik vienam 

atsitikime.
— Kokiam?
— Kada dūšia iš baimės i 

kulnis išeina.

Mums Džian Bamba 
neša, kad jis „greitai 
grįžš nuo vekeišino iš 
los ir pasakys spyčių 
dėms ir džentelmanams,
todėl saugokite, kad nepra- 
leistumete numerio, kuria
me tilps jo „spyčius.”

pra- 
su- 

džė- 
lei-

žilam šiltam. — Kores
pondencijos nedėjome, nes 
pastebėjome, vienas kalbėto
jas kaip tik sugrįžo, tuoj ir 
pranešė pats apie savo ir ki
tų prakalbas. Nenorėjome 
atkartot musų laikraštij to 
paties atsitikimo.

P. Bukauskui. — Žinia 
menkos vertės. Netilps.

K. O. — Juokas silpnas ir 
beveik nejuokingas. Ne
tilps.

John E. nolanSKAITYTOJUATIDAI.
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 adresą reikia vi

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

”Kel.” Administracija* 
-■ ■".■■'■S —- '.gj. 

10 GALIONŲ ALAUS 
Už $1.00.

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

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

I mi išbandyt musų gėrimą prisiųskite 
$1.00 arba $5.00 už 60 galionų, o męs 
tą pačią dieną prisiusime musų alų, 
apmokėdami prisiuntimo lėšas. Jeigu 
rasite kitaip negu kaip męs apgar- 

i s'name, praneškite mums, o męs su 
grąžinsime pinigus.

Agent. Suv. Valstijose,
M. J. GERDIS,

P. O. Box 380, HARTFORD, CONN.

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

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

VIENATINIS ĄfiPĮVTAC
LIETU VYS /AVILĮ 1 1 nu

Visoj apielinkėj.
Parduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Inšiurinu 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.

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

Redakcijos atsakymai.
Raugaliui

ginčytis apie prakalbas, nes 
jau iškalno gali kiekvienas 
pasakyti, kokiuose laikraš
čiuose bus nupeiktos socija
listų prakalbos, nors jos bu
tų geriausiai pasakytos. Ne
tilps.

J. Plokščiui. — Kito kores
pondento žinia apie tai tilpo 
anksčiau. Pasivėlinote.

A. Liut. — Musų sandarbi- 
ninkas Džian Bamba užpyk
tų, jei kas jo pravardę pa
vartotų po savo raštu, ir jo 
„spyčiai” yra specijališki, to
dėl imitacijos nenorime tal
pinį. Velyk ką nors kitą 
parašykite.

J. Varankai. — Juokai ne
tilps.

J. K. — Jūsų patėmijimas, 
kad kunigai vien tik su tur
tingais draugauja, yra tei
singas, bet i laikraštį netin
ka, nes visiems žinomas.

Incognito. — Feljetonėlis 
apie slaptingąjį kliubą ne
tilps, nes jis apeina tik vieno 
miestelio lietuvius.

M. L. — Ačiū už teisingas 
mintis, bet kadangi apie 
Gurkliutes ir kunigų melą 
buvo gana plačiai rašyta 
pirmiau, tad jūsų raštelio 
nesunaudosime.

D. Klingai. — Nežinom, ar 
viskas tiks, bet tūli raštai 
bus sunaudoti.

A. Rukui. — Taip, atski
rai siuntinėjimas „Keleivio” 
tankiau pasiekia Lietuvos 
vietas be policijos trukdy
mo, bet apie tai jau buvo ra
šyta pernai.

P. Bitinui. — Kadangi vi
sa jūsų žinia vien tik apie 
L. S. S. kuopos mitingą ir 

i nutarimus, tad jos netalpi
name, nes jai turi būt vieta 
Sąjungos organe.

Kunigo gaspadinei. — Ki
tuose laikraščiuose žinia 
tilpo anksčiau. Nenorime at
kartot, todėl netalpiname.

Kvailiukui. — „Kandida
tas į kamendatorius” netin
ka.

Vestuvninkui. — Apie jus 
atsilankymą kada tai į vie
nas vestuves Brooklyne ne
tilps. Nesvarbi žinutė ir gal 
labai sena.

J. R. Pusiniui. — Neverta 
ginčytis su „V. L.” kores
pondentais, nes nuo melo 
tuomi jų nesulaikysite. Jie 
tyčia meluoja.

Tarnui. — Žymiai sutrum
pinome. Korespondencijose 
ilgų pamokinimų duot nega
lima. Svarstymams ir pa
mokinimams rašomi straips
niai.

A. Baginskui. — Jei į New 
Yorko portą pribuvote, tai 
adresuokite šitaip: Immi- 
gration Commissioner, Ellis 
Island, N. Y.

M. Vasiliauskui. — Tamis- 
tos vardo korespondentas 
neminėjo, todėl nėra ko ant 
jo užpult. Jeigu gi drau
gystės nariai nutarė nepro- 
testuot prieš Ettor ir Gio
vannitti kalėjime laikymą ir 
dar jie vadina save pirmei
viais ,tai korespondentas tu
rėjo pilną tiesą juos pašiept. 
Polemika netilps. J

Neužsimoka
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gai geležinkeliu važiuojantiems žmo 
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
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 ni 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėi 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, je 
pirktumėt kitur. Puikus auksuota.- 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

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

4’
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Męs siunčiam pinigus į Rusija 
kitfcs šalis: už šimtą rublių męs 

$51.85; už didesnes sumas
ir
imame
męs mažiau skaitom. Taipgi pade
dam pinigus j visas Europos bankai 
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 St.. 

CHICAGO, ILL.

I
-

Profesorius medicinos

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massaehusetts valstijoje.

GyduoliŲ galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
be ypatingai geros sekančios gytk-olės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo ktsulio. tiipfo ir sloge s $1.(0. Kraujo Valyto as $1.00.

Nuo saulės m degimo 50 e Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
G} darti mestis j uo pv< kų 50 c- N vo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

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

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

Prcčkcs nuo nerviško galvcs skaudėjimo 10 ir 25 c.
Ginus nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.

«»I 
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Sveikatą ir Drūtumų DOVANAI! 
7.000 egzempliorių tos garsios knygos 

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

T A 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- 
monėms!

I 
/ 
l
*I

NORS GYDE1SI su kokiais pa
tentuotais vaistpalaikiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o ligj dar labiau užsendina ir ar
šiau padaro!

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sll- 
pnybes.bet nori 
pasiliuosuoti 
nuo ligos jungo 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

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

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu 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, 
skrepliavimo—broncliitia, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik vargiuimui žmonių už
puola, visus išgydomas ligas. BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS,

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

Philadelphios M. Klinika yra ofiei- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI Ir MOTERĮS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip:

l
l
l

l
jį The PHILADELPHIA M. CLINIC
J 1117WalnutSL Philadelphia, P?..

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 
yra šios:

Nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Nrdėl. nuo
10 iki 3. U tam. ir Pėtn. v.ik.

Visol-ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Feifuir.os visokiu geliu 25, 50. 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.

Tau •gi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BOSTON, MASS.

“Keleivio” "Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Bankų Komisoriaus

Laivakortes j Ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančias apsaagojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius į Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO’LAGENTURA L8
T
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L. I. Š Draugijos: 
reikaluose.

Lietuvių Imigracijos Šel
pimo Draugijos komisija tu
rėjo susirinkimą antrą die
ną rugpiučio, 1912, po No 
180 New York avė., Newark, 
N. J. Atsibuvo kvotimas 
kandidatų į atstovą ant Ellis 
Island. Kandidatai išlaikę 
pilnai kvotimą keturiose kal
bose yra šie: J. H. Stanelis iš 
Nevvark, N. J.; J. B. Branu- 
ša iš New York, N. Y. ir J. 
H. Staknevičia. Buvo keli 
patėmijimai padaryti, bet 
po apkalbėjimų liko priim
tais. Jie liko perstatyti p. 
Brown, kuris dažiuri visus 
atstovus nuo draugijų. Pri
imtas J. H. Staknevičia. Jis 
pradėjo savo darbą 19 rugp., 
1912. J. H. Staknevičia iš
rinktas tik iki sausio, 1913 
m. Jei pasirodys tinkamu ir 
užganėdins reikalus, drau
gija gali išrinkti ir ant kitų 
metų, nes visas centrališ- 
kas komitetas turi būt iš
rinktas visuomenės prieš 
1 sausio, 1913 .m Jeigu ku
rie turėtų kokį reikalą ant 
Ellis Island (Castlegarden), 
kreipkitės prie J. H. Stakne- 
vičiaus, 436 West 23-rd st., 
New York City.

Už patarnavimą jokių 
duoklių nesimoką. Ateiviai 
ir jų giminės, norėdami pa
dėt šelpt ateivius, jei išten
ka kurie kokį skatiką, lai 
prisiunčia lietuvių Imigraci
jos Draugijai, išpirkdami 
money orderį ant kasieriaus 
vardo ir prisiųsdami jį sek
retoriui. Tie skatikai bus 
sunaudoti dėl labo kitų atei
vių, kurie gal reikalaus pi- 
nigiškos sušelpos. Ateiviai, 
kurie atvažiuoja iš Europos 
ir pasitaiko užsilikt musų 
name, moka po 65 centus už 
24 vai. Gauna už tai trissyk 
pavalgyt. Už pusryčius 10 c, 
už pietus 20 c., už vakarienę 
10 c., už nakvynę 25c. Apart 
to, neprivalo mokėt nieko 
daugiau.

Jeigu imigrantas (atei
vis) jaustųsi nuskriaustu 
per L. I. Š. D. atstovą arba 
per Imigracijos namą, arba 
iš jo prašytų kyšių, ar gąz- 
dintų katras, meldžiu pra
nešti L. I. Š. D. pirmininkui, 
už ką jums bus jis dėkin
gas.

J. Jankauskas, pirm. 
350 Newark st.,

Hoboken. N. J.

• •

Naumiestis (Suv. g.). Šiaip 
tai, bet visgi Naumiesti j gy
vuoja „Blaivybės” skyrius. 
Tik, reikia pridurt, jisai sa
vo tikslo pasiekimui elgiasi 
kitaip, negu priimta. Jis nu
tarė ,kad blaivininkai gal 
vaikščiot po smukles, išgert 
su kitais. Mat, išgėrus susi
draugaus su geriančiais ir 
juos prikalbins į savo blaivy
bės pusę. Todėl bepig būti 
blaivininku. Po gero tikslo 
priedanga galima gerti, 
nes... bus atliekamas blaivy
bės platinimas, arba degti
nės naikinimas, kaip kai-ku- 
rie juokdariai priduria.

Panevėžys. Valdžios in
spektorius Visockis ir inžin. 
Manringas pradėjo tyrinėti 
vietas, kuriomis geriausia 
tiesus gelėžinkelj iš Bauskės 
į Panevėžį.

Pašušvis (šiaul. p.). Lie
pos 28 čia krito ledai. Išmu
šė daug javų, sulaužė kelis 
medžius, pagadino trobų ir 
užmušė vieną arklį. Esą 
daug nuostolių. Mikas.

Raguvo Ukm. p.). Musų 
miestelij ištiko didelė nelai
mė. Naktį 27 liepos gaisras 
sunaikino 3 ūkininkų trobas.

Du jų liko visai be pastogės. 
Priežastis neaiški, spėjama, 
kad dėl neatsargumo.

Alkius.
Alsėdžiai (Telšių p.). Lie- 

• pos 25 buvo šventos Onos at
laidai. Nors kitose parapi
jose nešventa, bet žmonių 
prisirinko užtektinai. Mat, 
moterėlės atvažiuoja pasi
melsti, prašyti iš Kristaus 
bobutės visokių ”mylistų,” o 
vyrai į ”jomarką.” Gerų ar
klių jomarke „nematyti”. 
Daugiausia mažų arklelių, 
tik ne žemaičių veislės, bet 
maišytos. Žemaitukų ne
mačiau. „Poselencų” aplin
kiniuose miesteliuose nebu
vau matęs, o Alsėdžiuose vi
są buri pamačiau. Vietiniai 
žmonės juos vadina burlio- 

1 kais. Visi jie nuplyšę, nu
skarę, veidai išdžiuvę, vei
duose tarytum ašaras įžiūri. 
Tiesiog gaila jų. Matai, kad 
jie sunkų vargelį vargsta, 
kad jiems čia nemiela, ilgu, 
sunku gyventi. Kad tą var
gą nors valendėlei užmiršus, 
reik užpilt jį degtine. Taip 
jie ir daro. Aš tuoj atminiau 
musų išeivius. Svetimame 
krašte gal ir jie taip išrodo. 
Neseniai man buvo tekę kai- CIT TriGYlll 1 1 IX ri T 1

I

’ i bėt su vienu lietuviu moksl
eiviu, kuriis karščiuodamas 
prirodinėjo, jog lietuviams 
būtinai reikia asimiliuotis su 
rusais, kitaip lietuviai žusią. 
Dabar pamaniau, kad drau
gas labai nudžiugtų, jei čia 
butų, nes jo pranašavimai 
pildosi. Tik prie tokio persi
tikrinimo priėjo ne lietuviai, 
bet rusai. Taigi, aišku, ro
dos. kam ta asimiliacija rei
kalinga.

Alsėdžių bažnyčia mažfl, 
medinė. Dėlko alsėdiškiai 
nestato murinės, maniau 
sau, juk ta epidemija da te- 
besiaučia. Matyt, nerangus, 
kas visame kame žymu. Be
sąs ir choras, tik mažutis, 
ypač maža vyrų balsų. Po 
pamaldų nuėjau buvusian 
vyskupo sodan. Čia susiti
kau pažįstamą senį. Įsikal
bėjom. ”Štai čia buvo vysku
po palociai,” tarė jis: Nese
niai jie sudegė.” Kaip tai 
laikas viską sunaikina! ”Ma- 
no tėvukas pasakojo,” tęsė 
jis toliau, ”kaip jie Velykų 
rytą medžius skaldė. Sako, 
vyskupas eina aplink baž
nyčią (iki bažnyčios nuo vy
skupo rūmų bus apie 40 žin
gsnių J. V.), o męs skaldome 
medžius.”

Da ir daugiau jis papasa
kojo iš vyskupo lažininkui 
gyvenimo, tik jau faktai ma
žesnės vertės. Matyt, senis 
nė nemano pykt, kad ”po- 
nai” taip kankino darbo 
žmones. ”Dievas taip davė,” 
sako senis. Iš senio pasako- į 
jimų man aišku viena: ”dva- 
sios tėvelis” mokėjęs išnau
doti savo lažininkus da ge
riau, negu švietiškiai žmo
nės.

Nuėjau miestelin. Dabar 
kitaip išrodo. Išryto visi 
blaivi, ramus, o dabar iškai- 
tę, rėkauja, stumdosi. Alu
dės (jų yra 5) pilnos, ir į mo
nopolį virve traukia .

Miestelije sutikau vieną 
gana susipratusį vaikiną iš 
Kalvarijos. Jis ir sako: ”Eik 
į aludę, pasižiūrėk, kokio čia 
gražaus jaunimo yra. Ir 
kaip jie žydams parsidavę.” 
Ir tiesa. Jaunimo Alsėdžiuo
se matyt daug, bet visi da 
miega. Nėra kam jo žadint. 
Apskritai, Alsėdžiai labai 
užsnūdęs kampelis.

J. Vanagas.
Kybartuose (Suv. g.) ati

dengia valdžios vyrų gimna
ziją. Jau paskirti direkto
riai ir mokytojai. Šiais me
tais bus atidengta prirengia
moji, pirma ir antra klesa. 
Kvotimai prasidės 15 rugp. 
Mosklas^ rodos, rugsėjo 1 d. 
Gimnazijos atidengimas pa-

I 
i

tvirtintas Augščiausiu palie
pimu 1 liepos.

Vilnius. ”Liet. soc.-dem.” 
ir ”Bundas” nutarė išvien ei
ti rinkimuose į 4 durną Vil
niaus, Kauno, Gardino ir Su
valkų gubernijose.

32 gubernatorių memori- 
jalai. Kaip rašo ”R. Slovo,” 
vidaus reikalų ministerija y- 
ra gavusi iš 32 gubernatorių 
pranešimus (memorijalus) 
apie tai, kaip žmonės žiuri

jį 3 Durnos darbus ir koks 
dabar žmonių ūpas. Pasiro
do, kad gyventojai interesa- 
vęsis 3 Durnos darbais ir tik 
pirmoj jos sesijoj. Toliaus 
ta interesavimasis vis mažė- 
jįs ir mažėjįs.

To priežastis — esąs men
kas Durnos veikimo vaisius. 
Rinkimais 4-ton Dūmon ma
žai kas tesirūpina. Be to, 
pranešama, kad daugelis i 
spalininkų ir nacijonalistų 
senųjų atstovų visai nepa
teksią dumon. Didžiausius I 
pasisekimus šiais rinkimais 
turėsią bepartiniai.

Šventikai ir rinkimai. Pra
voslavų vyskupai pasiuntė 
šventikams atsišaukimus. 32 
vyskupijose yra susidarę 
tam tikri dvasiškių rinkimų 
komitetai, o 15 vysk, buvę 
susivažiavimai rinkimų rei
kalams aptarti. Paaiškėjo,1

I

jog Synodas norįs pravesti 
Dūmon tik 4 vyskupus: Min
sko vysk. Joanną, Penzos v. 
Mitrofaną, Viatkos v. Fila
retą ir Kursko v. — Stepo- 

iną.
Rusų laikraščiai, neišski

riant ir dešiniųjų (”Nov. 
Vr.”), labai susirūpinę dėl 
tokio dvasiškijos veržimosi į 
Durną. Pabriežiama tas fa
ktas, jog šventikai visur 
kaip ir paskiriami atstovais: 

įgalės statyti savo kandida- 
turas tik tie jų, kurie patin
ka ir ištikimi Synodui (prav. 
dvas. vyriausybei).

Dvasiškijos visur vedama 
stipri agitacija. Nors, kaip 
rašo ”Sovr. Slovo”, ne visur 
pasekmingai. Valstiečiai ty
li ir visai nepasitiki dvasiš- 
kija. Net iš tokio Volyniaus 
(dešiniųjų ir šventikų lizdo) 
eina žinios, buk valstiečiai 
visai nemaną rinkti šventikų 
ir apskritai dešiniųjų.

Kaip ten bus—neilgai tru
kus pamatysime.

Elektros tramvajai. Vi
daus reikalų ministerija ne
patvirtino Vilniaus miesto 
valdybos išdirbtąjį elektros 
tramvajų projektą ir grąži
no jį atgal pataisyti. Svar
biausia priežastis—V^niaus 
gatvių siaurumas.

("Lietuvos Žinios.”)

I
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SMAGUS RŪKYMAS

GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ZIRA” dėžu
tėj. Susidėk tuos pavekslė- 
lius. Iš j u galima pasida
ryti gražias paduškaites ir 
šalikus.

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

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

DIDIS GYDYTOJAS

D j
I

I

1

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis 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 nors

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

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

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.
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Ei, Vyrai, risi pas

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

Vyne ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

A

©

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

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass.

TO
G

R
A

FA
S

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą 
426-430 E.vchange Bldg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors pri/.asčių ne 

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

R. Vasiliauskų
28 W. Broadtvay So. Boston. Mass. |

Dr. t J. Jloroney
218 Tremont st., Boston, Mass.II

PRIESZAIS MAJESTIG TEATRA.
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 i

ir negalėjimus pilvo, plaučiu, širdies ir kraujo, podraug 
visokiu katarišku apsireiškimu.
SPECIJALISTAS VISOKIŲ LIGŲ: AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES.

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

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

• • • _ _33

Siutus
<L

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoje, 
[įrengė savo locną medicališką kliniką ir naminį lijgonbntį savo] 
Įlocname name. Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne-j 
įgalima 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 sirgau, turėjau širdies, galvos ir vidurių skaudėjimą.l 
Taipgi kentėjau didžians skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prisiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš
tariu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLASEVIČIA, P.O. Bos 
508, Fovcroft, Maine.

MOTĖJUS 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 Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjusią 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 kreipti* 
prie daktaro Stankaus. _ Mano adresas: 73 Bread st., Edinburgh, 8cotland.

As JONAS URBAITIS, P O. Box 122. St. Clair, Pa, dCkavoju tavo tautiečiui daktarai Ig 
notai Stankui už išgydymą manęa. Dirbdama* mainom buvau labai blogai aoalreea. netvlss 
rialai dnktagal ateiaakO mane lagydytL Kuomet nuvažiavau p*« Dr Stankų, jie priėmė mane 
saro namini ligonbut| irt u petingai storojo* dieną ir nakt(. Idant manę išgelbėti iš tos ligos 

Pertą galybę mokslo ir dideles etoronee mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nuo 
□Irmos dienos pajutau, kad jau gynu, o.per 7 dienas likau visiškai išgydytas ir sugrįžau sveiku 
savo namus.

Puritan, Pa . P O. Box 167, Gnodotinv aktarę. Ignatine Stankus, duodu jums žinoti, 
kad nuo iąsų gyduolių juntu sveikiau, bet da visiškai neišgijau. dėlto prašau prisiųsti dsu 
glaus gyduolių, kad galėčiau grelčian pasveikti. Jau dabar jnntn. kad mano kojos yra vai 
neanes ir nžmlrusioa gįaloe pradeda atgvti KA ZIMERAS JAMSAUSKAS.

Tos padekavoues vra patalpintos su pavelijimu pačių pacljeutų
Visi serganti sautites prię,daktaro Stankaus vpatiėkai arba per laišką, be skirtumo, kaip 

toli gyventumėt, o aptordeit sird'ngą radą Ir patrelbą.
Daktariška roelą duodu dyka 1 ypatlSkal Ir per laiškus. 

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., - - Philądelphia, Pa. 
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare, šventadieniais nuo 1 Iki 4 v.

Tos padėk-avonče yra ištirtos ir teisingos.

«

ir kitokius Rubus
Duokit! pasiūt mums!

Užtikrinam ’kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 

J išveizdos ir būna tvirtesni.
' Gerus vyrams Siutus ir Overkotus' 

pigiausiai ir gerai. į
Musų firma randasi ir Califor- 1 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- ‘ 
nam visokias naujausias formas. •
Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 

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

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonas. So. Boston. 21013.




