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KUNIGINIS HUNERIS
Dėl daugelio priežasčių 

priversti buvome atidėt ant 
toliau kuniginio numerio iš
leidimą. Dabar jau tikrai 
nusprendėm padaryt to
kiu numeriu ”Keleivio” 
No 44.

Lai musų draugai pasi
skubina užsisakyt kiek tik 
katras tikisi išplatinti eg
zempliorių, kad žinotume, 
kiek spausdint ir kad nepri
truktume, kaip buvo su No 
30, po kurio pasirodymo 
daugelis suprato jo vertę ir 
ėmė reikalaut, o męs jau bu
vome visus išsiuntinėję.

Kadangi ir No 44 tilps ne
toli vien tik straipsniai, tad 
tokis numeris galės būt par
davinėjamas bile kada — 
jis nepasęs.

Mums norisi da sykį pra
nešti lietuviškai visuomenei 
apie kapitalistų žiaurumą 
ir neteisingumą link Ettoro 
ir Giovannitti. Bvla šių tei- «/ fc-
singų ir drąsių vyrų jau ir 
vėl prasidėjo. Kada išeis 
”Kel.” No 44, ji bus pačia
me karštij arba bus išneš
tas nuosprendis, kuris pas
tūmės visos Amerikos, dar-; 
bininkus prie kokiohors pa- [ 
sielgimo. Kiekvieno darbi
ninko pareiga yra išaiškinti 
teisybę kitiems apie Ettorą 
ir Giovannitti. Geriausiai! 
supras visi iš laikraščio, ku-1 
ri jus, draugai, turite pas-! 
kleisti kuoplačiausiai.

Kitą didelę ”Keleivio” da
lį užims atsakinėjimai ant 
kunigų daromų socijalizmui 
ir socijalistams priekaištų. 
Kunigai jau davė mums ga
na medegos. Tilps kunigų 
straipsniai ir užmetinėjimai 
ir musų atsakymai ant jų.

”Kel.” skaitytojai jau ži
no, kokius numerius męs iš- 
leidinėjame, todėl girtis ne
reikia. Tik neužmirškite, 
kad ”Kel.” No 44 bus iš 16 
puslapių su Įvairiais paveik
slais ir straipsniais, ir sku
binkite mums pranešti, kiek 
egzempliorių jus imsite.

To numerio kaina iman- 
tiems dėl pardavinėjimo bus 
po 3c. Parsiduos po 5c.

Teismas
Kronštade teisė 6 juri

ninkus už tai, buk jie prigu
lėję prie socijal-revoliucijo- 
nierius partijos. Nesant pa- 
matingų prirodymų, 
mas visus išteisino.

teis-

ŽINIOS IS VISUR.

Klaidos atitaisymas.
Pereitam “Kel.” numeryj 

išsispauzdino sena žinia apie 
Rusijos durną. Toji žinia pa
teko į laikraštį per redakcijos 
neapsižiūrėjimą. Ji neturi 
jokios svarbos. Durna dabar 
paleista.

Iš Rusijos.
Rinkimai Dūmon

Rugpiučio 29 caras išlei
do paliepimą: 1) paleisti III 
Durną, 2) IV Durną pradėt 
rinkti nuo rugsėjo 10 ir 3) 
IV-tą ją Durną sušaukti lap
kričio 15 d.

Ankstyba žiema
Iš Zabaikalų praneša, kad 

upės labai patvino. Užlieta 
daug šieno ir javų. Tuo tar
pu Irkutske jau šalčiai, vie
tomis dagi snigo.

Nubaudė
Rostove ant Dono suėmė 2 

sąvaitėm '’Priazovsko Kra- 
jo” redaktorių už atspaus
dinimą savo laikraštij prieš- 
renkamosios kadetų parti- 

• jos dekleracijos.
Drąsuoliai-jurininkai

Rugp. 31 Peterburgan iš 
New Yorko atvažiavo gari
nėj valtij 4 žmonės. Kelije 
jie išbuvę 30 dienų ir tik 1 
kartą sustoję. Valtis tik 35 
pėdų ilgio, motoras 16 ark
lių spėkos.

Da apie Macochą
Alena Krzižanovskaitė Įsi

mylėjo Į Žebrauską, kuris 
sėdi Petrokovo kalėjime už 
šnipinėjimą. Nuobodus ka
lėjimo gyvenimas, matyt, 
didžiau pastiprino tą meilę, 
nes Alena nusprendė ištekė
ti už Žebrausko, nelaukda- 

jna^pąliųosavimo iš kalėji- 
*mo7 Ji jau kreipėsi Į Petro
kovo teismo prokurorą pra
šydama, kad jai leistų ište
kėti

Žebrauską, matyt, vilioja 
Alenos turtai. Mat, ji turi 
apie 20 tukst. rb. turto. Ma- 
cochas, norėdamas už tai A- 
lenai atkeršyti, pranešė pro
kurorui, kad jis užmušęs 
Vaclavą, tuoj apie tai pra
nešęs Alenai, ir net žiedą 
nuo užmuštojo rankos jai 
atidavęs. Macochas žadąs 
da daug ko pasakyt apie A-1 
leną; teisme gi jis pasigai
lėjęs Alenos ir užtylėjęs. Da- 
bargi viską pasakysiąs.

Krizanovskaitei neleido 
tekėt už Žebrausko

Kaip jau buvo rašyta, A- 
lena Krzižanovskaitė, Maco- 
cho gulovė, norėjo ištekėti 
už Žebrausko. Alena buvo 
jau padavusi prokurorui 
meldimą, kad šis leistų jai 
ištekėti Šiomis dienomis 
prokuroras atsakė, kad ne
galįs išpildyti Alenos noro.

Mirė atstovas
Maskvoje mirė pirmosios 

Durnos atstovas šeršenevi- 
čius. Tai buvo žymus mok
slo vyras ir visuomenės vei
kėjas. Maskvos universite
te jis skaitė prekybos, o pas
kui civilinę teisę. Jo lekci
jos buvo labai Įdomios ir su
traukdavo daugybę klausy
tojų. Pradėjus profesorius 
”sijoti,” šerševičius pirmas 
atsisakė skaitęs lekcijas. 
Velionio laidotuvėse dalyva
vo daugybė studentų ir mo
kslo vyrų. Vienų vainikų 
buvo apie 50, jų skaičiuje 
nuo draugų, sėdėjusių kalė
jime (šerš. už Vyborgo at
sišaukimą sėdėjo kalėjime). 
Palaidojo greta Muromce- 
vo. Ant kapo buvo pasaky
tos kelios kalbos. Vyriausy
bė leido kalbėti apie velio
nio veikimą Durnoje, bet už
gynė Ivginti pirmąją Dūmą 
su trečiąją.

Iš karės lauko ant Balkanų
7 spalių Juodkalnija for- 

mališkai apskelbė karę prieš 
Turkiją ir pasiuntė savo ka- 
riumenę veikti. Serbija ir 
Bulgarija irgi pilnai sumo
bilizavo savo kariumenę ir 
toji jau perėjo Turkijos ru- 
bežius. Nors iki šiol Serbi
ja, Bulgarija ir Grekija ne
apskelbė da karės, tečiaus 
jos padavė ultimatumus 
Turkijai ir jau pradėjo mu
ši. Juodkalnijos kariume
nę komanduoja pats kara
lius Nicholas.

Europos valstybės taip 
neaiškiai atsakė Balkanų 
valstybėms ant užklausimų, 
kaip jos atsineš i karę, kad 
visai nepaisoma ant to at
sakymo ir ketinama vesti 
karę tolyn. Rusijos gyven
tojai simpatizuoja balka
niečiams ir jie juos rems, 
nors valdžia dėl tam tikros 
sutarties norėtų užtart Tur
kiją.

7 spalių gautos šio
kios žinios iš karės lauko:

Aštrus mušis ištiko tarp 
Bulgarijos kariumenės, ku
ri Įžengė Į Turkiją Valyrey 
apielinkėj, ir Turkijos ka
reivių. Bulgarams pavyko 
užgriebti turkų stovyklas. 
Neužilgo prisiųsta daugiau 

i turkų ir prasidėjo šaudy
mas! iš abiejų pusių, kuris 
vis da neužsibaigia.

Į Serbijos miestą Oblečov 
praslinko 5 turkai ir norėjo 
padegt valdžios ginklų ir a- 
municijos sandėlį. Serbai 

! pagavo juos ir užmušė.
i Turkijos atstovai Berlyne 
sakos gavę žinią, buk gre- 
kai pagavę turkų pasažieri- 
nį laivą arti Piraeus ir skau
džiai sumušę vyrus ir begė
diškai apsiėję su moterim.

8 spalių tarp turkų ir 
juodkalniečių ėjo smarkus 
mušis Turkijoj, arti rube
žio. Malissori giminė, gv- 

lvenanti Turkijoj, irgi už- 
i puolė turkus.

9 spalių traukėsi mušis 
i tarp turkų ir juodkalniečių 
36 valandas prie rubežio ar
ti Baranos, kur Į Turkiją 
Įžengė Juodkalnijos kariu
menė. Turkams pavyko šia
me atvėjij sumušt juodkal
niečius. Jie, tečiaus, susti
prino savo pajiegas pribu
vimu naujos kariumenės ir 
maršuoja link Albanijos 
miesto Skutari.

Serbijos ir Bulgarijos mo- 
terįs norinčios stot Į karei
vių eiles ir padėt kariaut 
prieš Turkiją.

10 spalių Juodkalnijos ka
raliaus vedama didelė armi
jos dalis pradėjo veikti arti 
miesto Skutari. Paimtas 
Turkijos didelis miestas 
Barani ir ketinama pradėt 
atakuot Skutari tvirtovę. 
Skutari gyventojų yra apie 
30,000. Tai stiprus Euro
pos Turkijos miestas, prie 
kurio bus pralieta nemažai 
kraujo.

Serbija kariumenės vado
vu paskyrė generolą Putni- 
ką, kuris ves prieš Turkiją 
200,000 kareivių. Serbijos

I

SZ •

Is
I
IU'

I

v*

I

joj buvo lietuviškasis I. W. ’ • • • "W V •

[ skerdžia vieni kitus vien tik 
dėl to, kad juose dega žiau
rus patrijotizmo jausmai. 
Todėl ir Lawrence’o kapita-

Metas VIII.

IS AMERIKOS.ministerių pirmininkas pra
nešė, buk jau yra sumobili
zuota 400,000 kareivių Ser
bijos apginimui.

Turkai iššaukė i muši bul
garus prie vakarinio rube- 
žio ir buvo keletas susirė
mimų.

11 spalių juodkalniečiai 
sumušė turkus prie miesto 
Skutari ir paėmė ji.

Iš Francuzijos nupirkta 
30 orlaivių dėl balkaniečių 
karės prieš Turkiją.

Bulgarija užbaigė kariu
menės mobilizaciją. Gink
luotų kareivių yra 250,000.

Iš Mažosios Azijos Turki
ja siunčia Į Europą 140,000 
kareivių muštis prieš bal- 
kaniečius. Su dabar esan
čiais kareiviais pasidarys 
Turkijos galybė ant Balka
nų iš 400,000 kareivių.

6000 Malissori giminės 
narių užpuolė turkus iš už- 
pokalio. Turkai mušėsi su 
juodkalniečiais ir nepasiju
to, kaip atsidūrė tarp dvie
jų ugnių. Malissori giminės 
nariai ginklų prašyt eina 
pas juodkalniečius.

Kadangi Balkanai stovi 
prie Rusijos rubežio ir gali 
Rusijai prisieiti Įsikišti Į ka
re, tad Rusijos Juodųjų jū
rių kariško laivyno karei
viai mobilizuojami.

12 spalių Įvyko bulgarų 
skerdynės Albanijoj. Turkai 
juos skerdė, kad suerzinti 
bulgarus ir iššaukt juos Į 
karę, kol da nėra atsakan
čiai sutvarkyta Bulgarijos 
kariumenė.

Balkaniečiams pasisekė 
užimt da vieną Turkijos 
miestą — Rogame. Šaudy
mai tarp turkų ir juodkal- 
niemu eina visuose parube-

Pabijos kariumenė vie
nijasi su Bulgarijos kariu
menė, kad užpult ant Adri
jai1 opolio.

Santaika tarp Turkijos ir 
Italijos liko pertraukta, 
nors sutartis jau buvo pa- 
darvta. Italija ketina už
imt Dardanelių pertaką.

Mušij prie Skutari krito 
2,000 užmuštų ir 1,500 ka
reivių liko sužeista iš abie
jų pusių. Juodkalniečiai 
pradėjo atakuot vietas ap
link Beraną.

Turkijoj apskelbta gene- 
rališka mobilizacija.

13 spalių Grekija jau tu
rėjo 170,000 sumobilizuotų 
kareivių, kurie bus pasiųsti 
prieš Turkiją.
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Revoliucija Rusijoj
Kariumenės judėjimas 

Rusijoj nesibaigia. Vienur 
ji numalšinama, kitur suki- 
la. 12 spalių sukilo kariu
menė Lenkijoj. Daugelis su
kilėlių pabėgo Į Lodzių, 
Baltstogę ir šučicą. Pasta
rojoj vietoj 15 sukilėlių pa
gauta ir sušaudyta. Vald
žia Įsakė visiems Lenkijos 
piniguočiams pernešti savo 
turtus Į Maskvą, nes mano
ma, kad Lenkijoj Įvyks re
voliucija.

Rusija nori pradėt karę 
su Austrija ir tam tikslui 
mobilizuoja 80,000 kareivių. 
Gyventojai priešingi mobi
lizacijai.

Rooseveltą peršovė.
14 spalių Mihvaukee mies

te likos peršautas Roosevel
tas. Tą vakarą Rooseveltas 
turėjo sakyti tenai pra
kalbą ir agituoti, kad žmo
nės jį rinktų trečiu sykiu Į 
prezidentus. Kada Roose
veltas išėjo iš viešbučio ir 
atsisėdo Į automobilių va
žiuot jau Į svetainę, per mi
nią prisiplakė gražiai apsi
rengęs vyras ir šovė. Iš 
automobiliaus šoko Roose- 
velto draugai ir šoviką su
čiupo. Tas norėjo šauti da 
syki, bet jau nesuspėjo. 
Pirmas šūvis nedaug Roose- 
veltui užkenkė. Kulka pa
taikė i rankraštį, iš kurio 
Rooseveltas turėjo sakyti 
prakalbą, ir tas sulaikė josį 
spėką. Rooseveltas likos' 
tik lengvai sužeistas ir nu
važiavęs salėn bandė da 
kalbėti, bet po tam likos nu- , 
vežtas Į ligonbutĮ.

Kas per žmogus šovikas, 
pakol kas nežinia. Vardo 
nė pravardės jis nesako. 
Užklaustas, kam šovė, jis 
atsakė, kad kiekvienas žmo
gus, kuris tik veržiasi tre
čiu sykiu Į prezidentus, tu
rėtų būt nušautas.

Jo kišeniuose rasta daug 
raštelių, iš kurių matvt, kad 
per sapną ji aplankydavo 
McKinlev’o dvasia ir nuolat 
iam kalbėjo, kad Roosevel
tas yra McKinlev’o užmušė
ju. Toji dvasia reikalavo 
taipgi ir atmonijimo už 
McKinlev’o mirtį.

Kaip skaitvtoiams gali 
būt žinoma, McKinley buvo 
Suvienvtų Valstijų prezi
dentu, bet 1901 metais laike 
parodos Buffaloi likos nu
šautas. Jo vietą tuomet už
ėmė Rooseveltas.
Lawrence’o patrijotai dar

buojasi
12 spalių Lawrence’o pa-

jlistai sumanė panaudoti pa- 
trijotizmą priešė. W. W. Ir 
pasirodo, kad tas atneša pa
geidaujamus jiems rezulta
tus. Jau tik rengiantis prie 
tos patrijotiškos demonstra
cijos, kaip žmonės apskaito, 
apie 300 ypatų buvo sužeis
ta. Nukentėjusieji yra vi
si beveik I. W. W. nariai.

Anądien ”Kel.” redakci-

W. organizatorius J. Šmi
tas ir papasakojo sujudi
nančią istoriją, kaip jį poli
cija sumušė. Pavakarije jis 
sakė ant taip vadinamų 
”dumpų” prakalbą susirin
kusiems. Po prakalbų jis 
atsistojęs su kitu lietuviu. 
ant kampo palaukti karo, 

i Atėjo keli policistai ir ėmė 
biauriais vardais vadinti. 
Šmitas kasžin ką policis- 
tams atsakė. Jų to tik ir 

i jieškota. Vienas išsitrau
kęs lazdą tuoj kirto Šmitui 
par petį. Šmitas parpuolė. 
Policistai supuolę ėmė jį 
spardyt ir mušti lazdomis. 
”Aš tik užsidengiau ranko
mis galvą, kad neužmuštų,” 
sakė Šmitas. Tuo tarpu bu
vęs sykiu kitas lietuvis per
sigandęs pradėjo rėkti visa 
gerkle. Iš visų nns’V '^"dė
jo subėgti žmonės. Policis
tai dabar paėmę Šmitą nu

tvilko Į nuovadą ir pasakė, 
kad iis girtas, negalis paei
ti. Perdėtinis liepė užda
ryti Policistai jį da apkum- 
sčiavo ir užrakino.

Nepoilgam Įleidžia Šmito 
celėn girtą valkatą. Valka
ta pradeda prie Šmito ka
bintis, kaip kad prie mergi
nos, ir... daryti reikalavi
mus (beabejonės policijos 
buvo taip Įmokintas). Ga
vęs rustų atsakymą, valka- 
|ta ėmė rėkti. Čionai vėl at- 
bėga keli policistai ir atida- 

____ ___ _  _ irę celę šmitui per veidą, 
trijotai su miesto valdžios šiokis, tu tokis —- sako—- 
ir dvasiški jos pagelba buvo ant gatvės keli triukšmą ir 
surengę demonstraciją čionai da darysi skandalus. 
prieš I. W. W. uniją. Visi Ir vėl per veidą. Šmitas par- 
demonstrantai nešesi žvaig- Pu°lė.
ždėtus vėlukus ir visi namai | Ant rytojaus nuvedė oas 
tokiais vėlukais buvo apka- teisėją Mahoney ir Šmitas 
binėti. Išrodė, kad visas likos nubaustas už ”girtu- 
miestas iš vienų vėliavų ir mą,” nors nė lašo degtinės, 
padarytas. Ant vienos gat- nė alaus savo burnoj nebu
vęs buvo pastatyta gana au- į vo turėjęs.
gšta arka (bokštas), ant ku-! Panašiai vaišinami visi I. 
rios buvo užsilipęs vienas. W. W. nariai, kuriuos tik 
dvasiškis, miesto galva ir policija pasigauna.

i laimino einančią per apačią' 
parodą.

Nereikia, turbut, aiškinti, 
kad tas viskas buvo daroma 
reikaluose stambaus kapita
lo, kuris nesvietiškai išnau
dojo bėdnus žmones ir prieš 
kurį I. W. W. apskelbė ka
rę. Ir už tai toji unija liko 
pavadinta anarchistiška. 
Kapitalistai su policija ir 
dvasiškų a priešakije suren
gė šitą demonstraciją po 
žvaigždėta vėliava, kad su- 
kurstyt visuomenėj žemiau
sius patrijotizmo jausmus 
prieš I. W. W. Męs žinom 
iš praktikos, kad sukurs
tyti patrijotizmo jausmai 
padaro iš žmogaus žvėrį. 
Ant karės lauko žmonės

Per vieną susirinkimą sudė
ta $50,000 aukų.

Pereitoj nedėlioj Bostone 
buvo grekų susivažiavimas, 
kur sudėta $50,000 Grekijos 
karės reikalams. Kai-kurie 
aukavo po $500.
Merginą užmušė policistą.

Allentown, Penn. — Tho- 
mas’o viešbučio kieman pa
sislėpė policistas Morgan, 
kad pasislėpus saugoti plė
šiką. Viešbučio savininko 
duktė išgirdus, kad kieme 
kas šlama, šovė per duris iš 
revolverio ir užmušė poli
cistą.

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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Peržvalga.
Vėl meluoja.

"Draugas” No. 41 tvirtai 
pasako, kad Fr. Živatkaus- 
ko skundiku buvo R. Vasi
liauskas, „Keleivio” darbi
ninkas, ir koks tai Adoma- 
vičia.

Kas ten buvo tuo skundi
ku, mums čia negalvoj, męs 
norim tik pasakyti, kad 
„Draugas” storai meluoja, 
sakydamas, jog R. Vasiliau
skas yra „Keleivio” darbi
ninku. Meluoja tyčia, kad 
išrodytų, jog „Keleivio” 
darbininkai tai biaurųs 
žmonės. Turim pasakyti, 
kad „Keleivis” turi tiek ben
dro su tuo skundimu, kiek ir 
„Draugas.” Vasiliauskas 
niekad „Keleivio” darbinin
ku nebuvo ir nėra.

„Keleivio” leidėjai dova
nai davė sa^’o name 
Bagočiui, kaipo mokslaei- 
viui, užsidėti notarijaus ir 
laivakorčių ofisą. Bet Ba
gočius lankydamas Bostono 
tiesų universitetą negalėjo 
savo reikalus vesti pats vie
nas ir pasisamdė į pagelbą 
R. Vasiliauską. Tai tiek Va
siliauskas turi bendro su 
„Keleiviu.”

Kaslink Adomavičiaus, tai 
tas žmogus bus jau kurkas 
artimesnis „Draugui” ne
gu „Keleiviui,” nes priklau
so prie SLRKA.

Pagaliaus, nesuprantamas 
mums daiktas, kodėl „Drau
gas" skaito jjuareštavimą 
živatkausko biauriu darbu. 
Juk kunigai skundimu nesi- 
biaūri. Tai pirmutinis jų 
įrankis. „Keleivis” ir šian
dien yra apskųstas kun. Bu- 
kavecko. Kodėl „Draugas” 
jam nepasako pamokslo, 
kad skundimas biaurus dar
bas? Netaip da seniai „Ke
leivi” skundė Krasnickas. o 
i pagelbą jam buvo prisidė
ję da keli konfratrai, kuom 
kas galėjo. Paveizdan, kun. 
Žilinskas jam buvo davęs 
net savo gaspadinę už „ad
vokatą.” Ir šiandien „Kelei
vis” yra tąsomas po teismus. 
Tečiau „Draugas” netik ne
sipiktina skundikų darbais, 
bet dagi džiaugiasi, kad jie 
privers „Keleivį” nutilti su 
pagelba „policisto lazdos.”

Jeigu taip, tai nepykit, vy
ručiai, jeigu kartais antrąjį 
tos lazdos galą pajusite ir 
ant savo sprando....

vietos

Baseball.
Kiekvienas ateivis 

kaip amerikonai yra atsida
vę visokių „bąli” (mėtyk
lių) lošimui. Pirma pas 
juos skaitėsi geriausiu 
sportu kumsčiavimasi. Tų- 
li laikraščiai vedė agitaciją 
prieš tokį žvėrišką lošį ir 

daugelij valstijų kumsčiavi
masi liko uždrausta. Jis ne
teko garbės ir todėl, kad pa
skutinį sykį įveikė garsųjį 
amerikonų kumstorių Jeffe- 
ry negras. Bet svarbiausis 
dalykas, kurį męs pastebia- 
me tame žvėriškame loši j,— 
tai nepaprastas publikos en- 
tuzijazmas link jo. Būdavo, 
niekur neužtenka sėdynių 
tuose parengimuose. Iš to 
matos, kaip amerikonai—iš 
vienos pusės neva civilizuo
ti — žemai stovi kultūroj. 
Jie trokšta matyt žmones 
daužant viens kitam veidus, 
kruvinus ir parpuolant ant 
aslos be žado. Kada kumš
tininkai daužydavo viens ki
tą per veidą, publika rėkda
vo, staugė ir buvo taip į- 
tempta, kad stojosi ant ko
jų ir gatava buvo eit ir pa
dėt kumsčiuotis. Į tokius pa
rengimus gali eiti ir jais 
gėrėtis — dargi su entuzi- 
jazmu — tik žvėriško cho- 
rakteriaus žmonės. Vienok 
bilietų neužtekdavo ir visos 
apielinkės žmonės vien tik

žino,
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KELEIVIS
apie tai kalbėdavo. Dabar 
tas lošis liko pakeistas biskį 
žmoniškesniais, taip vadina
mais football, basketball ir 
baseball ir kitaip. Užsimu- 
šimų ir susižeidimų ir šiuo
se vra _
nė vieno dailės 
parengimo 
skaitlingai 
tuos pusiau žvėriškus, pu
siau indijoniškus lošius. Tik 
skaitykite angliškuose laik
raščiuose žinias iš 8 dienos 
šio mėnesio ir atrasite di
džiąją jų dalį užpildytą ži
niomis iš New Yorko apie 
baseball lošį ant Polo 
Grounds. Tarp kitko ten 

(skaitote: „Tūkstančiai žmo
nių, kurie iš pat ryto ap- 
spietė Polo Grounds, negalė
jo prasimušti į vidų, kad pa
matyt pirmą lošį pasaulio 

(serijų pavakarij. 40 tūks
tančių buvo suleista, bet kur 
kas daugiau valkiojosi ap
linkui negaudami vietos.”

Kitoj vietoj vėl skaitome: 
„Bilietai prastesnėse vieto
se buvo po 3 dol., tečiaus 
spekuliantai pardavinėjo 
juos po 12 ir 15 dol., vienok 
ir tai daugelis negalėjo gau
ti. Pabaigoj ir už 20 dol. 
sunku buvo gaut bilietą.”

Nemanykite, skaitytojai, 
kad vien tik turčiai renkasi į 
tokius parengimus. Sueina 
ir tokie žmoneliai, kurie vos 
tik gali nusipirkti bilietą už 
dviejų sąvaičių algą. Jie pa- 
siliekė apdriskę ir alkani: 
jie neparneša duonos ir ne- 
nuper-ka anglių šilumai savo 
kūdikiams ir pačioms.

Lošimo manažeriai pra
neša publikai, jog jie ko
vos, nors gyvastį prisieitų 
padėti, kad tik gabesnieji 
lošikai laimėtų. Jeigu Ame
rikoj žmonės siūlo gyvastį 
už tokias kvailystes, tai, 
reikia suprasti, ji čia pigi. 
Jiems rupi pinigas ir jie 
skelbiasi, o publika ateina 
gėrėtis,kaip jie „dės savo 
gyvastį.”

Tame pačiame Nėw Yor
ke nė į vieną teatrą, nė į vie
ną mokslišką parengimą ne
atsilanko tiek daug publi
kos ir nesiveržia taip. 8 d. 
spalių policija su laz
domis turėjo malšinti prie 
bilietų besigrūdančią publi
ką. Teatrai gi, paskaitos, 
muzėjai, prakalbos, paro
dos, galima sakyt, yra neto
li tušti. Į tūlas vietas visai 

■nėra įžangos, į kitas ji su
lyginamai pigi pagal įstai
gos gražumą, parengi
mo moksliškumą, naudin
gumą, vienok į ten publika 
nesiveržia.

Todėl nestebėtina, kad 
Lawrence, San Diego ir ki
tuose Amerikos miestuose 
užtenka sutvėrimų patrijo- 
tų kliubams, kovotojų prieš 
darbininkų organizacijas. 
Daleiskim,New Yorko base
ball lošiu nuvažiavo gėrėtis 
Bostono majoras Fitzas ir 
New Yorko majoras Gay- Į 
nor.

Iš visokių baseball sutve
riamos sensacijos, užintere- 
suojama jaunuomenė ir at
stumiama ji nuo mokslo, 
nuo sveiko protavimo. Vie
toj lavinti protą, Amerikos: 
visuomenė lavina rankų, ko
jų ir šonų muskulus.

Tik ateiviai veikia čia tak-1 
tiškiau ir protauja sveikiau, 
ir jiems priklauso ateitis. 
Ateivių vaikai irgi greitai 
paskęsta baseball’ių sriovė- 
se. Kol amerikonai intere- 
suosis baseball, o ne daile ir 
mokslu, tvarkos ir gerovės 
šioj šalij nebus, arba ją į- 
vykdint prisieis ateiviams.

„šaltinis” apskųstas.
Durnos atstovas A. Bulota 

prisiuntė ”Lietuvos ži
nioms sekančią telegramą:

„Šaltinio” 38 extra nume- jimas ištirpo. Ištirpo tur- 
rije parašyta taip: „Bulota būt, todėl, kad nepajiegia +41,~~~ 1,«+«141„. +41,X44^^ l • 1_1__  ___

gana. Ir tikriname, 
ir mokslo 

nelanko taip 
publika, kaip

X •
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neprietelius ir katalikų baž
nyčios griovikas.” Aš, kai
po katalikas, už tą šmeižimą 
paduodu teisman „šaltinio” 

; redaktorių ir visus tuos, 
kas žinodamas apie tą šmei
žimą tą numerį platino, ar
ba tą šmeižimą žodžiu at
kartojo. Prašau gerbiamų
jų skaitytojų apie tokius 
šmeižimo platintojus pra
nešti man stačiai, arba laiš
ku per „Liet. Žinių” redak
ciją. Mano adresas: Mari- 
ampolė (Suv. gub.) Andrius 
Bulota.

„Šaltinis” seniai jau pla
tina visokius melus apie A. 
Bulotą ir jam vis liepta pasi
taisyt. Mat, Bulota yra so
či jalistas, tad kunigai nors 
melu stengiasi prieš jį ko
vot. Gal prieis ožys liepto 
galą.

Teisybę pasakė.
L. S. S. seniai jau nutarė iš

leist savo organizatorių, ku
ris tvertų naujas kuopas, 
stiprintų senas ir pamokin
tų, kaip vest tvarką kuopo
se. Tokio organizatoriaus 
reikalingumas ir nauda, jei 
jis atliktų savo užduotį ge
rai, neužginčijamai dideli. 
Bet, ant nelaimės, daugelis 
tokių ypatų, kurios tiktų į 
organizatorius, neapsiima. 
Pasidavę į kandidatus yra 
A. Purvis, T. Dundulis ir K. 
Šeštokas. Atidarius „Kovoj” 
pasikalbėjimus apie tų ypa
tų kompetentiškumą, pasi
rodė, kad yra daug priekai-į. 
štų.

Paskutiniam ”Kovos” nu- 
merij K. Senkus, galima sa
kyt, teisingai pastebi, kad:

”Jau apie metai, kaip męs 
tą organizatorių nominuo- : 
jam ir renkam, o vis kaip 
neturim, taip neturim. Na, 
kas čia kaltas? Rodos, męs 
su visa atida darbuojamės. 
Bet pažiurėjus plačiau į tą 
dalyką, štai kas pasirodo: 
Kurie draugai tinka užimti 
vietą Kel. Org., tai negali 
dėlei savo ypatiškų reikalų, 
o kurie priima kandidatūrą, 
tai nėra tam pilnai atsakan
ti. Taigi aišku, kad męs iki 
tūlam laikui negalim su 
nauda turėti Kel. Org.”

Greičiausiai Sąjunga tu
rės dar palaukti, kol atsiras 
atsakantis žmogus. Tik tu
rime patėmyt, kad tokis at
viras leidimas „Kovoj” kal
bėti apie kandidatus var
giai duos progą išrinkti at
sakantį žmogų. Tūlos ypa
tos tiesiog nenori, kad a- 
pie jas butų laikraščiuose 
bubnijama. Svarbiausia,: 
kad neretai tuose bubniji- 
muose kyšo ypatiškumas irinės,

i lai. Taip sakyt, nuvažiuo- chija. Dabar šis ju- 
jama prie senųjų partijų dėjimas turi sustot, ir jis 
taktikos, kurios vien tik a- stabdomas dabar tuoj.” 
pie ypatas kalba. Chandler sakė: „Jeigu mi-
c •• i- x i v — i licija negali šio judėjimo Socijalistų kampelis išnyko, nuslopintu jj gino kitus, ku- 

„Draugas” buvo prižade- rie jai padės. Ir taipgi, aš 
‘ 1 

pie, socijalizmą' ir socijalis-i būt legališkai prašalinti, jei- 
i gu galima?’

Knox kalbėjo: „Šis sto
vis primena man kapitoną 
Parkerį, revoliucijos karėj. 
Jis pasakė, jeigu jie nori 
karės,lai jie pradeda ją tuoj, 
ir taip pat aš dabar sakau.”

Kunigas Lovejoy apskel
bė: „Šioj šalij nėra vietos 
raudonai vėliavai, ir męs 
jos netoleruosime.”

Katalikų kunigas O’Reilly 
pranešė: ”Tie, kas nenori 
dirbt, lai sau nešasi iš čia. 
Męs išvysim iš savo tarpo a- 
narchizmo ir socijalizmo de
monus.”

Visi šie karšti neapykan
tos žodžiai buvo išlieti prieš 
I. W. W. uniją ir socijalizmo 
augimą Lawrence.

Tai nebuvo patrijotizmas, 
kuris butų degęs minėtų y- 
patų krūtinėse. Jie jaučia,

į
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socijalizmą ir socijalistus.
Visgi negražu taip apgau

dinėti skaitytojus. Lauksi
me atnaujinant "Socijalistų 
Kampeli.”

sipratimas mažina jų mate- 
rijališką pelną.

Nė viena iš minėtų ypatų 
nepakėlė balso prieš biaurų 
padėjimą, paėjusį nuo ne
žmoniškai mažų algų, kol 
tik Lavvrence’o darbininkai 
nesuorganizavo savo pajie
gas į I.W.W.

Jeigu tie ponai buvo tei
singi savo patrijotiškuose

• V 1 • • *v • *xįssireis- 
kimuose už tvarką ir įstaty
mus, kodėl jie neprisipažįs
ta kaltais?

Gal tas jų tylėjimas reiš
kia, kad jie yra dalininkais 
dinamito padėjime, silpnų 
moterų ir vaikų lazdomis 
mušime, visų konstitucijinių 
tiesų ir žmonėms suteiktų 
privilegijų po amerikoniška vo musų lietuvišką kliubą 
vėliava peržengime? už pardavinėjimą svaigi-

Jie.žino, kad I.W.W. ne- nančių gėrimų.
' Jau nuo seniai lietuviai 

Šitos praleidžia liuosą laiką kliu- 
rankos yra be prie alaus stiklo. Šį sykį 
___ . 1 vienas vaikinas išsigėrė ir
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Tai ne partijotizmas.
"American Citizen” rašo, 

kad Amerikoj subruzdo ren
gti Kolumbo gimimo dieną 
tik su tuo tikslu, kad leist į-, .t , . - . -
sigalėt popiežiaus valdžiai, reikalavimuose^ ir 
Ta šventė surengiafma ne
tik į tautišką, t. y. netik 
į šios šalies šventę, bet sy
kiu ir į katalikišką. Jos spal-' 
va esanti kur kas labiau ka-| 
talikiška, negu tautiška. 
Laikraštis tiesiog duoda 
faktus, kad tūli Massachu
setts valstijos katalikai val
dininkai tiesiog susižino su 
popiežium ir katalikystės 
praplatinimui ir davimui 
iai įsigalėt rengia Kolumbo 
dienos apvaikščiojimą.

La\vrence’o juodašimčiai 
ir valdininkai su kunigais 
irgi dėio visas pajiegas ir 
net vertė gyventoius ir or
ganizacijas apvaikščioti Ko- 
lubo dieną. Reikia žinot, 
kad Kolumbas buvo italas, 
ir nežiūrint į jo didelius 
nuopelnus, airiai neapken
čia italų ir jo sukaktuvių 
diena kaip ir neanvaikščio- 
davo. Nepaprastas subruz
dimas Mass. valstijoj, kur 
airiai viešpatauja, ją ap- 
vaikščiot kaip ir liudija, 
kad „American Citizen” : 
kalba teisybę.

I

Anarchija ir kas kaltas?
-............

Biznierių ir profesijona- 
listų mitinge, laikytam 3 
spalių Lawrence’o miesto 
salėj sakė prakalba majo
ras M. A. Scanlon, kongrės- 
manas AVilliam Knox, prin- 
cipalas Dennis Callahan, 
pagelbininkas miesto teisė
jo F. Chandler, kunigas G. 
Lovejoy, Ch. Bradley, kun. 
J. O’Reilly ir krasos virši
ninkas L. S. Cox. Jie kvie
tė gyventojus paimt reikalą 
i savo rankas ir išvyt iš 
Lawrence’o , kaip jie sakė, 
„anarchijos velnią.”

Majoras Scanlon pasakė: 
„Męs nelaikysime savo tar
pe šios raudonos anarchijos 
vėliavos.”

Bradley, kuris buvo mi
tingo pirmsėdžiu, pasakė: 

j „1776-tų metų karę pradė
jo šios valstijos. 1881 metų 
karė buvo, kad suliet šios 
valstijos, ir 1912 metų karė 
vra, kad apsaugot šią tau
tą.”

Cox kalbėjo: ”Atėjo žmo- 
, kurie pripildė šiuos 

privatiški žmogaus reika- žmones riaušėmis ir anar- 
•* • m • M x* , ee —• •

vidugao uuvu piiduc- rie jai paues. ir taipgi, as 
jęs nuolatos talpinti šį-tą a- sakau jums, tie žmonės turi 
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tų darbus. Su tuo tokslu 
jis buvo užvedęs net* tam 
tikrą skyrių, kurį pavadino 
socijalistų kampeliu.

Rodos, poroj numerių jis 
jšį-tą patalpino. Męs nudžiu
gome, kad katalikų laikraš- 

:tis jau skiria vietą 
socijalizmui. žinojome ge
rai, kad tik bus meluojama, 
iškraipoma, bet visgi ir per 
melą matos teisybė. Ypač 
pirmuose raštuose „Drau
gas” nuvažiavo nenuosek
liai. Jis, norėdamas socija
listus užgauti, parodė tū
las jų gerąsias puses. Męs 
apie tai jau kalbėjome savu 
laiku.

Jau kelintas „Draugo” 
numeris ateina ir vis be so
cijalistų kampelio. Iš to 
matos, kad kunigų pažadė-

i

to da prirengė deklamuoto- 
jus, monologistą ir vos tik 
ant poros valandų svetainę 
paėmė. Vos tik pradėjus 
antram kalbėtojui kalbėti. 
9:30 vai. svetainės prižiūrė
toja pradėjo rėkaut, kad už
suks žiburius, jeigu neišsi- 

i skirstys. Ir ką tik pradė
jus gilintis į kalbą, kalbėto
jas turėjo pertraukti. Jeigu 
jau negalima ilgesniam lai
kui gauti svetainės, tai ne
reikėtų kviesti kelių kalbė
tojų. Juk jiems laikas ne
taip pigus, kaip tiems, ką 
vien darbo dienomis dirba.

Ten buvęs.
TORRINGTON, CONN.
30 rūgs, policija suarešta-

padarė jokio prasižengimo 
ir tiesų peržengimo.
organizacijos r 1 
čystos, jos širdis yra tyra 
ir jos sąžinė aiški nuo per- ėmė daryt betvarkę. Kliu- 
žengimo draugijos tiesų. ~ ‘
LW.W. padarė geresnes iš-dė policiją ir prisipažino 

lygas tūkstančiams audėjų pirkęs alaus iš kliubo. Teis- 
netik Lavvrence, bet visoj mas nubaudė kliuba 80 do- 

i x 1 • • -B r • • x • - - •lenų.
Lietuviai šiame miestelij 

apsileidę, skaitymu tik re
tas užsiima.

Darbai eina gerai ir nau
jus darbininkus priima. Tū
las dienas ir viršlaikį reikia 
dirbti. A. Grigaitis.

LINCOLN, N. H.
Čia bandoma įsteigt vaka

rinę angliškos kalbos moky
klą. Vos 14 ypatų atsirado 
norinčių ją lankyt iš 70 lie
tuvių ir 100 rusniakų. Te
čiaus visgi nuo 10 spalių 
pradėsime mokytis. Gir
tuokliai nenori išmokti ang
liškai kalbėti, nes jie sakos 
jau ir dabar moką.

F. žilaitis.
PENN STATION, PA.
Musų prabaščius prigavo 

keletą žmonių skolindamas 
nuo jų pinigus. Nuo vieno 
žmogaus jis paėmė 8250, 
nuo kito apie 8200. Sukosi 
ir prie šv. Jono draugystės, 
bet nepavyko. Po visko jis 
išsikėlė kitur ir prisiuntė 
bankos čekius, kurie buvo 
be vertės. Skolintojai šoko
si jieškot jo, bet vargiai be
atgaus savo turtą.

Reikia patėmyt, kad jis 
keikdavo socijalistus, liep
davo neskaityt bedieviškų 
raštų ir šalintis skaitančių
jų. VI. žvinakis.
WINNIPEG, CANADA.

Musų mieste vaikinų yra 
nemažai, bet merginų dide
lė stoka. Tokis stovis su
tveria čia eilę visokių atsi
tikimų. Paminėtinas vie
nas, paskiausis. Tūlas Vin
cas Kalvaitis atsikvietė 
merginą iš Lietuvos ir ne
rodė jos kitiems vaikinams. 
Nedėlioj jis išėjo pasimelsti 
į bažnyčią ir pavyko jo mer
giną išvilioti į kitą namą, 
iš kur ji jau negrįžo pas 
Vincą. S. Paknis išėjo pa
sivaikščiot su ja ir sutiko 
Vincą, kuris žėrė Pakniui 
per galvą ir gerokai prakir
to. - Už tai jį suareštavo ir 
privertė užsimokėt 4 dol. už 
skrybėlės sudaužymą. Beto, 
jis bus po policijos priežiū
ra čielus metus.

Ten buvęs. 
VVATERTrtVVN. MASS.
5 spalių čia sustreikavo 

guminės dirbtuvės (Hood 
Rubber Co.) darbininkai, 
kurie deda padus prie kalio
šų. Metė darbą ir moteiųs. 
Žmonių šioj dirbtuvėj dir
ba 7 tūkstančiai.

Streikas tęsėsi tik 30 mi- 
nutų ir liko laimėtas. Vy
rai gaus 2 doleriu daugiau į 
sąvaitę, o moterims pridė
tas $1.50. Vaikų algos irgi 
padidintos.

T. B. Darbininkas.

• x biečiai jį išvarė. Jis atsive-
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šalij.Męs nesipriešiname vė
liavai, bet męs einame prieš 
jos vartojimą kaipo įrankio 
tiranijos ir vergijos palai
kymui.

Ši organizacija niekad 
nesikišo į politikos ir religi
jos klausimus. Jos nariams 
paliekama privatiška laisvė 
šiuose klausimuose. I. W. 
W. tikslas yra, kad gauti 
daugiau gerų gyveninio dai
ktų tiems, kurie sutveria vi
są pasaulio turtą.

Męs šitoj linkmėj vei
kiame ir sulauksime para
mos nuo visų teisingai mąs
tančių ir teisingų žmonių. 
Viršminėtos ypatos kėsinasi 

I sukurstyt prieš mus nepro
taujančią minią, bet jie ne
sulaikys augimo I. W. W., 
nes ta organizacija stovi 
ant teisingo kelio prie page
rinimo žmonijai būvio.

Męs atkreipiame minėtų 
nonų atidą į jų neteisingus 
išsireiškimus ir kurstymus, 
kokiu nesigirdi nė nuo vieno 
I.W.W. narių.

Musų organizacijos prin
cipai yra giliai įsišakneję 
darbininkų klesos krūtinėj. 
Musų širdis yra pilnos mei
lės ir patraukimo vienas 
prie kito. Męs esame visi 
už vieną, vienas už visus.

Męs pranešame jums (mi
nėtiems kalbėtojams), kad 
jeigu dėl jūsų kurstančių 
patėmijimų, ir jūsų nesvei
kų ir prįešįstatymiškų pata
rimų, ir jūsų broliškumo 
stokos liktų musų organiza
cijos nariai sužeisti arba 
užmušti, jus turėsite atsa
kyt už tuos atsitikimus.

Miesto Centralinis No 20
I. W. W. Komitetas.

t
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KORESPONDENCIJOS
1 ______  ____________

EXETER, N. H.
7 rūgs, čia buvo vestuvės 

ir atsirado du vyrai, kurie 
ėmė rinkt aukas Rusijos ka
liniams. Męs stebėjomės, 
nes jie niekados nebuvo re- 
voliucijonieriais., o čia taip 
greit susiprato ir aukas jau 
renka. Bet pasirodė, kad 
už surinktus pinigus nusi
pirko jie svaigalų ir gėrė, 
sakydami: ”Juk cicilikams 
pinigų nereikia. Velyk męs 
išsjgersime.”

Vestuvėse buvęs.
CAMBRIDGE, MASS.
6 spalių Cambridge’iaus 

moterų draugystė buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo 
Gegužis ir Michelsonas. 
Gvildenta daugiausiai mo
terų klausimas. Žmonių 
buvo pilna svetainė, tik ap
gailėtina ,kad rengėjai be 
apmąstymo viską padarė. 
Pakvietė du kalbėtoju, prie
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yra tikras katalikų tikėjimo nieko blogo pasakyt prieš kad augantis darbininkų su-
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WATERBURY, CONN.
22 rūgs, čia buvo diskusi

jos, Wat. L. š. D. (? Red.) 
surengtos. Ginčytasi klau
sime ”Kas sukelia vaidus 
lietuviškose 
Nuomonių buvo įvairių: vie
ni tvirtino, kad tai atskiros 
ypatos, kiti, buk socijalis
tai, treti metė kaltę ant tau
tiečių ir t.t. Už nurodymą, 
kad vaidai kįlą daugiausiai 
dėl pažiūrų, buvo didžiuma.

Wat. L. Š. D. rengs disku
sijas ir toliau.

Tą pačią dieną kunigai 
šventino akmenį lietuviškai 
parapijinei mokyklai. Kal
bėjo vienas kunigas angliš
kai, kitas — lietuviškai. Lie
tuvis aiškino, kad į liaudies 
mokyklas neverta, esą, vai
kų leist, nes jie ten ištvirks- 
tą. Ragino tik į parapijos 
mokyklą leisti.

Juozo Sūnūs.
WASSON, ILL.

Lietuvių čia yra arti 50. 
Kadangi karčemų nėra, tad 
visi ką nors skaito. Laik
raščių ateina visų po vieną 
arba ir po kelis egzemplio
rius.

Darbų kitokių nėra, kaip 
tik anglių kasyklose. Dir
ba gerai ir naujus darbinin
kus vis dar priima. Nekurie 
uždirba iki 50 dol. į dvi są- 
vaiti.

draugijose?”

V. Bielskis.
STEGER, ILL.

Lietuvių čia gyvena arti 
300. Randasi dvi valgių 
krautuvės, kurios laikosi 
gražiai. Viena jų priklau
so kliubui. Ją įsteigė Jonas 
Dambrauskas su keliais ki
tais draugais. Yra dvi pa- 
šelpinės draugystės — šv. 
Jurgio su 30 narių, ir Kudir
kos su biskį didesniu narių 
skaitlium. Abi laikosi gerai. 
Teatrališka draugija ren
giasi jau ką nors perstatyt 
ant scenos.

Abelnai lietuviai čia gerai 
laikosi. Retas iš jų neturi 
savasties. Tūli turi namus, 
žemės plotus. Karčemų lie
tuviškų visai nėra. Lietuviai 
užsiima skaitymu. Randasi 
tokių žmonių, kurie net po 
7 laikraščius užsirašę/ Da
bar, čia lankosi vienas laik
raščių agentas, p. J. Kulis, 
kuris užrašinėja visokius 
laikraščius. Vertėtų lietu
viams pas jį užsirašyti, nes 
redakcijos išleido jį su pa
liudijimais ir jis turi kvitu- 
tes, kurias išduoda skaity
tojams. Tokiu budu pa
vyks apsisaugot nuo visokių 
apgavikų. Kaip girdėt, p. 
J. Kuliui neblogai sekasi 
tarp šio miesto gyventojų, 
nes jie prielankus ir dar 
daugiau laikraščių užsirašo.

Laisva Mintis.
BURLINGTON, N. J.

28 rūgs, rytmetij rastas 
pusgyvis žmogus, F. Balna- 
rauskas, ant gilaus griovio 
kranto. Galva sudaužyta, 
visa kraujais aplipus, akįs 
užtinę. Jis vaikščiodavo po 
gertuves su draugais, kurių 
da ir dabar nėra. Niekas ne
žino, kur jie, gal girti kur 
girioj pasimirė. Jie gerdavo 
degtinę krūmuose ir mušda
vosi, kur policistas neužei
na. Kaip nuvargsta, guli, 
kur katram patinka.

29 rugsėjo vakare J. Gri- 
ciunas palydėjo draugą ant 
stoties ir ėjo namo. Ant gat
vės stovėjo būrys lietuvių ir 
užklausė jo, kur eina. Atsa
kė jis: ”Namo.” Kirto jam 
vienas per galvą. Paklausus 
už ką, atsakė: ”0 kam mano 
broliui ranką išlaužei?” Pa
matė jis, kad ir daugiau 
puola mušti, ir pabėgo.

Musų kunigas davė šliubą 
kokiam tai vyrui ir S. Žilin- 
skiutei. Jaunavedžiai ma
žai pinigų jam davė. Jis 
pasakė, kad tokiam atvėjij 
šliubas negeras, be palaimi-

_ _
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mimo. Jaunavedės tėvas pa
sakė: ”Kuniger šliubavoji 
ne pagal Dievo prisakymą, 
ale pagal pinigų daugumą.” 
Kunigas pradėjo keikt per 
pamokslą. Žilinskas suriko: 
’Tylėk!” Kunigas atsakė: 
’Tr tu tylėk!” Nenutilus ku
nigas liepė išmest iš bažny
čios. Parapijonas pats išė
jo.

Parap. kom., J. G.
MILLINOCKET, ME.

Iš nedėlios į panedėlį, 29 
rugsėjo, atsitiko čia gais
ras. Sudegė Antano Mu
rausko namas. Gaisras bu
vo taip smarkus, kad nespė
jo niekas išsigelbėti. Sudegė 
pats Murauskas, jo žmona 
su trimi vaikučiais ir dar 
vienas vyras, kurio niekas 
nežino, kas jis tokis, nes po
ra dienų tik, kaip buvo atva
žiavęs iš girių ir apsigyveno 
pas A. Murauską. Gaisro 
priežastis nežinoma. A. 
Murauskas prigulėjo prie 
pašelpinės šv. Roko draugy
stės, Rumford, Me, kur 
buvo duota tuoj žinia. 
Laukėme, kad atvažiuo
tų kas nors iš draugys
tės palaidoti. Bet sulaukėm 
to, ko nesitikėjom. Atvažia
vo dvi ypatos, kaip dažino- 
jom, pats prezidentas ir vi- 
ce-prezidentas. Pradėjo ti- 
rinėti, iš kokios priežasties 
Bię) •9UIIBĮ9U BUS OJfĮJĮSJB 
jiems teko patikti gerą tau
tietį, kuris pasakė, buk gai
sras atsitiko iš girtybės. To 
jiems ir užteko. Išvažiavo 
atgal. Ant kapinių jų irgi 
niekas nematė.

Millinocket Grybas. 
EAST ARLINGTON, VT.
Šiomis dienomis musų j 

miestelij per pasidarbavimą i 
kelių veiklesnių ypatų liko į 
sutverta kuopelė S.L.A. iš 13 
narių; iki šiol jokios drau
gijos, kuopos bei ratelio mu
sų miestelij nesirado.

Kuopelė nors jauna 
dar yra, bet jau pradeda rū
pintis apšvietos reikalais: 
ant savo susirinkimo, laiky
to 29 dienoj rugsėjo, nutarė 
greitu laiku atidengti viešą 
knygynėlį, iš kurio vietiniai 
lietuviai galės pasinaudoti 
knygomis uždyką.

Atėjus žiemai, manome 
kas nedėldienis rengti pas
kaitas : skaityti straipsnius 
iš gerų darbininkiškų laik
raščių ir knygų, kas atneš 
vietiniams lietuviams nema
žai naudos.

Atidengimui- knygynėlio 
nekurie nariai aukavo po 
kelioliką egzempliorių viso
kio turinio knygų.

Man rodos, kad visi vieti
niai lietuviai neatbūtinai 
turėtų prie minėtos kuope
lės prisidėti, nes visiems iš- 
vieno veikiant daug daugiau 
bus galima nuveikti.

Kp. rašt. D. J. Alekšis. 
GARDNER, MASS.

Vietinė teatrališka drau
gija ” Aidas” sulošė ”Gudri 
Našlė.” Tūli lietuviai boiko
tavo surengimą. Lošta 4 
spalių. Lošimas nusisekė 
neblogai, ypač merginos lo
šė gerai. Taipgi kaimiečių 
rolės buvo atlikta natura- 
liškai, išskyrus pirmakartį 
Bitės rolėj, kuris tik ant pa
baigos pradėjo gerai lošti. 
Visi kiti lošė gerai, tik per
daug greitai skubino kalbė
ti. Sakyta Džian Bambos 
”spyčius.” Uždarbio rengė
jai gal neturės.

Tūli lietuviai iš beno boi
kotavo. Priežastis, kad 
franeuzų orkestrą griežė, 
o ne benas. Kad ” Aidas” 
neėmė lietuvių beno, tai kal
tė tik vieno nario, kuris tei
sinosi, buk benas neapsiima. 
Tai ir benas žinojo.

šventakupris. 
CAMBRIDGE, MASS.
Čia tapo areštuotos dvi 

lietuvės už vogimą anglių. 
Teismas spalių 4 dieną abi

i

nubaudė po 5 dol. ir teismo 
i lėšas užsimokėt. Ir tas 
Cambridge’iuj nepirmas at-j 
sitikimas. Nieko ypatingo 
nebūtų, jeifu panašų darbą 
butų atlikusios moters be
darbių, neturinčių už ką nu
sipirkti anglių. Bet čia pasi
turinčios ir kurių vyrai ne
blogiausiai uždirba.

Driskius.
BECKEMEYER, ILL.

Čia darbai eina silpnai: 
dirba vos 2,3 dienas į sąvai- 
tę.
Lietuvių yra pusėtinas bū

relis ir visi gražiai užsilai
ko, išskiriant vieną gyva
našlį Jokūbą V—jų, kuris 

'negražiai pasielgė su jauna 
mergina, neseniai pribuvu
sia iš Lietuvos, Navickiute. 
Mergina atvažiavo pas savo 
seserį, bet ta būdama "ame
rikone” neapkentė ką tik 
atkeliavusios sesers ir iš
varė dirbt pas Jokūbą V. 
Jokūbas V—jus (kuris yra 
52 metų, o mergina 18-kos 
metų) užsivadino ją ant 
viršaus ir per prievartą no
rėjo sužagt, bet jai pasise
kė išsprukt iš senio rankų 
ir sugrįžti pas seserį. Par- 
grvžus norėjo seseriai pasi- 
skųti, bet toji pradėjo ją 
mušti ir iš stubos išvarė. 
Mergina neturėdama užta
rėjų, nuėjo pas svetimus, 
kurie ją priėmė ir išgirdę 
tokį atsitikimą, apskundė 
Jokūbą, kuris dabar yra po 
5 šimtais dolerių kaucijos. 
Teismas atsibus 19 sausio, 
1913 m. Jos sesuo su Jokubu 
atsiėmė drabužius nuo Teo
filės. Vaikinai sumetė kiek 
pinigų ir nupirko kitus.

Velnio vaikas.
MONTREAL, CANADA.
29 rugsėjo buvo prakal

bos, kurias parengė 84-ta 
L. S. S. kp.. Kalbėjo gerai 
visiems žinomas kalbėtojas 
F. J. Bagočius. Kalbėjo te
moj ’Tš kur atsirado kapi
talizmas.” Labai aiškiai 
kiekvienas galėjo suprast. 
Žmonės plojo delnais. Tar
pais deklamavo eiles Gru- 
zinskutis ”Į Draugus” ir 
Kuraičiutė ” Vargdienė
Mergaitė.” Antru kartu Ba-1 
gočius ragino visus rašytis i 
prie draugysčių, skaitymo 
laikraščių ir knygų. Nors; 
oras buvo biaurus, bet žmo-1 
•nių prisirinko į 300. Litera-! 
turos parduota už $18.50.: 
Prisirašė 13 narių prie Są-i 
jungos.
Darbai šiuo tarpu eina ge

rai, be darbo žmonių nesi
randa, tiktai oras labai ne- i 
gražus, tankiai lyja. M. G.

WAUKEGAN, ILL.
D-stė Lietuvių Laisvės 

Mylėtojų ant rugsėjo 29 d. 
surengė prakalbas. Kalbė
tojas d-ras J. Šliupas kai
po ant tautiškos papėdės 

įkalbėjo labai nuosekliai. 
Kalbėtojai ir prakalbos pa- | 
minėti, tai jau ne naujiena, 
bet svarbu, kaip publika tą 
sutinka, o galop — pasek
mės.
Dalis lietuvių ganą margai 
protavo apie d-rą Šliupą, 
jog esanti kitokia esybė, ne
gu žmogus. Jo vardas jiems| 
buvo nesuprantamai baisus. | 
Abaze tokių bailių ir vieti
nis kunigas, kuris sužinojęs 
apie busiančią ”katastrofą” i 
per pamokslą taip biauriai 
piešė d-rą š. ir jo prakalbas, 
kad panašioms intrigoms 
vieta jo šventose lupose, o 
ne laikraštij. Liepė niekam 
iš parapijonų neiti. O ištiki
mąsias davatkas palaimino 
šventam darbe, liepdamas 
kalbėtoją kiaušiniais ata
kuoti.

Vakare susirinko svetai
nėn apsišvietę žmonės ir že
mais jausmais Dievo tvari
niai. Na, ir oratoriui pra
dėjus kalbą iš lietuvių isto
rijos, pasigirdo poterių to-
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draugijų nariai eina girtuo- 
kliaut ir lošt kortom, norė
dami kokiu nors budu su
žvejot pirmeivius į savo tar- 

; pą. Kunigas liepia vyt iš na
mų socijalistus ir nedrau- 
gaut su jais, tik nesiseka 
vargšui.

Šventakuprio brolis. 
LOVVELL, MASS.

5 spalių atsibuvo balius 
moterų P. šv. A. V. V. drau
gystės. Publikos nedaug bu
vo. Nekurie kalba, kad jei
gu prieš balių, pagarsintų, 
jog bus kelios bačkos ru
džio, tai prisikimštų pilna 
svetainė. Šiaip visi namie 
sėdi ir traukia vieną po ki
to ”uzboną” (neaplenkiu ir 
moterų).

Po buvusių didžiųjų strei
kų čia kadaise puikiai gyva
vęs D. L. K. Vytauto benas 
pradėjo irti ir visai jau sui
ro. Jau buvo geras skait
lius narių ir keli metai prak
tikos; lietuviškoms draugy
stėms visuomet patarnau
davo. Dabar jau imama 
svetimtaučiai muzikantai.

Vargiai jau jis beatgis. 
”Vieni nariai išvažinėjo, ki
ti išsiženijo, o treti ’patran- 

” — sako liku-

nu baubiant 3 ypatos. Vadi
nas, ”kritikavo.” Bet tuoj 
už apykaklių paimtos ir lau
kan išguitos. Davatkos, 
matydamos, kad dauguma 
publikos myli tvarką ir ra
mumą, daugiau nedrįso 
”pogromo” pradėt, nes jau
tė, kad tokios orgijos tik 
joms ir kunigui teyra geisti
nos.

Dabar vietiniai ”keista- 
maniai” persitikrino, jog 
d-ras J. Šliupas yra tokiame 
kūne ir sieloj, kaip ir kiek
vienas, ir nė kiek ne kitokis 
už patį kunigą, tik vienas 
skirtumas, kad daktaras Š. 
žmogus reališkas, teisus, 
doras ir pasišventęs darbe 
apšvietos ir solidariškumo, 
o kunigėlis — keikūnas,! 
temdytojas ir ypatų purvin- 
tojas. Jis kas nedėlia ūžia, 
kad socijalistai, tai bedie
viai ir kad neskaitytų ”Ke- 
leivį.”

Publika užsilaikė ramiai. 
Visi buvo užganėdinti (gal 
tik davatkos ne).

J. K. Berbylas.
BURNBANK, ŠKOTIJA
Čia lietuvių gyvena jau 

gerokas skaitlius. Yra so
cijalistų kuopa ir darbinin
kų pašelpinė draugija. Tai 
progresiviškos organizaci
jos. Atgaleiviškų randasi 3 

j ir visos po kunigo Norbuto 
globa. Teisingiau butų pa
sakius. kad jos yra kunigo 
draugijos, nes kaip jis nori, 
taip jas komanduoja. Prieš tyt. 

i progresiviškas 
jas iis veda agitaciją. Jo kas) nekaip lietuvišką rašy-

I

i

komis’ tapo,
sien is jų.

Pobažnytiniame skiepe į- 
kurė mokyklą kunigas, 
kur mokinama subatomis, 
kada vaikai jau nuo kitų 
mokyklų atlieka; mokina «Z v
lietuviškos rašybos ir skai- 

Kiek patyriau, tai mo- 
organizaci- kytojas (rodos, vargonin-

I
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bą supranta, nes rašte jokių 
ženklų nevartoja, kas yra 

! labai reikalinga, ir be to ga
dina lietuvišką rašliavą, 

i Kad jau mokyt, tai kad bu- 
tų mokinama, kaip reikia.

Visų Draugas.

I

I

Laiškas į Redakciją
”Kel.”No. 40 p. A. Laka- 

čauskas iš Brightono, Mass. 
rašo, kati aš prašęs balso 
ant susirinkimo lietuvių ko- 
operativiškos draugystės ir 
purvinęs So. Bostono soci
jalistus. Mane užkvietė p. 
Jonas Kūgis per laišką, kad 
pakalbėti per susirinkimą, 
tad aš atsilankiau ir pakal
bėjau apie reikalus koope
racijos, o ne apie So. Bos
tono socijalistus. Aš buvau 
riau ją ir, rodos, suprantu 
sąnariu tos kuopos ir tvė- 
pusėtinai (? Red.) ir niekur 
dar sauvališkai nedrįsau 
varyti purviną agitaciją.

Prieš p. A. L. korespon-. 
denciją rašė ne kelios ypa
tos, bet visas susirinkimas 
išrinko komitetą parašyti. 
Turiu laiškus ir plakatus, 
per kuriuos prašė mane at
silankyti Bušmanas ir Ku- v 
eris.Kad visuomenei patin
ka mano kalba, todėl mane 
ir užkviečia. Aš nekaltas, 
kad Lak. nesuoranta mano 
kalbos. Gal jis turi piktumą. 
Aš nieko neturiu prieš jį, 
tik atsakau ant melagingos 
paskalos.

Leonas J. Grikštas.

X

IŠ KRISTAUS GYVENIMO, ISTORIŠKA PENKIŲ AKTŲ DRAMA

MARIJA MAGDALIETE
MARIJA MAGDALENA

Tai milžiniškas veikalas, kuris plačiai atskleidžia daugybę nepermatomų mums 
priežasčių kilimo krikščionybės ir prasidėjimą naujosios eros.
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Išviso veikale dalyvauja 43 aktoriai su ilgomis veikmėmis.
Perstatymas prasidės 8 valandą, durys atsidarys 7 valandą vakare, Subatoj,

19 Spalio jOctoberf, 1912 m.
McCADDIN MEMORIAL

ant BERRY STREET, tarpe So. -nd ir 3-rd sts.,
TIKIETŲ KAINA: 25, 35, 50 ir 75 c. BOX

Kas norit nusipirkt tikietus išanksto. galit gaut šiose vietose: Urbono aptiekoje,
Liutkaus kepurių krautuvėj, 135 6rand st., Diržulaičio skutinyčioj, 97 6rand st., pas V. Martinaitį, 636 Driggs avė., 

P. Draugelį, 73 6rand st. Taipgi pas aktorius ir kuopos narius.
Meldžiame gerbiamąją visuomenę atsilankyti.

Su pagarba L. S. S. I 9 kp. KOMITETAS.

HALL
ROOKLYN, N. Y.

SEATS S1.00.
kampas Berry st. ir Metropolitan avė.
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Statement of the Ovnership and 
Management

of "Keleivis,” published weeklv, at 
So. Boston, Mass,., required by the 
Act of August 24, 1912.
Managing Editor: Stanley Michelson, 

So. Boston, Mass.
Business Manager: Jurgis G. Gegužis, 

So. Boston, Mass.

mokiniesi, — Kodėl

Publishers: J. G. Gegužis & Co, lįse. 3
So. Boston, Mass. '

!Owners: Jurgis G. Gegužis & Stanley
Michelson, both of So. Boston, Mass.

JURGIS G. GEGUŽIS, Publisher.
Sworn to and subscribed before me 

this eight day of October, 1912. 
/i Q 1 Fortūnatas J. Bagociu:

o.j Justice of the Peace,
IMy conimission expires Feb. 23, 191’1.

— Maike, tu 
mokiniesi ir vis nebaigi mo- naudos iš tavęs nėra. Jeigu 
kslo. Man jau nusibodo į 
tave žiūrėt.

— Tėve, aš ir nebaigsiu.
— O kam tu man mela

vai, buk už poros metų jau 
busi daktaru?

— Taip, aš daktaru busiu, 
bet mokslas nebus da užbai
gtas.

— E, vaike, aš dabar su
prantu: tu busi šundakta
riu. . Jeigu tu nebusi mokslo 
baigęs, o imsi gydyti, aš 
pats išduosiu tave policijai.

— Ne, tėve, tu išduot ne
galėsi, nes aš turėsiu diplo
mą apie užbaigimą medici
nos mokslo. Bet ir tuomet 
da mokinsiuos, nes mokslui 
galo nėra. Męs gyvename 
pertrumpai ir musų smege- 
nįs persilpnos, kad galėtu
me viską susidėt į atmintį,1 
kas iki šiol liko jau ištirta. 
Vienok didžioji dalykų da
lis yra da slapta ir reikia ją 
ištirt, išmokt.

— Tai tu, vaike, nori va
ryt šimtą amatų. Argi tau 
negana, kad tu busi dakta
ru? Aš pats žinau, kad vi
sokių astronomijų, juris
prudencijų ir kitų mokslų 
tu da nežinosi daktaru bū
damas, bet kam tau ir ži
not?

— Jeigu, tėve, aš matau 
apie save daiktus ir apsirei
škimus, aš negaliu iškentėt 
nesiinteresavęs apie juos. 
Reikia būti visai bukajaus- 
liu, jei neužduoti sau klau
simų apie matomus ir girdė
tus dalykus ir nejieškot iš
aiškinimo jų. Bet daleiski-. 
me jau, kad prieš viską už
simerktum ir vien tik medi
cina užsiimtum. Reikia ne
užmiršt. kad ji yra tik vai
kas. Nors mokykloj daug 
kas išaišinama, tečiaus da 
didesnė dalis ligų ir organi
zmų slaptybių pasilieka ne
žinoma. Žmonės greitai sę- 
sta, trumpai gyvena. Šitą 
slaptybę medicina kada nors 
turės ištirt ir pailgint žmo
nių gyvenimą. Daugelis li
gų yra da neišgydomų. A- 
pie tūlų ligų paėjimą da 
menkai žinoma arba abejo
jama. Ir jei leistis pilnai į 
mediciną, t. y. pradėt tiri- 
nėt, praktikuotis, jieškot 
priežasčių ir t.t., tai žmo
gaus amžius yra pertrum- 
nas, kad galima butų už
baigt tirinėjimus.

— Tegul tave galas, vai
ke! Tirinėk, ką tu nori, tik 
manęs nekliudyk, kada liksi 
daktaru.

galima butų kokią cholerą 
'ant tavęs ištirti, butų labai 
naudinga.

—Aš taip ir mislinau, vai
ke, kad tu likęs daktaru nu
lupsi mano kailį, prikimši 
šiaudų ir laikysi kokiam už- 
pečkij.

— Kam man tavo kailis, 
dagi tokis surambėjęs, taba
ku ir degtine pasmirdęs, rei
kalingas?

— Nugi tu tirinėsi.
— Nieko ant tavo kailio 

negalima butų ištirt, todėl 
gali būt ramus, kad aš jo 
nesuvartosiu.

— Nusispiaut su kailiu, 
vaike, ale kad tu mano kau
lus išimsi ir laikysi, aš tam 
pilnai tikiu, nes aš pats ma
čiau, kaip tūli daktarai lai
ko skeletus.

— Bene tavo skeletą kas 
atskirtų nuo gorilos skele
to? Velyk aš nusipirkčiau 
jos kaulus. Tečiaus ir iš ne
gyvo žmogaus sudžiovintų 
kaulų ne ką galima išmokt. 
Tik vietą užimtų tavo ske- 

I lėtas.
| — Aš bijočiau, vaike, jei
tu parsineštum skeletą arba 
keno nors kailį.

— Ko-gi tau bijotis?
— Aš žinau, kad jus be

dieviai nebijot, nes netikite 
į dūšią. Kad taip atsigautų 
tas skeletas arba kailis ir 
imtų šokt kazoką, tai aš ir 
po lova iš proto išeičiau.

— Kvailas iš tavęs žmo
gus, tėve. Kaipgi gali atsi
gaut kailis arba skeletas? 
Su mėsa ir visu kunu žmo- 

|gus negali atsigaut, kada 
'numiršta, o tau atsigaus, 
kada jau viso mechanizmo 
neliko.

— Nekalbėk man, Maike, 
apie tai. Paskui aš ir nak
čia neužmigsiu. Velyk pa
sakyk, kiek kaulų žmogus 
turi?

— Kaulų žmogaus kūne 
i skaitosi apie 208.

— Aš niekad netikėjau, 
vaike. O ką jis daugiau tu
ri?

— Muskulų, kuriais mu
sų kūnas išduoda judėjimą, 
męs turime apie 500.

— O aš maniau, kad tik 
du.

— Kur tu manai turįs 
muskulus?

— Rankose prie pečių.
— Be muskulų męs nega

lime išduot mažiausio judė
jimo, todėl jie randasi ir a- 
kįse, ir lupose, ir kojose, ir 
šonuose, ir visose kūno da-
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K' ypIty“akaipurtivotoS Pirmiau, dabar ir ateitij 
liošai: gali išsitęsti ir susi
traukti. Jie susideda iš pa
ilgų celių.

— Ar tau neteko mokin
tis, vaike, kaip ilgos yra 
žmogaus žarnos?

— Visas maisto kanalas, 
per kurį turi pereiti priim
tasis maistas, turi 32 pėdas 
ilgio.

— O kiek bačkų kraujo iš 
manęs butų?
— Vidutiniško ūgio žmo

gus turi apie 30 svarų krau
jo. Kiekvieno žmogaus pen
ktoji svarumo dalis yra jo 
kraujas.

— Jeigu jau tu tokis gu
drus, pasakyk man, kiek sy
kių muša širdis į vieną va
landą?

— Normališkas širdies 
mušimas, tėve, vra 4200 sv- 
kių į valandą, arba 70 sykių 
į minutą. Per metus širdis 
mušasi 36,720,000 sykių. Ir 
kiekvienas širdies mušimas 
išmeta iš jos 2 ir pusę unci
jos kraujo. Išeina, kad lai
ke vienos minutos per širdį 
pereina 175 uncijos kraujo. 
Per vieną valandą per ją 

i pereina 656 svarai kraujo, 
tai padaro apie 8 tonus kas 

. diena. Per 70 metų per šir
dį pereina 270,000,000 tonų 
kraujo.

— Ištikro, gali širdis ir 
nusidėvėt, vaike, jeigu ji 
tiek dirba. Bet man rodos, 
kad tu meluoji. Kurgi tas 
kraujas sutilptų ir kiek tad 
žmogus besvertų.

— Tas pat kraujas, tėve, 
grįžta į plaučius, kur apsi
valo nuo nešvarumų, o pas
kui vėl eina per širdį į kūną.

— O kaip ilgai ima, kol 
jis visas pereina per kūną ir 
atgal sugrįžta į širdį?

— Kas trįs minutos visas 
kraujas atlieka tą kelionę.

— Kokių paibėlių krau
jas grįžta į plaučius? Ar jis 
negalėtų būt ramus?

— Jis apvalo musų kūną
nuo degėsų ir kitų pasida
riusių nešvarumų, kurių 
niekas neišmestų, ir męs 
mirtume, jei nebūtų kraujo. 
Beto, jo cirkuliacija gimdo 
šilumą. Na ir tūlas kitas 
užduotis jis atlieka. Plau
čiuose nuolatos randasi apie 
vieną galioną tyro oro. Prie 
pagelbos šio ir išsivalo krau
jas. ' .
! — Beja, vaike, pereitą sy
kį mudu kalbėjom apie sme
genis. Aš norėčiau žinot, 
kaip jos didelės?

— Vidutiniškos vyro sme- 
igenįs sveria 3 svarus ir 8 
uncijas. Vidutiniškos mo
terų smegenįs sveria 2 sva
ini ir 4 uncijas. Bet moterų 
| smegenįs yra iš plonesnių ir 
j tankesnių audinių.

— Nors aš šiandien ne- 
nerviškas, bet norėčiau iš
girst, kiek nervų žmogus 
turi?

— Nervų su visomis jų ša
kutėmis ir dalimis yra žmo
gaus kūne 10 milijonų.

— Pasiutusiai daug, vai
ke ! Aš nesistebiu, kad žmo
gus negali jų suvaldyti, ka
da jos maištą pakelia. Juk 
jokis generolas jų neįveik
tų.

— Todėl žmogus neprivalo 
jų erzint, nes jos saugoja 
jo kūną ir duoda jam įvai
rias žinias.

— Užteks šiandien, Mai
ke, nes ir taip vargiai aš at
siminsiu viską.

Džiaugsmas ir piktumas
Mergina tarė savo moti

nai: — Mama, aš manau, 
kad Dumčius ves mane.

— Kodėl taip? — paklau
sė stora motina gulėdama 
ant lovos.

— Nagi jis paklausė ma
nęs šį vakarą, ar man nenu
sibodo gyvent su tokiais ar
kliais, kaip tu ir tėtė.

Męs vadiname savo gilios 
senovės bočius laukiniais. 
Laukinių žmonių gadynę 
męs uždengiame kanibaliz
mo, barbarizm^ ir kitais 
žemais apsireiškimais. Sa
ve męs jau vadiname civili
zuotais. Vienok galima tik
rint, kad ateities 
jai skaitys musų gadynę 
tamsiais amžiais 
visko žvėriškumo, 
fanatizmo, skurdo, 
mo, tamsumo ir t. t. Argi 
gali vadintis civilizacija to
kis stovis, prie kurio žmo
gus žmogų išnaudoja, išduo
da. apgauna? žmogus žmo
gui meluoja, viena tauta ne
apkenčia kitos, vedamos 
kruvinos karės? tūkstan
čiai žmonių miršta iš bado, 
šalčio ir skurdo? kiti tūks
tančiai išeina iš proto dėl 
rūpesčių arba negauna nors 
kiek mokslo? Juk ir nesu- 
skaitliuot visų biaurumų ir 
brutališkumų musų gady
nėj. % •

Da randasi musų gadynėj 
didžiuma žmonių, nepripa
žįstančių moterims lygių 
tiesų. Ir kuomi jie skiria
si nuo neseniai gyvenusių 
barbarų, kurie skelbė, buk 
vyras turi dūšią, o moteris 
— ne?

Ateities žmonės liks visi 
vienos tautos broliai, visi 
bus tobuli, visi darbuosis 
šios planetos padarymui į 
gražų rojų ir studijuos vi
satą, kurios tik atomu yra 
musų žemė.

Tuomet tik žmonės pra
dės tikrai gyvent ant žemės. 
Jie dabar kovoja, dirba, taip 
sakant, stato ateities namą. 
Lyginai kaip negatavame 
name žmogus negali pilnai 
apsigyvent, taip ir ant ne- 
priruoštos gyvenimui pla
netos nėra ramaus gyveni
mo. Reikia ją pačią pada
ryt gražiu ir vaisingu sodu 
ir įvest tvarką, prie kurios 
visi butų lygiais broliais ir 
galėtų save tobulinti.

Mums rodos, kad godu
mas, tinginumas, varžyti
nės, tautų skirtingumas ir 
kitkas niekad neišnyks. Tū
li tiesiog sako, kad gyveni- 

: mas pasidarys nuobodus, 
nepaprastai vienodas, jei iš
nyks tautos ir valstybių ru- 
bežiai, jei nebus karių ir dis- 
kordijos gyvenime. Supran
tama, kada viskas išsitobu
lins, tuomet įvyks akordija, 
muzikališkumas viskame. 
Nereikės skaityti laikraš
čiuose kas diena apie saužu- 
dystes, persiskirimus, vagy
stes, streikus, muštynes, ne
laimes ant sausžemio ir jū
rių, kurios įvyksta dėl pel
no. Gyvenimą ateitij pa
margins ne kraujas, bepro
tystė, žvėriškumas ir godu
mas, o broliškumas, tirinė-i 
jimas tūkstančių tų pašau-: 
lių, kurie randasi apie mus.' 
Dabartiniu gyvenimo mar
gumu prisieina bjaurėtis, o 
ne trokšti jo.

Jeigu tūliems rodos, kad 
pasaulis negali būti tokis to
bulas, kad be karių, tautų, 
kovos ir kitų margumų ne
galima bus gyvent, lai jie at
kreipia savo domą į lauki
nius žmones, ypač indi jo
nus, kurie tikėjosi, kad be 
nulupimo kitiems skalpų ne
galima butų gyvent.

Taip da neseniai žmonės 
buvo kankinami, kalėjimuo
se laikomi ir ant laužų degi
nami už skelbimą, kad že
mė yra apskrita. Tokis pat 
likimas sutiko ir pirmuosius 
astronomus, kurie pradėjo 
skelbti, buk žvaigždės nieko 
bendro neturi su 12 apašta
lų. Mokyklos buvo vadina
mos velnio įstaigomis, ku
rios panaikina aklą tikėji
mą į Dievą ir prietarus. Da 
ir dabar tūli kunigai keikia
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gyvento-

primiti- 
godumo, 

silpnu-

'mokslą, bet jau retas žmo-l 
gus yra, kuris nelankytų 
mokyklą.

Męs jau tolokai nužen- 
gėm nuo barbariškos seno
vės, bet toli gražu da nėra 
ir dabar tikros civilizacijos. 
Vienok istorija mus moki
na, kad žmonija tobulinasi, 
jos protas auga, žemė vis la
biau išpuošiama ir apvalo
ma, vis geresnė ir geresnė 
tvarka įvedama. Ir prisiei
na gėrėtis viltim nepapras
tai gražios ateities.

A. Antonov.

Vaiku karumenė

Netikėkit daug žadantiems 
apgarsinimams

Tankiai žmogus skundžia
usi redakcijai, kad jis liko 

per apgarsinimus apgautas. 
Jis kaltina redakciją, kam 
tokį apgavingą apgarsini
mą talpina laikraštin. Jis 
užmiršta, kad jis pats yra 
kaltas, kad davėsi prigauti. 
Redakcija jau ne sykį per

vergė j o savo laikraščio skai
tytojus, kad jie netikėtų 
daug žadantiems apgarsini
mams. Jeigu apgarsinime 
pasakyta, kad už $5 jus ga
lite gauti gryno aukso laik
rodėlį, tai jau ir žinokite, 
kad tai apgavystė. Už $5 
aukso laikrodėlio niekas ant 
svieto negali parduoti. Taip 
pat niekas jums negali do
vanoti farmos, nė loto už iš
rišimą užduoties, kokios y- 
ra laikraščiuose tankiai 
garsinamos. Juk kiekvie
nas gali suprasti, kad jeigu 
kuri firma garsinasi,’ tai 
garsinasi ne dėl to, kad ji 
galėtų jums ką nors dova
noti, bet dėl to, kad galėtų 
iš jus ką nors uždirbti. O 
jeigu ji jieško uždarbio, tai 
negalima tikėtis, kad ji sa
vo tavorą parduotų jums pi
giau, negu jis vertas. Ji ir 
garsina jį tik dėl to, kad pa
imti už jį dvigubai, negu jis 
jai prėkiuoja. Ką ji gaus 
viršaus, tai bus jos pelnu. 
Taigi iškalno reikia jau ži
noti, kad toks, daleikime, 
”aukso” laikrodėlis negali 
būt daugiau vertas, kaip $2 
arba $3, jeigu sakomoji 
kompanija prižada jį jums 
prisiųsti už $5.

Taip pat yra ir su dakta
rais, kurie garsinasi išgydę 
jau pusę pasaulio nuo džio
vos ir kitų ligų, kurių kiti 
daktarai 'negalėję išgydyti, 
nes neturi taip didelio mok
slo. Jie net nematę ligonio 
apsiima jį išgydyt. Jie per 
laiškus ir operaciją sutiks 
jums padaryti. Pinigus jie 
visuomet prižada sugrąžint, 
jeigu neišgydytų. Reikia 
pastebėti, kad visi apgavi
kai pinigus grąžina, pakol 
jų nepaima. Vienok niekam 
da nėra sugrąžinę, nors 
kiekvieną prigauna. Prie to 
reikia žinoti, kad tokiuose 
instituose ir klinikose, kur 
gydomos visokios ligos, re
tai kada yra tikras dakta
ras. Tenai tankiai ligonį 
”tirinėja” paprastas kazir- 
ninkas, kuris apie mediciną 
neturi mažiausio supratimo. 
Laikraščiai šiandien pri
versti tokius apgarsinimus 
talpinti, nes vien tik iš skai- , 
tytojų sunku užsilaikyti. Už 
tai gi skaitytojai turi būt 
atsargus ir netikėt humbu- 
gieriams. Reikia neužmir
šti, kad musų dienų medici
nos mokslas yra da taip ne
tobulas, kad ir geras, teisin
gas daktaras retai kada ga
li ligoniui pagelbėti; iš 20 
atsitikimų gal tik 5-kiuose 
įspėja jo ligą; o ką jau kal
bėti apie tokį visokių ligų 
”specijalistą,” kuris ir žmo
gaus anatomijos tankiai ne
pažįsta.

Todėl netikėkite jokiems 
apgarsinimams, kuriuose 
daugiau žadama, negru gali
ma. Negeistinas.

I

Amerikos kapitalistai 
matydami, kad darbininkų 
susipratimas pradeda smar
kiai augti ir kad su laiku 
gali nelikti norinčių eiti ka- 
riumenėn, sumanė organi
zuoti taip vadinamus ”boy 
scouts” arba vaikų kariu
menę. Vaikams duodama 
uniforma, kardas, medinė 
šaudyklė ir mokinami taip, 
kaip tikri kareiviai. Kas 
nežino, kad mažiems tokie 
dalykai patinka. Vaikas 
gavęs kardą ir blizgučiais 
papuoštą švarką jaučiasi 
didvyriu,, jo ūpas pakįla ir 
štai iš pat mažens jis jau 
persiima kareivio dvasia. 
Suprantama, kad taip įskie
pytas patriotizmas negreit 
išdils. Ir užaugęs jis visuo
met bus gatavas prie kardo 
ir šautuvo. Todėl, jeigu 
kartais darbininkams suki
lus tikroji kariumenė atsi
sakytų į juos šaudyt, kapi
talistams tiktai užtektų pa
šaukti patriivtiškai išauklė
tus ”boy scouts.” Vardanpa- 
trijoti:mo tie su mielu noru 
šaudys į darbininkus. Pa- 
trijotizmas tai tvirčiausis 
kapitalizmo ramstis. Var
dan patrijotizmo jie suor
ganizavo San Diego’je juo
dašimčius prieš I. W. W. u- 
niją; vardan patrijotizmo 
tie juodašimčiai su policija 
priešakije skaldo tos unijos 
vadovų galvas; vardan pa
trijotizmo jie sukurstė įvai
rius elementus prieš tą pa
čią organizaciją Lawrence 
ir vardan partijotizmo jie 
vaikus mokina žmogžudys
tės amato.

Lai būna gėda toms moti
noms, kurios leidžia į vaikų 
kariumenę savo vaikus. 
Joms gražu, kad jų vaikai 
dabar su mediniais durtu
vais gatvėmis vaikščioja, 
bet ar bus joms gražu, kada 
prisieis joms kada nors ko
von išeiti su kapitalu, o tie 
vaikai tuomet atstatys prieš 
jų krutinės plieno durtu
vus? Tegul pagalvoja tos 
motinos, kokio amato jų vai
kai mokinasi! Iksas.

I

I

Ar žinote, kad
Povandeninių kalnų ir se

klumų giliose jūrėse liko at
rasta 442 vien tik pereitais 
metais

Londone žmonių be pas
togės randasi per naktis a- 
pie 1200 ypatų. Tai vargo 
žmonės, neturinti darbo ir 
likę valkatomis.

Teatrus ir kitas pasisma
ginimo vietas lanko 200,000 
žmonių kas nedėldienis Lon
done. t

Kas metai yra duodami 
vardai 8,000 įvairių naujai 
patėmytų vabalų pavadini
mui.

Anglijoj ir Valijoj yra 
daugiau negu dešimts ir pu
sė milijono moterų, turinčių 
viršiau 21 metų amžiaus.

Vienas New Yorko me
chanikas, Fisher, liko sua
reštuotas 16 sykių kaipo va
gilius, ir kiekvieną sykį jį 
paleido, nes jis buvo tik tiek 
kaltas, kad nešės? nakčia 
krūvą įvairių instrumentų, 
kurie jam reikalingi darbe. 
Jis dirba vienai viešbučių 
kompanijai ir gauna tankiai 
pašaukimus ką nors taisyti 
nakčia. Policija sutinka ir 
suareštuoja jį, manydama, 
kad jis nešasi įrankius durų 
atidarinėjimui. Dabar jam 
išduotas leidimas, ant kurio 
yra jo paveikslas. Kada jis 
parodo jį policijai, jo neare- 
stuoja.

\
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Z. ALEKSA.

Stabmeldiška Lietuva.
— Ant kiek man pasisekė susipažinti su se
novės lietuvių tikėjimu, tai aš patėmijau, 
jog seniau pas lietuvius tokių velnių, kaip 
dabar motom, visai nebūta. Velnius į Lie
tuvą atnešė krikščionįs. Tiesa, ir seniau 
pas lietuvius buvo neva piktos dvasios, bet 
joms da toli gražu iki velnių. Tos neva pik
tos dvasios ai tik tamsos vėlės, tai tik po
žeminės valstijos gyventojai, tai tik latvių 
jodhi, ką pasirodo laike šiaurinės poliariš- 
kos šviesos, tai tik dvasios, ką saulę pasle
pia, tai tik Patalius ir jo bendrai. Tiesa, 
šioms visoms dvasioms nesunku buvo likti 
ir velniais. Nuo patamsių dvasios prie vel
nio kelias artimas.

gėrėtis žmonių kančiomis.

Krikščionįs lietuviams padovanojo ne
tik velnius, bet sykiu ir piktą, baisų Dievą, 
ką užsiima vien žmonių baudimu, kurio vi
sas darbas
Krikščionių Dievas liko pasiskolintas nuo 
žydų, pas kuriuos dievas — tai viešpats, o 
žmonės — vien tarnai. Tuo tarpu pas lie
tuvius ir kitus airius dievas —tai tėvas, o 
žmonės — jo vaikai. Žiaurus krikščionių 
Dievas reikalavo ir žiaurių pagelbininkų. 
Tiesa, airiai žydiško dievo žiaurumą daug 
suminkštino; vienok, visgi tas dievas nega
lėjo apsieiti be velnių ir piktųjų dvasių gau
jų. Tas pats dievas, arba, geriau sakant, 
tokio dievo tvėrėjai paveikslavo ir visas lie
tuviškas patamsių vėles į velnių eiles nu
stumti. Šiame darbe jiems padėjo ir lie
tuviai, jau krikštą priėmusieji. Maža to. 
Krikščionįs, — tame skaitliuje ir lietuviai, 
krikštą priėmusieji, — netik senus lietuviš
kus dievus į velnių eiles nugrūdo, bet ir da 
užsilikusius lietuvius-pagonis velnių tarnais 
arba stačiai velniais padarė. Kad lietuviai- 

’ stabmeldžiai lietuvių-krikščionių akįse lik
davo velniais, tą męs tarp ko kito žinom ir 
iš žmonių padavimų apie šešias vokės, ku
rios padavimuose pasirodo, kaipo šešios 
vieno tėvo dukteris. Jos visos buvo da se
no stabmeldiško tikėjimo šalininkėmis. Gal 
tik ačiū tam jos ir buvo vokėmis, t. y. vo- 
kietukėmis pramintos. Reikia žinoti, kad 
lietuviai velnius tankiai vokietukais vadi
na. Šis vokietukų sugiminiavimas su vel
niais atsirado ačiū plėšikiškiems kryžeivių 
darbams.

Dabar prisižiurėkim pasakojimams a- 
pie Vokės. — Vokiu buvo šešios seserįs; jos 
liko raganomis. Viena jų gyveno Trakuose 
ant salos. Ji tenai saugojo vėžius, žvejui 
plaukiant laivelije su vėžiais ta vokė audrą 
pakeldavo ir vėžius prisieidavo išmesti i 
vandenį. Toji vokė po Kristaus užgimimo 
pasivertė į mešką (Matoma, krikščionystei 
išsiplatinus stabmeldžiai galėjo laikytis tik 
giriose, vedant meškų gyvenimą, kad apsi
saugot nuo krikščionių ginklų). Girios 
sargas nušauna tą vokę. — Kita vokė, var
du Algė, gyveno Punioje ant kalno (Suv. 
g.). Sykį Algės tėvui pasisekė pagauti ber- 
ną-kataliką iš anos pus Nemuno (iš da
bartinio Trakų pavieto). — Čia motome, 
kad anoj pus Nemuno gyveno jau katalikai; 
o šioj pus Nemuno, t. y. dabartinėj Suvalkų 
gub., da laikėsi stabmeldžiai. Stabmeld
žiams "nevalia buvo į aną pusę eiti,” — 
motom, tenai juos laukė katalikiškos baus
mės. Algės tėvas berną "norėjo priversti 
priimti pagonų tikybą. ’Priimk mano ti
kybą, o busi mano žentas, duosiu aukso, 
kiek nori’. ” Iš kitų žodžių aišku, jog čia 
eina kalba apie lietuviškai-stabmeldiško ti
kėjimo žmones, ir jog vokės tėvu buvo lie
tuvis stabmeldis, paeinantis iš tų vietų, kur 
dabar guli Suvalkų gubernijo. Bet pasako
tojai vokės ir jų tėvą prilygina prie velnių 
draugų ir sako: "Velnias jam pinigus nešė.” 
— Bernas nesutiko velniškos tikybos pri
imti ir už tai liko įmestas į pilies urvą. Na- 
ktij atėjo pas berną Algė, ir išvedus jį iš 
urvo prižadėjo katalikystę priimti. Bet tė
vas pabudo ir nušovė. Ir taip, čia matom, 
kaip lietuviai katalikai savo senobinį tikė
jimą praminė velnišku tikėjimu. Augščiau 
gi buvo pasakyta, kad ir patįs lietuviai li
ko paversti į velnius. Ir ištikro, kada sar
gas sidabrine kulka nušovė vokę, pabėgu
sią iš Trakų, tai ta vokė lietuvių pasakoji-

me liko prilyginta prie velnio, — ” 
gali tik sidabrinė kulka užmušti.”

Tai taip lietuviai, katalikystę priėmu
sieji, lietuvių stabmeldžius velniais paver
sdavo.

vetaią paj ieško j i mai

PASKUTINIAI LIETUVIŲ DIEVAI

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

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

PAJIEŠKOJIM AS.
, Reikalingas lietuvis barzdasku- 
Itys (barberys) unijos barzdaskuti-
1 nyčioj. Geram darbininkui gera už- 
j mokestis. Darbas ant visados. At- 
sisaukit:

A. M. WH1TE’S BARBER SHOP,
451 Collinsville avė., E. St. Louis, III.

Palių apielinkėse gal ilgiausiai buvo 
garbinami senobiški stabmeldiški lietuvių 
dievai; tenai ilgiausiai išgyvavo ir tų dievų 
stabai. Beto, tenai męs susiduriam su pas
kutiniais akmenų garbinimais. Padėkim, 
"Amalviškių akmenį vadindavo dievaičiu.” 
Jis buvo labai didelis, bet neseniai jį suskal
dė, ir iš jo padarė penkis paminklus. Arba 
— Dovinėj (įteka į Šešupę arti Liudvinavo) 
randasi platUS akmUO (BlvnO akmuo) ; prie ™ šiais metais į So. Bostoną pas Pe-į

r v J 1 r trą Stirą ir vėliau išvažiavo į Cle-
jo seniau maudydavo dievų istabus, pada- ! veland, Ohio. Mums būtinai reika- 

jw. linga su juom susižinot, todėl mel-
rVtUS IŠ medŽlO. j džiam jo paties atsišaukt arba kas

apie jį žino malonėkit pranešt šiuo 
adresu: [43] !

Petras Stira,
260 Broadway, So. Boston, Mass. ;

Arti Dovinės (up.) seniau, kaip pasa
koja, buvo akmeninis tūlos dievės stabas. 
Tos dievės vardas Daukše. Dovinėj pras
tiems žmonėms žuvis buvo uždrausta gau
dyt; prasiradusius laukė mirties bausmė. 
Tenai žuvis tik galėjo gaudyti krivaičiai. 
— Ką tas viskas reiškia? Pirmučiausiai 
męs matome dievę Daukšę. Tose vietose 
randasi Daukšių bažnytkalnis ir,- pagaliaus, 
yra daug lietuvių su pavarde Daukša. Męs 
galim padaryti tokį daleidimą: kadaise tose 
vietose galėjo gyventi Daukšų kiltis (arba 
tik gentas). Toji kiltis turėjo savo pramo- 
tę Daukšę, kuri ilgainiui liko garbinama, 
kaipo dieve ir žinomos apielinkės globėja. 
Įdomu, jog ta pramotė taip ilgai da nebuvo 
perkeista į pratėvį. Matoma, ne visuose 
Lietuvos kampuose vyriškiams pasisekė 
dieves perdirbti į dievus. Beto, iš padavi
mų apie Daukšę męs matom, jog Daugšai 
savo pavardę gavo ne nuo vyriškio, bet nuo 
moteries. Kitaip sakant, Daukšės užsili
kimas parodo, jog pas tų vietų bočius gimi
nystė kadaise skaitėsi pagal moterį. Paga
liaus, męs matom, jog Daukše ir jos sodžius j 
buvo taip garsus tarp tų vietų lietuvių,, 
kad paskutines stabmeldystės liekanas be- 
naikinant, prisiėjo stabmeldžių šventą vie
tą palikti, t. y. katalikai liko priversti Dauk- j 
šiuos savo bažnyčią pastatyti.

Iš tų pat apielinkių surinkti padavimai 
pasakoja, jog seniau lietuviai garbino se
kančius dievus, ką įvairiose vietose turėjo 
savo stabus: 1) Perkūnas — buvo garbina
mas arti Rudaminos pilekalnio. 2) žiup- 
snys (sėjos dievas) — Varnupio Padavimo 
pilek. 3) Mintavas (linų) — ant Pašlavan- 
čių pilek. 4) Vende (Mintavo žmona) — 
jos stovyla neva buvo Pašlavančiuos, greta 
pilekalnio. Į Vendę męs galim pažiūrėti iš 
dviejų pusių: pirmučiausiai, ji galėjo būti 
venedų pramote; venedų dalis galėjo apsi
gyventi Pašlavančių apielinkėse, ir jie į 
Vendę galėjo žiūrėti, kaipo į savo pramotę. 
Arba — ši Vende gali giminiuotis su lenkų 
padavimų Vanda; pastarame atsitikime 
Vende galėjo susiartinti su vandeniu. Pa- | 
gabaus, čia abu dalykai gali susilieti. Krik
ščionystei Lenkijoj arba stačiai slavų že
mėj besiplatinant žmonių dalis galėjo persi
kelti į pelkėtus Lietuvos kraštus, ir tie per- 
sikėlusieji tenai paskendo, kaip vandenij, t. 
y. susiliejo su lietuviais. Gana to, kad Paš- 
lavinčių vardas kaip ir rodo, jog tenai ka
daise slavų (slavų) gyventa (Atsiminkim 
da — Slavikai, Slavinas ir tt.). 5) šnypš- 
tys (ugnies) — stovyla buvo tarp Ūtos (Hu- 
tos) ir Prienų ant tos vietos, kur Dumiškių 
kaimas. 6) Kaunas —,arti Kauno —ant 
dešiniojo Nemuno kranto. 7) Aleksote — 
arti Kauno — ant kairiojo Nemuno kran
to. Aleksote skaitėsi apsivedusių moterų, 
našlių ir mergų globėja. Panašia buvo ir 
Aštaraza. Aleksote ir Aštaraza seniau ga
lėjo būti ta pat dieve. Aleksote beto skai
tėsi Aleksotos globėja ir kaip ir jos pramo
tė. Iš šio atžvilgio Aleksotė išdalies buvo 
panaši į Daukšę. Ir vėl matom pramotę, 
o ne pratėvį, ir vėl męs susiduriam su dieve- 
globėja, o ne su dievu. Ant Aleksotos vie
tos seniau galėjo būt apsigyvenęs Aleksų 
gentas. Nuo tų Aleksų ir vieta liko Alek
sotą praminta (Aleks-jota, kaip panašiai— 
Rika-jota). Aleksų arba Alioksų gentai 
Lietuvoj buvo gana plačiai išsisklaidę. Taip,

(Toliaus bus)-
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Pajieškau sunaus Juozo Klevelio, 
pirma gyveno Scranton, Pa. ir per
eitų metų išvažiavo į VVest Verginis 
ir dabar nežinau kur. Kas apie jį no- 
no arba jis pats praneškite šiuo ad
resu :

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

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

Pajieškau Petro Skarpušo, Žukaus
kų sodos, Traškunų volasties, Vilk
mergės pav., Kauno gub., Jis atkelia-

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

k
[43]

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

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

C. Lietuvis,
1011 Carlton st Philadelphia, Pa.

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

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

Pajieškau sunaus Mikolo šablicko 
aš dabar gyvenu jau Amerikoj, Wau- 
kegan, III. ir turiu svarbų reikalų 
prie sunaus. Kas apie jį žinote, 
meldžiu duoti žinių jam arba man. 

Kazimieras šoblickas, 
1333 S. Park avė., Waukegan, III.

Pajieškau kūmo Kazimiero Jat- 
čiaus, Kauno gub., ir pavieto, Sere
džių volosties, Papartinų kaimo. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino malonės 
pranešti šiuo adresu :

Augustinas Adomaitis, 
Box 14, Silver Lane, Conn.

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

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

Pajieškau Juozapo ir Vincento Su- 
laukų, Suvalkų gub., Kalvarijos apsk., 
Liudvinavos vol., Aviekelių kaimo 
Girdėjau kad gyveną kur 
toną. Meldžiu jų pačių 
arba kas žino apie juos 
pranešt šiuo adresų:

Mikolas Baktis,
64 Factory st., Derby, Conn.

apie Bos- 
atsišaukti 
malonėkit

Pajieškau draugų, Vinco ir Povylo 
šaudžių, Kazio Kuklio ir Jurgio 
Marcinkevičiaus. Visi Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Rudaminos gm., 
Strumbagalvių. Jie patįs arba kas 
apie juos žino, meldžiu duoti žinių 
šiuo antrašu:

Joseph Groblik,
110 Grant avė., Exetor Boro, Pa.

Pajieškau brolio Jono Valentinavi
čiaus, Suvalkų gub., Senapilės pav., 
Mikoliškių gm., Žemaitkiemių kaimo, 
apie 13 metų Amerikoj. Taipgi 
pajieškau Motiejaus Bendincko, kai
mo Sroga Tartupcka. Prašau atsi
šaukt šiuo adresu: . [43]

Andr. Valentinavičius,
530 Wood st., Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Wm. Patrecke 
su kuriuom i 
Mo. jau visi metai 
atsišaukt po šiuo adresu:

J. E. Burcke,
P. O. Bx 91,

persiskyrėm St. Louis, 
~ ‘*“i laiko. Meldžiu

Argo, Dl.

|

Rudeninis Balius
Su Programų

Rengiamas VIII rajono L. S. S. A.

Freiheit Turner Svetainėj, 
3417-3421 So. Halsted st-, Chicago, III 
20 Spalių (October), 1912 m. 
Pradžia 4-tą vai. po pietų. Įžanga 
25c. ypatai.

Turime pasakyti, kad šitas VHI-to 
rajono rengiamas vakaras bus pir
mutinis, taipgi pirmutinis savo gra
žumu ir įvairumu. Ypatos, kurios 
užims vietą rengiamo vakaro pro- 
grame, pilnai atsako savo tikslui, o 

" * veiksmas taipgi bus naujas.
. _ ................... > o

kas svarbiausia, tai Rožinis šokis.
> Kas nori linksmai ir ramiai praleis
ti vakarą, meldžiame ateiti.

VIII RAJONO VAIDYBA.

Jos. Klevinskas,
502 Legett st., Scranton, Pa. -

II

?
atsai veiksmas taipgi bus nauji 
asibaigus programui bus šokiai,

Aulros
Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui.

BRIDGEPORT, CONN.
Aukos surinktos per prakalbas J. 

Perkūno, 8 rugsėjo. Aukavo sekan
čios ypatos: M. Matusevičiūtė ir S. 
Pėstininkas po $1.00, A. Valaitis 60c; 
P. Degutis, A. Glemža, Pastrums- 
kas, T.Pėstininkienė ir Jankauskas po 

'50c; V. švereckis, A. ščirvinskas, M. 
Marcinkevičienė, K. Degutienė, J. 

I Balčiūnas, M. G. Paukščiutė, A. Ar- 
. monaitis ir P. Petrušiunas po 25c. 
Smulkių surinkta $1.85. Viso $7.95. 
Atėmus pasiuntimo lėšas, lieka 
$7. 85. A. J. Viznis.

Aukos prisiųstos ”Kel.” redakcijai 
perduot komitetui. Red

BRDGEPORT, CONN.
Per prakalbas surengtas vedimui 

Ettor-Giovannitti bylos tapo suau- 
kauta $4.15. Pinigai prisiųsti ”Kel.” 
redakcijai perduoti komitetui.

J. A. Jankauskas.
Pinigai gauti ir perduoti komite

tui. Red.

CHARLESTOWN, MASS.
V. Alekna ir A. Lukšas sumanė 

parinkti po savo kaimiečius. Auka
vo šie: W. Alekna, S. Aleknienė, A. 
Lukšas, O Lukšienė, B. Palubeckis, 
Z. šidlauskis, Y. Šidlauskienė, W. 
Noraitis, A. Yaras, A. Zirauskas, J. 
Barauskis ir J. Andriušaitis po $1.00; 
J. Savickas, P. Tamulytė, J. Trušas, 
A. Vosgirdas, J. Eitutis, A. Eitutie
nė, A. Rudzinskis, P. Jaras, S. Pa
lubeckis, P. Vosgirdas, A. Andriu
šaitis, A. Andriušaitienė, A. Alek- 
sandraitis, V. Kavaliauskis, B. Ka- 
lečkis po 50 c.; viso $19.50.

Aukos priimtos ”Kel.” redak. ir 
perduotos apginimo komitetui. Red.

BALTMORE, MD.
Aukautojų vardai: F. Geneikis 35c; 

A. Kazilewicz , J. Oštoševski, F. Med- 
zinowski, T. Pilipauskas ir Liudvikas 
Kašinskis po 25c; J. Jočie, S. Chill ir 
J. Jankowski po 10c; smulkių 30; vi
so $2.20.

Tos aukos liko surinktos Kazilevi- 
čiaus karčemoj po No. 212 Green st., 
Baltimore, Mad.

CUMBERLAND B. C. , CANADA.
15 d. rugsėjo šių metų, čion buvo 

darbininkų mokesties diena, tai P. M. 
Giedraitis sumanė parinkti aukų tar
pe vietinių lietuvių politiškiems kan
kiniams — Z. Aleksos ir kitų. Au
kavo šios ypatos: M. Giedraitis $1.00; 
A. Armina $1.00; J. Kursą $1.00 ir V. 
Juozapavičius $1.00; J. Visockis 50c; 
A. Gurevičius 25c; P. Anckaitis 10c; 
Viso suaukavo $4.85. Malonės ”Kel.” 
redakcija persiųsti aukas į vietų.

A. Armina.
”Kel.” No. 40 per klaidų pasakyta 

viso sykiu $93.66, o turi būt: $96.41.

Viso sykio $101.26.

Draugysčių Reikalai
SUSIRINKIMAS

MONTREAL, CANADA.
Pranešam visiems Susivienijimo 

Lietuvių Montreal Pašl. Dr. nariams, 
kad mitingas atsibus 20 SPALIŲ 
(Oct.) 1912 m., 12 vai. dienų. Mel
džiam visus narius atsilankyti. Mi
tingas bus ant tos pačios salės, kaip 
ir visada.

P. GRICIUS, pirm.

ATIDA L. N. K. NARIAMS
CHICAGO, ILL.

Meldžiam visų narių neatbūtinai 
pribut ant sekančio bertaininio susi
rinkimo, kuris atsibus subatoj, 26 d. 
Spalių, (October) 1912, paprastoj 
svetainėj, nes reikia konstitucijų ga- 
lutnai apsvarstyti, dėlto kad baigias 
metai ir reikės duoti į spaudų.

M. TITIŠKIS.

PIRMUTINIS BALIUS.
Šv. Stanislovo Draugystės, Scran

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

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

Visus širdingai kviečio
. .KOMITETAS.

Iškilmingas Vakaras.
parengtas Dr-stės Rūtos No.l. Bus 
Teatras, Dainos, Dialogas ir Balius su 
ietuviškais šokiais. Vakaras atsibus 

Subatoj, 26 d. Spalių (Oct.), 1912 m. 
M. Mieldažio svetainėj., 2242 ir 2244 
W. 23 Place., tarpe Oakley avė., ir 
Leavitt st., Svetainė atsidarys 7 vai., 
uždanga pakils lygiai 8 vai. Orkes
trą pono Sarpalio. Įėjimo tikie- 
tai 25 35 ir 50c. vpatai. Bus persta
toma "VIRŠAIČIO VARGAI” ir dia- 
ogas ”Girta Boba.” Perstatymas 
>us labai žingeidus, todėl meldžiame 
gerbiamą visuomenę atsilankyt. [43] 

Draugystė RŪTA NO. 1.

t

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1 

Town of Lake, Chicago, IIL 
Administracija:

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

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

Prot. rast. K. A. Čiapas, 
4742 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 

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

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiirfėtojas org. St. Ragauski, 

4612 S. Wood st, Chicago,

IIL

I1L

III.

III.

Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškita 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis, x •

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

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

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

A.

V.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, IIL 
Prot. rast. K. Mikolainis,

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

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

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

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

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

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Meškauskas,Pirmsėdis Kaz.

713 W. 17 pi., Chicago, PL 
Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, 
Protokolų rast. J. šyker,

5047 W. 32 st., Cicero, 
Fin. rast Kast Simons,

2041 Ruble st, Chicago, 
Kasierius Liud. Kasper,

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

1830 Canalport avė., Chicago, IIL

dl

IIL

m.

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

lių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms...........15c.

PARDAVIMAI.
SO. BOSTON,

M. E. FINNIGAN, 331 BR0ADWAY,
Parsiduoda: Namas ant W. Fourth 

st., tarp B ir C gatvių, turi didelį sto
rų, dabar užimtų su groserne, ir du 
kambariu ant pirmų lubų užpakali); 
yra pečius, šaltas ir šiltas vanduo ir 
gazas, o ant viršaus 12 kambarių 
ant 2 šeimynų; rendos atneša $50.00 
kas mėnuo. Kaina $3.700.

Ant trijų šeimynų namas ant 
Athens st. 11 kambarių ir gerai 
pataisyti. Savininkas nori tuojaus 
parduot ir nuleidžia už $1,550. Išly
gos lengvos.

Ant 3 šeimynų kitas namas ant 
Athens st., No. 149. Apkainuotas ant 
$1,300. Nuleis už $950. Apžiūrėk 
tuojaus. ■

VISŲ ATIDAI
Pranešam visiems S P. lietuvių 

skyriams ir L. S. S. A. kuopoms, ir 
pavieniams draugams, kad męs. S. P. 
Lietuvių skyrius Milwaukee, Wis. iš- 
leidžiam agitatyviškus lapelius su 
Dėbso ir Seidelio paveikslais, temoj: 
"Kodėl viskas brangsta?” Tie lape
liai tinkami prieš rinkimus agitaci
jai. Prekė lapelių sekanti: 100—50c.; 
200 — 90c; 300 — $1.25. Prisiuntimo 
lėšas apmokam męs. Reikalaudami 
lapelių kreipkitės šiuo antrašu:

S. B. ŠEŠKEVICIA.
701 Greenbush st., Milwaukee. Wis.

P. S. Sykiu su užsakymu siųskit ir 
pinigus. [42J



KELEIVIS6

• •

lietuviai sako: "Aš parėjau 
iš storo,” bet kada jis saky
tų: ”Aš parėjau iš storos,” 
kiti da labiau iš jo juoktųsi. 
Mat, lietuviai turi žodį sto
ras ir stora, kurie padaro 
mums keblumą angliškai 
mokintis. Da labiau jus nu
stebintumėte žmones, jei 
sakytumėte: ”Aš eisiu Į sto
rą.” Kad nepadaryt sumai
šymo ir nesusipratimo (o 
kartais ir juoko), lietuviai 
priversti yra vietoj s ištarti 
š žodij store. A. Ručas.

l ! Orlaivininkas yra tokis 
subjektas, kuris netiki i 
greitą progresą link žemės.

i

Redakcijos atsakymai.

Angliškos kalbos lekcijos.
Įžanga

Kada atvažiuoja i šią šalį 
žmogus ir nemoka nė biskio 
angliškai keikt, yra didžiau
sia bėda, ir aš buvau ketinęs 
atidaryt mokyklą angliškų 
keiksmų, bet, ant 1 a i - 
mės, pasisekė man ištirti, 
kad musų gerbiamieji tau
tiečiai yra nepaprastai ga
bus, kad net i sąvaitę-kitą 
išmoksta visus keiksmus ir 
žino juos iki galo savo am
žiaus Kitų angliškų žodžių 
jiems nesiseka mokintis, ir 
per kelias dešimtis metų jie 
priversti yra kiekviename 
reikale v a r t o t keiksmus, 
kad susikalbėt su svetimos 
šalies gyventojais ir savo 
suamerikonėjusiais tautie
čiais, kurie jau žino visus 
reikalus?’

Aš esu linksmas, kad man 
nereikia atidaryt keiksmų 
seminarijos. Tuomi sutau- 
pinta bus daug laiko ir pini
gų. Savo tautiečius galiu, 
tokiu budu, priimti jau i au- 
gštesni kursą, kur nebus 
keikiama apie žinomus sa- 
navoganus.

Lekcija I
Angliška kalba turi keis

tą, lietuviams nepaprastą 
akcentą. Tulus žodžius be
tariant galima liežuvis nu
šliaužt, todėl nestebėtina, 
kad net vakarinių mokyklų 
lankytojai retai ateina ne
suvilgę kokiu nors stimulen- 
tu savo gerklės ir liežuvio. 
Čia išsiaiškina priežastis, 
kodėl lietuviai Amerikoj 
taip daug girtuokliauja. Jie 
iš praktikos žino, kad nesu- 
vilgyta ašis nudila ir nulūž
ta. Kadangi jiems nuola
tos prisieina angliškai keik
ti ir kartais kalbėt, tad jie 
priversti yra gert alų, deg
tinę ar koki kitą šlapumą.

Angliška kalba rašosi rai
dėmis. Abėcėlė eina tokia 
pat eile. Prasideda taip: 
A a, B b. ir tt. Tariasi ne a, 
bet ei. B raidė vadinasi bv. 
Kada pradedate skaityt, ne- 
skaitykit, nes negražia skam
ba, tik vienos vardą ištarki
te.

Angliški žodžiai, kaip jau 
visi lietuviai žino, kitaip 
skaitosi, negu rašosi, todėl 
skaityt labai lengva išmokt, 
tik niekad nereikia skaityt 
taip, kaip parašyta.

Lietuviškai parašei raidę 
š ir žinai, kad ji išsitaria ššš. 
Angliškai jei nori, kad išei
tų šnypštančiai, reikia ra
šyt sh. Viena raidė s nie
kad nesitaria š. Daleiskime, 
žodis store negali būt taria
mas štor, kaip daugelis lie
tuvių taria. Netoli visi ne
gyvi daiktai angliškoj kal
boj neturi lyties, t. y. kol an
glai nemato, ar vyras, ar 
moteris, jie netiki ir visiems 
duoda sumaišytą lytį. Žodis 
store irgi neturi jokios ly
ties. Ir jeigu tą bėdną žodį 
lietuviai vartoja savo kal
boj, o lietuviška kalba nė iš 
vietos be lyties, tad lietu
viams daleistina žodį store 
padaryti vyrišku arba mo
terišku, pagal savo 
mus. skoni ir sąžinę, 
neteisingai skamba,

Visgi muzikantė
Paršienė: — Vakar pas 

mus atsilankė profesorius 
Adagio ir jam skambino 
mano duktė ant piano. Ži
nai, jis visai iš kantrybės iš
ėjo.

Dagienė: — Visgi profe
sorius, o nemoka susilaikyt. 
Kodėl aš pati išsėdžiu gana 
ilgai, kada ji skambina ir 
nedrįstu stabdyt.

Turi būt jai dėkingas
Daktaras ėjo gatve ir su

tiko moterį, kuri pasveikino 
ji ir paklausė: "Turbut, jus 
darote gerus pinigus, gydy
dami turtingu Smitu vai
ką?"

"Taip, gerai apmoka," 
džiaugėsi daktaras.

"Aš manau,” tarė mote
ris, "jus neužmiršite ir ma
nęs, nes mano Vincukas pra
mušė 
šiaip 
dyt.”

m

Šmitų vaikui galvą, o 
nebūtų reikėję gy

Sumaišė
Mokytojas aškino, 

reikia maitinti vaikus, 
nas mokinys pertraukė ji ir 
ir tarė: — Jurgis sako, kad 
jis žino vaiką, kuriam buvo 
duodamas slonio pienas ir, 
vaikas kas diena darėsi sun
kesnis ant 10 svarų.

— Jurgis velyk nepliauk
štų tau tokių niekų, — nu- 
sispiovęs pranešė mokyto
jas. — Keno gi vaikas buvo 
maitinamas slonio pienu?

— Slonio vaikas, — atsa
kė mokinys.

kaip 
Vie-

Biskj augštas
Kareivis I — Ar tu žinai, 

kad musų kazarmėse ‘atsi
rado augščiausis kareivis, 
koki tik kada nors esu ma
tęs?

Kareivis II ■— Augštas? 
Kiek pėdų jis turi?

Kareivis I — 6 pėdas ir 9 
colius.

Kareivis II — Tik tiek? 
Tai da nieko. Bet musų ka
zarmėse vra vienas oficeris •/ 

tiek augštas, kad jis turi ant 
kelių atsiklaupt, jei nori pa- 
sikasinti sau galvą.

i

i

jaus-
Biskį 
kada

Visokių stiklų būna
Brizgilas: — Kas padarė 

ant tavo nosies toki dideli 
raudoną ženklą?

Vizgiras: — Stiklai.
Brizgilas: — Ar karče

moj ką gauni, ar ką nuo o- 
kulisto perki?

Visi ant jos praktikuojasi
Marytė buvo sudžiuvus ir 

silpna, todėl, mokykloj jos 
draugės erzindavo ją viso
kiais budais.

— Ar jus neturite šeimy
nišką daktarą? — paklausė 
viena jos draugė.

— Jokio daktaro męs ne
turime’ — atsakė Marytė.

— Tokiu budu tu neturi 
gerti vaistų?

— O, vaistų! Tik apie 
juos man nekalbėkite. Ma
no tėvas- yra dentistas, ma
no motina yra masažistė, 
mano vyriausioji sesuo yra 
mielaširdinga sesuo, tėvu
kas tiki Į nuskendėlių atgai
vinimą. močiutė geria visus 
apgarsintus vaistus, mano 
dėdė yra gyvulių felčeris, 
ir — ir jie visi ant manęs 
praktikuoja. 1

Dzukui. — Negerai, kad 
padarėte klaidą permainy
dami kunigo pravardę, bet 
nieko blogo tame nėra. Ne
užsimoka atitaisyt tokio 
menkniekio.

A. Lietuvninkui. —Kodėl 
neišėjo savu laiku kunigi
nis numeris, apie tai prane
šėme "Kel.” No. 40. Bukite 
kantrus palaukt biskuti. Jis 
greitai pasirodys ir jus gau
site už savo pinigus.

J. Konkaliauskui. — "Ka
talike" tilpusios korespon
dencijos negalime per musų 
laikrašti atitaisyt. Kitaip 
ten ir negalėjo būt parašyta, 
nes apie socijalistų prakal
bas visuomet rašo panašiai 
katalikų laikraščiai. Lai jie 
sau ir "rašo."

J. R. Pušinui. — Kores
pondencija netilps. Męs 
suprantame, kad teisybę ra
šote apie Lawrence’o klebo
ną, bet kartais ir už teisy
bės pasakymą teismai bau
džia.

D. Klingai. — Juokas per- 
riebus. Netilps.

J. Duduliui. — Dėl tokių 
menkniekių neužsimoka 
ginčytis, todėl netalpiname. 
Juokai irgi silpni. Gal vieti
niams gyventojams jie ir 
geri, bet nė męs,nė kitų mie
stų skaitytojai neatrastų 
juose juoko.

Brightoniečiui — Netilps, 
nes jokio atsitikimo nepažy
mėjote, tik rašote, kad lie
tuviai tokioj tai dienoj gir
tuokliavo.

Kazirų Tuzui. Netilps. 
Karčemninko pravardė ko
respondencijoj nebuvo pa
minėta, o jei jus ji stengsi
tės apgint, išeis taip, kad 
"ant vagies kepurė dega." 
Velyk praleiskite pro ausis. 
Visgi, matyt, karčemos sa
vininkas yra biskj kaltas.

J. V. Vytautui. — Jau bu
vo šiek-tiek apie tai rašyta. 
Jei sekretorius neprisiųs 
protokolo, tad sekančiame 
numerije tilps jūsų žinia. 
Jei prisius, turėsime numes
ti ją.

Nariui. — Biski trumpes-’ 
nė korespondencija jau til
po iš Bayonne, o atkartoti 
kalbėtojo kalbą nereikia ko
respondencijoj, nes ji užim
tų perdaug vietos. Netilps. ■

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų "Kelei

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

JONAS KULIS

I

l

ii

Oriąja MoksMfiams Silpti ir SvKsai Skliisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
d:dj uždavinį vykinti. Šitoluuo budu: Tapo 

įsteigtas

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

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago,111.

(

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

WOMENS MEDICAL COLLEGE ( 
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie I 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moteriį ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

'rderius p ai

naujausios mados
, GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę. \ 
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadvray.

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
aplaikęs diplomą ant graboriaus, 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

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

"KELEIVIO” RED.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ 
Deimanų, ». aikro- 

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

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

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

F. S. Šimanskis.

■

VIENATINIS Ąfip\ITAQ 
lietu vys rlVJEll I O

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

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

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

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durvs bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irti iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon<

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo 
| nėms, kuriems reikia visuomet tikra.1 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m 
Ypatingas pasiolyjimas. Męs išsių 
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimr 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk n< 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, je: 
pirktumėt kitur. Puikus auksuota.’ 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

Escelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg^ CHICAGO, ILL

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

I

312 — 4 st., S. Boston, Mass.
Tel: So. Boston 304.

j Gyvenimo vieta: 63 Gold st.
Į ...............
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PIRKITE BEKERNĘ
Didžiausį ir seniausį beker- 

nės biznį parduoda visai pigiai 
užtai, kad savininkas serga ir 
nori važiuot gydytis, o neturi 
kam palikt savo biznio. Įplau
ka nuo 800 iki 9<5b dolerių per 
sąvaitę (cash); du dideli storai 
su visais įtaisais ir bekernė su 
visomis mašinomis dėl kepimo, 
taipgi du arkliai ir vežimai su 
visais pakinkais. Geriausia pro
ga lietuviams įgyti vieną iš di
džiausių biznių So. Bostone už 
$7,000. Todėl kurie norite pla
tesnių žinių apie tai, kreipkitės 
kaip greičiau pas

A. IVAŠKEVIČIĄ.

Pajieškau Partnerio
Kuris yra mokintas, teisin

gas ir vikrus vyras; norėčiau 
susidėjęs pirkt tą bekernę, už
tai, kad aš pats pripažįstu, jog 
tai yra gera proga, bet vienam i 
persunku varyt tokį didelį biž- 
nį, todėl atsišaukit kaip grei
čiau, o papirksim susidėję. I. B.

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduoles:

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

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

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

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

ta
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Nuo Reumatizmo..........50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų...—5Oc. ir 1.00 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių......... .
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.....................41.00
Gyvasties Balsamas........................ 75
Ne.vų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. ,50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................50
Nuo kosulio.................. 25c. ir -.50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos......... 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų...............  .25
Blakių naikintojas..........................10
Dėl išvarymo soliterio........... 3.00
Anatarinas plovimui......................25
Nuo kojų prakaitavimo............... 25
Gydanti mostis................................50
Antiseptiškas muilas......................25
Gumbo lašai..................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
19"Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais “^6 

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

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

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

Nuo galvos skaudėjimo. 15c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris...

'Nuo plaukų žilituo.............

Jf



KELEIVIS

Atšaukimas į moksleivius.
Moksleivių susivažiavime 

28 ir 29 rugsėjo Chicagos 
mieste tapo sutverta abel- 
nas moksleivių susivieniji
mas, kuris vadinasi Lietu
vių Moksleivių Amerikoje 
Susivienijimas. Apart kito
kių nutarimų, šis susivažia
vimas nusprendė leidinėti 
mėnesinį organą vardu 
„Jaunimo Sapnai.” Kadangi 
išleidinėti atskirą laikraštį 
iš medžiagiškos pusės mums 
butų persunku, tai nutarta 
leidinėti prie mėnesinio žur
nalo „Laisvosios Minties,” 
kame paskutiniai 4-ri pus
lapiai bus musų organas.

Tokiu budu pamatas jau 
yra padėtas, o tik pasilieka 
patį namą budavoti, kurio 
turtingumas bei naudingu
mas priklauso nuo musų pa
čių sąjausmo link šio.darbo 
ir pastangų užlaikyti jį šva
riai, prieinamai ir labui vi
suomenės, o sykiu ir musų 
pačių gerovei. Tad šiuomi 
kviečiu visus moksleivius 
prisidėti dvasišku triusu 
remti musų organą, rašinė- 
jant visokius straipsnelius. 
Manau, kiekvienas labai ge
rai numano, jog bile kokio 
laikraščio gyvumas bei po- 
puliariškumas p r i k 1 a u so 
nuo sandarbininkų. Taigi 
gerbiamieji draugai-moksl- 
eiviai pasistengkite padėti 
auklėt „Jaunimo Sapnus,” 
kad vėliau jie pasiliktų tvir
ta, galinga ir stovinčia ant 
teisingos papėdės spėka.

Kaip greitai viskas duosis 
sutvarkyti, taip greitai pa
sirodys pirmas „Jaunimo 
Sapnų” numeris. Su visais 
reikalais šiam atvėjij kreip
kitės ir straipsnius siunti- 
nėkite sekančiu antrašu: 

S. Biežis, redaktorius 
1653 W. 19 st., Chicago, III.

nijos apie iždininko kauci
ją, kuris rastas atsakančiu 
ir priimtas. Raportas rašti
ninko nuo V konferencijos 
iki VI: draugysčių prisidė
jo 15 su 853 nariais, įmokė- 
damos $170.22. Raportas 
tapo priimtas su delnų ploji
mu.

Raportas board-direkto- 
rių. Raštininkas A. M. Sta
nelis perskaitė protokolą su
sirinkimo, laikyto 9 rugsė
jo, kuris tapo priimtas.

Raportas komisijos kvoti
mo ir pastatymo atstovo ant 
Ellis Island. Pastatytas 
tuomlaikinis atstovas J. H. 
Staknevičius. Raportas pri
imtas.

Raportas komisijos atsi
šaukimų : atsišaukimų at- 
spauzdinta 2000 ir jau siun-' 
tinėjama. Raportas priim
tas. Toliaus priimti rapor
tai atstovo Staknevičiaus, 
atstovų Slavonic namo, ats
tovų dalyvavusių susivažia
vime Liet. Rymo-Kat. Pog. 
Dr.; raporte skambėjo, jog 
minėta draugija pritarė iri 
prižadėjo ateiti j remti Liet. 
Im. Draugiją.

Raportas komisijos kny
gų peržiūrėjimo nuo 1 sau
sio iki 15 rugsėjo:

Įplaukė .............. $338.32
Išplaukė 105.80

|
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Liet. Im. Sel. Dr-jos 
Reikalouse.

PROTOKOLAS
VI konferencijos Liet. Im. 

Draugijos, atsibuvusios 22 
rūgs., 1912, 180 New York 
avė., Newark, N. J.

Konferenciją atidarė pir
mininkas St. Jankus. Po 
tam sekė priėmimas manda
tų nuo delegatų. Delegatus 
prisiuntė šios draugystės:

Iš Newark, N. J. 1) Dr-stė 
Palangos Juzės, 2) Liet. Ne- 
prig. KL, 3) dr-stė šv. Miko- 
lo, 4) L. Jaunuomenės K1., 
5) Laisvės dr-ja, 6) 11 kp. L. 
S. S. A., 7) dr-stė šv. Juoza
po, 8) dr-stė šv. Jurgio, 9) 
dr-ja Scenos Mylėtojų, 10) 
dr-stė D. L. K. Vytauto;

Iš Harrison, N. J. 1) Dr- 
stė D. L. K. Ringaudo, 2) L. 
Neprig. Pol. Kliubas;

Iš Brooklyn, N. Y. 1) L. 
Am. Ukėsų Kliubas, 2) Liet. 
Apšvietos dr-ja, 3) 19 kp. L. 
S S. A.-

Iš New York City. 1) 
Pol. Ukėsų Kliubas;

Iš Jersey City. Dr-stė 
L. K. Algirdo;

Iš Yonkers, N. Y. Dr-stė 
šv. Jono Krikštytojo;

Iš Maspeth, L. I. Dr-tė šv. 
Mikolo.

Išviso dalyvavo 19 drau
gysčių su 46 delegatais.

Į dienos tvarką tapo iš
rinktas A. Žolynas, pagelb. 
E. Kindera; raštininku M. 
A. Stanelis; jis paprašė, kad 
išrinktų pagelbininką ir ta
po išrinktas J. Jonaitis.

Užėmus viršininkams vie
tas tapo perskaitytas proto
kolas pereitos konferenci
jos. Protokolas tapo priim
tas. Raportas pirmininko 
priimtas; iš jo pasirodė 
kad board-direktoriai turė
jo susirinkimą. Blankos no
minacijos ir konstitucijos 
jau spaudoj. Skaitytas 
kontraktas šiuryti kompa-

Ižde liko.............. 232.52
Nuo pirmiau .... 185.76 
Viso labo iki 15 rugsėjo, 

1912, randasi pas iždininką 
$418.28. Raportas tapo pri
imtas.

Nutarimai:
1. Nutarta, kad jei atva

žiavę iš kitur keleiviai rei
kalaus patarimo, kur pirkti 
laivakortes, patarti, kad 
kreiptųsi prie laikraštinin
kų;

2. Išrinkta komisija išty
rimui ginčų St. Jonkaus su 
V. Ambrazevičium;

3. Nutarta laikyti sekan
čią konferenciją 26 sausio, 
1913 m.; Brooklyn, N. Y., 1 
vai. po pietų salėj Liet. A. 
Ukėsų Kliubo, 372 Bedford 
avė;

4. Nutarta išrinkti komi
siją sutvarkymui nominaci
jos balsų;

5. Nutarta išrinkti komi
tetą dėl užkvietimo Eliza- 
betho lietuviiškų draugijų 
prisidėti prit Liet. Im. Dr.; 
Išrinkta tam tikslui 3 vpa- 
tos. i

i
i

Ras. A. M. Stanelis,
45 Worwick st.,

Newark, N. J.

!!S LIETUVOS

L.

D.

Marijampolė (Suv. gub.). 
Kun. Staugaitis buvo atva
žiavęs Marijampolėn, bet 
tuoj vėl išvažiavo Seinuos- 
na. Mat, kaip jis sakėsi, rei
kia padėt suredaguot „šal
tinio” 2 numeriu. Reikia ti
kėtis, kad tuose numeriuose 
bus užtektinai užsipuolimų 
ant pirmeivių, o ypač ant 
Bulotas, kaipo savo konku- 
rento. Ant Bulotos kunigė-

liai užsipuola, matyt, dėlto, 
kad nori pravesti Dūmon iš 
Suvalkijos atstovą-kunigą, 
kitaip Durna gali likti be 
kunigo, nes kitose vietose 
jie nesitikį laimėsią.

Tekšys.
Šiauliai. Šiaulių fabrikai, 

ypač odų, plačiai žinomi sa
vo nešvarumu. Net admi
nistracijos pradėta aštriau 
jie daboti, paties guberna
toriaus dagi butą ant vietos 
apžiūrėti tų fabrikų sanita
riškojo stovio. Perdaug, 
mat, balsiai ėmė šaukti 
Šiaulių ir jų apielinkės žmo
nės. Buvo įsakyta fabrikan
tams įsitaisyti tam tikri fil
trai vandeniui perkošti, kad 
jis išeitų iš fabrikos švares
niu. Bet kadangi tie filtrai 
nepigus užlaikyti, fabrikan
tai stengiasi be jų apsieiti, 
nešvarumus leisdami iš fa
briko pro filtrus. Dabar 
mėgina tuos fabrikus pris- 

į pausti kiek miesto durnos 
sanitariškoji komisija. Iš 
dviejų kartų netikėtai pada
riusi reviziją, atrado Frein- 
kelio ir Nuroko f abrikose 
blogiausią jį sanitariškąjį 
stovį. Surašytąjį dėl to pro
tokolą komisija pristatė gu
bernatoriui. Gk.

Suvalkų gub. rūgs. 10, 11 
ir 12 d. buvo mažažemių įga
liotinių rinkimai. Iš kai-ku- 
rių vietų jau sužinojome kas 
išrinkta. Nuo Griškabū
džio valse, jau išrinkti: Juo
zas Šipaila (gavo 107 bal
sus, prieš 67) ir Ant. Švedas 
(gavo 138 b., prieš 36). Nuo 
Bartininkų valse. D-ras J. 
Basanavičius ir Venclovas. 
Nuo Pilviškių valse. Teisė
jas Jasinskas ir Kriščiūnas. 
Nuo Kvietiškio valse. Lušai- 
tis ifMontvila. Tamošbudyj, 
Padovinij ir Mokoluose rin
kimų nebuvo, nes nesusirin
ko užtektino skaičiaus rin- 
kikų.Liudvinave A. Bulota 
gavo 55 prieš 87. Jis, kaip 
girdėt, stato savo kandida
tūrą iš Vilkaviškio miesto.

Iš Suvalkijos mums pra
neša, kad čia lenkai su di
dele energija rengiasi prie 
rinkimų, visa tai užlaikyda
mi paslaptije. Nors ir sun
ku tikėti, kad laimėtų, vie- 

' nok... gal viskas atsitikti: i 
! kaip 2 pešas, trečias laimėja.

Kuršėnai (Šiaulių pav.).| 
Rugpiučio 25 d. čia mergina 
N. surengė vakaruškas, kur 
kaip ir paprastai atsitinka, 
suėjo daug darbininkų ir 
šiaip chuliganų. Tarp jų 
Antanas Jasas ir Petras 
Karkalys. Nusipirko kele
tą bonkų degtinės ir gėrė 
iki vidurnakties su darbi
ninku Račkausku. Kadangi 
pastarasis daugiau „nefun- 
dijo,” tai jam išėjus pasivijo 
jį Jasas ir iš apmaudos pei
liu rėžė. Pataikė į širdį ir 
pastarasis mirė. Nesitikė
damas, kad pastarasis jau 
nebegyvas, Jasas su Karka- ; 
lu dar sudavė Račkauskiui į 
nugarą ir šoną ir palikę sa
vo kepurę pabėgo. Bet neil
gai trukus policijai piktada
rius pasisekė sugauti: Kar
kai} Kuršėnuose, o Jašą 
Šiauliuose.
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LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

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

MKeleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.|

i

ANTANAS AšMIANSKAS

t

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

KATARU ŪSAS IR SL'DŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse. Skunduose, Ukė-
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus. . į
čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

I
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinę j u ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti. Pasilieku gero velijančiu

ž
S

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

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

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

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

Truputi pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

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

Ypač kviečami jaunave- 
dziai.

• 1

ORAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

REIKALINGA

400 VYRŲ J GIRIAS

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

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

UNITED STATĖS
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

I

Kaip pasilikti Amerikos
— -Piliečiu?
Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 

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

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

___________________________________

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. JI. NAYOR 
advokatas

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską 
28W. Broadvvay So. Boston, Mass. 
-------------------------------------------------- 1

E
Telephone So. Boston. 845 M.

(Dr.F. MatulaitisI
495 Broadway, So. Boston.

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.
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Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.
99ii

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

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

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok-' 
sliekais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.

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

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

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

The PHILADELPHIA 1. CUNIC, 
1117 WalnutSL Pkiladelphia.Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MŪ
RYSI Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalbojj 

Atsilaakantiems aiabiikai ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

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

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Smigų ir turėsite gražius rubus. 

lęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

gti, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrpjir Motery drapanas.

" Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Ą II Pirkite už $6.00 ver- 
musų tabokos dėl 

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

Telefonas: So. Boston,|21013.

no?rafas su dide- I 
lia nikeliuota du- I 
da. kuris srrajina 
garsiai ir aiškiai 
visokias muzikes 
ir dainas. Kiekvie 
nas gali turėt savo 
name koncertą. 2. 
geriausia armoni
ka vokiško išdirbi- 
mo su notom ir nu- 
rodjmais.”3. Pui- 
stalavas nikelinis 

su muzika.
kus 
laikrodis 
kiekvieną kartą srrajina 
10 minutų. 4. Vyriški 
arba moteriški storai pa

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

kmu ms ant rankų 50c. markėms, o męs jums prisiusime 40 skrinučių
tabako 4 gatunkų už *6.00 ir jūsų išrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 
gavę tavorą. Kam tavoras nepatiks, galit jį neimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO-, Dept. K. 115 E. 7th st.. New York, N. Y.
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8 KELEIVIS

(Tąsa ant 8 pusi.)

Ettoro ir Giovannitti byla 
vėl prasidėjo

14 spalių Saleme vėl pra
sidėjo Ettoro, Giovannitti ir 
Caruso byla. Liko pašauk
ta 350 daugiau žmonių^ iš 
kurių rinks ”džiures.” I. W. 
W. advokatai sako, kad tų 
da neužteks, nes iš pirma 
pašauktų išrinkta tik keturi 
”džiurės,” tai gali būt, kad 
ir iš tų 350 išrinks nedau
giau, tai butų tik 8, o išvi
so reikia 14. Jeigu taip bus, 
byla da sykį turės būt per
traukta.

Apginimo advokatai rei
kalavo, kad laike bvlos Et- 
tor, Giovannitti ir Caruso 
butų išleisti po kaucija, bet 
teismas nepriima jokios 
kaucijos.
Kalėjime siaučia maištas.

Rawlins, Wyo. — Valsti
jos kalėjime 13 spalių kilo 
didelės riaušės. Kuomet 
šimtai kalinių kovojo su ka
lėjimo sargyba viduje, keli 
šimtai ginkluotų piliečių 
stovėjo iš lauko, kad neiš
leisti kalinių, jeigu tie per
galėję sargybą bandytų iš
siveržti ant laisvės. Iš vi
daus girdėjosi retkarčiais 
šūviai ir vaitojimai. Eina 
gandas, kad keletas kali
nių ir sargu likos užmušti.

Diena pirm to 20 kalinių 
ištruko ir leidosi bėgti per 
miestą, grąsindami visiems 
ant kelio peiliais ir revol
veriais, kuriuos buvo atė-l 
mę iš sargu. Dasižinoję apie 
tai kiti kaliniai taipgi nuta
rė bėgti. Keletas jų sučiu
po prižiūrėtoją, atėmė iš jo 
raktus ir išleido iš celių vi
sus savo draugus. Išleisti 
tuoj puolėsi prie vartų. Čia 
juos sutiko sargyba ir pra
sidėjo kova. Apie 12 kali
nių ištruko su revolveriais 
rankose. Jie tuoj leidosi į 
netolimą arklydę ir pradė
jo balnoti arklius. Tuo tar
pu didelis juodveidis stovė
jo su revolvehiu lauke. Ap
linkiniai gyventojai patėmi- 
jo, kad čia darosi kas nors 
nepaprasto. Tūlas barzda
skutys sugriebęs šautuvą 
bėgo į arklydę. Stovintis 
ant sargybos juodveidis šo
vė ir padėjo jį ant vietos. 
Kaliniai išgirdę lauke šūvį, 
šoko iš arklydės vieni jau 
raiti, kiti pėsti. Savininkas 
norėjo jiems užstot kelią, 
bet vienas kalinys, meksi
kietis, dūrė jam peiliu į vei
dą ir tas parpuolė. Tuo tar
pu atbėgo šerifas ir dviem 
šūviais paguldė meksikietį.

Palikę savo draugą per
šautą, kiti kaliniai pabėgo į 
kalnus ir pasislėpė. Būrys 
policistų ir liuosnorių pilie
čių, apsiginklavę karabi
nais, išėjo juos gaudyt.
Išplautų liežuvį ir pakabin

tų jį.
New Yorke dabar eina po

licijos lieutenanto Beckerio 
byla. Kaip skaitytojai atsi
mena, nelabai seniai New 
Yorke liko nušautas šulery- 
stės namų užlaikytojas Ro- 
senthal. Suimti žmogžudžiai 
pasakė, kad juos nusamdė 
tą darbą atlikti policijos 
lieutenantas Beckeris, nes 
Rosenthal rengėsi išduoti 
jo šunybes. Ir Beckeris li
ko areštuotas. Dabar klau
sinėjami tie patįs žmogžu
džiai, ką jie apie Beckerį 
žino. Ir štai vienas jų, I 
Jack Rose, ludija, kad už- : 
mušus Rosenthalį jis už- i 
klausęs Beckerio, ar tas'

Suiinčiavo juodveidį
Rawlins, Wyo. — Valsti

jos kalėjime kaliniai čia su- 
linčiavo juodveidį, kuris bu
vo šviežiai pasodintas.
Laikraštininkų susivažiavi

mas užsibaigė.
Rimtųjų musų laikraščių 

(paveizdan "Dagis”) atsto
vų susivažiavimas jau užsi
baigė. Buvo tai didelis kon
gresas... iš Brooklyno nuo 
Grandstryčio nuvažiavo 
Sirvydas, o iš Scrantono — 
d-ras Šliupas. Dabar pilni 
laikraščiai apie tą susiva
žiavimą. Svarbus atsitiki- 

jmas!

audringa jure prarijus lai
vą ir jokiu budu nepavyko 
jo surast. Ant nuskendusio 
laivo buvę tik 6 žmonės.

I

Medvilnės pardavėjas H. 
Berkovicz nukrito pereitą 
sąvaitę nut> vežimo ant 
Harrison avė. ir užsimušė, 
kada jo arklys pasibaidė iš
girdęs elevatorių. Atsiti
ko tai, kaip tik jis pervažia
vo Beach gatvę. Jis nukri
to i savo vežimo priešakį ir 
ratai perėjo per jo galvą. 
Bevežant į ligonbutį jis pa
simirė.

v I

Vietinės Žinios.
9 spalių buvo skaitlingas 

susirinkimas Faneuil salėj, 
kur kalbėjo Havwood, Tres- 
ca ir Elizabeth Flvnn, I.W. 
W. organizatoriai. Kviesta 
pianistai rašytis i I.W.W. u- 
niją. Rašėsi tiek daug, kad 
niekad panašaus atsitikimo 
nėra buvę.

Charlestown’e tuoj už 
Rutherford avė., Boston ir 
Maine geležinkelio stotij No 
2, subatoj, 12 spalių, susi
mušė pasažierinis trauki
nis su tavoriniu. Liko už
muštas mašinistas ir jo pa- 
gelbininkas.

8 spalių So. Bostone susi
mušė iš Mattapan atėjęs 
traukinis su tavoriniu ir 7

! žmonės liko sužeisti.
i

I

I

Gražus pasilinksminimas.
Nedelioj, 20 spalių, 1912m. 

nuo 8 iki 11 vai. vakare, bus 
labai gražus pasilinksmini
mas Congress svetainėj, po 
No. 220 Broadway. Rengia 
tą vakarą kun. J. Gricius 
naudai šv. Juozapo lietuvių 
parapijai, kurių bažnyčia ran
das po No. 492 E. 7-th street 
So. Boston’e. Meldžiame vi
sus lietuvius atsilankyti.

Kun. J. Gricius.

pradėjo imtis. Vagis buvo 
drūtas vyras ir nuolatos 
mušėStahFiui per galvą. Vi
sos kėdės liko išvartytos ir 
kruvinos. StahFio brolis 
pasilikęs buvo ant gonkų, į 
kur išėjo vagilius susikibęs 
su jo broliu. Manyta, kad 
du įveiks vieną, bet tas pa
vaišino abudu dar keliais 
smūgiais ir prakirto abiem 
galvas. Imtynes išgirdo 
kaimynai ir padėjo plėšiką 
suimti. Jis padavė vardą 
kaipo John Ashley iš 46 E 
Dedham gatvės, turįs 40 
metų amžiaus. Pas jį rado 

'du peiliu, revolverį, daug į- 
vairių raktų ir kitokių į- 
rankių.

I RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LIZNTJ^A.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

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

Birma
Czar — Lapkričio (Nov.) 12

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

III klesa
II klesa
I klesa

— Spalių (Oct.)

$33.00
$50.00
$70.00
19.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

Russian-American Bureau.

M. Gaili van Co.
GYVUOJA JAU NUO 1892 m.
Šifkortes ir geležinkelio tikietus 

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

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

CHICAGO, ILL.

Monologai ir deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, tin

kamų prie visokių apvaiksčioji- 
mų, prakalbų, ir susirinkimų. De
klamacijos tautiškos, darbinmkiš- 

i kos, revoliucijonieriškos, laisva- 
| maniškos ir humoristiškos. Mo
nologai visai nauji, niekur negir
dėti ir labai juokingi. Ant geros 
popieros, spauda graži................... 25c.

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavima.

362 2nd st.. So. Boston.

Sudėk Į visus ratelius skaitlines, 
kad sudėjus iš kiekvienos puses iš
eitų 20. Kas teisingai tai padarys, 
tam nusiųsime čekį, kuris turės 
$50.00 vertę perkant pas mus du 
gražiu lotu, vertės $79. Kas turės 
tą čekį, tuos lotus gaus už $29. 
Musų lotai guli arti New Yorko. 
Reikalaudami paaiškinimų ir ma- 
pų adresuokit taip: [45]

SPOTVVOOD PARK,
Dept. ”2,” 63 Park Row, Rm 1013, 

NEW YORK, N. Y.

______
TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

Iš Berlyno atvyko barono 
Hiršo banko globėjas Kari 
L. Metter ir atlankė žydų 
farmas Bostono priemies

čiuose Millis, Mead\vay ir 
! kitur. Hiršo bankas turi 80 
j milijonų dolerių ir vartoja 
tuos pinigus žydų koloniza
vimui. Žydai farmeriai gy
rėsi Metteriui, kad jie nie
kad negrįžtų daugiau į triu
kšmingus miestus, nes far- 
mų gyvenimas esąs sveikas, 
labiau pelningas ir smagus.

I

Maža Farma Dykai!

f

Nedelioj ant Mystic uoste 
stovinčio Anglijos laivo ”St. 
Helena” pakėlė riaušes to 
laivo darbininkai-chiniečiai. 
Jie įsiveržė pas kapitoną ir iš
reikalavo, kad tas duotų bendro su socijalizmu netu- 
jiems pinigų ir leistų atlan- n ir da tūlose vietose prieš 
kvti Bostono Chinatown. ji kovoja, tai parodo, kad ir 
Tas aiškino, buk Suv. Valst. atsibuvusis laisvų masonų 
įstatymai tai draudžia ir ki- susirinkimas Chelsea’ės ba- 
taip ,bet tas nieko negelbė- žnyčioj Mt. Bellingham, kur 
jo. Prisiėjo pašaukti geroką 

| skaitlių policistų, kad juos 
numalšinti, žadėta jiems 
duoti ir chiniškas valgis, bet 
tas nieko negelbėjo. Bijoma, 
I..............

t

Katalikų kunigai tankiai 
lygina socijalistus su maso- 

Kad pastarieji nieko

nedelioj masonų kunigas sa
kė pamokslą. Jis, kaip ir 
visi kapitalistų tarnai, ap
skelbė, kad iš šios šalies tu
ri būt išnaikinta raudona 

kad ir vėl jienepadarvtų be-i vėliava, kad reikia vesti ko- 
tvarkę. Laivų kompanijos vą prieš nepripažįstančius 
ėmė chiniečius, kad sulau- ponų ir Dievo. Kiek galė- 

•žyt jūreivių streiką, bet ir damas jis gyrė masonus ir 
chiniečiai ne visuomet bus skelbė, buk jie labiausiai 
vergais. krikščionybę apgina, buk 

jie labiausiai už laisvę kovo- 
Į Bostono karų darbinin- ja. Keista ta jų laisvė, kad 

kų uniją sparčiai pradėjo kitiems draudžia ir netikėt, 
mo- ir nepripažint ponų, ir var- 

tot raudoną vėliavą.

!
rašytis darbininkės j 
terįs, kurios pardavinėja to 
geležinkelio tikietus, išdavi- 
nėja čekius ir kitokius dar
bus atlieka.

Unija šią sąvaitę ketina 
pradėt rinkimus savo virši
ninkų.

Nakčia į utarninką užsi
degė namas į69 Norfolk ga
tvės, Roxbury, ir du žmo
nės skaudžiai apsvilo, 

i du nuvežti į ligonbutį .
I
i
l

Bostono policija suareš
tavo 21 vagilių laike Kolum
bo dienos apvaikščiojimo ir 

i Red Sox draugijos mėtyk
lių žaidimo. Jie bandę iš
kraustyt pinigus iš kitų ki
šenių. Visus juos, išskiriant 
vieną, išveža iš Bostono.

Jie-

PASKAITA ir ŠOKIAI.
Socijalistų 60 kuopos šo

kiai atsibus ateinančio] su- 
batoj, 19 spalių, 7:30 vai. va
kare, po No. 376 Broadway.

Taipgi toj pačioj svetai
nėj, 20 spalių, nedėlios vaka
re bus paskaita. Pradžia 
7:30 vai.

Subatoj atplaukė į Bosto
no uostą žuvininkų laivu- 
kas ”Rose Dorothea,” kurio 
kapitonas ir įgula matę skę
stant laivą pereitam utar- 
ninke. Už 100 mastų jie iš-

I

matęs Rosenthaiio lavoną, šaukiančius signalus
Becker atsakęs: "Taip; tai bandę plaukt gelbet, bet

Nedėlios vakare biskį po 
7 valandos Roxbury, 65 Čop- 
land gat. pas Herman Sthal 
įvyko baisios imtynės su va
giliu, kuris sudaužė StahF 
liui ir jo broliui galvą taip, 
kad daktaras turėjo siūti 
žaizdas. Sthal turi valgių 
krautuvę ir niekad nebūna 
namie anksčiau, kaip 7 vai. 
Nedelioj, kada jo žmona 
buvo išėjus kitur, jis sugrį
žo namo ir išgirdo kitam 
kambarij kokį garsą. Jis 
manė, kad tai katė. Įėjo 
tamsoj į kambarį ir užde
gė degtuką. Vagilius tuoj 
atkišo revolverį ir liepė jam 
pekelt rankas. Stahl neklau
sė, o griebė už jo rankos, 
'kurioj buvo revolveris, ir

smagiausis reginys, koki 
tik aš buvau kada matęs. 
Jeigu nebūtų buvęs ten pat 
Whitmanas (prokuroras), 
aš bučiau išpiovęs jam liežu
vį ir pakabinęs kaipo pasar
gą visiems liežuvninkams.” 1

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

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

AL. STEPONAITIS,
715 GLENMORE A VE-,BROOKLYN. N. Y,

t

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

toje žvaigž- 
suma iš visų 

užaugęs

Męs norim, kad jus žinotu
mėt, jog šitie cigaretei 
da neturi 4 mėnesiu, o dau
giausiai ju parsiduoda, nes 
jie yra geriausi. Jie įdaro
mi iš žavėjančio maišyto 

turkiško tabako.

GRAŽIOS 
SATINO DOVANELES 

kiekvienam ZIRA bakselije.
NUSIPIRK 

BAKSELĮ Tl’OJ.
ZIRA užganėdinta 

yra populiariškumu.

Perstatykite numerius 
dėje taip, jogei abelna 
pusių išeitų po 15. Žėdnas 
žmogus, kuris prisius teisingai išriš
tą tą poželį, gaus uždyką MAŽĄ 
FARMĄ, o visi kiti gaus kreditavą 
paliudijimą ant 100.00, kurį męs pri- 
siųsim kaipo dalį užmokesčio vertės 
tos žemės, kuri randasi New Jersey 
valstijoj, netoli nuo New Yorko. 
Prekė tos žemės $149.00, vienok žėd
nas, kuris apturės kreditą ant $100. 
tai primokės prie tos žemės tiktai 
$49.00, mokėdami po $5.00 į mėnesį.

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

Kaimiečiai! neatidėkite tą dalyką, 
nes jeigu gyvenate netoli, atvažiuoki
te, o persitikrinsite; kuriems toli ra
šykite laišką prašydami žemlapių ir 
informacijos. Turite rašyt 
resu:

LITHUANIAN DEPT.
25 CHURCH ST, RM. 114,

NEW YORK, N. Y.

^7 T "O A Ci^arettes 
# j I mV/jl 10 »ž 5c

SMAGUS RŪKYMAS

šiuo ad- 
[46]

B-,

I

Vysai dykai

Vi r u
J

Dykai 
dėl

50,000

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie ■pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
6ava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA- 
BEIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

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

būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

--------- - "***
> pasaikis kaip vyrai naikina 
F oranžini? sava sveikata. stin

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoim. spėkų, l'žnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusifpneimas, žudymas gyvas- 

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

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katras kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive

dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkie< uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

ne viena doleri ir pasakis kokiu budu gilete stotis STIPEU, RESNU, SVEIKU VYBU.
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma m
jiums vieną iš tn brangiu knygų VYSAI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Daug nerūpestingu gyditoju prispirs KUPONAS NYKU GAUTOS KNYGOS. ■
■ Dr.10S.LISTBl4CO.L601,■ 

ir dara ta be vnatinaai ua- " GOTOMAš esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun- u po,- _ stos jr noreiiau. jog įius išsiustument man vieną
reikalavima sergančia. h tuo knygų.

M«« tą niekados ne darome. 
Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavarde............     —

Jius nebusite niekados pa- -
reiga. Siusk .ava 

adreea iendena. ■ Adresas

\




