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Kuniginio numerio pritruko1 skirtinos žemės palikimus.
Reikia išrišti šie klausimai: 

.......... ji) Ar leistinas palikimas su- 
pliorių, tečiaus paskutinėje ^5^!;
dienoje suplaukė tiek užsa-l 
kymų, kad apie 2,000 da pri
truko. Kai kurie prisiuntė 
iškalno ir pinigus, bet laik
raščio negalėjom nusiųsti. 
Todėl meldžiam tų draugų 
pranešti, kaip padaryti su 
pinigais. Tie pinigai buvo 
paskirti apšvietai. Taigi 
gal vieton kuniginio nume
rio tie draugai norės paimti 
knygų „Keleivio” spaudos. 
Kas norės atsiimti knygo
mis, tas teiksis nurodyt, ko
kių knygų nori. Knygas ga
lima pasiskirti iš katalogo, 
kuris telpa šitame numerij. 
Ka> nenorės knygų, teiksis 
duoti kitokį nurodymą. Gal 
jie sutiks už tuos pinigus 
imti kalėdini numeri, kuris 
irgi bus iš 16 puslapių.

Labai mums nesmagu, 
kad negalėjome užganėdinti 
daugelio savo draugų reika
lavimo. Bet iš kitos pusės 
mus džiugina faktas, kad 
žmonės taip užinteresuoti 
kova, kurią męs vedam su 
tamsybės spėkomis. Tas pa
rodo. kad musų skaitlius di
dinasi ir musų galybė auga 
su kiekviena diena. O tas 
mus labai, labai džiugina. 
Tas priduoda daugiau ener
gijos kovai su žmonių tam- 
sintojais ir apgavikais. 
Nors grasina mums už tai 
teismais, nors tokie „Drau
gai” nesiliauja mus šmeižę, 
bet vistiek pergalė bus mu
sų pusei, nes musų pusėj 
teisybė ir su mumis naujo
sios yadvnės dvasia.

Nors kuniginio numerio 
išspausdinom 16,000 egzem-

ŽINIOS IS VISUR.

Azefas nusišausiąs.

Įtatymų, ar geistina išdirbti 
nauji įstatymai, 2) Ar leis- 

: tinas palikimas skirtinos že
mės sulig testamento ir 3) 
Kokiu budu reikia kovoti su 
valstiečių ūkių skaldymu.

Blogi metai
Trijuose Permio gub. pa

vietuose ir šįmet reikalinga 
busianti žmonėms pašelpa 

; sėklai ir maistui.
Susekė

Liepojuj padaryta 
bė kratų. Susekta 
demokratų organizacija, ra
sta pasportinių blankų, ne- 
legalinės literatūros.

Sėmenų pabrangimas
”S.-Zap. Tel.” rašo girdė

jęs, kad sėmenų kaina pas
kutiniuoju laiku pakilus nuo 
10 iki 20 proc. ir kad dau
giau reikalaujama esą pirk
ti, negu yra parduoti.
Kas sujudino dvasininkus 

dalyvauti rinkimuose?
”Rieč” rašo, sužinojusi 

iš tikro šaltinio, jog šį kartą 
sujudino dvasininkus vidu
rinių reikalų ministeris Ma- 
karovas, norėdamas Įgyti V. 
Durnai daugiau dešiniųjų ir 
tuo tikslu kreipėsi Į sinodo 
oberprokurorĮ SablerĮ laiš
ku išreikšdamas jam savo 
linkėjimus. Tokiu budu pa
sirodo, Sableris esąs vien vi
durinių reikalii ministerio 
Įsakymų pildytojas.

Garlaiviui nelaimė
Gauta žinia, kad ties Jal- 

;ta užšoko ant akmens grai
kų laivas ”Dampasis” su 
grūdais. Garlaivio kapito
nas padarė su pagelbos dr- 
ja sutartį, sulig kurios ši pa
sižadėjo nuimti garlaivį už 
60 tukst. rublių.

Streikas
Peterburge sustreikavo 

,600 audėjų ir Įteikė fabriko 
administracijai visą eilę rei-: 
kalavimų.

8 vai. darbo dieną
Manuchinas, daręs revizi

ją Lenos kasyklose, dabar 
rūpinasi, kad tose kasyklose 
dirbtų tik 8 vai. per dieną.

žemės drebėjimas.
Rūgs. 29 keliuose pietų 

Rusijos miestuose buvo jau
giamas žemės drebėjimas. 
Ypač stiprus drebėjimas bu
vo Tiflise. Čia net namai 
pradėjo svirti.

Nubaudė
Einantieji Maskvoj laik

raščiai „Trudovaja kopei- 
ka” ir ”Utro Rosiji” nubau
sti po 500 rb.

Tai susirinko
Kaip jau buvo rašyta, kad 

Peterburgo studentija labai 
neužganėdinta paskirtais 
profesoriais. Tokių profe

sorių lekcijas studentai be
veik nelanko. Taip rugsė
jo 23 buvo prof. Grebausko 
pirma lekcija. Atėjo apie 
150 studentų. Prof. Niko-
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pašelpa

daugy- 
socijal-

Laikraščiai rašo, buk ži
nomas Rusijos valdžios šni- 
fas Azefas, kuris skaitėsi 
garsiu revoliucijonierium ir 
liko susektas šnipystėje, 
prenešęs laišku, kad jei jį 
atras kaltu revoliucijo- 
nierių išdavinėjime, jis pats 
save nušausiąs Į 24 valan
das. Jis gyvenąs dabar Pa
ryžiuj.
Apiplėšė fabrikos artelščiką

Lodziuje 3 ginkluoti plė
šikai užpuolė Leonardo fa
brikos artelščiką ir atėmė 
iš jo 10 tūkstančių rublių. 
Vienas plėšikas suareštuo
tas; prie jo rado 1,500 rub
lių.

Pasportų reforma
Dabar policijos departa

mente rūpinamasi paspor- 
tų Įstatai reformuoti. Vi
daus dalykų ministeriui Ma- 
karovui paliepus, departa
mentas skubina užbaigt pro- • 
jektą iki IV Durnai sušauk
siant, kad paskui jį paduoti 
Durnai vienoje iš pirmųjų 
sesijų apsvarstyti. Paspor- j 
tų Įstatai norima esą pada
ryti panašiais Į tokius pat 
Įstatus Vakarų Europoj.
Skirtinos žemės palikimas ;novo lekcijos klausė 22 stu-

Vidaus dalykų ministerija dentai, tokį pat pasisekimą 
išsiuntinėjo guberna- turėjo ir prof. Udincovo le- 
toriams paklausimus apie kcija.

Chinija įveda dolerį.
Nauja chinų republika į- 

|vedė dolerinę monetą, ant 
kurios iš vienos pusės yra 
angliškas parašas, ant ki
tos — chiniškas su d-ro Sun 
Yat Šen paveikslu.
Iš karės lauko ant Balkanų

29 spalių pranešama Į Pe
terburgą, kad iš Bulgarijos 
ir Turkijos pusės kritę ir li
kę sužeista 35,000 kareivių 
mušij prie Adrijanopolio. 
Sakoma, kad bulgarai paė
mė i nelaisvę viršiau 30,000 
turkų. Jei tikėt žinioms iš 
Athenų, tai pietinėj Mace
donijoj turkai rengia krikš
čionių skerdynes, kuriose 
kankinami stačiatikių kuni
gai, moteris ir vaikai. Ad- 
rijanopolį; ] 
geruoju. Tokis Įsakymas 
duotas Turkijos kariume- 
nei. Serbijos tris kavaleri
jos pulkai eina link Monasti- 
rio viską pakelij nušluoda
mi. Turkai bėga. Miestuo
se Istip ir Kuppill serbai už
griebė nemažai ginklų ir ki
tokio turto. Bulgarai buvo 
pasiuntę savo orlaivininką 
nuimt pienus, kas daroma

; turkų Adrijanopolij. Orlai
vis susigadino, kada buvo 
1,500 pėdų augštij ir nukri- 

’ to i turkų stovyklą. Orlai- 
vininkas žuvo. Turkija sten
giasi išvaryt darbininkus Į 

jkare. todėl darbus visur su
mažino. Karės pasekmės: 
aštriai atsiliepia ant gyven
tojų, kurių jau badauja to
kis skaitlius, kad Turkijos 
valdžia nepajiegia duot duo-| 
nos. Stoumboul apskritų bu
vo sukilusios riaušės dėl 
duonos. Mesopotamijos nau- 
jokai-kareiviai malšino gy
ventojus ir daug liko sužei
sta.

30 spalių ilgas mušis tęsė
si tarp bulgarų ir turkų 
arti Uskub Bere, i rytus nuo 
Kirk-Kilisseh ir Visa. Du

i bulgarų batalijonai liko at-: 
| skirti nuo viso būrio ir daug 
liko išmušta iš jų. Tarp gre- 
kų ir turkų eina mušis Ko
dam apskritij. Turkam li
ko uždaryti visi keliai ir jie 
negauna paramos iš šalies. 
Turkijos karės ministeris 
praneša, buk mušis eina 40 
mylių ilgi j. Adrijanopolis 
galįs būt greitai paimtas.

31 spalių bulgarai paėmė 
Adrijanopolį po karšto ke
lių valandų mūšio. Bombar
davimas buvo smarkus, nes 
visos Bulgarijos spėkos bu
vo sutrauktos čia. Turkai 
pakėlė baltą vėliavą, kaipo 
pasidavimo ženklą. Dalis 
Turkijos kariumenės išbė
go, kiti liko paimti i nelais
vę. Dabar atsidarė kelias 
balkaniečiams nrie Kons
tantinopolio. Macedonijoj 
Turkijos artilerija liko vi
sai išnaikinta. Netoli visos 
jos pajiegos ten sumuštos. 
Nakčia juodkalniečiai už
puolė ant turkų tvirtovės 
Taraboš kalnuose, bet pa
leista artilerijos ugnis iš 
tvirtovės paguldė 300 iuod- 
kalniečių ir jie turėjo bėgt, 
palikę užmuštuosius. Tur
kijos valdiškos žinios skel-

įbia, buk 30,000 turkų likę 
išleista ant Juodųjų jūrių 
kranto, kad užpult bulgarus 
iš priešakio ir užpakalio.

1 lapkričio bulgarai paė
mė miestą Thrace ir Turki
jos karės ministeris Nazim 

; Paša liko paimtas Į nelais- 
|vę arba nušautas, nes jis 
buvo komanduotoju Thrace 
ir apie jį nieko negirdėt. 
Šis miestas liko paimtas la- 

ibai greitai. Bulgarų gene
rolas Savov esąs gabus ko- 
manduotojas ir jis su 150,-, 
000 kareivių armija apgalė
siąs turkų iš 200,000 karei
vių armiją. Turkijos mini- 
steriai nepertraukia posė
džių ir svarsto, kaip susitai
kyt su balkaniečiais. Euro
pos valstybės irgi nori Įsi
kiš! Į balkaniečių reikalą ir 
įvykdint taiką. Rusija su
tinkanti ant balkaniečių rei-

IS AMERIKOS. »!
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„Metas VIII.
nubaudus. Ištikro tie žmo
nės yra kaip laukiniai žvė- 
rįs, jie visokiais budais sten
giasi nuskriausti nekaltus 
darbninkų vadovus.

Utarninke, iš priežasties 
rinkimų, teismo nebuvo.

Raupai.
Clinton, Mass. — Tarp 

vai butų kuomi nors prisidė- mokyklą lankančių vaikų 
ję prie užmušimo Onos La čionai pasirodė raupai. 1200 
Pizzos, už ką juos dabar kai- vaikų Įskiepyta ir mokykla 
tina, tad persekiotojas At- uždaryta. 
will atsinešė Į teismą I. W. 
W. knygas, kad prirodyti, 
jog šita unija skelbia riau
šes. Ettoro ir Giovannitti 
advokatai užprotestavo, kad 
čia ne I. W .W. unija prieš 
teismą, bet streiko vadovai, 
kurių vienas, būtent Gio
vannitti, prie I. W. W. ir ne
priklauso. Bet teisėjas pa
velijo knygas skaityti. Te
čiaus nieko panašaus nera
do ir knygose.

Dabar prasidėjo apgini- 
mas. Tarp teisėjo ir apgini- 
mo advokatų Įvyko karštas 
susirėmimas. Mat, kiekvie
nas kaltinamųjų turi po 
advokatą ir visi tie advoka
tai atidarant apginimą no
rėjo pasakyti Į jury po pra
kalbą apie kaitinamus dar
bininkų vadovus. Teisėjas 
Quinn tam pasipriešino ir S. Sherman. Vice-preziden- 
prasidėjo ginčai. Vistiek ne
davė visiems kalbėt. Etto- 
ras pats norėjo kalbėti, bet 
ir tam teisėias nedavė balso.

Beje, reikia da paminėti, 
kad valdžia, neturėdama ki
tokių prirodymu, stengėsi i- 
kalbėti, kad kulka, su kuria 
buvo nušauta Ona La Pizza, 
ne Amerikos išdirbystės, bet 
Italijos. Tokią pasaką pa
pasakojo teisme policijos 
kapitonas. Reiškia, patįs 
streikieriai, tarp kurių buvo 
daugausiai italų, turėjo ją 
atsivežti iš Italijos ir iš itališ 
ko revolverio ji turėjo būt 
iššauta. Kokie nepamatuoti 
prirodymai!

Panašių liudininkų val
džia pristatė 87. Jų išklau
sinėjimas užėmė 16 dienų.

Dabar statomi apginimo 
liudininkai. Šitie žmonės pa
rodo. kad karus daužė ne 
streikieriai, kaip tai liudi
jo laikraščių reporteriai, bet 
apie 20 suorganizuotų val

su 
lazdomis. Ten pat stovėjo 
policija ir kareiviai, bet nė 
vienas tų valkatų nebuvo su
imtas.

Ettoro ir Giovannitti pra
kalbos taipgi kitaip skamba, 
negu valdžios liudininkų bu
vo parodyta. Policistas sa
kė, kad Giovannitti liepęs 
streikieriams „dieną miego-, 
ti, o nakčia būti laukiniais

Ettoro ir Giovannitti byla.
Pereitoj pėtnyčioj valdžia 

savo prirodymus jau užbai
gė. Kadangi nė vienas jos 
liudininkas negalėjo paro
dyti, kad darbininkų vado-

j Konstantinopolio. Anglija 
ir Rusija jau prirengė savo 
kariumenę, kad reikalui e- 
sant galėtų isikišt Į karę. 
Grekų admirolas Conntour- 
cetis praneša buk jis užė
męs Egėjiškose jūrėse dvi 
Turkijos salas — Thaso isr 
Sobros. Juodkalniečių ar- 
miia Įžengė i Ipek ir liko 

į džiaugsmingai sutikta ser
bu. Į viena Londono laik
raštį pranešama, kad 2.000 
turkų kritę negyvais ir 500 
patekę į nelaisvę mušij prie 
Kailar. Macedonijoj. Gre- 
kai paėmę 7 turku kanuoles. 
D^har jie eina užimt Sa^o- 
nici. Turkai, kaip tūli laik
raščiai rašo, degina krikš
čionių namus, išgėdina mo
teris. nasiduria ju vaikus 
an^ durtuvų ir nešioja.

9 lapkričio turkai liko dar 
labili nuvarvti nrie Kons
tantinopolio. Visi kaimai ir 
miesteliai pateko į bulgarų 
rankas.

3 lapkričio turkai liko at
vyti prie pat Konstantino
polio ir pasislėpė tvirtovė
se. Bulgarai visai arti ir ga
li pradėt bombarduot Kons- 
t^minopoli. Turkija persi
tikrino. kad ii negali atsilai- 
kvt prieš balkaniečius ir iš
siuntinėjo kitoms valsty
bėms pranešimus, kad jos 
sutaikytų ja su balkanie
čiais. Tūlos Europos vals-. 
tybės nori isikišt i karės rei- katu, kurie vaikščiojo 
kalą, bet balkaniečiai skel
bia, kad iie nenusileis ir net 
Konstantinopolį ims bom
barduot, jei Turkija teisiai 
i juos nesikreips ir neprašys 
santaikos. Gvventoj baimėj 
apleidžia Konstantinopolį. 
Europos valtybės siunčia sa
vo kariškus laivus į Kons
tantinopolio uostą.

4 lapkričio turkai liko su
mušti prie Lule Bergas. Sa
koma, kad Throu lygumoj 
turkų krito 40.000 ir pateko 
i bulgarų rankas netoli visi 
ginklai. Europos valstybės 
nesusitaiko tarp savęs apie 
įsikišima i karę. Ypač Aus
trija užkerta kelią Anglijai 
ir Rusijai.

Išsiveržė 30 vulkanų.
Ant salos Ninafun, Au

stralijoj, išsiveržė ant syk 30 
vulkanų ir per visus verčias 
iš žemės lava.
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Bažnyčia ant licitacijos.
Georgetown, Mass. — Pir

mutinis Naujos Anglijos mi
lijonierius George Peabody 
mirdamas buvo palikęs 
pinigų bažnyčių pastaty
mui. Nuo 1868 metų šita 
bažnyčia Įsiskolino ir perė
jo Į globėjų rankas. Gyven
tojai buvo pradėję rengti 
toj bažnyčioj teatrališkus 
perstatymus ir šokius. Da
bar globėjai uždraudė reng
ti tokius pasilinksminimus, 
žmonės tuomet atsisakė vi
sai bažnyčią lankyti. Taigi 
globėjai nutarė parduoti tą 
bažnyčią ant licitacijos.

Vice-prezidentas numirė.
Utica, N. Y. — 30 spalių 

čionai numirė Suvien Val
stijų vice-prezidentas James

tas renkamas sykį Į 4 metus, 
kartu su prezidentu, ir sy
kiu su prezidentu užima sa
vo vietą 4 kovo. Todėl iki 
4 kovo Su v. Valst. bus be vi- 
ce-prezidento. Sekanti ypa- 
ta po prezidento dabar lie
ka šalies sekretorius Philan- 
der C. Knox. Kadangi vice
prezidentas turi būti senato 
pirmininku, tai iki 4 kovo 
senatas turės pirmininką iš
sirinkti iš savo tarpo.

Sherman buvo republiko- 
nas.

J 13 mėnesių 6 kūdikiai.
Franklin, Pa. — 10 rug- 

piučio pereitų metų ponia S- 
Nageotte pagimdė trejatą 
kūdikių, o 30 spalių šimet 
vėl susilaukė trejato. Taigi 
Į 13 mėnesių pusė tuzino 
vaikų. Iš viso per 12 metų 
p. Nageatte yra pagimdžius 
18 vaikų ir 13 iš jų gyvena. 
Nageotte francuzė.

žmogus be galvos.
Saco, Me. — Netoli Saco 

upės, 4 lapkričio žmonės už
ėjo m iškeli je lavoną su nu
kirsta galva. Išsiaiškino, 
kad tai kūnas Asino Phejou- 
las, albaniečio, kuris pra
puolė 4 rugpiučio. Policija 
jieško žmogžudžių.
Pakrikštijo taip, kad liktų 

prezidentu.
Davison, Tex. — Tūlas J. 

žvėriais ir jieškoti kraujo.”, Kyler susilaukė ant syk tri- 
Dabar žmonės atkartoja jo . sunų ir visus 3 pakrik- 
kalbą taip: „Diena jau pra- štjjo. ° * s
ėio, eikit dabar namo ir iš- 
simiegokit, kad rytoj vėl a- 
teitumet i susirinkimą. Na
kčia nevaikščiokit gatvėmis 
ir neikit ant Ganai gatvės, 
kur stovi kariumenė ir poli
cija. Tie žmonės, kaip lau
kiniai žvėrįs, jieško jūsų 
kraujo.”

Taigi policija jų ir kalbas

i

• vardais * 
William Taft, Theodore 
Roosevelt ir Woodrow Wil- 

'son. Kyler nusiuntė apie tai 
telegramą prezidentui Taf- 

i tui ir sako, kad vienas jų tu
rės likti prezidentu.

Tafto vardu sekretoriaus 
pagelbininkas mušė kūdikių 
tėvams telegramą, linkėda
mas ilgai jiems gyventi ir

išvertė ant savo kurpalio. laimingais, 
kad kaip nors apkatinus ir (Tąsa ant 8-to pusi.)
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žemiški turtai
Neperseniai vienas „Drau

go” skaitytojas uždavė ku
nigų laikraščiui klausimą, 
kodėl kunigai krauja turtus, 
jei turtingi i dangų neis. 
„Draugas” rustai užklausė 
žmogelio: „Iš kur tamista 
žinai, kad kunigai krauja 
turtus? Juk jų turtų neskai
tei.” Iš šio nemandagaus 
atsakymo matos, kad kuni
gai nori paslėpti savo dar
bus. Galėtume męs čia pri- 
vest dideles skaitlines, 
kiek kuris popiežius yra tur
to turėjęs, jau nekalbant a- 
pie kitus dvasiškius, bet kad 
skaitytojai ir patįs kunigai 
geriau galėtų persitikrinti, 
čia pakalbėsime apie ką tik 
mirusio Grand Rapids mie
ste lenkų kunigo Marijono 
Matkowskio turtą. Galite 
gaut Grand Rapids’e išei
nančio laikraščio „Evening 
Press” kopiją iš 24 spalių, 
kur rasite, jog tas dvasiškas 
tėvelis paliko 25,000 dolerių 
turto. Juk tai ne visai uba
giški pinigai. 7“ 
kunigėlis paskyrė tik 1 tūk
stantį labdaringoms ir šven
toms įstaigoms. Nemažiau 
kaip tūkstantį jis užrašė sa
vo gaspadinei Franciškai 
Mickevičiūtei. 10,000 d. pa
skyrė savo broliui, o kitus 
visokioms seserims, pusse- 
serinis ir tt.

Iš to matos, kad kunigui 
gaspadinė yra nemažiau 
svarbi už visas šventenybes 
ir kad jis ant rūdijančių tur
tų apetitą turi gerą. O kur 
da musų Abromaičiai ir ki
ti kunigai, prieš kuriuos 
Matkowskis tik ubagas?

tingas Dievas, bet Lawrence 
da sykį parodė kunigai, kad 
visų tikėjimų kunigų la
biausiai mylimas dievas y- 
ra kapitalas.

Akušerių mokykla.
Daktaras Šliupas iš Scran- 

tono, Pa., mums praneša, 
kad tenai steigiama tarptau- 
tiška (taigi ir lietuvėms tin
kama) akušerių mokykla: 

„Pennsylvanijoje perėjo 
gegužije, 1911 metais, įsta
tymas, kad akušerės, norin
čios užsiimti savo profesija, 
turi registruotis, o užsire
gistruoti negali, jeigu nebū
tų per 10 metų praktikavu
sios arba jeigu neišduotų 
prieš valstybės komisiją eg
zaminą.

c

„O tokių moterų nedaug; 
yra. Tad męs, Lackawan- 
nos pavieto daktarai— d-ras 
Kluczyckis, d-ras Carlucci 
ir aš — sumanėme įsteigti 
Scrantono mieste mokyklą, 
The International College 
of Midwiferv, ir duoti mok
slą, reikalingą akušerėms, 
taip teoretišką, kaip prak
tišką.

„Mokymą pradėsim apie 
Iš to turto 15 d. lapkričio, 1912 m. Mok

slo kursas trauksis per4 mė
nesius. Išdavusi egzaminą 
ir perėjusi mokslą moteris 
gaus diplomą, gerą visose 
Suvienytų Valstijų valsty
bėse.

„Už mokslą reikia mokėti 
$100.
„Padavėm jau ir aplikaciją, > 
kad gavus čarterį.

„Gera, rodos, bus proga 
moterims pasimokinti, nes 
tolygios čarteruotos mokyk
los musų šalije da nebuvo.”

Reikia pripažinti, kad to
kia mokykla labai geras su
manymas, tik gaila, kad dėl 
augštos mokesties daugeliui, 
ji bus neprieinama.Nėra oro ir maisto

Protestonų kunigas Wil- 
liam Puddefoot iš Indianos 
sakė prakalbą Bostono kon- 
gregacijonalistų kliubui, ku
rioj jis nupeikė Bostono da
lį, vadinamą North End. Y- 
ra tai labiausiai apleista ir 
vien tik skurdžiais apgyven
ta vieta, 
pažymėjo, kad North End— 
tai Bostono sarmata. Suly
gino tą miesto dalį su New 
Yorku. Esą, New Yorke 
vienų metų laike pasimirė 
16,000 kūdikių, neturinčių 
da metų, ir pusė iš jų pasi
mirė iš bado. New Yorke 
esą 300,000 tamsių kamba
rių, kur žmonės negauna o- 
ro ir miršta be laiko. Pud
defoot kaltina už tai kuni
gus, kurie pataikauja biz
nieriams ir nepakelia balso 
Drieš tokį padėjimą. Jis ti
krina — ir ne be pamato,— 
kad ir North End’e išmiršta 
šimtai kūdikių dėl oro ir 
maisto stokos.

Paklausime, ar daug ka
talikiškų, ypač lietuviškų, 
kunigų tokiais dalykais rū
pinasi?

Rabinai ir kunigai
Iš tikrų šaltinių mums te

ko sužinot, kad Lawrence 
laike patrijotų (juodašim
čių) demonstracijos 12 spa
lių. kuri buvo surengta tik 
su tikslu išardyt audėjų uni
ją I. W. W., žydų rabinai da-r 
Ivvavo sykiu su katalikų ku
nigais ir tūlais protestonų 
kunigais. Airių, žydų, fran- 
cuzų, lietuvių ir kitų tautų 
kunigai ėjo žingsnis į žing
snį, vesdami savo tamsius 
parapijonus ir parapijinių 
mokyklų vaikus, kad patar
naut kapitalui jo bjauriame 
užmanvme. Visi gerai žino, 
kad per I. W. W. uniją liko 
iškovotos didesnės algos ir 
trumpesnės darbo valandos 
tūkstančiams darbininkų. 
Kapitalistai sumanė sulau- 
žvt unijos galybę ir kunigė
liai rėmė jų užmanymą. 
Nors ramiame laike pas į 
kiekvieną tikėjimą yra skir-' Iš visur pradeda girdėtis,

i

žodelis „Laisvei.”
Musų kaimynė „Laisvė” 

išmetinėja „Keleiviui,” kad 
tas pavadino jos rašytojus 
vaikėzais. Tai, girdi, ne
draugiška, tai nesocijalis- 
tiška, bet kunigiška politi-

Kunigas teisingai ka.
Taip, tai nedraugiškas 

buvo išsireiškimas; bet 
kaipgi galima reikalauti iš 

i „Keleivio” draugiškumo, 
jeigu „Laisvė” to draugiš
kumo nenori? Tik pasaky
kit, kas pirmas pradėjo ? — 

! „Laisvė.” Ji jau nuo seniai 
jieško priekabių. Pernai 
tūlas nesveiko proto žmoge- 

| lis atsiuntė „Keleiviui” grą
žinantį laišką. Męs parašėm 
"Keleivije,” kad už siunti
mą tokio laiško per krasą 
valdžia gali skaudžiai siun
tėją nubausti; mes tik per- 
sergėjom žmogelį, kad jis 
kitą syk neįlįstų į bėdą per 
savo paikystę. „Laisvė” ir 
orie to prisikabino. Girdi, 

j „Keleivis” jau gauna grąsi- 
nimus bombomis už blogą 
apsiėjimą su darbininkais, ir' 
pradėjo net reikalauti, kad 
„Keleivis” tą laišką apskelb
tų. Ji, taip sakant, pradėjo 
lįsti į privatišką musų kam
barį. Ji, matyt, nežinojo, 
kad nekiekvieną laišką gali
ma laikraštije skelbti. O tas 
laiškas kaip tik ir buvo pa
rašytas tokia kalba, už ku
rią krasa galėtų atimti ’’Se- 
cond Class” privilegijas. Jau 
tuomet pasirodė, kad "Lais
vės” rašytojai nepažįsta šios 
šalies gyvenimo. Vienok 
tuomet męs jų da atvirai ne- 
pavadinom „vaikėzais, nepa
žįstančiais šios šalies gyve
nimo.” Mes mandagiai at
sakėm, kad "Laisvė” berei- 
kalo Drie „Keleivio” kabina
si. Gyvenant kaimynystėje 
ginčytis negražu, ypač gin
čytis dėl tokio menkniekio, 
kain tasai laiškas.

”Laisvė”nutilo. Bet san
tykiai pasilieka jau įtempti.

KELEIVIS

kad musų kaimynai „laisvie- 
čiai” prie kiekvienos progos 
veda prieš „Keleivį” agitaci
ją. Tuo tarpu „Keleivis” 
link „Laisvės” atsineša kuo- 
geriausia. Kada Ramanau
skas suareštavo 
„Laisvės”

rinkimus tarp kitko sako: viškuose laikraščiuose ypa- 
tiškiems
kaip tūli laikraščiai 
Bagočiaus -------
Vienok skaitančioji visuo
menė atleis jam šiuo sykiu, 
jei jis ant nuolatinių šmei
žimų ir kandžiojimų pirmą 
ir paskutinį sykį tars žodį:

Bagočius iki šiol dar nė
ra jokių „ąjmužnų” pri
ėmęs, jis nėra skolinęs nė 
cento ir nėra niekam kaltas. 
„Tėvynė” ir „Vien. Lietuv
ninkų” apskelbė kokio 
kunigo laišką, buk tas 
laikęs mane ir į mokslą 
dęs Pittsburge. Yra tai 
kvalifikuotas melas. 
Pittsburge per tris 
mano ten buvimo mokinau 
lietuvius anglų kalbos, mo
kinau slavokus, čekus ir t.t., 
ir kiekvienas centas, man 
duotas per anglų draugijas 
ar pavienius, buvo užmo
kesčiu už darbą.

Toliau tie šmeižimo įran
kiai skelbia, buk aš meluoju 
apie lankymą universiteto. 
Jie gavę žinią iš vieno uni
versiteto,kad Bagočiaus te
nai nėra, jau nusprendė, kad 
aš meluoju. Jie nežino, 
kad Amerikoj yra į 300 uni
versitetų ir kad visų ant 
syk nieks negali lankyti. Aš 
esu senioru Bostono juris
prudencijos skyriuje, kurį 
baigsiu birželio mėnesije, 
1913, su laipsniu LLB.

Pittsburge į jokius laik
raščius aš nerašinėjau. Bu
vo tai darbas tūlo kun. Di- 
lionio, kurs apskelbė mane 
turku, kaip ir kiti šmeiži
kai.

Nesu nė sykio miręs ir iš 
numirusių kėlęsis, kaip gar
sino „Tėvynė.” Vis tai 
šmeižikų darbas, kurie raši
nėja apie mane visur laiš
kus, tankiai pliaukšdami a- 
pie mane nebūtus daiktus, 
skelbdami numirusiu areš
tuotu, vedusiu ir t.t. Tiems 
šlykštumo darbams galo nė
ra. Šmeižikai eina taip to
li, kad rašinėja laiškus ma
no pažįstamoms mergi
noms, skelbdami apie mane 
biaurios rūšies išmislus. 
Laiškai tankiai yra krimi- 
nališko turinio.

Nė nuo Staškuno, nė nuo 
kito žmogaus nesu netik 
pusės posmertinės, bet nė 
cento dykai paėmęs, nekal
bant jau apie išviiiojimą. 
Istorija šių šlykštumų, trum 
pai sakant, yra tokia: Staš
kuno brolis mirė New Yor
ke, Blackwells Island, būda
mas ant kelio Lietuvon. Jis 
turėjo daug drabužių, pini
gų ir t.t. Staškunas pa
samdė mane, išprašydamas 
iš akademijos, kur moki- 
naus, kad aš nuvažiuočiau 
palaidot jo mirusį brolį, ap
rūpinti viską ir parvežti jo 
likusius daiktus. Iš Pitts- 
burgo į New Yorką kelionė 
ir atgal su lova buvo $26.00. 
Užmokėjo jis man tuos ir 
da už darbą po $4.00 ant 
dienos. Tuotarpu S.L.A. at
sisakė išmokėt jam po- 
smertinę, nes Žemantauskas 
rado mirusįjį suspenduotu, 
mat, 154 k. buvo sutverta 
vasarije ir mokestis* užmo
kėta neišskiriant nė tautiš
kų centų. Tik mokestis bu
vo priimta ne už sausį, nes 
po 30 dienų jau nėra prii
mamos ,bet už balandį. A- 
tėjus balandžiui vėl mokes
tis buvo užmokėta, taip kad 
bertanis buvo jau užsivilkęs 
už 1908 m., bet Žemantaus
kas tylėjo apie tą įmokėtą 
sausije mokestį, |t. y., kad 
vienas bertainis permokė
tas. Taigi Staškunas pa
samdė mane, kad nuvažiuo
čiau ant seimo, perstaty- 
čiau dalyką ir gaučiau $150 
jam priklausančių pinigų. 
Aš tai padariau. Seimas 
buvo Scrantone, į kurį ke
lionė ten ir atgal yra į $20 
su lova. Viso man buvo už-

darbininkams patarimą: 
Kunigai ištempia savo Black da geresnį duoda 

paskutines jiegas, kad tik jeigu jie neturi duonos, te
nuveikus savo politikos prie- gul valgo šunis, 
šus... Taigi jie vėl išleido ir ™ 1 - * -SJ- x
platina juodašimtiškus 

penkis šmeižimo lapelius. Vienas tų 
vyrus, tame skai- lapelių, tai ant greitųjų iš- 

tliuje ir patį redaktorių drg. leistas ’Šaltinio’ 38 nume- 
“ “ “ Keleivio” lei-I ris...”

i Į Ten pat telpa ir telegra
ma, kurią Bulota mušė Sei-

. nu „šaltinio” redakcijai, jog 
J jis patraukia teisman netik 
. | „šaltinio” redaktorius, bet 

irleidėjus. Taip pat sakė, 
bus patraukti teisman ir tų 
atsišaukimų dalintojai, 

k Tai šitokia žinia tilpo mi
nėtam „Liet. Žinių” numeri- 

|je. Ir kaip tik tas numeris 
atėjo Amerikon, „Laisvėj” 
No. 82 skaitom:

’’ 'Laisvei’ rašo iš Mari- 
ampolės:

„Suvalkų kunigai išsijuo
sę platina ’Šaltinio’ išleis
tus lapelius, kuriuose Bulo
ta biauriai šmeižiamas...

„Bulota mušė telegramą į 
Seinų ’Šaltinio’ redakciją, 
jog patraukia teisman netik 
redaktorius, bet ir leidėjus. 
Taippat bus patraukti teis
man ir tų atsišaukimų dalin
tojai.”

Taigi čia ir yra tas. ką męs 
buvom pasakę. Kaip ma
tot, męs nieko nebuvom nuo 
savęs pridėję, tik pasakėm, 
kaip ištikrųjų dalykai stovi. 
„Laisvei” gi tas labai nepati
ko ir ji nori tą dalyką pas
tatyti taip, kad išrodytų, 
jog ji labai gera, tik „Ke
leivis” ant jos užsipuola. Ji
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pasiteisinimams,

šmeižimams.

L. Pruseiką, ” 
dėjai darė viską, ką tiktai 
galėjo, kad jiems pagelbėti.

„Laisviečiai” tuomet ma
tydami, kaip „Keleivis” yra 
jiems prielankus ir draugiš
kas, „Laisvės” No. 61 rašo, 
"Draugui” adresuodami: 
„Nekiškite savo juodo sna
po. Jums nepavyks supju
dyti 'Laisvės’ su 'keleiviu’.”

Bet tai buvo tik momento 
pagimdytas draugiškumas. 
Laikui bėgant jis ir vėl išny
ko. Atmosfera vėl likosi 
užtaisyta kokia tai antipati
ja. Vėl prasidėjo priekabių 
jieškojimas. Neseniai ”Ke- 
leivije” tilpo trumpos eilės, 
vertimas, rodos, iš Nekraso- 
vo. „Laisvės” redaktorius 
tuoj pranešė „Keleivio” re
daktoriui, kad tos eilės yra 
pavogtos iš „Laisvės,” nes 
tai jo paties vertimas. „Ke
leivio” redakcija paaiškino, 
kad jis klysta; tas eiles jis 
pats prisiuntė pereitais me
tais Paukščiui, kuris tuomet 
dirbo prie „Kel.” kaipo zece- 
ris. Paukštys padavė jas Mi- 
chelsonui peržiūrėti, ar ne
tiktų į laikraštį. Vertimas 
pasirodė silpnokas, tečiaus į 

į gurbą nenumesta. Pakabin
ta jos prie kitų rankraščių ir 

|jos kabojo tenai gana ilgą 
laiką. Pagaliaus jos ir su
statyta. Rodos, kad pats 
Paukštys ir sustatė. Bet at
sakančios vietos laikraštije 
nebuvo ir jos liko padėtos 
ant lentynos, kur stovėjo iki 
šiolei, ir tik šiomis dieno
mis jos tilpo.

Tokį paaiškinimą nusiun- 
tėm drg. Pruseikai, ką ga
lėjo jam paliudyti ir pats 
drg. V. Paukštys, kuris da
bar vra vienu iš „Laisvės” 
leidėjų.

Na, tas jau, rodos, užbaig
ta. Tečiaus „Laisvės” No. 
87 jie vistiek rašo,kad „Ke
leivis” pasisavino "Laisvės” 
eiles. Argi tai gražu ?

Per korektoriaus neapsi
žiūrėjimą į "Kel.” No. 41 pa
teko sena žinia apie Rusijos 
durną. Nors męs tuojaus 
pranešėm, kad skaitytojai 
nedėtų ant tos žinios jokios 
svarbos, nes ji jau pasenus 
ir tik per klaidą į laikraštį 
pateko, tečiaus musų kaimy
nė „Laisvė” teikėsi paaiš
kinti, kad męs tyčia tą žinią 
įdėjom, kad mums rupi tik 
sensacijos, ir net sako, kad 
tą žinią męs paėmėm iš per
eitų metų "Laisvės,” (vadi
nas, taip, kaip anas eiles).

Už tą viską „Keleivis” pa
vadino „laisviečius” vaikė
zais, nes tik vaikėzai gali 
taip su spausdintu žodžiu 
pasielgti.

Apart to, „Keleivis” pasa
kė, kad „Laisvė” tankiai i- 
masi iš Lietuvos laikraščių 
žinias, permaino kelis saki
nius ir sako, kad jai apie tai 
pranešama.
Tuomi ”L.” daugiausia įsi

žeidė. Ji tvirtina, kad tik
rai ji gauna žinių nuo savo 
korespondentų. Pagaliaus 
prisiuntė mums ir rankraštį 
parodyt. Augščiausis tu 
Jehova, ar gi męs sakėm, 
kad „Laisvė” negali gaut iš 
Lietuvos žinių ? Juk męs ge
rai suprantam, kad kaip 
gauna „Keleivis” ir kiti laik
raščiai, taip gali gauti ir 
„Laisvė.” Męs tik pasakėm, 
kad „Laisvė” imdama ir iš 
kitų laikraščių žinias tan
kiai pasako, jog tai jai pra
nešama. O tą męs neišmisli- 
įom, bet sakėm pasiremda
mi žinių vienodumu. Štai 
faktas: „Lietuvos Žinios’’ 
(No. 107), rašydamos apie

i

Ponia Black užmiršta, tę- 
i šia toliau „P. S.,” kad dar
bininkai padaro mėsą ir vi
sas gyvenimo reikmenas ir 
pagal teisybę jie turėtų val
gyt geriausius daiktus. Jei
gu jau reikėtų kam valgyt 
šunieną, tai tik tokioms po
nioms, kaip Mrs. Black, ku
rios nieko geresnio sau ne
gali pasidaryti.

Polemika 
ir Kritika.

ten 
už- 
lei- 
ne- 
Aš

metus

Ir Bagočiaus žodis.
Visi jau žino, kad tūlas 

laikas tam atgal, Bostone 
liko areštuotas F. Živatkau- 
skas. Suareštavimas sukė
lė musų laikraštijoj daugy
bę įvairių komentarų, ku
rie, kaip ir galima buvo ti
kėtis, buvo neprielankus Ba- 
gočiui. Komentarai buvo 
musų laikraštijos kūdikiš
kumo ženklu, nes neišklau
sę kaltinamojo tūli jau nuo
sprendį pradėjo rašyti: 
„judošiškas darbas,’’ „išda
vystė” ir t.t.

Jau penkeri metai atgal, 
kada Bagočius buvo da 
Pittsburgo akademijoj ir 
viens iš jo draugų prapona- 
vo jį į kandidatus ant S.L. 
A. sekretoriaus, prasidėjo į- 
domi kova. Bagočius buvo 
jos sukurije. Laikraščiai, 
kaip ir visuomenė pasidali- 

: Bagočiaus 
• priešus. Toji 

kova per 5 metus išdirbo 
tam tikrą šaką ir musų lite
ratūroj, o tai šmeižimas Ba
gočiaus ypatos. Vieninte
liu užmetimu jam buvo nu- 
sukimas pusės posmertinės 
tūlam Staškunui; likusieji 
raštai buvo daugiau niekas, 
kaip tik biaurųs melai, iš
kraipymai jo žodžių ir žing
snių, išmislai, slaptos intri
gos, biaurios paskalos apie 
kokius tai sąryšius su Pin- 
kertonais ir t.t. Bagočius 
tylėjo. Peržemi buvo tie 
darbai, kad guodojąs save 
žmogus galėtų atkreipti į 
tai atidą. Toji šmeižikų 
klesa dar labiau siuto: „Tė
vynė,” „Lietuva” ir „Vien. 
Lietuvninkų” pašvęsdavo 
visas skiltis juodinimui Ba
gočiaus. Pagaliaus priėjo
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ir jų sėbrai XXIV SLA. sei
me išmetė Bagočiu, kuris 
tam susivienijimui buvo su
organizavęs kelioliką kuo
pų ir per prakalbas pritrau
kęs porą tūkstančių narių, 
išmetė ant sufabrikuotų 
skundų pasiremdami, be at
sižvelgimo į teisybę.

Čia reikia atsiminti, jog 
Bagočius irgi yra žmogumi, 
kurs jaučia kaip ir kiti, ir 
kad užmetimai vagysčių, 
suktybių, įvairios insinua
cijos, kurios priėmė jau 
kriminališką išžiūrą, nesu
teikia jam jokio smagumo. 
Bet jis iki šiol vis tylėjo, ant 
jokių užmetimų neatsakinė
jo, nes manė, jog įsikarščia
vimai pereis, ir šmeižikai 
susigės ir'persiprašys. Ži
nojo jie gerai, kaip ir dabar 
kad visuomenė tam netiki, 
jog Amer. lietuviai jį per
daug pažįsta, kad tikėtų 
tokioms pliovonėms, arba 
kad atkreiptų nors atidą į 
jas. Ji neatkreipė. Ji Ba- 
gočiui tikėjo: prakalbos bu
vo rengiamos kur tik yra 
lietuvių būrelis, Bagočius 
buvo pageidaujamu kalbė
toju. Vienok šmeižimai ne
siliauja; jie užima žymią 
vietą laikraštijoj. Bagočius 
vis dar šmeižiamas, bet tas 
turės pasibaigti.

Iki šiol Bagočius ne
atsakinėjo, neužėmė apšvie- 
tai reikalingos vietos lietu-

cituoja tuos žodžius, ką an- no ; aį>azu: 
dai momento simpatijoj bu- drauo-us ir 

įvo išreiškus,ir klausia: 
! „Argi neprakilniai, argi 
nebroliškai pasielgė 'Lais
vė/ atiduodama garbę 'Ke
leiviui?’ Pasakykite, bran
gus draugai, ar tilpo kada 
nors ’Keleivije’ toks broliš
kas atsiliepimas? Ne, Nie- 
kados...”
Tas tiesa, „Keleivije” nie

kados netilpo toks saldus 
atsiliepimas, bet jame nie
kados netilpo ir užsipuoli
mas. „Keleivis” ne sal
džiais žodžiais, bet darbu 
parodė „Laisvei” savo 
draugiškumą, kada jai rei
kalinga buvo pagelba. Ir 
tik ačiū tam draugiškam 
„Kel.” darbui „Laisvė” iš
tarė tuos kelis saldžius žo
delius. Ištarė, o paskui vėl 
prieš „Keleivį” veda agita- 
cijų ir jiesko priekabių. To- prje fcacį įtūžę šmeižikai

|

kį „draugiškumą męs 
draugiškumu nevadinam.

Męs niekados „Laisvės” 
neužkliudėm ir nebūtume 
dabar pasakę šitos karčios 
teisybės, jeigu pati „Lais
vė” nebūtų mus prie to pri
vertus. Jos užmetimas dė
lei tos pasenusios žinios bu
vo labai neteisingas, todėl 
męs turėjome dalyką pa
aiškinti, kad visuomenė ne- 
namislytų, jog ištikrųjų 
„Keleivis” ima'sau medegą 
iš „Laisvės.” Ginčytis gi su 
„Laisve” męs nenorime ir 
šitame klausime iš savo pu
sės neatsakysime dau
giau nė žodžio. Musų už
duotimi turi būt šviesti vi
suomenę, o ne peštis tarp 
savęs.

Kas turėtų valgyt šunieną?
”The Pittsburgh Socia- 

list” praneša, kad tūla po
nia Elmer Black, New Yor- 
ko milijonierė, išrado būdą, 
kaip palengvinti darbinin
kams pragyvenimą laike 
tokios brangenybės, kaip 
dabar yra. Ji pataria mai
tintis šuniena. Girdi, kep
tas šuva nėra visai blogas 
maistas.

Šimtas metų atgal, sako 
„Pittsburgh Socialist,” ka
da Francuzijoj žmonės nu
ėjo pas ponus prašyti duo
nos, ponai liepė jiems val
gyt piragus. Bet ponia
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mokėta už darbą, neišvilio
ta iš Staškuno ar SLA., į 
$80. Apie nusukimą skan
dalą pakėlė tūlas Varašius, 
Obiecuno bankos raštinin
kas, kurį aš buvau įbaugi
nęs už neatidavimą miru
siojo Staškuno nesuvarto
tos laivakortės pinigų. Sta- 
škunui visi $150 buvo per 

mane jam į rankas paduoti, 
ką liudija ir šis pas mane e- 
santis dokumentas

Pittsburg, N. S., Pa.
June 26, 1908..

„Šiuomi liudiju, jog pri
ėmiau nuo draugo ir kasie- 
riaus 154 k. F. J. Bagočiaus 
$150.00 posmertinės po ma
no broliui Juozapui Stašku- 
nui, sąnariui 154 k. SLA., ir 
tą šiuomi paliudydamas pa
sirašau jo paties ranka

Ignacas (X) Staškunas
Liudininkai:

Jonas Stasewičius, 
Jurgis Staseviče, 
Winc. Gwazdinskas.”

Ir tą dokumentą aš pris
tačiau į XXIV seimą, išaiš
kinau, už ką man buvo Sta
škuno užmokėta, bet seime 
tautininkai buvo užsispyrę 
mane išmest, ir niekas ne
gelbėjo: išmetė mane, nors 
aš aktuališkai buvau dau
giau pasidarbavęs SLA., ne
gu bent kokis kitas Sus. vei
kėjas. Vienok aš nepykau; 
aš mačiau, jog tas darbas y- 
ra žmonių, kurie neatsako 
už savo darbus, 
jog tas karštis ir vpatiška 
neapykanta pereis, Susivie
nijimas ir jo nariai pama
tys, kokią neatlyginamą 
skriaudą man padarė, at
šauks viską ir męs vėl dirb
sim Sus. labui. Bet anaip
tol. Apleidus man Sus. pa
kilo tikra anarchija, prasi
dėjo tautiškas vandalizmas: 
narių skaitlius nuo aūie 11,- 
000 nunuolė iki 5,000; se
niausi ir darbščiausi nariai 
keikdami aoleido organiza
ciją. Man skaudu buvo gal 
labiau negu kam nors, nes 
Sus. buvo vienintelė progre- 
siviška visuomeniška pašel- 
ninė draugija. Vienok ir aš 
žmogus, aš savo skriaudos 
irgi negalėiau užmiršt: Sus. 
organas „Tėvynė” ir kiti 
tautiški laikraščiai nuola
tos mano vardą su purvais 
maišė. Mačiau, jos1 tie „pu
blicistai” neteko galvom, ir 
todėl apskelbiau, jog „Tėvy
ne” „Vien. Liet.” ir „Lietu
va” patrauksiu už krimina- 
liška šmeižimą į teismą. 
Socijalistai iš įvairiu miestų 
Amerikos vienok atkalbino 
nuo to. girdi: „Nedaryk 
skandalo, juk jie lietuviai! 
Pereis, atšauks ir viskas 
bus gerai.” Aš laukiau. Ra
šiau viena laišką, kita ir 
penktą SLA. centro valdy
bai. prašiau geruoju: atšau
kit! Jie nusiiuokė ir da la
biau uradėio šmeižt. Nura
šiau i XXVI seimą Balti- 
morėj: atšaukit, jei ne, aš 
padarysiu nesmagumą. Jie 
nusiiuokė. Rašiau da kele
tą laiškų centro valdybai ir 
naskutiniam aš kategoriš
kai pasakiau: atšaukit šmei
žimus. iei ne. aš kreipsiuos 
i šios šalies teismą. Tai yra i 
paskutinis mano laiškas.

Strimaitis Centro Valdy
bos posėdžio protokole atsa
kė: Bagočiaus laiškas be 
svarstymo numestas į gur
bą.

Kas liko man daryt? Aš 
buvau išvagintas, biauriau- 
siais vardais apkrikštytas/ 
išpravardžiuotas musų lie
tuviškoj spaudoj. Ant visų 
nesąmonių ir paikiausių už- 
mėtinėjimų man nepadoru 
buvo atsakinėt, todėl 
aš neatsakinėjau, ir dau
giau niekuomet neatsakinė- 
s’u* # w . 'došius. išdavikas,” bet aš

Dabar liko areštuotas Ži- reikalausiu savo, nežiūrint,

vatkauskas. Vėl skandalas, vėl purvai ant Bagočiaus 
Bagočius išdavikas, Bago- krinta: Bagočius judošius,

Maniau,

Bagočius išdavikas, Bago- krinta: . _ 
čius presbyterijonus apvo- kokias pasekmes Sus. tas 
gė, Bagočius Harvarde ne- 
simokina.

Tiesa, tie laikraštininkai, 
ką susivažiavimuose apie 
dorą, etiką, ypatiškumų 
vengimą kalba, turėtų rau- 
donuot už savo darbus. Vie
nok leiskit man pasakyt sy
kį ant visados:aš Živatkaus- 
ko, pakol kas, nė Sus. da ne- 

! areštavau. Živatkauskas 
buvo paimtas valdžios. Tas 
parodo, jog kada aš rašiau 
”Keleivij” ir sakiau, jog S. 
L. A. nariai yra apgaudinė
jami, jog šimtai dolerių iš
mokama už čarterį, o Sus. 
čarterio neturi, konstituci
jos neturi, kurią galėtų pri
imt valstijos, jog ąš sakiau 
teisybę, ir živatkauskas tu
rėjo progą atsimint, jog ka- 

i da jis mane melagiu „Tėvy
nėj” vadino už tą straipsnį, 
jog aš nemelavau. Melavo 
kas kitas, kurie per seimus 
prisiunčia dideles bilas už 
niekur nesančius čarterius. 
Tas nesmagus atsitikimas, 
aš žinau, bet vra tai tikras, 
neabejotinas faktas, kuris 
atidarė dabar likusiems Su- 
siv. nariams akis ir parodė, 
iog juos per paskutinius ke
lis metus apvogdavo, jog tie 
centai, kuriuos jie mokėjo 
„našlėms ir našlaičiams,” ė- 
jo į kišenius žmonių, kurie 
anvaudinėjo juos, pasakojo 
anie čarterius ir kolektavo 
už juos bilas. o tų čarterių 
nėra. Taigi suareštavimas 
Živatkausko parodė, jog aš 
nemelavau, ir jog Sus. kasa 
tuštinama yra žmonių, 
kurių likusieji nariai 
apsisaugot ateitije.

Aš bijau, kad tuomi 
kas da nepasibaigs; su ne- 

I kuriais gal prisieis susitikti 
da kriminališkam teisme. 
Lai tuomet Sus. nariai ne
rėkia, kad tai .„judošiškas” 
darbas. Aš laukiau gana il
gai. Sus. nariai užlaiko „Tė
vynę” ir apdengia kas metai 
didelį deficitą vien su tuo 
tikslu, kad tos „Tėvvnės” 
lapai butu užpildyti manęs 
niekinimais. Taigi, kiekvie
nas narys prisideda savo pi
nigais prie manęs šmeižimų, 
ir todėl mano akįse Sus. da
bar nėra niekuom daugiau, 
kaip kriminališkų šmeižikų 
draugija, ir pakol Centro 
Valdyba ar kuopos nepasi-; 
stengs atšaukt ant manęs 
jų organe drapstomų purvų, 
ji tokia liks ir kaipo su tokia 
aš skaitysiuos pagal Suvien. 
Valstijų tiesas, apginančias 
žmogaus vardo nepaliečia- 
nybę. Aš esu vienas, prieš 
save turiu į 5,000 organizuo-; 
tų šmeižikų. Ir taip daly
kams stovint, aš negalėsiu 
šauktis šalies tiesų? Aš ne
reikalauju nieko daugiau, 
kaip tik palikt man mano 
gerą vardą; o jei ne, aš jie- 
škosiu apginimo teisme. Ir 
neatsižiurėsiu, nors man 
prisieitų išgriaut visą Susi
vienijimą ir susodint ant 
kriminališko suolo visuš 
šmeižikų laikraščių redak
torius. Aš neturiu širdije 
pagiežos prieš nė vieną žmo
gų, nė vieno neužkabinau, 
neužkabinau nė Sus., o bu- 
bau šmeižiamas per suvirš 
keturis metus ir vis tylėjau, 

i bet toliau — ne. Aš gal pa
darysiu skriauda Sus. na
riams tąsydamas jį po teis
mus, bet nariu galybėj yra 
priverst šmeižimus atšaukt, 
o jei ne, reiškia jie su tais 
sutinka, ir aš elgsiuos kaipo 
Suv. Valstijų pilietis. Aš ki
tokios išeigos nematau. To
dėl Sus., jo nariai ir valdy
bą gali pasirinkt: atšaukti 
šmeižimus ant manęs pil
tus per keturis metus, o jei 

j ne, ant tvoros pasilipęs ga-j 
lės visas pasaulis šaukt: „ju-i

KORESPONDENCIJOS kiame atvėjij, neišlaikant 
juoko, galima juoktis sielo- 

i je. bet nekvatoti iš viso pil
vo ilgus tarpus, kuo norima 
lyg dėkavoti ar pagirimo že
nklą daryti lošėjams? Prie 
to gi garsus delnais plojimas 
tinkamas, kaip aktoriai už
baigia vieną ar kitą sceną 
ir tik tada, jei patiko kas, 
bet ne paties lošimo smagia
me laike.

Internacijonalistas.
LAWRENCE, MASS.

Spalių 19, 5:30 vai. vaka
re, tapo užpultas gaujos val
katų lietuvis Jonas Smals- 
kis ir sunkiai sumuštas. Nu
vežtas į ligonbutį 22 spalių 
7 vai. vakare nuo žaizdų mi
rė. Velionis paėjo iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Pi- 
vašunų par., sod. Skraičio- 
nių, 27 m. amžiaus, 8 metai 
Amerikoj. Velionis prigu
lėjo tik prie I. W. W. unijos. 
Nors ne unijos dalykas lai- 
dot, bet šį sykį per pasidar
bavimą lietuviško skyriaus 
finansų sekretoriaus Z. Pe- 
karskio unija apsiėmė laido
ti. Visi biaurėjos valkatų 
žiaurumu, kiti sakė, kad tai 
pasekmė majoro Scanlon 
žodžių (Scanlon sakė: „Aš 
neatsakau už nieką, jei kas 
nešios I. W. W. ženklus.”). 
Tarp darbininkų prasidėjo 
judėjimas, buvo daromi mi
tingai vadovaujant I. W. W. 
organizatoriam. Nutarta vi
siems dalyvaut laidotuvių 
procesijoj. E. G. Flvnn at
lankė velionio stubą ir už- 
dėio ant grabo brangų gyvų 
gėlių vainiką. Pasklydo gan
das apie nelaimingo mirtį ir 
kad rengias jį laidot visa I. 
W. W. unija. Du syk buvo 
bandoma vogtinai laidot; 
mat, miesto valdžia norėjo, 
kad butų palaidotas ne uni
jos paskirtame laike. Bet 
laidotuvių komitetas nelei
do. Laidotuvių dienoj, 26 d. 
soalių, susirinko prie velio
nio stubos veik visa I.W.W. 
unija, visi nešėsi raudonus 
kvietkus, daugelis gyvų gė
lių; kurie neturėio, tiems 
ten pat buvo pardavinėja
ma. Atėjo du benai griežt 
Ivdint ant kapinių, bet pri
buvęs policijos būrys pradė
jo savišką tvarką daryt: 
muzikantus parvarė namo, 
žmones stumdė ir varė tolyn, 
viena ypata, kuri nespėjo 
pasitraukt iš po akių įniršu
sio policisto, likos areštuota. 
| Žmonės, matydami, kad ne
galės iškilmingai lydėt, biskį 
prasiskirstė. Velionis likos 
nuvežtas į bažnyčią, o pas
kui ant kapinių. Policijos 
būrys sekė lig pat kapinių. 
Žmonėms nors policija nelei
do lydėt velionio iškilmin
gai,bet visgi ant kapinių pri
sirinko apie 2 tūkstančiai. 
'Visi buvo apimti kokio tai 
kerštingo nuliudimo. Užbe
riant žemes visi metė kviet- 
kas ant grabo. Užbėrus duo
bę Haywoodas pasakė kele
tą žodžių atminčiai velionio. 
Elizabeth G. Flynn apibėrė 
kapą gyvom gėlėm, uždėjo 
vainikus nuo centro I.W.W. 
20 lokalo Arlington dirbtu
vės darbininkų, lietuvių, len
kų. francuzų, belgu, sirijonų 
ir italų skyrių I. W. W. Vi
so vainikų buvo apie už 8100. 
Pasakoja, kad da tokių lai
dotuvių Lawrence nebuvo. 
Čia matės veidai įvairių tau
tų darbininkų. Z. Pakars- 
kis surinko $17.25 sušelpi- 
mui velionio šeimynos. Ar
lington dirbtuvės darbinin
kai sudėjo $10, kvietkų iš
parduota už $58; pelnas nuo 
to atiduotas našlei. Z. Pa- 
karskis buvo areštuotas už 
dalinimą plakatų apie laido
tuves ir nubaustas $5. Eina 
gandas, kad Pekarski įskun
dęs lietuvis „bučeris” Z. To
ji ypata gi sakos, kad taip 
nedarius. J. V.

(Seka ant 7 pusi.)

turime nė vieno, kas galėtų 
organizuoti lietuvius ir šį 
bei tą jiems paaiškinti.

Kunigo Sūnūs. 
PEABODY, MASS.

20 spalių šv. Jurgio drau
gystė buvo parengus pra
kalbas. Kalbėjo F. J. Bago
čius. Kalba patiko visai pu
blikai, kiek ten jos buvo, tik 
gaila, kad mažai susirinko, 
nes buvo vestuvės. Nors šv. 
Jurgio nariai laukė tokios 
dienos, kad nebūtų jokių ve
stuvių, bet negalėjo sulaukti 
ir buvo priversti rengti pra
kalbas, kad ir vestuvės bu
vo. Peabodyj vestuvės bū
na kas sąvaitė.

Da noriu pridurti apie 
atsisveikinimą F. J. Bago
čiaus, kad jis kalba paskuti-1 
nį sykį Peabodyj ir niekur 
nekalbėsiąs išskyrus tuos 
miestus, kur seniau buvo 
prisižadėjęs. Publika išgir
dus tokius žodžius labai liū
dnai jautės. Bagočius pasa
kė, kad jis už savo gerą triū
są netokį gauna atlyginimą, 
kokį jis tikėjos. Priminė S. 
L. A., kiek jis ten veikė, 
kiek sutvėrė kuopų ir pri- 

irašė narių, ir dabar prie to 
į atėjo, kad pačiam reikia 
: griauti. Taipgi priminė L. 
i S. S.; kiek yra nuveikęs, bet 
ir čia atrado jo ypatos prie
šų. kurie rengia jam kitokį 
atlyginimą, negu jis yra 
vertas.

Girdėjęs prakalbas, J. K. 
WAUKEGAN, ILL.

HARTFORD, CONN.
27 spalių čia atsibuvo pra

kalbos. Kalbėjo tautietis 
Liutkauskas. Pasakojo, buk 
SLA. yra geriausia organi
zacija ir ragmo į ją rašytis. 
Nors jis sakė, buk SLA. ne
sikiša į politiką, tečiaus pats 
buvo užkviestas SLA. kuo
pos, kad apipurvinti socija- 
listus ir paagituoti už Roo- 
seveltą. Šalia jo sėdėjo 4 
Roosevelto šalininkai — tai 
rengėjai. Liutkauskas nie
ko svarbesnio čia nepasakė, i 
tik šmeižė F. Bagočių, Anto
novą, Michelsoną, Šukį, „Ke
leivi” ir L.S.Sąjungą. Tvir
tino, buk „Keleivį” leidžia 
žydai. Iš publikos atsirado 
ypatos, kurios savo klausi
mais užkirto kelią jo mela
gingiems šmeižimams. Tuo
met Liutkauskas ėmė dai
lint savo žodžius, nukrei
piant juos į kitą pusę, kad 
apgaut publikos protą. Ke
lis sykius jis rėkė, buk soci- 
jalizmas — tai tik svajonė.

A. Bakevičius.
GARY, IND.

Neseniai čia buvo tokis 
atsitikimas: atėjo policija 
pas lietuvį Benį Trepkų ir 
pasakė, kad areštuoja. Žmo
gus paklausė, už ką. Poli- 
cistas atkišo revolverį, iš ko 
kilo vaidai. Trepkus liko 
nežmoniškai sumuštas ir į 
nuovadą nuvežtas. Ant ry
tojaus jis turėjo užsimokėt.

i atneš. Man mano vardas y- 
įra daug brangesnis, negu 
keliolika tokių šmeižikiškų 
Susivienijimų. Ir mano rei
kalavimas turi būt išpildy- 

itas tuoj, jis nieko neprė- 
kiuos, jokios skriaudos nie
kam nepadarys, o man nu
valys susi vieni jimiečių pur
vais apdrabstytą vardą .

Prie progos, tautiečiai, 
kurie šmeižiat mane, atsa
kykit man: ko jus nuo ma
nęs norit? Su kokiu tikslu 
šmeižiat mane, kad priver- 
čiat net griebtis tokių įran-l 
kių apsiginimui, kuriuos aš 
pats žinau esant labai žiau
riais. Aš pasakiau, ko aš 
noriu.

Nekurie draugai sąjun- 
giečiai mane bara, kaip ba
rė privatiškai, kada aš trįs 
metai tam atgal pažadėjau 
pasodint ant kriminališko 
suolo trijų laikraščių laidė- 
jus ir redaktorius. Kalba
ma apie išdavystę, varžymo 
laisvės žodžio, judošišką 
darbą ir 1.1. Jokios išdavy
stės čia nėra. Valdžia suė
mė būrelį, arba vadovą to 
būrelio, kurie po priedanga 
čarterių žmonių sudėtus pi
nigus savitarpinei pašelpai 
sau į kišenius pilė. Jei aš ir 
bučiau buvęs to suėmimo 
priežasčia, aš bučiau nepa
daręs nieko daugiau, ką 
kiekvienas teisingas žmogus 
privalėjo padaryt: padėti 
galą Sus. narių išnaudoji
mui per būrelį „tiesotų žino
vų.” Jei aš pasodinau ar pa
sodinsiu Sus. viršininkus 
ant kriminalistų puolo. tai 
su vieninteliu tikslu, kad so- 
ciialistams nereikėtu ant 
toliau už mane raudonuot. 
Po aovaginimui manęs nėr 
Susivienijimą oficiiališku 
budu aš turėjau mažiausiai 
i 300 orakalbų, kiekvienam 
Suv. Valstijų kampelii, aš 
skelbiau socijalizmo nrinci- 
pus. bet ant mano kaktos 
vis buvo parašyta: Bagočius 
navogė pusę oosmertinės. 
Draugai man niekad neužsi
minė. bet tankiai iš šmeiži
kų abazo užmetinėjo jiems, 
iog jie turi už vadovą suk
čių. vagi. Aš nenoriu, kad 
sąjungiečiai kviestu mane 
daugiau kaipo sukčiu. aš 
dabar priversiu šmeižikus 
atsiimt savo epitetus, o jei 
ne, tai ne kaipo sociialistas, 
bet kaino Suv. Valstijų pi
lietis, aš išnaikinsiu tą or
ganizuotą suvadžiotojų kli
ka, kurie netik kad apgau- 
dinėia savo narius, bet už 
pareigą laiko šmeižimą, kri- 

■ minališkus įtarimus ant sau 
nepatinkamų asmenų. Gal 
socijalistai norėtu verčiau 
matvt mane šmeižiamu, ne
gu betąsanti šmeižikus po 
valdžios teismus, bet mano 
vardas, mano ateitis, namo 
vpatos neoaliečiamybė yra 
malonesniais, negu sąjun- 
edečiu norai. Aš verčiau bū
ti teisingu žmogumi pasau
lio akise ir nesocijalistu, Į 
negu tautininkų nupieštu 
vagimi. Aš pasirenku sau 
pirmąjį kelią: nuvalyt savo 
vardą, o ne leist socijalis- 
tams giedot man: „męs vis- 

itiek netikim.” Aš nesu jo
kiu išdaviku, jokiu judošiu-l 
mi. aš esu žmogum, kuris 
nori džiaugtis padoraus 
žmogaus vardu, ir tie, kurie 
man ta tiesą užginčys, turės 

! skaitvtis su manim ir su A- 
merikos konstitucijos man, 
kaino piliečiui, suteiktomis 

i tiesomis, nežiūrint, 
kam patiks, ar ne.

Aš savo pasakiau, 
šmeižikai gali dirbt: 
|svt savo klaidas, ir 
bus užmiršta musu tarpe; 

i iei ne, šalies valdžia turės 
darbo.
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F. J. Bagočius.

810 bausmės už policijos Į-į SpaIiu 15 Liet Teatrališ-
l ry /-4 i X t- rr m i e* _ •*  - ** - -žeidimą. Nors tas žmogus 
mėgsta išsigert ir pasipešt, 
bet policija šį sykį neturėjo 
jokių apkaltinimu prieš jį.

Musų lietuviškieji biznie- 
riai-tautiečiai stengiasi pa- 
sipelnyt iš rinkimų. Tam ti-

ka Dainorių dr-stė turėjo 
pirmą vakarą rudeniniame 
sezone. Vakaro programas 
buvo ganėtinai įvairus. Pir
miausiai buvo lošta drama 

(„Švarkas ir Milinė.” Šis 
... ... veikalas vra užimantis ir iš-'
ks.ui jie tveria politiškus šaukiantis žiūrėtojų atidą į 

gyvą vaizdą iš prietikių Lie
tuvos kaimiečių su inteli-i 
gentija.

Puikiai ir pagirtinai išpil
dė kaimiečių roles šie: Jono 

■Bliudžiaus — J. K. Berbv- 
las, Magdės, jo žmonos — J. 
Zubkaitė. Inteligentų roles 
geriausiai atliko : Prano 
Bliudzinsko — A. Sobieckis, 
jo draugo — P. Bagdonas. 
Kiti visi atliko irgi natura- 
liškai, bet, žinoma, galėtų 
da geriau atlikt. Turbut, 
pastangų bei triūso nepridė
ta priderančiai.

Vėliau sekė monologas 
|”Užkabinskienė,„ kurį išpil
dė p-Iė J. Zubkaitė. Mono- 
logistė taip užžavėjo publi
ką teisingu nudavimu, kad 
geriau reikalauti tikrai bu
tų negalima, nes juoko dau
giau butą, negu tikėtasi. J. 
Zubkaitė—metų 13, tečiaus, 
matyti, talentuotas gabu
mas ir pasišventimas scenos 

.... . _ .. . . . dirvoje. J. A. Abromaitis
41 J30 ic^al dainavo solo „Jau Slavai su

kilo.” Jo žavėjantis balsas 
pusėtinai sužadino publikos 
sielos jausmus, kad, sako, 
tas jai patiko labai.

Ant galo buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Jaunuo
menė smagiai ir gražiai žai
dė iki vėlumui. Rodos, bus 
kiek ir pelno. Apart gero, 
neužtylėsiu ir blogumų. 
Mat, waukeganiečiai nežinia 
dėlko nemoka laike persta
tymų rimtai ,arba geriau — 
žmoniškai užsilaikyt. Juk 
retas nesilankė ant angliškų 
teatrų ir turėjo pastebėti, 
kaip užsilaiko žiūrėtojai. 
Bet pas mūsiškius visados 
„lietuviškumas” įsirugėjęs 
papročiuose. Dalykas tame, 
kad perdaug ploja, o ypač 
nežinodami galimų tarpų. 
Jei aktoriui ką nors nuduo
dant, ar kalbant susitinka 
su juoku, tai tuojaus visa 
gerkle kvatojama, rėkiama, 
plojama, švilpiama ir tai i- 
ma 10 minutų laiko, per ką 
trukdo lošėjams padaryt į 
publiką geresnį įspūdį. To

kliubus, prižadėdami na
riams išimt pilietiškas po
pieras ir kitokias geroves. 
Jie nori, kad republikonai ir 
demokratai duotų jiems pi
ni?^ dėl žmonių girdimo 
laike rinkimų. Rugpiučio 
pabaigoj jie buvo ir mitin
ga sušaukę kliubo tvėrimui, 
bet atsilankė socijalistai ir 
išrodinėio senųjų partijų ir 
Roosevelto šunybes, todėl 
autiečių darbas nuėjo ver
ia taku. 24 rugsėjo jie vėl 

viešą mitingą ir

I

u
šio taku, 
sušaukia 
pasistato net keturis kalbė
tojus nuo kapitalistu parti
jų. Socijalistai ir čia atsi
lankė. Draugas Dručas ga
vo balsą ir ėmė kritikuot 
kaip kapitalistų partijas, 
taip ir musų tautiečius biz
nierius, kurie dėl savo ne
švaraus biznio palaikymo 
mulkina lietuvius. Rengė
jai ir kalbėtojai pakėlė triu
kšmą ir stabdė Dručą. Pu
blika rėkė, kad jis turi kal
bėt. ‘
ir triukšmas išnvko. Tuo- 
met Dručas aiškiai išrodė 
kapitalistų pariju nedory
bes ir pasikėsinimus ant 
darbininkų kksos reikalų.

P. Banz.
ELIZABETH, N. J.

22 spalių čia buvo LSS. 47 
kuopos prakalbos dėl agita
cijos už socijalistų kandida
tą į prezidentus. Kalbėjo 
L. Pruseika. Tik gaila, kad 
rengėjai turėjo uždengt ne
toli visas lėšas, kadangi pu
blika, kada liko pakviesta I 
aukaut, atsikėlė ir išėjo už 
durų. Literatūros irgi par
duota visai mažai. Matyt, 
musu miesto žmonės nemėg
sta skaityt (Kaip kada pra
nešama, kad labai perka li
teratūrą. Red.). I kuopą įsi
rašė 2 nauji nariai.

Trakimas.
VANCOUVER, CANADA.

Darbai eina neblogai ir, 
naujus darbininkus priima.

Lietuviai skaito įvairius į 
laikraščius,tik bėda, kad ne-
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KELEIVIS
! ko prie darbo po 10—15 va
landų kas diena, motinas ir 

(vaikus 6—7 metų varo prie 
darbo ir užgriebia didžiąją 
dalį jų uždarbio, tad kunigė
liai nė lupų neatidaro prieš 
kapitalistus, kad nurodyti 
nedorus jų darbus, kurie iš
siurbia darbininkų kraują 
lig paskutinio lašo. Liau
dis jau pradeda pažinti ne
dorus darbus bažnyčių va
dovų ir pamažu traukiasi 
šalin nuo kunigų ir bažny
čių.

Keleivis Y.T. Sz.

lisi išleist šilumą. Kiti tie
siog nori, kad nuo žmonių 
kvėpavimo pasidariusi šilu- 

ne' ma neišeitų, nes tuomet ma
žiau anglių reikia degint. 
Taigi vaikas turi bėgt iš to
kios nuodingos stubos. Nuo
dai jį išveja be laiko į moky
klą.

Per naktį kvėpavusieji 
nuodingu oru vaikai, negali 
atsakančiai pavalgyti pus
ryčių. Bet ir tie pusryčiai 
tankiai susideda iš kavos ar
ba panašaus valgio, kuris 
suaugusiems žmonėms yra 
kenksmingas, netik vai
kams. Tie sušalusieji, nudri- 
skusieji, nepraustieji vaikai, 
ką renkasi be laiko prie mo
kyklos durų, yra alkani. O 
alkanas žmogus mokintis 
negali. Smegenis sunaikina 
daugiau kraujo, negu kitos 
kūno dalįs. Nestebėtina, kad 
didžiuma vaikų yra nega
bus, nerangus moksle ir ne 
dėl savo kaltės, o dėl šios ne
tikusios tvarkos turi kęsti 
neretai bausmes už protišką 
nežvalumą.
Draugija turi kovot už tai, 

kad vaikams butų duoda
mas maistas, drabužis ir at
sakanti miegojimo kamba
riai. Ji turi kovot, kad pa- 
liuosuot motiną nuo begali
nio darbo ir atiduot ją savo 
kūdikių auklėjimui.

A. Antonov.

Ko jie Čia susirinko?
Turbut, jums taikėsi 

sykį praeit pro mokyklą ry
te, kada vaikai renkasi į ją. 
Ypač šaltos žiemos rytas 
galėjo atkreipti jūsų atidą 
į besirenkančius prie moky
klos durų mažus vaikus, 
tuos busiančius šalies pilie
čius ir progreso tvėrėjus, 
kurie eina pasemti žinojimą, 
kad likti piliečiais ir žmo
nėmis. įdomi tai scena. A- 
teina vaikai apdriskę ir pur
vini, pusiau basi ir pusiau 
nuogi, su išblyškusiais vei
dais ir sumenkėjusiais kū
nais; daugelio pasielgimai 
jums liudija, kad jie negau- 

__ ___ __________ ___ na žmoniško auklėjimo, pa- 
da seniai (o vietomis gal ir mokinimo. Pagal jų veidus, 
dabar) per šermenis mėgs- drabužį ir pasielgimus gali- 
ta šokti. Kai kurie mano, ma butų pasakyti daug šei- 
jog tai žmonės linksminasi, myniškų tragedijų, daug su- 
kad numirusio vėlei pasise- judinančių gyvenimo prieti
kė atsikratyti nuo šio gyve
nimo vargų. Da kiti mano, 
jog tų šokėjų .jausmai da Į

Tarp lietuvių daug kalba
ma apie apleidimą bažnyčių. 
Bet taip pat yra ir tarp kitų 
tautų.

"Žemdirbystės Ratelio” 
viršininkas rašo, kad Han
sas valstijoj parduota ant li- 
citacijos už ketvirtdalį ver
tės suvirs 700 bažnyčių tik 
per praėjusius dvejis metus, 
iš kurių ūkininkai padarė 
klojimus ir t.t. Žinoma, 
miestuose nesigirdi tokio di
delio išpardavimo bažnyčių, 
bet girdėtis kas nedėldienis, 
kaip kunigėliai dejuoja, kad 
tuščios sėdynės bažnyčioj. 
Nors kunigėliai keikia, ba
ra žmones, liepia jiems eiti 
bažnyčion, dėti aukas, bet 
žmonės palengva vis trau
kiasi šalin.

Per pastaruosius tris mė
nesius buvau Lietuvoje. 
Daug teiravausi apie liau
dies pažangą. Ant kiek man 
pasirodė, tad Lietuvoje mu- 

isų broliai nemiega, bet žen
gia pirmyn kiek galima poli
tiškai ir laisvamaniškai. 
Nors caro valdžia smaugia iš 
visų pusių, bet darbininkų 
dvasia vis kila augštyn, ir 
rengiasi kovot. Kunikai 
kas nedėldienis iš sakyklos 
"tešyja" žmones, sakydami, 
kad reikia melstis prie Die
vo, o jis pagerįs būvį... žmo
nės darbininkai jau pradeda 
pažinti savo tiesas, ir nelau- 
ka. kada Dievas ateis su 
kardu ir pradės kariauti su 
darbininkų priešais, bet pa
tįs griebiasi mokslo ir ap- 
švietos ginklus ir rengiasi 
kovon... Lietuvoje kunigė
liai kiek galėdami stengiasi 
suorganizuot katalikus "Gy
vojo Ražančiaus” skvriuos- 

spręsti, nes jie išdirbo savo na ir išvaikyti pirmeivystės 
smegenis tiek, kad jos kak- dvasią. Bet tas vargiai 

• jiems pavyks, nes darbinin- 
: kai kas kartas vis didesnia

me skaitiuje traukia šalin 
nuo kunigų ir nuo bažny- 
cių.

Kunigai visose šalįse bru- 
tališkai elgiasi su darbinin
kais ir su tokiu pavyzdžiu 
atstumia žmones nuo baž
nyčių. Kunigai seniai jau 
panaikino Kristaus mokslą. 
Jie tarnauja naujam Kris
tui — kapitalui. Kunigai 
gina kapitalistus, viešai 
draudžia streikus, laimina 
kareivius... Palyginus Kris
taus mokslą su kunigų dar
bais, aiškiai matosi, kad ku
nigai ne Kristui tarnauja, 
bet aukso veršiui, kuris 
spiauja jiems dolerius. Ka
pitalistai tankiai aukauja 
daug pinigų bažnyčių staty
mui, samdo gerus kirpikus, 
kurie sušaukę darbininkų 
minias mokina jas nuolan
kumo prieš turtuolius, pri
sako, kad darbininkai nie
kad nepasiryžtų pagerint 
savo būvį ant žemės, nes tu
rės užtektinai gerovės ir lai
mės po mirties dangaus ka
ralystėje ; jeigu kuris drįstų 
priešintis dabartiniam kapi
talistų surėdymui, tas eis 
peklon, kur verksmas ir 
"dantų griežimas."

Kodėl kunigai nesidarbuo- 
ja, kad sumažint skurdas, 
panaikint girtuoklystę, pro
stituciją? Męs negirdim nė 
žodžio nuo musų kunigėlių 
apie tai, jie akli, nebyliai. 
Kunigai tik mato, kad rei
kia už ausinę paimti $5.00 ir 
pasportą padaryti dangaus 
karalystėn už pinigus.

Kunigai visuomet grūmo
ja, sakydami, kad yra di- 
džiausis griekas eiti ant 
susirinkimų, kur socijalis- 
tas kalbėtojas skelbia soci- 
jalizmą; gina darbininkams 
lankyti teatrus ir sodus ne
dėlioję, o kada kapitalistai 
skriaudžia iš visų pusių, lai-

— Gerą dieną, tėve!
— Gerą, gerą, vaike.
— Kas tavo nosiai pasida

rė. kad ji tokia raudona?
— Ne tavo biznis, vaike. 

Nosis yra privatiškas mano 
daiktas, o jus socijalistai 
skelbiate, kad i privatiš- 
kus reikalus nesikišate, — 
todėl tu apie mano nosį ne
klausinėk.

— Tėve, socijalizmas nie
ko bendro neturi su atskirų 
žmonių gabumais ir ydomis, 
su jų kūno sudėjimu ir ki
tais panašiais dalykais, bet 
aš esu žmogus, kuriam nė 
socijalizmas, nė kas kitas ne
gali uždraust savotiškai pro
tauti’kalbėti ir spręsti, todėl 
aš turiu tiesą pasakyti bile 
ką apie tavo ilgą nosį.

— Ar nenustosi, šelmi! 
Ne tavo biznis, jei mano no
sis ilga.

— Aš žinau, kad ne ma
no, bet kodėl man nepasaky
ti apie ją taip, kaip ji išro
do?

— Turbut, tu da nešim o- 
kinai, kad žmonės su ilgom > 
nosim yra protingi?

— Ne, tėve, tokio mokslo, 
kuris kalbėtų panašiai apie 
nosis, dar negirdėjau.

— Jei negirdėjai, tai ba- 
bar išgirsk: Visi su ilgom 
nosim kuomi nors atsižymi, |

— Kuomi tu, tėve, gali tai 
darodyt ? Daleiskime, tavo 
nosis turi netoli pusę mas
to ilgio, o kvailesnio žmo
gaus ir su žvake nerastum.

— Aš jau taip ir žinojau, 
kad tu mane čia prikiši. 
Nors aš kažin kokius darbus 
nuveikčiau, tau vistiek ne
užtenka.

— O kokius gi darbus tu bai paneša į gorilą.
esi nuveikęs, t. y. kuomi tu — Taigi tu sakysi, kad ir 
atsižymėjai? aš tokis?

— Aš tikrinu, vaike, kad — Nenoriu tavęs įžeisti,
tu niekad tiek neišgertum tėve, bet turiu pasakyti, 
degtinės, kiek aš. Arba — kad po 35 metų amžiaus 
jeigu tau policistas skeltų žmogaus smegenįs pradeda 
nors sykį, kaip aš esu gavęs sparčiai išsekti, mažintis ir 
daugelį sykių, tau tuoj galva kakta slenka vis žemyn ir 
suplyštų? žemyn, jeigu jis nepalaiko

— Tuomi negali pasigirti, jos, geriau sakant, smegenų
tėve. protišku darbu. Ant senat-

— Gerai. Aš apie save ne- vės neprotavusieji žmonės 
kalbėsiu, nes tau vistiek ne- visai į gorilas paneša. Jie 
patiks. Ale pas mano tėvą lieka beveik be proto, godus, 

žiaurus.
— Tegul galas, aš tokiu 

būt nenoriu, vaike. Pasa
kyk, ką man daryt, kad pa
kelt savo kaktą?

— Tu jau nejaunas ir į 
mokyklą lankytis nenorėsi, 
todėl aš patariu tau skaityt 
įvairius raštus, atsisėdus 
svarstyt, galvot, interesuo
tis viskuo ir stengtis ištirt, 
pačiam sužinot teisybę apie 
dalykus.

— Orait, Maike. Aš ne
gaišinsiu laiko, o tuoj einu 
"Keleivį" užsirašvt, kad tu
rėčiau kuomi išdirbt savo 
smegenis.

kojas už kitą ir t.t. 
sim yra taip pat.

— Ne, vaike: nosis ištys- 
ta nuo protavimo.

— Netiesa, tėve: 
niekas neprotauja,
nuo didelio kvėpavimo ar 
knarkimo ji ir galėtų ištysti, 
nes nuo vartojimo kiekvie
nas organas didinasi. Nuo 
protavimo gi tik smegenis 
tobulinasi ir kada jos gana 
išauga, tuomet ir kakta 
labiau atsikiša i priešakį. 
Pas kiekvieną su išlavintu 
erotu žmogų kakta yra atsi- 
kišus tiek, kad ji stovi ant 
lygios perpindikuliariškos 
linijos su antakiais arba ir 
už jų išeina dar i priešakį. Ir 
gali būt užtikrintas, kad tik 
su tokiom kaktom žmonės 
moka sveikai protauti ir

tos kaulą išstūmė į prie
šakį. Nė vieno nėra kuomi 
nors atsižymėjusio žmogaus 
su žema kakta.

— Aš tam netikiu, vaike.
— Gali persitikrinti, tėve. 

Susieik su bile kokiu žmogu
mi, kurio kakta stovi tiek 
plokščiai, kad beveik į dan
gų žiuri, ir persitikrįsi, kad 
jo protas nėra išlavintas. 
Tas pats žmogus gali įgyti 
augštą kaktą, jei jis ims la
vintis, protauti. Kiekvienas 
žmogus gemsta gražiu, nes 
jo kakta stovi geroj propor
cijoj su veidu, bet daugelis 
nieko nesimokina, neužsii
ma protišku darbu, ir jų ki
tos veido dalįs pralenkia ka
ktą. Veidas jų pasidaro ne
gražus, žandai lieka platus. 
Abelnai tuomet žmogus la-

Bažnytiniai šokiai
Gal ne vienam teko gir

dėt, kad pas latvius ne taip

Kai kurie mano, butų pasakyti daug šei-

buvo syki piemuo su ilga no- 
sia, tai būdavo nė viena kar
vė neišbėgs iš no jo botago.

— Ir tai niekniekis, tėve.
— Jei dar negana, aš tau 

pasakysiu, kad mano močiu
tė turėjo ilgą nosį ir sykį 
nuo viškų nukrito, o vienok 
liko gyva.

— Aš taip ir tikėjau, kad 
tu geresnių argumentų ir 
neturi.

— Palauk, vaike, jeigu tu 
netiki mano aiškiems Paro
dymams,tai pasakyk, kodėl 
nosis pasidaro ilga?

— Tai gamtos dalykas, 
tėve. Vienas turi ilgesnes

kių, kuriuos pergyveno ir 
pergyvena jų tėvai.

Ir jus nematote anksti ry- 
taip žemi, kad jie nemoka te, kad ateitų dailiau apsi- 
paguodot mirusio ramybės, rengę ir su užganėdinimo 
Ištiktųjų gi tie šokiai tai tik žymėmis ant veido vaikai, 
senesnių bažnytinių šokių 
liekanos. Reikia patėmvti, 
jog bažnytiniai šokiai buvo 
ne vien pas taip vadinamus 
stabmeldžius. Visi tikėji
mai visuomet esti vieni i ki
tą panašus, jei tik jie prie 
panašių aplinkybių plėtoja
si. Tokiuose tikėjimuose ga
li būt vien tik dievų vardai 
Įvairus. Taip ir krikščiony
bė negalėjo atmainyti stab
meldiškų žmonių, nes ji pati 
pilnai priklausė nuo tų pat 
aplinkybių, ką ir stabmeldi
škus tikėjimus tvėrė. Per 
tai stabmeldiški apsireiški
mai ir toliau plėtojosi, nors 
žmonės ir neva naują tikė
jimą priimdavo. Panašiai 
atsitiko ir su šventais šo
kiais, kurie katalikų bažny
čiose labai gražiai plėtojasi, 
ir net buvo tveriami nauji, 
tam tikri bažnytiniai šokiai, 
kaip ana šokis "Bergeret- 
te.”

Reikia patėmvti, kad vi
duramžiuose bažnyčios bu
vo netiek dievnamiais, kiek 
viešais bendrijų namais. 
Tais laikais kaimietiškos 
draugijos gyveno atskirais 
kaimais, o kiekvienas kai
mas turėdavo savo bažny
čią. Tos bažnyčios kartu 
būdavo turgavietėmis, kri
vulių susirinkimo vietomis, 
salėmis šokiams pašvęsto
mis ir net javų sandėliais, o 
priešui pasirodžius ir tvir
tovėmis. Tokias bažnyčias 
tankiausia statydavo ant 
kalnelio, aptverdavo geres
nėmis tvoromis, vėlesniais 
gi laikais mūrais, kaip da
bar kalėjimus. Ir bažnyčia 
tarnaudavo visiems šitiems 
tikslams, nes ji būdavo di
džiausiu namu visoj bendri
joj. Net patįs kunigai daž
nai perkeisdavo Į teatrus.

S o b o r i n is aplinkraštis 
1529 metais uždraudė šo
kius bažnyčiose. Bet žmo
nės to nepaisė ir senu pa
pratimu šokdavo nors šer
menyse, o kai kur ir bažny
čiose. 1742 metais Bezan- 
sono vyskupijoj (Francuzi- 
joj) per Velykas bažnyčiose 
šokta pačios bažnyčios Įstei
gtas šokis "Bergerette." Po 
šokių bažnyčiose prasidėjo 
vaišės, per kurias gėrė "rau
doną ir gardų vyną." Peri- 
goros gi gyventojai švento 
Martialo dienoj šokdavo ba
žnyčiose giedodami šventus 
himnus, kiekvieno himno 
posmą užbaigdavo žodžiais: 
"Švents Martiale, melskis 
už mus, — o męs pašoksime v* • ♦ *
UZ JUS.

Kaip matom, seniaus ba
žnyčios buvo linksmybių 
vietomis, dabargi jos liko 
tamsių minių išnaudojimo į- 
staigomis. Z. A. i

» vaikai. 
Tokius pamatote tik tuomet, 
kada mokslas tuoj prasi
dės. Pirmiausiai renkasi 
nuskurusių, išalkusių vaikų 
būreliai. Jie ateina prie 
mokyklos durų apie 8 valan
dą ryte, kada dar negali į 
vidų Įeiti, ir laukia, kol Įleis 
juos. Jie žino, kad mokslas 
prasidės tik nuo 9 vai., bet 
ateina kur kas anksčiau. 
Neretai apie 7 valandą jau 
matote besirenkant. Ir sto
vi jie ant šaligatvių ir prie 
mokyklų durų su mėlynais 
veidais ir raudonomis no
simis nuo šalčio; dantis jų 
barška, kūnas dreba — tik
rą gailestį jie perstato savi
mi.

Ir ar jus paklausiate kada 
savęs, ko jie čia susirinko 
taip anksti? Kodėl jie na
mie nelaukė to laiko, kada 
būtinai jau reikės eiti?

Jeigu jus būtumėte pa
klausę, daug atsakymų, 
daug sujudinančių scenų bū
tumėte susilaukę.

Tų be laiko atėjusių i mo
kyklą kūdikių motinos turė
jo išsiųst juos šalti ir drebė
ti prie mokyklos durų. Jos 
perdaug apsunkintos dar
bais,perdaug rūpesčiais suė
stos jų smegenis ir nervai, 
kad galėtų glamonėt savo 
vaikučius ir apsaugot juos 
nuo šalčio. Motina stumia 
juos nuo savęs, kad negai
šintų jos darbe. Žiaurus gy
venimas padarė iš jos ligonį. 
Ji džiaugiasi išleidus vaikus 
į mokyklą, kad jie jos ne
klausinėtų, nekalbintų, ne- 
siglaustų prie jos. Tie 
maži piliečiai taip jau ir ži
no, kad motina neturi laiko 
su jais draugaut. Jiems nuo
bodu namie, kada neturi su 
kuo kalbėtis, su kuo praleist 
laiką. Jie eina į mokyklą, 
kad prie jos durų arba kur 
ant. gatvės susitikt savo 
draugus ir turėt su kuo 
draugaut. Tie jų draugai 
irgi motinos vargo išvyti iš 
namų; jie irgi be atsakančio 
išauklėjimo. Ir jie dalijasi 
vieni su kitais savo žinoji
mais, savo išdikimu ir iš
tvirkimu.

Tie kūdikiai išėjo be laiko 
iš namų, nes ten buvo per- 
trošku. Darbininkai nusi
samdo butus dulkėtose ir 
purvinose vietose ir kiekvie
name kambarij apgyvendi
na po keletą žmonių. Oras 
pasidaro užmušančiai troš
kus ir vaikas turi džiaugtis 
ryto sulaukęs, kada jis gali 
išbėgti į mokyklą. Prie to 
troškumo prisideda dar visų 
langų ir durų uždarinėji
mas, nes anglįs perbrangios, | ( 
kad galėtų darbininkas nors 
kiek leist laukan šilumos. 
Nors tūli ir žino apie reika-, 
lingumą šviežio oro, bet gai-j stovį.

I

Tik laukite...
Laikraščiai rašo, buk pre

zidentas Taftas apskelbęs, 
jog maistas turės atpigt. 
Jis pats pripažįsta, kad da
bar darbininkai tiesiog ba
dauti turi.

Ant ko jis remia savo 
tvirtinimą apie maisto at
pigimą? Nagi ant užderėji- 
mo kukuruzų, bulvių, avižų, 
kviečių ir kitų javų. Net 
skaitlinės paduodamos, kiek 
ko užderėjo ir kiek daugiau, 
negu pernai. Iš to išveda
ma, kad javų buvimas atpi
gins juos ir leis užaugint 
gyvulius daug pigiau ir dau
giau jų. Bet sykiu su pra
nešimu apie atpigimą mai
sto, sakoma, kad nors tūli 
daiktai atpigo, tečiaus tas 
pigumas da nepasiekė pir
kėjo ir gal nepasieks. To ir 
galima laukt. Juk užderė
jusius javus superka viso
kių Pratt’ų trustai, o paskui 
jų produktus parduoda pu
blikai pagal savo malonę. 
Farmeriai jau seniai skun
džiasi, kad jiems prisieina 
užderėjusius javus net ant 
laukų palikt, kadangi trus
tai moka perpigiai, o patįs 
į miestus statyti negali, ka- 

| dangi geležinkelio trustas 
perbrangiai ima. Taigi už
kerėjimas neatpigina mais
to, tik priverčia farmerį da 

(pigiau parduot trustams sa
vo produktus.

Taftas sako, kad ir mėsa 
atpigs, bet publika turės pa
laukt, kol šįmet užderėju
siais javais liks išauginti 
gyvuliai. Beabejonės, kol 
užaugs veršis į jautį beės- 
damas užderėjusius kuku
rūzus, gali prisiartinti ne- 
užderėjimas, ir vėl nelai
mingas jautis turės pabran
gti. O publika lai varvina 
seilę ir lai laukia kelis me
tus, kol iš veršio išaugs jau
tis. Lai ji moka brangiai už 
mėsą dabar, pasitikėdama, 
kad visuomet taip javai už
derės, kaip šįmet, ir kad iš
augintus jaučius mėsos tru
stas pardavinės pigiai kada 
nors.

Vargiai kas sutiks su po
nu Taftų. Dono Kazokas.

/•

San Francisco mieste po- 
licistams ir ugnagesiams į- 
sakyta kas sąvaitę eiti 12 
mylių pekštiem pasivaikš

čiot,, kad ištirti jų sveikatos



KELEIVIS
DETROIT, MICH.

26 ir 27 spalių čia buvo 116 
LSS. kuopos surengtos pra
kalbos. Kalbėjo D. Kaspar- 
ka. Kritikavo kapitalistų 
partijas ir šiandieninę tvar
ką. Publika iš kalbų užga
nėdinta. t Lėšų uždengimui 
publika sudėjo $13.19. Li
teratūros parduota už 12 d. 
25c.

Detroito publika taip į- 
prato į socijalistų prakal
bas, kad visada jos pilna. Ne 
vieno gabesnio kalbėtojo ne
praleidžiame pro šalį prava
žiuot, jei tik jis kur netoli 
lankosi. LSS. 116 kp. turi 
apie 70 narių, todėl apie pra
kalbų lėšas nepaisoma.

J. E. Vasaitis.
GARDNER, MASS.

27 spalių atsibuvo prakal
bos, kurias surengė L.S.S. 
89 kp. Kalbėjo drg. F. J. Ba
gočius. Klausytojų buvo a- 
pie 300. Visi užsilaikė ra
miai.

F. J. B. savo kalboj popu- 
liariškai išaiškino neišveng- 
tinumą ir reikalingumą so- 
cijalizmo, ragino balsuoti už 
socijalistų partijos kandida
tus, išrodinėdamas šunybes 
kapitalistų kandidatų. Nu
peikė lietuvių neveiklumą.

Aukų lėšų uždengimui pu
blika suaukavo užtektinai, 
kuopai nereikės pridėti.

Šventakupris.
TERRIVILLE, CONN.

Čia liko išrinkti visi mies
to perdėtiniai iš socijalistų 
partijos, išimant 3 republi- 
konus. Demokratas nė vie
nas nepateko. Lietuviai fa
natikai net bijot pradėj’o, 
kas čia tik bus, jei socijalis
tai ima viršų.

MONTELLO, MASS.
28 rūgs. Mokslo Draugija 

surengė balių su prakalbo
mis. Kalbėjo A. Antonov. 
Plačiai išaiškino mokslo 
naudingumą ir ragino jau
nus vyrukus ir mergaites 
mokintis.

12 spalių ”Santaikos ko
mitetas” parengė balių su 
prakalbomis tautiškojo na
mo naudai. Pirmininkas H. 
Stankus paaiškino, kad kon
traktas su kontraktorium 
jau padarytas ir ant 15 ge
gužės, 1913 metų, svetainė 
turi būt gatava. Paskui 
kalbėjo L. Pruseika apie 
svetainės reikalingumą. Ei
les deklamavo E. Stankaitė 
ir O. ir S. Minekaitės.

Nors daug buvo rašyta a- 
pie kun. Dragunavičią, aš 
da pridursiu apie jo išsi
kraustymą. Parapijos ko
mitetas pranešė vyskupui, 
kad parapija nutarė kunigą 
prašalinti ir bažnyčios vys
kupui neaprašyti. Vysku
pas nors nenoroms turėjo 
atsiimti kunigą, nes parapi
ja butų iškrausčius su šeri
fu. Tad 13 spalių kunigas 
pasakė paskutinį pamokslą.

Nors kas nedėldienis ge
rai išgarsindavo pirmeiviš
kus laikraščius ir darbinin
kiškas prakalbas,- bet šį ne- 
dėldienį kad garsino, tai 
garsino. Pasakė, kad kurie 
nepaisysią jo pamokslo, tie 
nebus katalikais.

Spalių 13 tik susitvėrus 
moterų draugystė ”Birutė” 
surengė prakalbas. Į drau
gystę įsirašė moterų ir mer
ginų 37 ypatos. Išviso yra 
54. Ši draugystė sutverta 
ant laisvų pamatų; į ją gali 
priklausyti be skirtumo pa- 
žvalgų. bartinės kapitalizmo vergi-

15 spalių atsibuvo koope- jos. Trečioj temoj nurodi- 
racijos prakalbos. Kalbėjo nėjo, kaip musų dvasiški tė- 
F. J. Bagočius; aiškino, kaip vėliai tamsina ir išnaudoja 
svarbi darbininkams koope- savo tautiečius. Prakalbos 
racija.

Pas P. Stigą atsibuvo kri
kštynos. Bešnekučiuojant a-į 
pie darbininkų reikalus, F. 
Alasevičia paaiškino Law- 
rence’o streiko vadovų pa-1

x
b
až
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puikiau-Mano dirbtuve yra įrengta
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažą padidinėju ir tl 
Esant reikalui einu į namus fotografuo

i ii. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

J 
socijaiizmą ir kritikavo ka
pitalistų surėdymą ir jų 
partijas. Jo kalba publikai 
patiko ir nuolat 
josi delnų plojimas. Publi
kos buvo pilna salė. Aukų 
lėšų uždengimui surinkta 
$18.40. Literatūros parduo
ta apie už $15. Į kuopą įsi
rašė 9 nauji nariai.

J. Kazlauskas.

dėjimą. Nutarė paaukauti . Kalbėjo F. Bagočius apie 
vedimui bylos. F. Alasevičia, 
T. Alasevičia, A. Bačiulis, J. 
Skučius, A. Stiga, M. Vinkš- 
naitienė, K. Skučienė auka
vo po 25c; A. Kriaučiūnienė 
ir S. Kriaučiūnas po 15c; M. 
Marlinga ir M. Skučiutė po 
10c; viso $3.50. Pinigus pri- 
siunčiam ”Keleivio” redak
cijai dėl perdavimo.

Šv. Kazimiero dr-stė iš
rinko į komitetą K. Sabaitį 
kolektuoti pinigus dėl apmo
kėjimo benui, kuris griežė 
apvaikščiojant Kolumbo die
ną. Kolektuodamas gerai 
rudžio prisitraukė. Pargrį
žęs namo, skustuvu supiaus- 
tė savo pačią. Ją nuvežė į 
ligonbutį, o jis pabėgo ir jau 
dvi sąvaiti dar vis neranda 
jo. Tai šventakuprių darbe
liai. Jauna Mergaitė.

•

MONTELLO, MASS.
26 spalių Labdarystės 

draugija buvo surengus ba
lių su prakalbomis tautiš
kojo namo naudai. Kalbė
jo S. Michelsonas iš So. Bos
tono, o vietiniai jaunieji de
klamavo ir dainavo. Vaka
ras buvo labai gražus.

Jaunas Vaikinas.
WORCESTER, MASS.

Worcester, Mass., 26 spa
lių. — Miesto ligonbutij pa
simirė šįryt lietuvis Duke- 
vičius nuo piršto užsinuodi- 
jimo. Jis vieną dien| nuvy
ko ant farmų ir padėjo skin
ti kukuruzus. Piautuvu per
plovė pirštą taip giliai, kad 
tas vos telaikėsi. Greitu lai
ku jis liko nugabentas į li- 
gonbutį, kur neilgai išgulė
jęs pasimirė. Nuodai iš pir
što perėjo į visą organizmą. 
26 spalių ryte jo lavonas 
pervežtas pas žinomą Wor- 
cesterio veikėją A. Rutkau
ską, kur velionis gyveno 
(55 Penn avė). Susirinku
sios girtos moterėlės ėmė pa
sakot, buk velionis prieš pat 
mirtį atlikęs išpažintį pas 
kun. Bukavecką ir todėl esąs 
reikalas pavesti laidotuves 
kun. Bukaveckui. P-nas 
Rutkauskas, kaipo rimtas 
žmogus, tvirtina, kad jis lai
dotuves palieka 
giminių ir vietinės 
socijalistų kuopos, 
velionis buvo nariu, 
listų kuopa paaukavo kelias 
dešimtis dolerių šermenims, 
nes velionis dar neseniai A- 
merikoj ir ilgą laiką neturė
jo darbo, todėl savo pinigų 
oaliko tik apie $50. Socija
listų kuopa nutarė laidot be 
kun. Bukavecko patarnavi
mų, nes ji netiki, kad velio
nis 'butų atlikęs išpažintį, 
kadangi jis netikėjo į ją, o 
iei ir lankėsi kunigas, tai jau 
velionis buvo tiek silpnas, 
kad galima buvo su juo da
ryt, ką tik kas norėjo, todėl 
negalima sakyt, kad iš savo 
noro butų atlikęs išpažinti, 
apie kurią yra didelė abejo
nė. Worcesteriėtis.

HUDSON, MASS.
Šv. Juozapo draugija buvo 

parengus čionai prakalbas 
20 d. pereito mėnesio. Kal
bėti buvo pakviestas „Kelei
vio” redaktorius, S. Michel- 
sonas. Kalbėtojui taip pasi
sekė perstatyti draugijos 
reikalingumą, kad tuojaus 
prisirašė 23 nauji nariai 
Toliaus nupiešė nepanešamą 
darbininkų padėjimą ir aiš
kino, kad tik socijalizmas 
gali mus paliuosuoti iš da-

valiai 
lietuvių 

kurios 
Soči j a-

susirinkusiems labai patiko.
Prisiklausęs.

ROCHESTER, N. Y.
12 ir 13 spalių LSS. 7 kp. 

buvo parengus prakalbas.

girdė

ROCHESTER, N. Y.
Musų kunigui pavyko su- 

kolektuoti nemažai alaus 
bačkų ir kitokių daiktų ir 
jis padarė kermošių pobaž- 
nytinėj svetainėj. Alų šin- 
kavo, o daiktus leido ant iš- 
laimėjimo.

27 spalių parapijonai su
sipešė tame kermošiuj. Net 
ant gatvės išsirito besimuš
dami, tečiaus niekas areš
tuotas neliko.

Marijos Tarnas.
Port Washington, Wis.
Šis miestelis stovi 25 my

lių atstume nuo Milwaukee, 
ant ežero Michigan kranto. 
Yra dvi kėdžių dirbtuvės ir 
dvi liejyklos. Paprasti dar
bininkai gauna nuo $1.35 i- 
ki $1.45 į dieną. Lietuvių yra 
45 šeimynos ir apie 150 pa
vienių. Jie turi 165 LSS. 
kuopą, muzikališką draugi
ją ir pašelpinę šv. Laurino 
dr-stę. Pastaroji yra po 
karčemninkų globa, kurie 
draudžia skaityt knygas ir 
pratina narius girtuokliaut. 
Toji dr-stė rengė balių ne
perseniai ir kunigas pats 
ragino eit, nors balius buvo 

j su svaigalais. Mat, bažny
čios naudai, tai ir alus Die- 

i vui ant garbės.
Socijalistų kp. ir muzika- 

Jiška dr-ja gyvuoja nepras
tai ir veikia ką nors ant kul
tūros dirvos.

Neseniai pribuvęs.

NEWARK, N. J.
l| 24 spalių Liet. Demokra

tų Politiškas Kliubas buvo 
parengęs prakalbas. Susi
rinkimą vedė ”Vien. Liet.” 
platintojas V. Ambrazevi- 
čia. Jis ragino lietuvius 
balsuot už demokratų parti
jos kandidatą Wilsoną, nes 
tai geriausis žmogus esąs 
ir jei jis liks išrinktas, tai 
lietuviai gausią gerus dar
bus ir valdiškas vietas (Wil- 
son savo vienoj knygoj pa
sakė, kad ateiviai iš Euro
pos yra prastesni už chinie- 
čius ir japonus. Red.).

Antras kalbėjo anglas. 
Turbut, buvo girtas, ar tik 
tiek etiketą tepažįsta, kad 
užlipo ant pagrintų su ciga- 

■ ru dantįse ir kepure ant gal
vos. Pasisakė esąs kandida
tu į kokius ten miesto virši- 

Įninkus ir siulijo lietuviams 
bačką alaus, kad už jį bal
suotų. P-nas V. Ambraze- 
vičia jį pagyrė ir pritarė, 
kad reikia už jį balsuot.

Trečias kalbėjo V. Lesčin- 
skas, bet apie ką, turbut, tik 
jis pats galėtų išspėt. Po j'o 
stojo kalbėt miesto galva ir 
kiti. Kada publika išsiskir
stė, pasilikusieji politikie
riai tuštino alų.

Pabalio Vykšris.
CEMENTON, N. Y.

15 spalių artimam nuo 
čia miestelij, Hochin, nusi
šovė iš revolverio lietuvis 
Jonas Jarmaška. Nuo tūlo 
laiko jis buvo persiskyręs su 
savo pačia, bet turėjo duot 
jai ir jos dviem vaikam už- j 
laikymą, kas jį labiausiai er
zino. Sako, iš tos priežas
ties jis sau ir galą padaręs.

Velionis buvo turtingas— 
apie 10 tūkstančių dolerių 
vertas. Paėjo iš Kauno g., 
Reseinių pav., Viduklių pa- 
rap., Apušino kaimo.

A. M. Luzeckis.

Politišku Kliubu
* *

Reikaluose
Mėnesiniam susirinkime, 

Hartfordo, Conn., L. A. U. 
P. N. Kliubo buvo skaityta 
korespondencijos ir atsišau
kimai link konferencijos 
lietuviškų politiškų kliubų 

: Naujoj Anglijoj ir svarsty
ta jos sušaukimą. Daugu
mas pritarė, kad reikia šau
kti kliubų konferenciją, bet 
kadangi negalima suspėti 
prieš prezidento rinkimus 
ir mažai kliubų sutiko daly
vauti konferencijoj (tik 4— 
New Haven, Meriden, New 
Britain ir Hartford), tad 
atidėta ant toliau. Šis už
manymas turi įvykt, kadan
gi yra reikalingas rišys po
litiškiems kliubams. Iki šiol 
nebuvo nutarta gerai, į ko
kią vietą susivažiuoti, nes 2 
vietos paskirta — Hartford 
ir New Britain. Tas daly
kas turėtų eiti per referen- 
dum. Kitas dalykas, da ma
žai kliubų ir politiškų orga
nizacijų atsišaukė, kadangi 
daugelis organizacijų pabi
jojo pono Roosevelto parti
jos. Bet visai neteisybė, 
kad lietuvių kliubas Hart
forde, Conn., agituoja už 
Rooseveltą. Tas visai ne
buvo nutarta, tik tokios y- 
patos pateko į komitetą dėl 
parašymo atsišaukimo, ku
rios agituoja už Roosevelto 
partiją. Jos taip ir parašė, 
pagirdamos poną Roosevel
tą, bet ant susirinkimo visai 
nebuvo nutarta apie tai, kad 
išgirt tą poną, tik buvo nu
tarta šaukt konferenciją, 
kuri būtinai turėtų įvykt 
kad ir po rinkimų.

Įgaliotas Kliubo komite
tas:

A. Kiškiunas, 
T. Yelenewski,

J. Giraitis, sus. ras. 
200 Park Ter., Hartford, Ct.

j

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

NATARUUŠAS IR SUŪŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia g-alit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 VVashington stn Room 330, 

BOSTON, MASS.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

REIKALINGA

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

UNITED STATĖS
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT ROW,

BOSTON, - - - MASS.

Kaip pasilikti Amerikos
■ Piliečiu?- - - - - - - -

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

| Kliubas, matydamas reikalų, išleido 
i šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę, 
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar- 

| ba per ”Money Orderį” ant šio ad- 
i reso: [46]

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

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.
iiii

Peterburge yra vienas 
laikrodis su 95 veidais, ant 
kurių parodomas laikas 30 
įvairių pasaulio vietų. Jis 
rodo žemės ir kitų planetų 
sukimąsi.

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

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap- 
I rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
I aiškiai, atvirai teip išdėstinėja, jog kitose 
I knygose apie tokias paslaptybes negalite at- 
I rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir rnote- 
I re i labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 

kų daiyti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskį negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apin žmogaus kūno su- 
budavojimų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS Daktaras' 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis š.iežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

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-i 
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visnomenės I 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisinn-i 
timų.

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

The PHILADELPHIA I. CLINIC, 
1117 WalnntSL Philaddphia, Pa. 

TEMYKIT, VYRAI IR MŪ
RYS! Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pa«elbos. 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šaiikie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems ašabiškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

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

*

i 

t
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Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
ĮĮPg° ADVOKATAS -’Sl

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exehange Bldg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokią nors prižasčią ne 

butą paranką ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W. Broadnay So. Boston. Mass.

Telephone So. Boston. 845 M.

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

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

Nedelioms iki 8 vai. po pietą.
11

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry Jr Moterų drapanas.
’ ^Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

24 Ames street,
MONTELLO, MASS

Telefonas: So. Boston. 21013.

F

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.

“Keleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.



8 KELEIVIS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) kliubas susideda iš tokių pat 
daroininku, kaip ir Lawren- 
ce’o audėjai. Ir jei ne šian
dien, tai rytoj jiems reikės 
išeiti į streiką. Ir jie tuo
met atsimins musų žodi, kad 
tie demokratai ir republiko- 
nai, už kuriuos jie dabar 
balsuoja, pavaišins juos po- 

i licisto buože, kaip vaišino 
Lavvrence’o audėjus ir Bos
tono karmanus.

Iš to atžvilgio žiūrint,

Wilson išrinktas prezidentu
Sekančiu Suv. Vai. prezi

dentu bus demokratas Wood- 
row Wilson, dabartinis New 
Jersey valstijos gubernato
rius.

Renkamųjų (electoral) bal
sų Wilsonas gavo 395, Roo- 
sveltas—112, o Taftas tik 8.

Mass. gubernatorium tapo kiekvienas susipratęs darbi- 
išrinktas tas pats dem. Foss. Įninkąs turi būti socijalistų ir 

balsuoti už socijalistų parti-

l
kalbos. Prasidės nuo 8 vai.
Įžanga dykai.

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui... .10c.
Kas nori angliškos kalbos , * “ . .

mokintis, o vakarine moky- Tragedija 3-juose aktuose, la
kia per toli, arba norėtų lėk- bai gera perstatymui, 
cijas gauti namie, tegul pa
rašo laiškelį pas Miss M. A. , . 
Wilco.x, Twentieth Century 
Club, 3 Joy st., Boston, o ant 

Į kitos pusės padeda savo var- 
;dą ir adresą, o gaus mokyto
ju

10c.
I

Kodėl aš netikiu į Dievų? 
tikėjimo kritika .............

Amžinos Dainos
Parašė Jovaras ................

Kur musų bočiai gyveno 
Naudinga knygelė kiekvienam ..

20c.

15c.

20c.

I

__ T • T • • • ~ ; dirbo pas C. A. Curtis ant kampo EBergeris liko sumuštas demo- ją. Jeigu JIS vadinasi demo-; ir Broadvvay, nuo dabar persikėlė į 
kratų ar republikonų, tai tas į s"

• parodo, ant Kiek da JIS yra j sus savo pažystamus ir šiaip lietu- 
1 tamsus. JL L.L.
priešui ginklą, kad išėjus į 
kovą tas jį sumuštų.

Darbininkas.

išrinktas tas pats dem. Foss. 
Socijalistą kongresmonas

JONAS KASPERAS
Kuris pirmiau kaipo sandarbininkas

krato Staffordo.
Dinamitas ant relių.

Tarpe Lawrence’o ir 
Middletono, netoli Bosto
no, ant elektrakario relių 
pereitoj nedėlioj šešiose vie
tose buvo padėtas dinami
tas, kurį rado žmogus iš
siųstas taisyti reles. Liko 
sustabdvti visi karai ant tosV 
linijos.
Prokurorui grąsina mirtimi

New York. — Prokuroras 
Whitman, kuris persekiojo 
policijos lieutenantą Becke- 
rį, gauna per laiškus ir te
legramas grasinimus. Taip 
1 lapkr. jis gavo telegramą, 
kad 4 Chicagos galvažudžiai 
atvažiuoja į New Yorką jį apielinke nekoksai juodbru- 
nužudyti. 7 
goja detektivai.
Mašinos užima darbininkų 

vietą
Pittsburgh, Pa. — Conn- 

ensvillės kokusų išdirbystėj 
H. C. Frick Coke kompani
ja išrado būdą, kaip apsieiti 
be darbininkų — tai įvesti 
tam tikras mašinas. Vienoj 
vietoj jau įtaisytas mecha
niškas trauktuvas, kuris 
kas dieną atlieka darbą už 
30 darbininkų. Kompanija 
skubinasi ir kitose vietose 
įvesti panašias mašinas. 
Darbininkai tuomet galės 
vėju gyvent.
•>’ Laivas nuskendo

Montreal, Kanada. — Lai
ke audros ant ežero S. Louis 
2 lapkričio nuskendo laivas 
„Cecilia” ir prigėrė 16 žmo
nių.
„Gyvo tavoro” biznieriai 

prieš teismą
Chicago, III. — Federališ- 

kas grand jury apkaltino 6 
„gyvojo tavoro” pirklius. 
Teismas bus vėliau.

Jis duoda savo I ius meldžiam atsilankyt į naująją 
vietą. Aš patarnausiu visame sąži- 

į niškai.

KNYGOS
“Keleivio” spaudosLaiškas redakcijai.

Gerbiamoji redakcija: —
Meldžiu patalpinti šį mano 
pasiteisinimą, kaslink mano 
ypatos apžmeižimo.

„Keleivio” No 44, vietinė
se žiniose ,po antgalviu „Ap
sisaugoki t,” nekokis Cam-! 

i bridge’čiaus Lietuvvs apra- 
so mane kaipo neteisingą a- rpO jaug pačių, o žmonos po kelis
gentą ir apgaviką. Tarp kit
ko jisai sako: „Jau kelinta 
sąvaitė važinėja po Bostono

Stabmeldiška Lietuva
Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
skaityt .......................................... 101.

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 Broadwav, So. Boston. Mass.

Ant 21 akmens 
Gelzkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 melų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viriais. La 
bai teisingai eina, 
skiri}mas ) {.alin

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei- 

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

I

I
I

Russian-American Bureau

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti-

i nos savo dukteris parduodavo, 
j Dasižinosi, kad vyrai turėdavo

vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga................................. 35c.

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda puikiausia bueernė ir 

groserštoris, puikiausioj vietoj, dau
giausiai biznio ir labiausiai apgyven
toj lietuviais, So. Bostone. Priežastis 
pardavimo: savninkas turi pinigų už
tektinai ir nenori dirbti. Galite atsi
šaukti ypatiškai arba laišku pas [49]

K. ŠIDLAUSKĄ, Aptiekorių,
226 Broadway, .So. Boston. Mass.

O KAS ČIA?
Nugi popieriai laiškams rašyti 

visokiais gražiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančioms dainelėms,

GYVUOJA JAU NUO 1892 m.
Šifkortes ir geležinkelio tikietus 

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

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

CHICAGO, ILL.

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pasiūlysimas. Męs išsių
sime šį laikrodėlj ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo

'kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Escelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg^ CHICAGO, ILL.

Prokurorą sau- vas, nedidelio ūgio vyrukas 
ir apgaudinėja žmones. Ro
do monus ir sakosi esąs iš 
Brooklyno „V. Liet.” agen
tu, ir keliose vietose pirki- 
kus apgavo.”

Kadangi aš esu tuom vy
ruku ir esu tikru „V. L.” a- 
gentu ir jokių žmonių nesu 
apgavęs, todėl reikalauju 
viešai tą žinią atšaukti, kai 
po neteisingą. Užrašinėj! 
mas laikraščių ir pardavinė 
jimas knygų nėra jokia ap
gavyste.

„V. L.” agentas J. Digrys

žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga, 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.........................

Iš

25c.

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny- 

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek 
gali skaityti...................................... 25c.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai. 15c.

SU 

SU

SU 
auksinėm raidėm, su gražiomis šilki
nėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais. Pa’-siduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pačtos markė
mis, tas aplaikys 12 popierų su kon- 
vertais ir da pridėsiu dovaną labai 
gražią stainelę užgimimo Kristaus. 
Altorėlis vertas 25c. Už $1.00 duo- ; 
dam 6 tuzinus popierų. Agentams ! 
duodam gerą uždarbį. Adresuokit į 
taiD: [47]

K. J. INTAS, 
P. O. Box 1724, New York 

■ ----------------- - -----------1

kvietkelėmis ir visokiais
Pi.’-siduoda labai pigiai.

I

M. Gallivan Co.

RUSISZKAI-AMERIIONISZKA
LINIJA..

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIAI

[ Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.

Pereitoj nedėlioj St. Omer 
salėj buvo socijalistų kon
certas. Publikos prisirinko 
pilnutėlė svetainė — į 350 y- 
patų. Užklausta, kiek iš su
sirinkusių balsuotų už de
mokratus pakilo 1 ranka. 
Užklausta, kiek už republi 
konus, nekas nekėlė rankų. 
Užklausta kiek gi balsuotų 
už socijalistus, visa svetai
nė pakėlė rankas.

Koncertas nusisekė gerai. 
Ypač daug juokų pridarė ■ 
Džian Bamba su savo spy-; 
čium. Reikia pasakyti, kad 
drg. Ketvirtis charakteriš- 
kai moka ir nuduoti lietu- 

(viską „saliunkyperį.”’ Kiti
-------- I irgi gerai atliko savo roles,

Mūsiškiai „kapitalistai.” ypač Ridzikas. Tokie kon- ____ _  _
So.Bostone yra lietuvių įcertai labai naudingi: žmo- papasakojimas 

ukėsų kliubas. Nors prie to nes praleidžia laiką links-' —
kliubo priklauso visi skur
džiai darbininkai, tečiaus jie 
nenori prie to prisipažinti ir i 
vadina save demokratais ar-Į 
ba republikonais, vadinasi, 
jie nori prigulėt prie kapita
listiškų partijų. Nelabai 
seniai norėjo į tą kliubą į- 
stot drg. P. Ketvirtis, bet 
Tafto „draugai” jo nepriė
mė, nes jis socijalistas, vadi
nas, darbininkiškos partijos 
žmogus.

Jie, mat, ne socijalistai. 
Bet jie turi atimsinti, kad 
jie darbininkai ir jų reikalai 
visai priešingi demokratų ir 
republikonų reikalams. 
Jie turėtų atsiminti, kaip 
demokratų valdžia elgėsi su 
Bostono karų streikuojan
čiais darbininkais. Taipgi 
neseniai da buvo Lawrence’o 
audėjų streikas. Nejaugi jie 
negirdėjo, kaip žvėriškai de
mokratų ir republikonų val
džia elgėsi su darbininkais? 
Nejaugi jie užmiršo, kad de
mokratas Fossas pasiuntė 
tenai 8 kompanijas milicijos, 
kuri skaldė žmonėms gal
vas ir areštavo juos vien tik 
už tai, kad jie pareikalavo 
sau daugiau duonos? /

S. Bostono lietuvių ul^sų

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

Tabakas.
Kaip jis žmonėms kenkia 20c.

Beždžionių Prezidentas.
Šios gadynės pasaka ...............10c.

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtus ir tt......... 15c.

Revoliucijos giesmės 
su notomis, sutaisytos ant 2-jų, 

3-jų ir 4-rių balsų.........................

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEVVARK. N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip- 
kų. Armonikų, Klarnetų. Triubų. 
visokių Knygų. Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun
čiam visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

W Umavičia ir J. Almcnaitis 
151 Ferry st., Newcrk, N. J.

t

TEISINGIAUSIA IR GERlAUSjA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brosrivray, S- Eostcn, Mess.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresa gyduoles prisiusim

Užlaiko geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražiu patarnavimą.

362 2nd st„ So. Boston.

$31.00
$45.00
$60.00
Russia
Kursk — Lapkričio
Birma — Gruodžio

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

I I

i
ė

III klesa 
II klesa 
I klesa 

— Lapkričio

$33.00
$50.00
$70.00 

(Nov.) 16 d. 
(Nov.) 30 d. 
(Dec.) 7 d.

---------

s

i

į 
Į
|

Tai popiiliariškiausi cigaretai šiandien ant rinkos. 
Dešimti kvepiančio tabako cigaretu už 5 centus. Geriausio tabako, 

kokio buvo kada cigaretai daromi.

CENTUS

P. LORILLARD COMPANY

muzika ir pra-' popieros, spauda graži

Para-
pagal naujausius atsitiki-

Musų padėjimas.
Vaizdelis iš gyvenimo, 

syta 
mus

Naujausios ir visokios dainos.
Rankius gražių dainų.....................50c.

Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau

gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis.

Žodis tikinčio.
Naudinga knygelė..........

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

PUIKIOS SATINO DOVANOS
kožnoj ZIRA eigaretų dėžutėj.

Nusipirkit baksuką tuojaus. ZIROS populiariškumas nepaprastas.

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis

V

mai ir daugiau vis lavinasi. 
Tik rengėjai turėtų žiūrėti, 

i kad tokiuose koncertuose 
nebūtų užgaunami kitų pa
žiūrų žmonės. Juokai, mo
nologai ir deklamacijos vi
suomet turėtų būt išklausyti 
pirm laiko rengėjų komite
to ir ant scenos leisti tik to
kius. kurie nieko neužgau
na. Tas labai svarbu, nesto- 
kiais koncertais pritraukta 
publika gali pasilikti prie 
musų ant visados.

Visuomenės Vakaras.
Ateinančiam panėdėlije, 

11 lapkričio socijalistų salėj 
vakare bus Y.M.C.A. moky
klos surengtas visuomeniš
kas vakaras. Bus rodomi 
paveikslai,

50,000
Vysai dykai

Monologai ir deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, tin

kamų prie visokių apvaikščioji- 
mų, prakalbų, ir susirinkimų. De
klamacijos tautiškos, darbininkiš
kos, revoliucijonieriškos, laisva
maniškos ir humoristiškos. Mo
nologai visai nauji, niekur negir
dėti ir labai juokingi. Ant geros

DYKAI!
Kiekvienam nusiysim gražią guminę antspaudą

Kas prisius mums mažiausia 25 adresus savo pažįstamų, gyvenančių 
Amerikoj ar Kanadoj, tam nusiųsime guminę antspaudą su jo vardu ir pa
varde, gražiai apdaryta ir su lakieriuota medine rankenėle.

Adresuoti reikia taip:

A. GR0CH0WSKI & Co
Cor. Bedford avė. & Grand st

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 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

pasaikis kaip vyrai naikina 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 vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

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

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

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 

iena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI ■■■■■■■■■■---------------------------------

Daug nerūpestingu gyditoju prispira ■ KUPONAS NYKAI GAUTOS KNYGOS. ■ 
5 Or. JOS. USTBSCO.,1.601,20SH. FifthA«-Cl>ieaio, !■. ■ 
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reikalavima sergančia. a tuo knygų. ■

Męs tą niekados ne darome, m S
Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavardė___________ ____ _________ .____ _____ B

J ius nebusite niekados pa- £
Siusk sava
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