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Ispanijos premjeras nu
šautas

Madridas, 12 lapkr. — 
Šiandien liko nudėtas vieno 
anarchisto Ispanijos minis- 
terių pirmininkas Canale- 
jas. šauta Į jį, kada jis sto
vėjo prie raštinės durų. Šo- 
vikas tuoj ir pats atėmė sau 
gyvastį. Spėjama, kad tai 
Manuel Pardinas Zarrate, 
kuris radosi po policijos 
priežiūra. Jis pribėgo prie 
Canalejas tartum norėda
mas Įteikt jam prašymą, iš
traukė skepetaite apvynio
tą revolveri ir šovė. Pas
kui ir i save paleido šūvį. 
Kada pribuvo pagelba, abu 
buvo jau negyvi. Manoma, 
kad nušautas jis už tai,- kad 
pusantrų metų atgal per jo 
kaltę liko nužudytas garsus 
mokslinčius ir radikalas F. 
Ferrero. Ministeris buvo 
žiaurus ir tik per jo darb
štumą neįvyko revoliucija, 
kada liko Ferreras nužudy
tas. Jis, o ne karalius Al
fonso, valdė Ispaniją. Į nu
šautojo vietą tapo paskirtas 
liberalas kunigaikštis Ro- 
manones. kuris da nė kuo 
nėra atsižymėjęs.

44 kareiviai nuskendo
Bucharest, 14 lapkr. — 

Ant upės Dnepro atsitiko 
nelaimė su laivu, ant kurio 
važiavo 49 kareiviai. Tik 5 
iš ji] liko išgelbėti.

Užmušė studentą
Darmstadt, 15 lapkr. d.— 

Tarp Vokietijos studentų 
patriiotų ir Rusijos studen
tų iškilo vaidai technologi
jos universitete ir vienas 
rusas liko užmuštas.

Cholera karės lauke
Konstantinopolis, 16 lap

kričio. — Apie ši miestą ir 
pačiame mieste kas diena 
aoserga po 1000 žmonių 
cholera. 
Valdžia 
pagelbą 
Stefano 
gonių. 
nvs užprotestavo, kad jie 
čia nebūtų laikomi, o nuga
benti Į tam tikrus lazaretus, 
kas ir liko padaryta. Tie 
ligoniai liko atvežti be jo
kios priežiūros ir negavo 
vandens per 24 valandas. 
Da prasčiau išrodo pačia
me karės lauke Čataldžoj, 
kur eina mušis. Kas diena 
išvežama iš mūšio priešakio 
po kelis tūkstančius chole
rišku ligonių ir numirėlių. 
Hademkeui apielinkėj šim
tai ligonių ir lavonų volio
jasi ant žemės be priežiū
ros. Ligonbučiuose chole
ra sergantieji laikomi sykiu 
su sužeistaisiais.

Badas pas turkus
Į Londono ”Dailv Tele- 

graph” praneša iš Konstan
tinopolio, kad po mūšio prie 
Lule Burgąs, kur turkai 
liko sumušti ir jų maistas 
atimtas, pas juos prasidėjo 
pilnas badas. Gauna Tur
kijos kareiviai tik sausą 
duoną, kartais su ryžiais. 
Mėsos turkai nelabai valgo

po 1000 žmonių 
Miršta pusė iš jų. 

negali paspėt duot 
ligoniams. Į San 
buvo atvežę 300 Ii- 
Austrijos pasiunti- 1 1 ••
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da nėra oficijališkai užtvir
tintos ir mušis eina tolyn.

Vis artyn prie 
Konstantinopolio

Londonas, 15 lapkričio.— 
Bulgarai prasimušė iki mie
sto Kilios ant Juodųjų jū
rių kranto ir trumpam lai
ke gali pradėt bombarduot 
patį Konstantinopolį.

I

Bulgarijos generolas 
nusižudė

Londonas, 14 lapk. —Vie
nas korespondentas pasako
ja, kad bulgarams paėmus 
Kirk Kilisseh miestą, gene
rolas Tasov neapsižiurėjo, 
kad turkai gali gerai pa
vaišint šūviais iš Raklikos, 
kas ir buvo padaryta. Už 
tokį neapsižiūrėjimą kara
lius Ferdinandas nudraskė 
jam epaletus. Generolas 
tuoj pats save nusišovė.
1000 bulgarų iš Amerikos
Sofija, 16 lapkr. 

bulgarų sugrįžo iš Ameri
kos, kad stot į kariumenę, 
bet jiems liko pranešta, kad 

a- gal jų nereikės jau. Atva- 
žiavėliai iš to labai džiaugė
si.

Rusija rengiasi į karę
Berlynas, 13 lapkr. — Čia 

gauta žinia iš Peterburgo, 
kad Rusijoj liko įsakyta 
mobilizuot visas kariškas 
najiegas, nes tikima, kad 
Balkanų karė prives Rusi
ją urie susirėmimo su xAus- 
trija ir kitom dviem valsty
bėm.

Laukiama karės tarp 
Rusijos ir Chinijos

Pekin. 16 lapkr. —Šimtai 
telegramų plaukia pas Chi-

ir kareiviai neplauna avių, 
kol viršininkai nepaliepia. 
Dėl bado prasidėjo įvairios 
ligos, o ypač cholera. Ba
dauja ir gyventojai visoj 
Europos Turkijoj, nes ka
rės liko nušluoti visi turtai.

Bulgarija nesiskubina 
taikytis

Turkija liko sumušta ir 
15 lapkričio pasiuntė Bul
garijai raštą, kur prašoma 
sustabdyt karę ir pradėt 

i daryt taikos derybas. Bul
garijos ministerių kabine
tas atsakė, kad Bulgarija 
negali viena taikytis, nes 

1 tai visų balkaniečių reika
las. Matyt, ji nori pirma 
paimt Konstantinopolį o 
tuomet da didesnes išlygas 
galės išstatyt.

Serbai paėmė Durazzo
Belgradas, 15 lap. — Šian

dien serbai paėmė Durazzo. į 
Tai žymus Albanijos uos-} 
tas prie Adrijatiko jūrių. 
Austrija protestuoja prieš 
užėmimą bile katro uosto ir 
miesto Jllbanijoj; vienok 
balkaniečiai neatkreipia 
tidos į tai.

Juodkalr.iečiai paėmė 
miestą

Cetinje, 15 lapkr. — Tur
kai liko išvaryti durtuvais 
iš Albanijos miesto San 
Giovanni di Medura, kuris 
pateko juodkainiečių armi
jai. 60 turkų paimta į ne
laisvę. 3 anglai liuosnoriai, 
kurie padėjo juodkalnie- 
čiams, liko sužeisti.
x4ngiijos laivas pagautas.
Londonas. 15 lapkričio.—, 

Anglijos laivas ’Annetta,”! 
išplaukęs iš New Yorko 25 _
spalių, liko pagautas. Jis nijos prezidentą Yuan-Si 
vežė ginklus albaniečiams; kuriose reikalaujama
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Serbai paėmė miestą
Belgradas, 15 lapkričio.-- 

Serbijos kavalerija išvijo 
turkus iš Dobramiros ir už
ėmė miestą. Debnmira y- 
ra 5 mylių atstume 
nastirio. Užmušta 
bai daug, kol miestas paim-

Serbija nesita«o
Belgradas, 15 ląokr. — 

i Europos valstybių Itstovai 
Įteikė Serbijai Turkijos rei- 

' kalavimus ir meldinį padėt 
ginklus. Atsakyta, kfcd Ser
bija nesitaikvs, kol kitos 
Balkanų valstybės mnutars 
apie tai.

80 šautuvų atii
Sofija, 15 lapkr. 

garai užpuolė ant d 
sparno Turkijos 
prie Čataldžos ir atėnė 80 

omisnaujų šaudyklių, kujio.-L 
naudosis patįs bulgaili.

Sako, kad nustos mistis
Londonas, 14 lapkr. —čia 

gauta žinia, kad Bulgarija 
ir Serbija ketinančios^ per- 
traukt muši pagal Tuikijos 
prašymą bent ant 8 denų, 
kad pradėt derybas. Tirki- 
ia atsiimsianti kariuienę 
iš Čataldžos ir paliksanti 
liuosą vietą balkaniečitms. 
Konstantinopolis neturiliut 

.kliudomas, kol derybos ne
pasibaigs. Bet šios tiuos

voliucijonieriai traukia prie 
Acapulco.

Ta Meksiko, tai amžinų 
revoliucijų šalis.

Ettoro kalba teisine.
Salėm, Mass. — Per dvi 

 

dienas pereitoj sąvaitėj Et
toras pats kalbėjo ap 

1 Lawrence’o st 
klebonasISa™ kalb°J Pradėjot iš- 

rodinet visas kapitalistų\ir 
policijos šunybes, 
roras Atwill šoko kelis s 
kius protestuoti, bet kiek- 

i vieną kartą Ettoras nusi- 
! šypsojęs atsakydavo: „Po
nas prokurore, tai yra ma
no žodžiai, kuriais aš kal
bėjau į streikierius, o jus 
juk norit žinoti, kaip aš kal-

Ettoras tvirtino, kad jis 
visuomet buvo priešingas 
riaušėms ir visuomet moki- 

i no žmones užsilaikyt ra
miai. „Didžiausis darbinin
kų ginklas,” sako Ettoras, 
”tai sunerti rankas ir nieko 
neveikti. Kapitalistai valdo 
konstituciją, jie valdo teis
mus, jiems tarnauja polici
ja, jie turi užtektinai pini
gų padėlioti po streikierių 
namais dinamitą, pas dar
bininkus gi to visko nėra 
ir todėl jie tokiais įrankiais 
kovoti negali. Jų didžiau- 
sis ginklas — tai vienybė ir 
nieko neveikimas. Jeigu 
darbininkai suners rankas 

na - i ir neaus audeklų, tai tų po-
Kaip teko girdėt, tai tik- nų dukteris turės išeit ant 

ra lietuvišką bažnvčią ati- :x
darys Scrantone už poros 
savaičių

”The Human Factor” su
rinko žinias, kad 1911 me-- 
tais Suvienytose Valstijo
se ant geležinkelių užmuš-1 

i ta 10.396 žmonės, o sužeis
ta 150, 590.
Prakeikė lietuviškus laik

raščius.
Scranton, Pa. — Lapkri- 

čio 10 d. vietinis Ll____
savo piemeniškam pamoks
le prakeikė lietuviškus laik
raščius ir knygas ir tuos a- 
gentus, kurie vaikščioja po 
stubas užrašinėdami laik
raščius ir pardavinėdami 
knygas. Sako: ”Jųs, mote
ris, ar negalite paimti to-’ 

i kiems apgavikams šluotos 
ir apdaužyti jiems šonus. xL. 
teikit pas mane, kurie norit 
geru laikraščių ir knygų, o' * 

ridenta “išrinktas“demokra- aš jums^užrašysiu” (mąto- 
tas Woodrow Wilson; vice- m?> Šaltinis ir Pekla 
prezidentu irgi demokra- tai geriausi pas jį rastai), 
tas — Thomas R. Marshall. , . Mat> ko mu.sH tė.vehs .mo' 

I Savo tarnystę jiedu užims 
i 4 kovo, 1913 m.

Daugelis žmonių jau per- —
sigando, kad dabar bus be- ! Pavyzdln-
darbe. Mat, žmonėms atsi
mena da sunkus demokra
to Clevelando laikai. Kad 
daugelis nugąstauja, tai 
žino ir patįs demokra
tai į todėl išrinktasis prezi
dentas Wilson pasiskubino 
apskelbti visuomenei rami
nančią žinią, kad niekas ne
privalo bijotis, nes nė vie
nas „teisingas biznis prie jo 
nenukentės.”
Sccijalistas majoras kalė

jime.
Kapitalistai ir jų teismai vyskupas Hoduras. 

griebiasi neteisingiausių v — - .
priemonių, kad tik nuslo
pinti socijalistų judėjimą. 
Kaip buvom jau rašę. Little Chevenne, Wyo. — 12 lap- mušta. 
Falls. N. Y., miestelije kilo.............. ~

_ _ audėių streikas. Kompani-
pradėt karę su Rusija dėl jos nusamdyti provokato-

• • ir 1 * * T-x • ’ «/ 1.
v-k XVI IT 1 Unm • • i —1— i • 1 1 —nai šukele triukšmą, prade- 

io streikierių susirinkime 
šaudyt, kad duoti ] 
progą prie darbininkų pri- jau 
sikabinti ir jų streiką su- i 
laužvti. Ir policija tuojaus kareiviai

■ IĮ
apginimo Mongolijos. Rusi- 

. ja visai Įsiviešpatavo Mon- 
> golijoj ir chiniečiai nepaiso, 
. kaip sunkiai neatsieitų ko- 
. i va, vienok Mongolija turi 
, būt atimta nuo Rusijos. Jei

gu prezidentas
Kai atsisakytu pradėt karę, 
jis gali likti prašalintas nuo 
tarnystės.

Sufragistės Londone
Londonas, 16 lapkr. — 5 

sąvaitės atgal iš Edinburgh 
iškeliavo 400 pėsčių sufra- 
gisčių Į Londoną, šiandien 
jos jau pasiekė jį ir tiesiai 
nuėjo pas premierą Asqui- 
thą, kad paduot prašymą su 
reikalavimu moterims Ivgių 
tiesų. Jokių kliūčių joms 
nedaryta ir prašymas pri- 

Į imtas.
Susekta suokalbis

Į Londoną iš Konstanti
nopolio pranešama 16 lap
kričio,kad Turkijoj likęs su
sektas suokalbis prieš da
bartinę tvarką. Suokalbio 
nariai pasiryžę buvę isteigt 
Turkijoj republiką ir iš
rinkt prezidentu Manmon- 
dą Šefketą Pašą. Suokalbij 
dalyvavo tūli buvusieji aug- 
šti valdininkai. Tūli jų nu
bausti mirtin, o kiti paso
dinti i kalėjimą. Radikališ- 
ko laikraščio ”Tanin” re
daktorius pasodintas ant 5 
metų į kalėjimą.

Šaudys streikierius.
Charleston, W. Va. — Iš 

priežasties ilgo ir 
mingo anglakasių 
kapitalistų valdžia 
bė čionai karišką

triukš- 
streiko, 
apskel- 
stovi. 4 

kompanijos milicijos čia jau 
stovėjo, o 18 lapkričio, nak
čia, da 4 išsiųsta. Milicnin- 
kams Įsakyta šaut, kad nu
šauti (shoot to kili). Sako
ma, kad apsiginklavę strei- 
kieriai išėjo pasitikti milici
ją. Galima tikėtis didelio 
kraujo praliejimo.
Naujas prezidentas — de

mokratas.
Kaip jau buvome pami

nėję, busimu šios šalies pre-

ga dora, ar ne?
Jau net ir tamsiausi žmo

neliai pradėjo piktintis iš 
tokio pamokinimo. Išėjus iš 
bažnyčios girdėjosi tarp 
žmonių žodžiai: ”Ar tik ne- 
sukris tos šluotos jam pa
čiam ant šventos jo kup
ros?”

”Kask ą sėja, tų ir piau- n

bu-

vcž poros Toki Pamoks^ Ettoras iš- 
neprigulmingas rė?ė teisėjui ir prokurorui į 

akis.
I Caruso jau prirodė, kad 
i jis buvo tuo laiku namie, 
kaip toji moteriškė buvo už-

Panedėlij, 18 lapkričio, 
kalbėjo Giovannitti. Šis iš
pasakojo visą istoriją, kaip 
kapitalistai dinamitą buvo 
padėję, kad suėmus Ettorą, 
kaip jie darė visokias šuny- 

diskreditavus 
lapkričio abiejų kompanijų streikierius, kaip žiauriai 

’ ’ i suėjo Į krūvą ir žmonės buvo persekiojami 
.......................... ' - t.t. 28 sausio, atsisto

jus jam sirijonų bažnyčioje 
kalbėt, žmonės pradėjo ver
kti. „Aš žinau,” sako Gio
vannitti, ”ko jie norėjo ma
nęs klausti — kada jie ga
lės grįžti prie darbo, bet aš 
negalėjau jiems to pasaky
ti.’

„Aš žinau, kad jus alkani. 
Aš žinau, kad anglinyčios 
pas jus tuščios, bet aš nie- 

~ . . - , _ Tula į0 negaliu pagelbėti. Jūsų
Grisch padavė_ savo vyrą j sąlygos nepanešamos, bet 
teismą ir prašė teisėjo, kad jeigu jums reikėtų pasirin- 
tas uždraustų jam. dirbti. įp; vieną iš dviejų: grįžti į 

darbą, ar mjrt 5acįu> tai 
žmogus, kuris buvo ant 
šito altoriaus nukryžiavo- 
tas, pasakytų jums geriau 
mirti badu. Aš esu da bied- 
nesnis, negu daugelis iš jū
sų, ir pagelbos aš negaliu 
jums suteikti, bet aš stovė
siu su jumi iki pabaigai ir, 
jeigu jums prisieis mirt ba-

’ du, aš mirsiu su jumis.” 
Tokios buvo Giovannitti 

prakalbos laike streiko ir 
dabar jis teisme jas atkar
toja.

Tas prakalbas kapitalistų 
sunįs išvertė ant savo kur
palio, kad pražudyt buvu

sius streiko karžygius.

kričio šio miesto gatvėse 
kilo didelės kareivių riau
šės. Mat, čionai stovi dvi 
kompanijos artileristų. 
Tarp vienos ir kitos kom- 

policijai panijos kareivių nuo seniai 
e]-na nesutikimai. 12 bes, kadĮ

X«XS>’W. XX --------- XX«.X V,X , XMX SJUVJV i *XXVX,«  ̂ XX --

iuan-bi- ant ju užpuolė, suėmė visą pradėjo girtis, kad vieni už ir 
’ ........................ ....... ’ rių komitetą, vadovus paso- kitus geresni. Pakilo gin- 

___  Žmonės Ii- čai ir priėjo prie muštynių.
ko be vadovų. Tuomet iš Pradėta šaudyt iš revolve- 
Schenectadv miesto nuva- rių ir muštis pagaliais. Gat- 
žiavo sociialistas majoras ‘ -i - 
Lunn darbininkams Į pagel
ba. Policija suėmė ir jį. 
Kapitalistai seniai ant jo 
griežia dantį, todėl jį dabar 
gavę savo naguosna pasiry
žo atkeršyti. Apkaltino ji 
už ardvmą tvarkos ir nu
baudė ji 50 doleriu arba at
sėdėti kalėjime 50 dienų. 
Drg. Lunn. nutarė geriau 
sėdėti už teisybę, negu mo
kėti kapitalistams $50. Da
bar visi ju laikraščiai šū
kauja. kad sociialistas ma
joras kalėiime. Nors tuo jie 
gali pasidžiaugti.
Nelaimės ant geležinkelių.

Niekur nėra tiek nelai
mių ant geležinkelių, kaip 
Amerikoj. Reta sąvaitė, 
kad nesusikultų čionai ke
li traukiniai. Pereitoj są
vaitėj, utarninke, du trau
kiniai susikūlė prie Cam- 
bridge. Mass., stoties, sužei
sta 6 žmonės; subatoj trau
kinis nuėjo nuo relių netoli liuciją vadovauja kokis tai 
Bridgeport, Conn.

vėse pasidarė tikra karė. 
Prisiėio šaukti visą polici
ją, kad įvykdinti tvarką. 50 
kareivių areštuota. Keli 
sužeista.

Keistas nuosprendis.
Chicago, III.

”Parsinešęs algą jis visuo- 
> met pasigeria ir mane mu
ša,” skundėsi moteriškė. 

1 ”Jei tamista uždrausi jam 
dirbti, jis negaus algos, ne- 
pasigers ir tuomet manęs 
nemuš.” Ir teisėjas uždrau
dė vyrui dirbti.

į '
Naujas sukilimas Meksikoj.

I Washingtoną praneša, 
kad šiaurinėj Meksikos da- 
lij kilo nauja revoliucija.

• Sukilėliai jau užėmę Cavu- 
gą ir Aguas Blancas. Val
džios kariumenė pasidavu
si beveik be mūšio. Revo-



2 KELEIVIS

Peržvalga.
„Draugas” nežino ką at

sakyti.
Chicagos davatkų orga

nas "Draugas” likosi taip 
sumuštas kuniginiu nume
riu „Keleivio,” kad nežino 
ką ir atsakyti. Tokiam at- 
vėjije geriausia, rodos, bu
tų ausis suglaudus nutylė
ti, bet davatkų organas 
bando da spirtis ir da dau
giau savo „argumentais” 
save muša.

Kaip skaitytojai atsime
na, męs pastatėm kunigams 
klausimą: Kodėl jie priešin
gi socijalizmui ? Negalėda
mi į tą klausimą atsakyti, 
kunigai pjitįs pradėjo staty
ti klausiiius. Męs į juos at
sakėm Kuniginiam „Kelei
vio” njmerije (No. 44). 
Skaitytjyai galėjo musų at- 
sakymvj matyti, todėl gal ir 
atsime^ia, kad viskas tenai 
buvo /paremta faktais. Kri- 
tikujti mus faktų "Drau
gas^ negalėjo, tai prisimeta 
neja juokdariu ir sako, kad 
""Keleivis” laikęs prieš jį 

rotimus ir negerai da iš- 
.ikęs, už tai gi jis stato 

^’Kel.” vienukes su minu
sais. Męs ir nesistebim iš 
tų vienukių, nes jos ir pri
verčia daugelį bukapročių 
apleist gimnazijos antrą 
klesą, išsėdėjus joje trejis 
metus, ir eiti į kunigėlius. 
Kunigai yra pripratę gauti 
vienukes, todėl nesistebim, 
kad jie negalėjo atsakyti į 
musų klausimą, kodėl jie 
priešingi socijalizmui; vadi
nas, jie patįs nežino, kodėl 
jie priešingi. O už tokį ga
bumą tik ir skiriamos vie
nukės. Nesistebim męs ir 
iš to, kad „Draugas” nežino 
kur randasi jo pragaras, 
nes jam tik vienukės yra ži
nomos. Bet stebėtina mums 
tas, kad „Draugas” turi da 
tiek...gabumo išstatyti save 
ant juoko. Matyt, su kuni
go protu visaip gali atsitik
ti. Gal kartais ir pats ne
jaučia, kaip jo lupomis dva
sia šventoji kalba.

Tik klausykitės, su ko
kiais naujais „faktais” mu
sų „Draugas” išlenda:

” 'Keleivio' akis nekaista, jis gė
dos nepažįsta — todėl su lengva šir
dim rašo, buk Kopernikas buvęs iš
keiktas už tai, kad sakęs, jog žemė 
esanti apskritas kamuolys, o ne 
plokščias blynas; buk Bruno buvo už 
tą pat sudegintas, o Galileo po žeme 
supūdytas. Istorija sako, kad Ko
pernikas nebuvo iškeiktas, kad Bruno 
buvo sudegintas ne už 'apskritą ka
muolį’ arba 'plokščią blyną’ ir kad 
Galileo nebuvo supūdytas po žeme. 
'Keleivis' to nežino. Gaila, kad ne
siima istorijos. Už šitą>tai nesimoki- 
nimą istorijos reikia prie vienukės 
pridėti jam minusą.“

Taip rašydamas davatkų 
organas išrašo jau pats sau 
paliudijimą, kad jo argu
mentų arsenalas jau tuš
čias, o proto sandėlije pil
nas krizis. Statymas vie
nukių, arba pasakymas, 
kad kitas nepažįsta istori
jos, yra tik tušti žodžiai, o 
ne faktas. Męs specijalės 
istorijos sau neturim para
šę, bet laikomės tos, kuri y- 
ra visų priimta. Koperniko 
iškeikimas, Bruno sudegini
mas ir Galileo supudymas 
nėra musų išmislas, bet fak
tas, kurį randame kiekvie
noj tų vyrų biografijoj. Da
vatkų organas gi sako, kad 
tai melas, bet nepasako, už 
ką tie mokslo vyrai buvo nu
kankinti. Jam rodos, kad 
jo melui minia tuoj ir įtikės. 
O kurgi „Draugo” faktai? 
Kokioj „istorijoj” jis išskai
tė, kad Kopernikas nebuvo 
popiežiaus iškeiktas už skel
bi mą.kad žemė sukasi apie 
saule? Kokioj „istorijoj” jis 
matė, kad Bruno ne už tą 
patį buvo sudegintas? To 
jis nepasako. Pasirodo, kad 
davatkų organas turi pasta
tyti pats sau vienukę su ke
liais minusais už istorijos 
nežinojimą.

>.*

Męs jeigu kalbėjom apie 
ištvirkusi popiežių gyveni
mą ir nešvarius jų darbe
lius, tai ir nurodėm ,iš kur 
ėmėm tuos faktus. Kas 
mums netiki, gali persitik
rinti atskleidęs American 
Encyclopaedią ar Encvclo- 
paedią Britanicą, su kurio
mis sutinka bešališki istori
kai ir kitos enciklopedijos. 
O kurgi „Draugo” „faktų” 
šaltinis? Iš kur jis sužino
jo, kad tai neteisybė? Išei
na, kad tik davatkų organas 
gali būt autoritetu, o ką sa
ko tokia Encvdopaedia Bri- 
tanica, ant kurios yra dir
bę geriausi istorijos žinovai 
ir šimtai kitų mokslo eks
pertų, tai neturi jokios 
svarbos,nes tas davatkų ne
užtvirtinta.

Argi tai ne ironija? Argi 
ne ant juoko „Draugas” sa
ve stato?

O štai da ir kitas panašus 
jo „argumentas”:

"Teisybę mylįs ir dalykų stovį ži
nąs žmogus pasakys, kad kunigas 
nesurengė muštynes bažnyčioje Chi
cagoje arba skerdynes bažnyčioje 
Philadelphijoje, kad kun. Kaupas ne
sukėlė skandalo Pittstone ir t.t.”

Apie Kaupo sukeltą skan
dalą čionai nerašysim, nes 
tas neseniai da dėjosi ir 
skaitytojai gali atsiminti, 
kaip parapijonįs prieš jį 
protestavo. Apie Philadel- 
phijos bažnyčioj surengtas 
skerdynes taipgi nelabai 
seniai buvo nekuriuose laik
raščiuose rašoma, nes per
eitą žiemą Philadelphijos 
lietuviai apvaikščiojo tos 
skerdynės sukaktuves. Vien 
tik apie Chicagos muštynes 
visiiomenė, gali būt, jau pa
miršo, nes tai dėjosi 1906 
metais. Štai ką sako apie 
tai tu metu „Lietuva” 
No. 7:
Muštynės ir šaudymai Chicagos Lie

tuviškoje bažnyčioje.
"Nedėlioj, 11d. šio mėnesio, para- : 

pijonai lietuviškos Apveizdos Dievo 
parapijos, kurios bažnyčia yra prie 
18 ir Union ulyčių, Chicagoje, išvijo 
savo kleboną kun. Edvardą Stepona- 
vičią iš bažnyčios ir išdaužė visus 
klebonijos langus, norėdami jį visai 
išvyti iš savo parapijos. Vijimas ku
nigo iš parapijos buvo panašus į ru
sišką revoliuciją. Visi parapijonai 
sukilo prieš kunigą, tiktai policija jį 
gynė. Viena iš moterų ištraukė po- 
licijantui lazdą ir smogė su taja jam 
taip smarkiai į galvą, kad policijan- 
tas nuo porčių nukrito ir turėjo jį 
vežti į ligonbutį, kur daktarai susiu
vo jam žaizdas. Prasidėjo smarkios 
muštynės. Moterys ir vyrai rinko 
akmenis, laužė tvoras ir daužė kas 
kuom turėjo klebonijos langus ir poli- 
cijantus. Iš klebonijos vidaus pra
dėjo šaudyt į apgulusius. Tapo pa
šauti ir sužeisti šitie:
"Jonas Tamulaitis, 53 W. 18 st. pa

šautas į pilvą ir kairiąją ranką. Pa
imtas pavieto ligonbutin; sako mirs. 

"Aleksandra Dargis, 168 W. 18 st. 
pašautas į dešinę koją ir galva su
daužyta, paimtas pavieto ligonbutin. ; 

"Jonas Marazas, 32 Ruble st. į 
galva pašautas ir paimtas pavieto li
gonbutin.

"Jonas Rendzaitis. naujas zakristi
jonas, akmeniu galva pramušta.

"Micheal Kilgalen, policijantas, 
galva sudaužyta ir kojos sulaužytos, 
paimtas pavieto ligonbutin.

"G. M. Buckstahler, detektivas, vei
das su lentgaliu perkirstas.

"John Leahy, policijantas, galva su 
plytgaliu permušta.

"Thomas Maynard. policijantas, ta
po moterų nuo porčių numestas, iš 
kur pusgyvį nuvežė stacijom

"John Roche, detektivas, nugara 
akmeniu sumušta.

"Frank Alex, detektivas. suduota 
su akmeniu į kuprą ir ranka skrybė
lės špilka perdurta.

"Priežastis šios kovos yra šitokia: • 
Parapija 'Apveizdos Dievo,’ pasidir-1 
bo konstituciją, paskyrė 15 vyrų pa
rapijos administracijon. Ir kontro
liavo visus parapijos įplaukimus ir | 
išmokėjimus.

"Kun. Steponavičia ,kaip ir visi lie
tuviški kunigai ,tokios kontrolės ne- 
užkentė, ypač todėl, kad ta parapi
jos administracija ant viešo susirin- 

; kimo apreiškė, kad pas kunigą trūks
ta kelių tūkstančių dolerių parapijos j 

' pinigu. Kunigas paskyrė nauja ad
ministraciją iš dviejų ypatų. Seno
li administracija norėjo peržiūrėti 
knygas, bet kunigas su policija kny
gas iš ju atėmė. Liko pas senąją ad
ministraciją tik bažnyčios ir geleži
nės šėpos raktai ir vienos knygos, 
parodančios parapijos rokundas. Se
noji administracija 21 sausio 1906 su- ■ 
kvietė parapijos susirinkimą ir visi 
nutarė, kad kun. Stenonavičia, už ne- i 
sitaikvmą su parapijonu noru, turi 
apleist parapiją laike 5 dienų, o jei Į 
laike 5 dienu nepasitrauks, tai neduo
ti jam pinigų nė vieno cento. Kuni- į 
gas parapijos reikalavimo nepaklau- i 
sė.

"Pėtnvčioj, 9 d. šio mėnesio, kuni
gas atėjo su policija į bažnyčios skie
pą. kur parapijos sekretorius vedė 
knvgas. atėmė nuo sekretoriaus baž- 
nvčios raktus, privertė atrakyti gele
žinę šėpa, išėmė iš šėpos parapijos 
knvgas ir pinigus, koki ten radosi ir 
sekretorių, kuris taipgi buvo bažny
čios 'zakristijonu, pavarė nuo tar
nystes.

"Už tokį kunigo pasielgimą para-

1 
I

Į

pijonai baisiai įtūžo ir nutarė kunigą 
■ išvyti.”

Taip rašo „Lietuva.” Na, 
ką ant to, „Drauge,” pasa
kysi — nebuvo prie Chica
gos bažnyčios muštynių? 
Kiek dar minusų „Draugui” 
reikia prie savo vienukės 
pridėti ?

Bet to da negana. Toliau 
jis mus kritikuoja ir už an
gliškos kalbos nežinojimą. 
Mat, imdami iš knygos 
”Crimes of Preachers” fak
tus apie kunigų darbelius, 
žodį ”preachers” męs išver
tėm „kunigai.” „Draugui” 
tas nepatiko. Jis tiek 
daug žino apie anglų kalbą, 
kad pas jį žodžiu „prea- 
cher” galima vadinti visų 
kitų tikėjimų dvasiškius, 
bet niekados katalikų kuni
gą. Tuotarpu gi minėtoj 
knygoj po vienu antgalviu 
„Crimes of Preachers” tarp 
kitų randam sustatytus ir 
katalikų dvasiškius. Rodos,: 
gana aišku, kad čia katali
kų kunigai taipgi „preach- 
eriais” pavadinti.

”Draugas” taipgi jau ne- 
sykį kritikavo kitus laikraš
čius, kam tie nekatalikų 
dvasiškius vadina kunigais. 
Ypač davatkų organas py
ko, kada męs kun. Richeso- 
ną vadinome kunigu. Anot 
„Draugo,” Richesonas buvo 
tik pastorium, bet ne kuni
gu. Tuotarpu pas anglus 
„pastor,” „preacher” ir 
„priest” reiškia vieną ir tą 
patį. Kitaipirnegalibut,nes 
tai vienas amatas. Jeigu jau 
protestoniško pastorio ne
galima butų vadinti kunigu, 
tai jau ir vokiečių rubsiuvio 
negalima butų vadinti rub- 
suviu, bet šnaideriu, nes 
vokiečiai jį taip vadina. 
Bet jeigu męs žodį „Schnei- 
der” verčiam į lietuvišką 
„rubsiuvys,” tai ir žodį 
„Pastor” galime versti į lie
tuvišką „kunigą.” Ar neaiš
ku?

Štai da pavyzdis:
”By order of Gardinai O’Connell, 

St. Rocco’s Lithuanian Catholic 
church is to be elosed indefinitely. I 
Members of the parish will attend 
services in the hall of st. Edward’s I 
church. Rev. E. J. Dolan, acting į 
pastor, announces a mass for the 
members of the Lithuanian parish at 
10 o’clock Sunday.”

Tokis pranešimas tilpo 
pereitoj sąvaitėj Brocktono 
anglų dienraštije. Kas su
pranta anglų kalbą, tas ma
tys, kad čia pats kardinolas 
O’Connell vadina katalikų 
kunigą Dolaną pastorium.

Na, kam čia reikėtų duoti 
vienukę su minusu—kardi
nolui O’Connell’iui, ar da
vatkų organo redaktoriui 
kun. Kaupui?

Užbaigdami pasakysime 
nevedusiems 
ką: mažiau
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tėvams štai 
romansuokit, 

vyručiai, su savo gaspadi- 
nėmis, o daugiau mokinki- 
tės, nes kitaip perdaug iš- 
statot save ant juoko.

Petrauskas Amerikoj.
„Vien Liet.” praneša, kad 

6 lapkričio New Yorkan at
važiavo Mikas Petrauskas 
ir šiuom žygiu apsigyveno 
Brooklyne.
Da apie korespondencijas

Viename „Kel.” numerije 
męs išreiškėme džiaugsmą, 
kad musų korespondentai 
pradeda prisiųsti vis nuose
klesnes žinias ir kad kores
pondencijos liko tiesiog įdo
miomis žiniomis. Sykiu nu- 
rodėm, kad tik publikos nu
mylėtuose laikraščiuose ko
respondencijų daugiausiai 
telpa.

”Kova” savo peržvalgoj 
ant musų patėmijimo sako, 
buk korespondencijos nėra 
svarbiais raštais, esą, labiau 
išsilavinę skaitytojai jų ne
skaito ir nuobodžiauja jo
mis. Korespondencijos e- 
sančios talpinamos tik su 
tuo tikslu, kad gaut daugiau 
skaitytojų iš tų miestų, iš

kurių korespondencijos tel
pa.

Męs turime pasakyt, kad 
tokis išvedimas yra visai 
klaidingas. Ir štai dėlko: 
Jei musų laikraščiai netal
pintų korespondencijų, ką 
męs žinotume, kaip teka lie
tuvių gyvenimas Amerikoj, 
kuomi jie užsiima, kaip jie 
gyvena, ką jie dirba, kaip 
lavinasi, ką jie veikia ir tt.? 
Jeigu męs norime ką nors 
veikti tarp savo tautos at
eivių, męs turime juos pa
žinti. O kad pažint, reikia 
sekt jų gyvenimo bėgį, ku
ris nuolatos mainosi. Gau
tosios korespondencijos tar
tum susumuoja mums visą 
lietuvių stovį, jų judėjimą, 
jų kultūrišką laiks nuo lai
ko besimainantį laipsnį — 
ir męs tuomet pažįstame 
lietuvius, žinom jų ydas ir 
kiltumus, žinome, kur ir ko
kia parama reikalinga. Da
leiskime, šįmet tūluose mie
stuose atsirado lietuvių tar
pe Roosevelto šalininkai. 
Kada apie jų bernišką dar
bą liko pranešta korespon
dencijose, redakcijos turėjo 
progą persergėt visuomenę, 
pačių roose velt iečių energi
ja nupuolė, kada jie pama
tė, jog jų miesto ir kitų mie
stų lietuviams apskelbiama, 
kad tokis tai ir tokis Luko
šius agituoja už Rooseveltą. 
O pastarojo šunybes laikra
ščiai jau apgarsino. Publi
ka pradeda su panieka at
sinešt i savo kaimynus, tar- 
liaujančius kapitalistams. 
Arba — tai iš vienur, tai iš 
kitur pranešama apie įvy
kusias prakalbas, koncertą, 
teatrą, balių, kartais apra
šomos peštynės ir jų prie- 
žastįs. Kitų miestų lietu
viai, matydami, kaip kiti 
veikia, patįs ima krutėt, ži
no kaip apsisaugot nuo 
peštyni ųir iktokių ne
smagumų parengimuose, 
nes iš kitur apie tai jau 
skaitė.

Perdaug vietos užimtų 
privedžiojimas pavyzdžių, 
kiek naudos mums atneša 
korespondencijos. Iš jų męs 
susipažįstame su 
siais darbininkų priešais, 
su jų nelaimėmis, 
kulturišku stoviu, progresą ■ 
vimu ir tt. Inteligentiškam 
žmogui, ypač visuomenės 
veikėjui, korespondencijos 
yra neišsemiamas turtas. 
Jeigu jomis nemiobodžiau- 
ja paprastieji 
tai 
jos turėtų būt žingeidesnės 
už visus kitus laikraščio 
skyrius.

”Kovoj” rašoma, buk tik 
tie laikraščiai daug kores
pondencijų talpina, kuriems 
stoka gerų raštų.

Ar gali da būt kas klai- 
dingesnio, kaip šita nuomo
nė? Taip vadinamiems ge
riems raštams (Reikia ma
nyt, ”Kova” vadina gerais 
raštais straipsnius) vieta 
netiek laikraščiuose, kaip 
žurnaluose, brošiūrose ir 
knygose. Iš trumpų laikra
štinių straipsnelių išsilavi
nęs skaitytojas nė kas-žin 
ką beišmoks. Jam reikalin
gi ilgesni raštai, kuriuos jis 
atras tik knygose. Laikraš- 
tij jis turi atrast bėgančių 
dalykų stovį ir medegą, ku
ria galėtų pasinaudot kaipo 
faktais jau įgytam žinoji-! 
mui. Korespondencijos y-; 
ra geriausia medega inteli
gentiškam žmogui, iš kurios 
jis supras, kur ir kaip su
naudot savo veikimą, iš ku
rios jis pažins musų žmo
nes. Ir juo daugiau kores
pondencijų kuriame laikra- 
štij, ir juo labiau jos beša
liškos, tuo daugiau jos ži
nojimo duoda mums ir su
stabdo mus nuo eikvojimo 
pajiegų ten, kur jų nereikia.

Ne dėl straipsnių stokos 
tūlų laikraščių korespon-

i

niekšiau-

vdomis,

skaitytojai,
labiau išsilavinusiems

I
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p. Vasiliauskas. Neišklau
sę kaltinamojo, nuospren
džio da negalime rašyti. 
Tikimės, kad R. Vasiliaus
kas ant to atsilieps.

I

• dencijos yra talpinamos — 
nes straipsniais lengviau 
pripildyti laikraštį Ir juos 
sutvarkyti, — bet dėl kore
spondencijų viršijančios 
vertės. Ir vėl męs primena
me, kad juo labiau jos beša
liškos ir teisingos, tuo ge
resnės. O tokių korespon
dencijų randasi vis daugiau 
ir daugiau. Męs džiaugia- 
męs iš korespondentų ga
bumo ir darbštumo.

Nors vienas laikraštis 
ir išsitarė, kad tik tuomet 
turėsim geras koresponden
cijas, kada apmokėsime ko
respondentus, bet su tuo 
męs niekad nesutiksim. Nu
samdytas korespondentas 
negali visur pats būt ir sa
vo akim matyt. Jis rašytų 
pagal kitų pasakojimus, o 
tuomet daugausiai neteisy
bės įsiskverbia. Dabarti
niai korespondentai tan
kiausiai praneša tik savo 
akimis matytus ir girdėtus 
savo ausimis atsitikimus. 
Jie praneša iš tokių gyveni
mo užkampių, kur nusam
dytas korespondentas nė 
nepralystų.

Nusižudė darbštus soci- 
jalistas.

Užpereitoj nedėlioj Gi- 
rard mieste nusišovė socija- 
listiško laikraščio „Appeal 
to Reason” įsteigėjas Way- 
land. 
rašytojas ir 
žmogus. Jo laikraštis bu
vo taip gabiai vedamas, kad 
šiandien jis turi jau suvir- 
šum milijoną skaitytojų. 
Wayland vedė aštrią ko
vą su kapitalizmo šunimis, 
už tai gi niekad beveik iš lo nepastebėjau. Dagi paai- 
teismo neišeidavo. Viena škino, kad Europoje kultu- 
byla užsibaigdavo ,valdžia ra pasiekė dabartinį laipsnį 

. Ir dabar tik iš dėkos katalikiškos 
Nors dvasios. Jeigu butų pasa

kęs, kad tūkstantmetinį lai
psnį kultūros nupuldė, tai 

j tikėtų kiekvienas protau
jantis žmogus. Prie to, gy
rė davatkiškas mokyklas, o 
peikė visas kitas nekataliki
škas.

Kalbėjo ir antras kuni
gas, kurį pirmininkas pers- 
tatydamas gerokai žiovavo, 
todėl negirdėjau kokis ir iš 
kur. Šis kalbėjo apie tau
tą, bet ką, tai niekas nežino; 
nors gerai klausiaus, tečiaus 
ir nuo daugelio kitų girdė
josi skundimasi, jog taipgi 
nieko nesupratę. Geriau sa
kant, plepėjo, nes apie tris 
kartus pertraukose kalbėto
jas atsiprašinėjo sakyda
mas, jog jis plepąs. Tas ge
rai, jei pats prisipažįsta.

Tiek to butų su prakal
bom. bet kad matėsi nelemti 
jų tikslai, tad stengsiuos iš
rodyt! juos. Šįmet kunigas 

■ sumanė statyt mokyklą mu
rinę į vietą medinės. Dar
bas ėjo sparčiai, nes Chica- 
gos vyskupas pinigų duodąs 

' įvalias.
Mokyklai padėjus pama

tą, kunigas rūpinosi nuo 
kiekvieno išlupt :po $15.00. 
Nors žmonės papratę kirp
tis pas kunigus, bet taippli- 
kai daugelis buvo priešingi. 
Kunigas, matydamas para- 
pijonų neduosnumą, nubė
go į dratų dirbtuvę, kur 
daugiausiai lietuvių dirba ir 
meldė dirbtuvės valdybą, 
kad kiekvienam lietuviui su
laikytų algos po $15. Bet 
ten kunigas gavo durnium 
pavadinti. Parapijonįs ne
tekę kantrybės pradėjo ne
duoti ir neklausyti kunigo 
užmanymų, nes pinigų nes
pėja duoti, pav., — po $6 au
sinė, vargonams po $2 ir 
mokyklai po $15 — viso į 
metus $23.

Mokykla lėšuosianti arti 
$20,000, ir ji yra vyskupo 
nuosavybe. (Todėl kirpimo 
galo neprieis kunigai Wau- 
kegane, nes iki „eudnai die
nai’ jie nuošimčio neišmokės 
vyskupui. Toji mokykla

KORESPONDENCIJOS

Buvo tai gabiausis 
darščiausis

užvesdavo kitą, 
jis buvo po teismu. 
Wayland buvo žmogus su 
nepaprastu gabumu ir ge
ležine energija, bet nuolati
nis persekiojimas įvedė jį 
desperacijon ir jis nutarė 
velyk atimt sau gyvastį, 

už teisybę amžinai 
niekšų perse-

negu 
būti vagių ir 
kiojamu.

Kas buvo Adam Kutra?
„Tėvynė” (No.46) prane

ša labai įdomią žinią. Skai
tytojai da atsimena, kad a- 
nais metais, viešint Ameri
koje kun. Olšauskui, pas
klydo gandas, kad jisai yra 
artimas policijos bičiulis. 
Ne visi tam norėjo tikėti. 
Nebuvo tam faktų. Bet 
štai atsiranda kokis tai A- 
dam Kutra, kuris revoliuci
jos metu tarnavo Kauno 
žandarų vąldyboj (taip jis 

 

pats sakėj ir matė tenai
J Konstantina”ote

Olšauskui) padėka- 
andarų viršinin- 
oširdų bendra- 

žandarams. 
,kad tas teisybė, 
tra padarė vi- 
inomą „affidavi- 
ino jį pas nota- 

pasiuntė keliems 
s („Keleivis” jo 

Tasai „affidavit” 
o j.” Tas jau buvo 
kun. Olš. ištikrų- 
sėbras. Bet tas 

Apie tai visi jau 
vienas dalykas

”dlia 
(kun. 
vonę nuo 
ko už jo 
darbiavim 
Prirodym 
Adam 
siems jau 
tą,” užtv 
rijų ir 
laikrasci 
negavo), 
tilpo ”K 
faktu, k 
jų žand 
nesvarbi 
žino. T 
čia svariais — kas per vie 

 

nas būvi tasai Adam Kut 
ra?-

nl

šviečia, 
ta du 
ko ir

Tėvyfiė” tą paslaptį ap- 
Ji patalpino gre- 
rašu: R. Vasiliaus- 
Kutros, kuris bu-

j

I

vo pasifašęs po tuo „affida-

WAUKEGAN, ILL. ..
Spalių 27 dr-stė šv. Juo

zapo surengė balių su pra
kalbomis ir dainomis. Pir
miausiai mažų mergaičių a- 
pie du tuzinu padainavo 
„Lietuva Tėvynė Musų” ir 
keletą kitų; dainos atliktos 
vidutiniškai. Paskui išėjo 
vietinis kunigas kalbėt. Šis 
ponas kalbėjo nežinia ko
kiam upe ar stovij būdamas, 
nes, priešingai, tokių ne
sąmonių nebūtų pasakęs. 
Jis sakė, jog Francuzijoj e- 
sąs dabar socijalizmas (Gal 
dėlto, kad apribavo kiek ku
nigams gaspadinių laiky
mą) ir toji tvarka baisiai 
netikusi, nes socijalistai 
daug biauriau išnaudoja, 
negu kapitalistai, ir žmonių 
daugiau išmiršta, o mažiau 
gimsta, o tai dėl to, kad už
viešpatavo negeistini bedie
viai, socijalistai ir masonai. 
Bet kas tie masonai, matyt, 
žmogelis nenuvokia, o bur
ną aušina. Jis tuos „fak
tus” kalbėjo žiūrėdamas į 
popiergalį vadindamas jį 
laikraščiu, bet panašaus 
laikraščio nesu matęs. Grei
čiau, kad kunigėlis tą stati
stiką sufabrikavo, nes daug 
apie Francuziją skaičiau to
kių statistiškų argumentų 
tūluose klerikalų organuo
se, vienok tokio riebaus me-

arašai labai pana-vitu.
šus vielas j kitą ir eksper
tas pripažino, kad abudu 
jie ta įačia ranka rašyti. 
Vadinį, R. Vasiliausko 

 

ranka /buvo rašytas ir ta

 

sai ga^us „affidavit.“
Ar “ --------
Da

pasit
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įdomi žinia?
r lauksime, ką savo 
inimui pasakys pats
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KELEIVIS 3

GARDNER, MASS.
Pas mus suiro viena lie

tuviška šeimyna, kuri turė
jo tris vaikus. Moteris susi
giminiavo su kitu vyru, ką 
pastebėjęs jos vyras, kasžin 
kur išvažiavo. Neužilgo ir 
moteris išdūmė.

Toj šeimynoj nesimatė 
noro ką nors skaityti. Alus' 
ir kazyros — tai jų nuolati
nis svečias.

šventakupris.
\VORCESTER, MASS.
Musų kunigėlis labai ne

mandagiai su lietuviais pra
dėjo elgtis. 11 lapkričio bu
vo ietuviškos vestuvės. Ku
nigas nuėjo prie durų ir ta
rė trims vyrams: „Eikite iš c*
čia, nes čia nevieta gyvu
liams.” Tie vyrai išrodė v
kur kas geriau už patį kuni
gą. Ar ilgai ivorcesteriečiai 
duosis save gyvuliais vadin
ti? Vincelis.

lėšuoja daug, bet gėda žiū
rėti į ją, todėl kad labai pa
naši į čeverykų fabriką, o 
ne mokslo įstaigą. Tik tiek 
atskiri, kad viršui pusėti
nas kryžius užneštas. Taigi 
tos prakalbos ir dainelės bu
vo meškeriojimu žmonelių 
dolerių.

LEVVISTON, ME.
2 lapkričio LSS. 105 kuop. 

statė ant scenos „Neatmez- 
gamą Mazgą” ir „Nutruko.”

Čia tik-pirmas lietuviškas 
teatras, bet nusisekė gerai. 
Aktoriai roles išpildė ga
biai.

Po teatro buvo monologai 
ir deklamacijos. Geriausiai 
atliktas „Ponaitis Ameri
koj.” Sakyta Džiano Bam
bos „spyčius.” Vakarėlis už
sibaigė šokiais. Publikos bu
vo apie 300 ypatų.

Ten Buvęs.
COLUMBUS, OHIO.

Lietuvių čionai yra nema
žas būrys, bet nėra inteli
gentiškų spėkų, nėra vado
vo, todėl gyvenam visi pa
krikę ir jokio kultūriško 
darbo negalim pradėti.

Darbai šiuomi laiku eina 
gerai ir uždirbti galima ne
blogiausia, tik darbai labai 
sunkus. Vargų paukštelis.

ATFIOL, MASS.
Darbai čia eina gerai.
Lietuviai visi apsnūdę. 

Visas jų judėjimas kun. Ja
kaičio rankose. Niekur ne
girdėt tiek peštynių, areš
tavimų. kaip čia. Žmonės 
girtuokliauja nuo širdies. 
Vyrai tamsus, bet ir mote
rėlės tokios. Jos čia turi 
Kristaus bobutės (šv. Onos) 
draugystę, bet ten viskas 
davatkiška. Viena mergina 
nusipirko „Kel.” kuniginį 
numerį, tai tūla P. S—tė: 
puolė sudraskvti.

J. Kalvaičia.
NEWARK, N. J.

30 spalių 11 LSS. kp. tu
rėjo surengtus debatus te
moj „Ar socijalizmas page
rins darbininkų būvį?” So
cijalistai iš savo pusės pa
statė debatoriu A. Purvį ir 
buvo užkvietė „Žiburėlio” 
draugystę dalyvaut deba
tuose, ir kad nuo savęs pas
kirtų oponentą apgint prie
šingą pusę. „Žiburiečiai” 
ant to nepristojo, nenorėda
mi parodyt, kad jie negali 
prieš teisybę atsilaikyti. Ve- 
Ivk jie sumanė pastatyt so- 
cijalistams tokius reikalavi
mus, kad negalėtų išpildyt, 
na, ir tokiu budu bus prie
žastis atsisakymo, dėlko ne
stoja į debatus. Jų reikala
vimai buvo toki: kad socija
listai susirinkusiai publikai 
laike debatų neleistų delnais 
ploti, kad atšauktų tilpusią! 
No 36 „Kel.” korespondenci-! 
jy- ' i

Socijalistai negalėdami 
„žiburiečių” reikalavimus | 
išpildyt, pasiliko tik su pu
blika debatus laikyti.

Purvis aiškiai atsakinėjo 
ant užklausimų. Klausyto
jų buvo prisirinkę pilnutė! 
svetainė ir užsilaikė ramiai, 
išskyrus kelis „žiburiečius,” 
kurie bandė kelt betvarkę, partijų daromą betvarkę A- 
bet nesisekė. Jie jau iškal- 
no varė agitaciją, kalbino 
senas bobeles, kad eitų į pa- 
gelbą. Vargonininkas suor
ganizavęs Marijos tarnaites 
atvedė „kovoti.” Tos pradė
jo laike kalbų kitiems pa- 
mėgzdžiot, šaipytis, sėdy
nes spardyt, prie to prisidė- 
io ir profesorius L—kas. 
Vienas iš klausytojų pava
dino „Žiburėlio” profesorių 
trijų pėdų ir pusės milžinu 
ir už betvarkės kėlimą liepė 
prašalint iš svetainės. Tai 
labai nenuoramom nepati
ko ir nelaukę, kada juos va- 
rvs laukan, patįs rėkauda
mi išėjo.

Pabalio Vykšris. 1

ATHOL, MASS.
4 lapk. sustreikavo Lee 

Brotlers čeverykų dirbtu
vės pipieruotojai (čia dirba 
baltudčeverykus). Pirmiau
siai darbą metė p. J. Bra
žinskas (ženotas žmogus); 
jo pavyzdį pasekė kiti. Mat, 
liko įųmušta moketis už 
darbą ’ki 25 procento. Strei
kierių vietas tuoj užėmė ži
nomi L„„l” 
P—žis ir kiti.
turėjo .5’įžti Į drabą. Streik
laužiai išdirbo tik 7 .valan
das ir Ižiaugiasi, kad pasi
sekė st'feiką sulaužyt.

8 laplr. sustreikavo 
du kalėjai. Jie laikėsi 
solidariikai, kad už 1 
streikashiko laimėtas. __
dėta pi 20 ir 25 procentus 
algos už.dabrą.

Tą pačią dieną sustreika
vo apie 11 vai. padų siuvė
jai.. Ir ne tuoj laimėjo.

11 laplr. sustreikavo prie 
kurpalio dirbantieji ir tūli 
kiti darbaiinkai. Jie ketina 
nepasidujt, kol' tik pilnai 
laimės. Tik vargas, kad čia 
yra.visokių kunigų šalinin
kų, kurie ■ visokiais budais 
trukdo streiką.

Patartina į čia nevažiuot 
i darbo jiešįot.

1 1 "r

Per 19 kp. darbštumą tu- tikos, III Prirengimas prie jis visą savastį parapijos skundė policijos viršinin
• T TT~^ 1 • > • i • V 1 • -a K M • 1 1 V — Y T • I • • V • 1 v • > • • .rime jau 3 Trime jau 3 kuopas Brookly- pilietiškų popierų. Mokin- paliko žmonėms, 

ne. 19 kp .nėra inteligentų, i tojus duoda „Y. M. C. A?’ 
todėl sunku ką nors sparčiai: veltui, bet kuopa turi ran- 
nuveikti, bet esantieji na-idavot ruimus dėl mokyklos, 
riai darbštus, vaidų tarp Mokslas mokiniams veltui, 
savęs nekelia, todėl ir dar- Mokykla atsidarė Tautiška- 
bas sekasi. Pas mus nėra me Name. Mokinių yra 
tokių, kurie kurstytų kitus 
prie narių išbraukimo ir 
spendavimo. J. Kuns.

BROOKLYN, N. Y.
2 lapkr. Centr. Brookly- 

no Bažnytinis Choras statė 
ant scenos „Kaminkrėtį ir 
Maluninką” ir dainavo Du- 
boiso kantatą. Dėl choro 
silpnumo kantata sudainuo
ta nevisa. Baritonas ir su- 
pranas giedojo vidutiniš
kai, bet tenoras visai silp
nai. „Kaminkrėtį ir Malu- 
ninką„ perstatant, kiek ge
riau roles atliko Kriaučiū
nas, Kancieriutė ir Bukš- 
naitis.

Pabaigoj buvo šokiai. Pu
blikos susirinko nedaug.

Mislinčius.

už tai, kad vienas policistal 
nemorališkai pasielgė su j« 
duktere. tas sušaukė visuį 
policistus iš to skyriaus ii 
sustatė į eilę ir liepė merl 
gaitei parodyt kaltininkJ 
Ji perėjo per eilę ir atėjid 
prie Greeno parodė su pir 
štu. Ištyrus tą viską poli 
cistą buvo paleidę, buk ta 
nekaltas, o mergaitę atida 
vė į priežiūros namus, ir tol 
kiu budu manė, kad viskas 
apmirė. Vienok atsirado ia 
tokių, kurie partraukė ii 
kitos valstijos detekrivus 
kurie surinko visus prirody
mus ir liudininkus ir prida
vė miesto užveizdai. Mies
to užveizda pasiremdamas 
prirodymais suareštavo po-

Kitaip gi 
atsitiko su klebonu antros 
— R.-K. — parapijos... Kle
bonas turėjo surinkęs apie 
3 tūkstančius dolerių dėl 
pirkimo bažnyčios. Ir štai 
vieną giedrią dieną pasigir- 

i do, kad klebonas apleido pa
rapiją ir išvažiavo Chica- 
gon. Žmonės pradėjo vi
saip šnekėti: vieni sakė, kad 
kunigėlis aptieką užsidėjo, 
kiti gi visai keistai manė ir 
visokių kalbų buvo, vienok 
jie laukė nedėldienio. Atė
jus nedėldieniui, įvairių 
nuomonių žmonės traukė į 
koplytėlę pažiūrėti, nes pa
sigirdo, jog paskirtas nau
jas klebonas, Edvardas V. 
Grikis iš Waterbury, Conn. 
Štai pasirodė naujas—jau- licistą ir padavė teisman 
nas klebonas. Per vidurį mi- j 
šių prieš pamokslą kunigas: 
išsiėmė popierą ir pasakė, 
jog tai laiškas nuo vyskupo, 
ir perskaitė jį žmonėms. 
Laiške buvo nurodyta, kad 
vyskupas paskiria jį misi-: 
jonierium New Haveno lie
tuvių ir kad buvusis klebo
nas išvažiavo į kitą vysku
piją , o pinigus parapijos 
paliko bankoje ant vysku
po vardo, bet kiek tų pini
gų yra, tai jaunas klebonas 
nepasakė. Taipgi paaiški
no, kad yra sušnekėta pir
kti lenkų seną bažnyčią ir 
tik reikia daugiau pinigų. 
Žmonės išėję iš bažnyčios 
labai kritikavo tokį pasiel
gimą buvusio klebono, kad 
žmonių sudėtus pinigus ne
paliko žmonėms, o airių vy
skupui, ir tai be jokios at
skaitos, tatai nežada dau
giau duoti pinigų svetim
taučių vyskupams. Taipgi 
jie neužganėdinti tuom, kad 
jau suderėta lenkų bažny
čia be žinios visuomenės. Ir 
pats buvusis klebonas aiški 
no žmonėms, I 
čia nėra tikus, nes jau labai 
sena ir griūva, vienok išva-

I

Name. Mokinių 
šiuom sykiu apie 60; tiki- 

i ma, kad bus ir da daugiau 
j norinčių mokintis. Toliau 
nutarė rengti prelekcijas; 
rodos, kad pirmu prelegen
tu bus drg. S. Michelsonas.

P-nas M. Petrauskas jau 
Brooklyne. Buvo girdėti, 
kad rengia koncertą ant 30 
laipkr., bet sako, perkėlęs 
net po Kalėdų.

Prieš rinkimus „V. L.” 
su savo „inteligentais” Mar- 
tum ir Liutkausku vedė a- 
gitaciją už Progresivišką 
partiją; dabar tai visi vaik
ščioja nusiminę, kad pra
laimėjo.

Abelnai Brooklyne teat
rų, prakalbų, prelekcijų ne
trūksta, prie to ir paprastų 
balių užtenka.

Liaudės Mokykla jau, tur
but, liko tik su pora narių, 
nes trečias narys, Baniulis, 
slapta pasitraukė nuo p. 
Paukščio ir nuo Liaud. M. 
ir išsinešdino iš Brooklyno.

„Tarka” jau kapuose po
rą mėnesiu. Nežinia, ką 
dabar jos kompanija pra
dės budavoti.

Lapkr. 3 buvo sušauktas 
susirinkimas suvienijimui 
sceniškų spėkų, bet nepa- 
vvko, nes 
prieiti prie 
kuris rištų 
visų labo,

į tautiečių ir klerikalų.
Liet.” nežino ką šneka tame 
reikale;ji sako: „socijalistai 
tam drūčiai priešinosi.” Tai 
grynas melas. Tą konfe
renciją kvietė du iš socija
listų nariai ir vienas tautie
tis. Na, ir kaip tu, „V. L.,” 
drįsti sakyt, kad tie žmonės 
buvo priešingi? Tau bile 
melas.

Visų draugysčių konfe
rencija atsibus 24 lapkri
čio, 101 Grand st., antrą v. 
po pietų. Manoma yra, kad 
daug svarbių dalykų bus 
aptarta ir nuveikta.

Juozo Draugas.

Kaltininką gina trįs advo
katai, tarp kurių vienas y 
mažne smarkiausis vis 
mieste. Su kitu policij 
viršininku irgi pasirodė n 
gražus darbelis. Viena 
žmogus rado savo stuboj 
ant komodės laikrodėlį 
įmuštu vardu minėto virši 
ninko. Jis nieko ne 
niekam ir laukė, kas toliai 
bus. Pol. viršininkas, ma
tyt, išsitraukęs buvo, nes 
neatsiminė, kur laikrodėl 
paliko ir pagarsino, kad 
jam pavogė besimainanĮ 
drabužius policijos stotiį 
žmogelis perskaitęs tokią 
naujieną labiau pradėjo tė- 
myt ir „ponelį” sugauna 
prie savo moteries... Tada 
nunešė laikrodėlį policijos 
viršininkui ir perstatė da
lykų stovį... Nežinia, kaip 
bus toliau su tuo nelaimin
gu.

Šiomis dienomis išduotas 
1 prisakymas, kad jeigu kui 
kas sugaus policistą darbe 
laike geriant svaiginančiu!

GARDNER, MASS.
10 lapkr. atsibuvo lietuvių 

korporacijos susirinkimas. 
Jis tęsėsi visą pusdienį. Bu
vo karštų ginčų, net ne
švarių, bet kaip įgyt namą, 
nenutarta. Priežasčia to 
buvo vientik prezidentas p. 
Kriščius, kuris nemokėjo 
vest susirinkimo ir buvo ne
mandagus. Netik kad jis 
negaudo kalbėtojų minčių, 
neformuliuoja kalbėtojų iš
sireiškimus ,bet ir gerai su- 
formuliuotus klausimus 
nesuprantantiems duoda su
painiot.

Nekurie — ir aš — aštriai 
nupeikė prezidentą už nea
tidumą ir varginimą žmo
nių bereikalo. Už tai skirs- 
tanties susirinkimui mane 
gana riebiai iškoliojo.

D. J. Klinga.
RAUISTON, NEB.

Už 5 mylių nuo So. Oma- 
ha randasi šis miestelis. 
Yra čia viena geležies lie
jykla, kur dirba ir lietuvių 
keletas. Per vasarą darbai 
ėjo gerai, bet dabar sustojo. 
Jau 3 savaitės, kaip 100 pe
čių dirbėjų nedirba. Sako, 
kad tik kovo mėnesi j atsi
naujins darbas.

A. A. žalpis.
BROOKLYN, N. Y.

2 lapkr. čia statė ant sce
nos „Kaminkrėtį ir Malūni
ninką. Vaidino C. Brooklv- 
no Choras po vadovyste p.
K. Strumskio. Vaidinimas 
pavyko vidutiniškai. Pu-

į blikos atėjo visai mažai, nes 
čia tautininkai su p. S—kiu, 
kaipo bažnytiniu, pešasi už 
liaurų vainikus. Tą patį va
karą tūli jų sumanė ir pa- 

I rengė balių Tautiškam Na
me, kad užkenkt p. S—kio 
„bizniui.” Mat, pirma tų 

N. Kalenda, pačių ponų buvo norai, kad 
susijungus užkenkti vieti
niams socijalistams, bet pa
starieji nieko neatbodami 
varė ir varo savo darbą pir
myn. Dabar tie du „kati
nai” susipešė ir drebia vie
ni ant kitų klijus.

Nedėlioj, 10 lapkr., Liet. 
| Moterų Progresiviško Su
sivienijimo 1-ma kuopa vai
dino „Pirmieji žingsniai” ir 
buvo dainos, kurias vedė p.
L. Ereminas. Vaidinimas 
pavyko vidutiniškai. Tūli 
aktoriai lošė tikrai gerai, 
bet kiti atliko savo roles 
prastai. Dainos labai gerai 
sugiedotos. Visas Vakarė
lis buvo puikus.

Lapkr. 10 LSS. 19 kp. lai
kė susirinkimą; nutarė už- 
laikvt vakarinę 
angliškos kalbos 
čiais kursais: I Angliškai 
skaitvt ir rašvt, 
koniškos istorijos ir aritme-

katalikai Š—vis,
Streikieriai

pa- 
taip 
vai. 
Pri-

I

• v

nebuvo galima 
tokio rezultato, 
tą klausimą dėl 
t. v. socijalistų, 

„V.

ueoonas aiški- gėrimus, tai išsyk bus pra 
kad ta bazny- šalintas nuo tarnystės.

10 lapkii Liet. Sūnų ir 
Dukterų D-tė nutarė prisi
dėt prie Liet. Imigr. Šelp. 
Draugijos su 107 nariais. 
Mokės pc 20c. kiekvienas 
narvs kas metai, 
tą išrinkta į___
M. Vasiliauskas.

Į komite- 
J. Kavlaičia ir

J. Kavlaičia.
Winnipeg, Man., Canada.
Iš 28 į 29 spalių čia pra

dėjo snigt ir tiek prisnigo, 
kad ryte karai nėjo, kol 
sniegas neliko nukastas. 
Daugelis automobilių liko 
parvežta į Y’innipegą. Mat, 
jų savininkai buvo išvažia
vę ir nesitikėjo tiek sniego. 
Didžiuma darbininkų nega
lėjo eiti į darbą 29 spalių 
dėl didelės audros.

So. BROOKLYN, N. Y.
30 spalių per L. S. S. 19 

kp. pasidarbavimą įvyko čia 
prakalbos. J. Šukys kal
bėjo apie kapitalistų trijų

merikoj. Jis nurodė, kiek 
daug prostitučių yra New 
Yorke, kurios turi save par-i 
sidavinėt dėl šios netiku
sios tvarkos. Paskui aiški
no, ką suteiktų socijalizmas 
darbininkų klesai.

A. Purvis irgi kalbėjo a- 
pie partijas. Labiausiai jis 
tarkavo Roosevelto partiją. 
Jei Rooseveltas butų numi
ręs, sakė jis, ir tos partijos 
nebūtų.

J. Šukys paklausė ,ar ne
norėtų publika, kad sutvert 
čia socijalistų kuopą. Pa
kilo 17 rankų. Liko sutver
ta kuopa ir pavesta A. Pur- 

I viui padaryt joje pilna tvar- 
1 ką.

i

mokyklą 
su sekan-

II Ameri-

MONTREAL, CANADA.
Čia yra D.L.K. Vytauto 

Kliubas. Tai didžiausia 
d-tė. 3 lapkr. atsibuvo kliu
bo mitingas. Svarstyta apie 
namo pastatymą. Vos tik 
pradėta šį bei tą kalbėt, 
kaip gauta žinia, jog atsi
lankys kunigas. Žmoneliai 
pas mus baugus. Tiesiog 
sumišimas įvyko kunigo be
laukiant. Atėjo ir kunigas. 
Žmonės da labiau persigan
do ir atsistojo. Kunigas lie
pė sėstis. Jis paklausė, kas 
čia svarstoma. Paaiškinta, 
kad apie namą. Kunigas 
išklausęs svarstymus įnešė, 
kad tokio namo nereikia. 
Tūli laisvesnieji nariai ėmė 
priešintis. Kunigas papra
šė paskolint bažnyčios rei
kalams 3 tūkstančius dole
rių. Tūli nariai jau norėjo 
duot, bet kiti priešinosi. Po 
ilgu ginčų pavyko paskolint 
bažnyčios reikalams $300. 
Tuos narius, kurie priešino
si paskolai, kunigėlis iško- 
liojo taip, kad teisme jam 
prisieis pasiaiškini. L. M.

I

NEW HAVEN, CONN.
Jau buvau rašęs „Kel.,” 

kad čia randasi dvi lietuvi
škos parapijos, nes tūli 
žmonės nesutiko atiduoti 
savo turtą airių vyskupui. 
Ant laimės, ar nelaimės, vis
kas persikeitė: kunigas ne- 
prigulmingos parapijos pra
dėjo ne pagal norą pąrapi- 
jonų elgtis; tuoj jis tapo 

| prašalintas. Išvažiuodamas

i

_________ Pas mus susitvėrė kuni 
žiuodamas padarė sutartį,-gy unija . (ne katalikų) Ji 
tik nežinia, ar žmonės duosjve(^a aštrią kovą su Karce 
pinigus.________________ ; momis ir už mažiausį prasi

‘ x žengimą sustabdo ga virių
Dabar tų žmonių atsidarė Haįsniu gimėt jie nenor 

akis, kad pinigai, kurie su- duot ‘80 ‘leisnių. Maty- 
dėti žmonių pirkt bažnyčią, dami, kad sunku išnaikini 
nepriklauso jiems, o vysku- karčemas 
pui.

Kaip toliau eis parapijos 
reikalai, sunku įspėti. Dau
guma mano, kad išnyks 
kaip „Grigo bitės,” nes ma
žai tokių randasi, kurie no
rės svetimtaučiams 
triūsą atiduot.

Neseniai čia vienas 
kinas girtas eidamas 
tiltą įpuolė į upę ir prigėrė. 
Sargas, kuris stovėjo ant 
sargybos, sako, kad vaiki
nas pats per tvorą perlipo _  _________ ________
ir nupuolė į upę. Kadangi njgų komandą vienu vaka- 
velionis buvo geras katali- ^ 115 paleistuvių namuos 
kas, tad palaidojo su baz-' SUįmė ir turėjo užsimokėt 
nytmėm apeigom. baudą, o kiti ir šaltąją pa-

Prieš prisaikintųjų teis- matė. Musų gi kunigelia 
mą eina nepaprasta byla po-! retai ką apie tai svarsto., 
licisto J. F. Greeno už išža-1 Gal dėl to, kad neženoti? 
ginimą 13 metų mergaitės! žiogas.
Ella Blau. Iš pradžių, ka-!......-..... .■ „".'—į
da mergaitės motina ap-J (Seka ant 7-to pus.)

savo

vai-
per

sumanė pa 
duot bilių, kad įvest tiesas 
kaip kitur, ant 1 tukstančic 
gyventojų vieną karžemą ii 
kad laisniai butų $1000 (da
bar $450). Tokiu budu iš 
naikintų 251 karčemą, o lik
tų pagal gyventojų skaitlii; 
134 karčemos, nes išvisc 
randasi dabartiniame Iaik< 
485 karčemos. Taipgi toj: 
kunigų unija privertė mies 
to viršininkus naikint palei
stuvių namus ir prižiūrėt 
policiją, kad neištvirktų 
kaip pirma buvo. Pagal ku-

Juoku Vakaras'
Snrengtas Lietuviu Apšvietos Draugystėm Brooklyn, N. T.

atsibus Ketverge.

28 Lapkričio (November), 1912 m.
------- Thanksgiving Day--------

TAUTIŠKO NAMO SALĖJ
101-103 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Vakaras bus labai gražus. Šokiai prasidės nuo 2-ros vai. po pietų ir 
tęsis iki 7 vai. vakaro. Paskui prasidės perstatymas, o po perstatymo vėl 
šokiai iki 3 vai. ryto. Laike šokių bus greitoji krasa. Trįs ypatos, gavu
sios daugiausiai atviručių, apturės labai puikias dovanas.

Kas norite praleist linksmai laiką, meldžiam atsilankyt į musų su
rengtą vakarą, o męs užtikrinam, kad busite kiekvienas užganėdytas.

------- Įžanga tik 25 c. ypatai. ---------
Su pagarba visus užkviecia

Lietnvių Apšvieto* Draugystės KOMITETAS.
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4 KELEIVIS S
nasi tie socijalistai. Aš ma
nau, milijonas yra didelis 
skaitlius.

— Bostone, tėve, męs ne
turim pilnai nė pusės mili
jono gyventojų. Reiškia, 
kad už socijalistus balsavo 
du kartu daugiau žmonių, 
negu visame Bostone yra 
moterų, vaikų ir vyrų. 
O kiek dar yra socijalistų, 
kurie balsuot negali!

— Po paibeliais, Maike. 
Turbut, jau aš ir turėsiu 
prisirašyt į jūsų partiją, 
nes jau baugu jums ir prie
šintis.

Ispanijos premijero 
užmušimas

— Maike, ar tu girdėjai, vaite, vienok prisieina pus- 
kad Amerikos prezidentu badžiai 
liko išrinktas demokratas?

— Seniai jau girdėjau.
— O ar. tu da nenusipir

kai virvės pasikarti?
— Kam man kartis, tėve?
— Tu da jaunas, vaike, ir 

■^nežinai, kad buvo tokie lai
kai prie demokratų valdy
mo, kad ir virvės nebuvo 

- už ką nusipirkt. Tuomet 
prezidentu buvo demokra
tas Cleveland. Aš pats bu
vau taip subankrutinęs, kad 
jau nusprendžiau pasikart.

•Pamislyk, pusantrų metų 
neturėjau darbo. Nuėjau 
nusipirkt virvės ir atradau, 
kad mano kišeniai tušti. Už 
dyką krautuvninkas neduo
da — ir turėjau likt gyvas.

— Aš, tėve, daug girdė
jau apie tuos laikus.

Į — Labai gerai, vaike, nes 
iškalno žinosi, kad būt ga- 

• tavu prie nusižudymo. Iš
kalno turi nusipirkt virvę 
arba kokių nors nuodų, nes 
kaip Wilsonas ims valdyt, 
tuomet jau neliks pinigų 

| pirkiniams, 
y — O aš, tėve, nė kiek ne

nusigąstu. Man išrodo, kad 
nėra skirtumo, kas šalį val- 

, do, kol viešpatauja kapita- 
lizmas.

— Kaip tai nėra? Demo
kratų valdžia atidarys ru- 
bežius svetinių tavorų įve
žimui, o Amerikos darbi
ninkai liks be darbo . 

y * —Tu, tėve, atsimeni Roo
sevelto laikus. Jis buvo re-
►ublikonas ir laikė uždaręs 
ubežius svetimiems tavo- 
'ams. Vienok darbininkai 

pridirbo tiek tavorų, kad 
jau negalėjo išpirkt, ir 1907 
metuose įvyko tokia milži
niška bedarbė, kad milijo
nai žmonių kentė badą po 
metus ir daugiau. Negana, 
kad darbo žmonės neteko, 
da ir ant tavorų kainos 
kilo, nes iš kitur jų nevežė, 
o Amerikos trustai da la
biau susiorganizavo 

v ir skriaudė pirkėją. 
F — Tai tiesa, vaike. Bet 
- kad ir demokratui valdant 

nėra gerai. Nors tavorai 
lieka pigus, kadangi jų pri
veža iš kitų šalių, bet darbo 

,-jiėra ir prisieina seilę var
vint į steiką žiūrint.

— Tikrą teisybę kalbi, 
tėve. Bet skirtingumas 
mums menkas, ar republi- 
konai, ar demokratai val- 

■ do. Kada prie republiko- 
J nų valdymo gaunam ir dau-
■ giau dirbt ir kartais nema

žas algas uždirbame, vie-
| nok kaip nueiname į krau- 
( tuvę pirkti, tai už kelis jau- 
| tienos svarus visą algą pri- 
I sieina atiduot. Nors ir 10

■ ar 15 dolerių uždirbi kas sa-

Į

-

H

I•-fe

Skaitytojai jau girdėjo, 
kad pereitoje savaitėje liko 
nušautas Ispanijos ministe
rių pirmininkas Canalejas. 
Nušovė jį anarchistas Ma- 
nuel Perdinas Zaratte, ku
ris ten pat ir sau gyvastį at
ėmė.

Apie pačią nušovimo tra- 
prastai; gėdiją čia nekalbėsim. Mums 

čia rupi tik klausimas: už 
ką tas augštas valdininkas 
liko nudėtas?

Kaip atsimenam, pusant
rų ar daugiau metų atgal, 

į Ispanijoj buvo sušaudytas 
naujų idėjų skelbėjas Fran- 
cisco Ferrer. Tai dėjosi 
prie to paties Canalejaso.

Po Ferrero sušaudymo Is
panijoj prasidėjo smarkus 
bruzdėjimas. Liaudis užsi-

maitintis, ]_ 
rėdytis ir nieko smagaus 
neturi gyvenime; žodžiu sa
kant, skursti. Negeriau bus 
ir prie demokratų, jeigu jie 
įleis tavorus iš svetimų ša
lių. Tuomet daiktai atpigs, 
bet sumažės darbai. Bet 
jau padirbęs porą, trejetą 
dienų savaitėj galėsi nusi
pirkt tiek daiktų, kiek da
bar visą sąvaitę dirbęs. Va- 
dinasi, prie demokratų val
dymo negalima tikėtis di- degė kerštu ir rengėsi Fer- 
desnio skurdo, -kaip dabar: 
yra. Vienas skirtumas gali 
būt, kad mažai dirbsime. 
Galėsime, turėdami laiko, 
daugiau protauti, skaityti, 
rengti susirinkimus — a- 
belnai mokintis, kodėl dar
bininkui negali būt 
prie republikonų ir 
kratų valdymo.

— Tai tu, Maike, 
kad nėra ko nusigąsti?

— Žinoma, kad ne. Prie 
republikonų tvarkos turime 
dirbt ir dirbt, kaip mulai — 
ir nelieka kada pagalvot a- 

i pie savo reikalus. Tą sun
kiai užkaltą algą atima nuo 
musų trustai, kurie yra ap
sisaugoję savo rinkas mui
tais nuo pigesnių tavorų iš 
svetimų šalių. Demokratai i 
gali sumažint mums dar
bus, įleisdami tuos svetimus 
tavorus, bet jie atpigins ir 
tavorus. Vadinasi, skursi-1 
me ir prie vienų ir prie ki
tų. Ir mano nuomone, da 
bus geriau, jei darbininkai! 
mažiau dirbs: bent protauti 
ir mokintis jie turės kada, 
o tuomet jau visi balsuos už 
socijalistų partiją.

— Kad iš tų socijalistų 
nieko neišeina, vaike. Žiū
rėk,gavo tik milijoną balsų 
ir viskas.

— Bet atsimink, tėve, 
kad keturi metai atgal jie 
gavo pustrečio sykio ma
žiau balsų. Jeigu taip 
sparčiai jų balsai augs, tai 
1915 metuose jie gali leng
vai laimėti. Turi žinot, kad 
tas milijonas su keliais tūk
stančiais balsų yra tikrais 
socijalistų balsais. Šįmet 
tik tie balsavo už socijalis
tų partiją, kurie tikrai so- 
cijalizmą pažįsta, kurie nė 
už ką neatiduotų kapitalis
tams savo balsų. Daugelis 
žmonių, kurie abejodavo ir 
kitais metais balsuodavo už 
socijalistų partiją, atidavė 
balsus už Rooseveltą, o tūli 
už Taftą ir Wilsoną. Mat, 
vieni bijojo bedarbės ir rė
mė Taftą, kiti norėjo kokių 
nors atmainų ir balsavo už 
Wilsoną. Kas balsavo už 
socijalistus. tas žino, ką ta 
partija reiškia, ir mokėtų 
reikalui esant padėt tvar
kyt šalį.

— Ale pasiutusiai daugi-

i

i

gerai 
demo-

sakai,

rero užmušėjams atmonyti. 
Kelios bažnyčios jau liko 
sudegintos ir dvasiški j a iš
vaikyta, nes ji buvo didžiau
siu Ferrero priešu. Sosto 
pamatai irgi subraškėjo. 
Valdžia persigando. Cana
lejas tuomet buvo tuo žmo
gumi, kuriam reikėjo įvyk- 
dint Ispanijoj ”tvarką’ ’ir 
sugražint ramybę.

Ir pradėjo Canalejas da
ryt tvarką. Liko atskirta 
nuo valstybės bažnyčia ir 
neva pertraukta su Roma 
(vatikanu) santikiai. Mato
ma, ta gudri lapė, Canale
jas, žinojo, kad liaudžiai tas 
patiks. Patiko, bet ne vi
siems. Daugelis tuo nepasi- 
ganėdino ir vistiek ėjo prieš 
valdžią, kuri nužudė geriau
si žmonių draugą.

Bet Canalejas ir tiems su
rado vaista — tai buvo ka- £■

Įėjimas ir represijos.
Už tą viską, spėjama, Ca

nalejas ir mirė — mirė, kaip 
miršta visi despotai.

Dabar visų šalių valdi
ninkai ir turčiai, net ir lai
svosios” musų republikos 
prezidentas Taftas, siunčia 
Ispanijos karalpalaikiui už
uojautą, apgailestauja žu
vusį didvyrį Canalejasą, va
dindami jį kankintiniu už 
savo tautą ir jos gerovę, o 
prieš anarchistus verda ne
apykantos ugnimi ir nesu
randa žodžių jų paniekini
mui.

Tuo tarpu didžiuma pri- 
i spaustųjų žmonelių džiau
giasi, kad vienu prispaudėju 
pasaulije bus jau mažiau, 

i Anarchistai ir jų šalininkai 
sako, kad užmušusis jį Zar- 

i rate yra tikru didvyriu ir jo 
i vardą ateitis padarys šven
tu.

Tai dvi kraštutiniai prie
šingų nuomonių.

Kuri gi pusė teisingesnė?
Sulig musų nuomonės, tei- 

singiausis kelias čia bus per 
vidurį. Męs negalim 
turėt užuojautos Canaleja- 
sui, nes jis buvo budelis ir 
despotas. Bet męs negalim 
pagirti ir to anarchisto, ku
ris sunaikino dvi gyvastis, o 
nepadarė naudos nė sau, nė 
draugijai, nė savo bombi- 
niai partijai.

Tiesa, vienu despotu pa-

i

saulije bus mažiau, bet ar 
pasauliui bus nors kiek nuo 
to geriau? Ar prispaustai 
Ispanijos liaudžiai pasida
rys dabar lengviau? Visai 
ne. Vienas Canalejas nu
šautas, jo vietoj bus kitas— 
ir gal da žiauresnis, gal da 
daugiau lieudis turės nuken- 
tėt. Turim gerą patirimą 
iš Rusijos praeities. Užmu
šta Aleksandrą II, užmušta 
Plėvė, užmušta daugybė ge
neralgubernatorių ir gu
bernatorių, o ar pasigerino 
Rusijoj padėjimas? Da aš
tresnė represija pasidarė. 
Tokie atskiri užmušinėjimai 
nesiskaito dagi žmonių ne
apykanta prieš valdžią, bet 
neapgalvotais • anarchistų- 
nihilistų išsišokimais. Anar
chistai savo bombomis sėja 
terorą ir apsunkina rimtą 
žmonių kovą. Gal jų norai 
ir geri, bet jų taktika klai
dinga. Netikusią valdžią 
gali sugriauti vien tik orga
nizuota liaudis. Pakol ji 
nesukils, anarchistai gali 
kas dieną bombas mėtyt, se
noji valdžia nuo savo vietos 
neatsisakys. Jų bombos de
spotų neišnaikins, bet, prie
šingai, da daugiau jų pri
gimdys. Š. M.v ■O*

Kodėl aš esu mai
štininku?

(Iš angliško). 
Žvilgterėk man į veidą, 
mano triūso viešpatie, 
esu tavo duona. Aš esu triū
sas. Mano veidas ir kūnas 
nešioja neužsiganėdinimo, 
perviršijančio triūso, reika
lavimo ir privengimo ats
pindžius. Esu aš vargingas, 
alkanas, suvargęs ir apleis
tas. Aš darbininkas turiu 
dirbti, kad gauti men
ką egzistenciją sau ir kad 
užlaikyti tave, valdytojau, 
užsiganėdinime ir galybėj.

Jau nuo seniai mane gy- 
rei, vadinai mane narsiu sū
numi triūso, vadinai mane 
nevainikuotu karalium — 
o per tuos visus metus ištuš
tinai mano kišenius; išnau
dojai mano fizišką spėką ;ir 
siurbiai mano kraują. Aš 

i turiu daugiau pa?uodonės 
dėl plėšiko ir arkliavagio, 
nes anie rizikuoja savo gy
vastį laike jų darbo atliki
mo ; bet tu, viešpatie, niekad 
nerizikuoji savo kailio, žo
džiu sakant ,tu viską turi 

i užgriebęs, kas man yra rei
kalinga dėl užlaikymo ma
no gyvasties, o aš turiu tap
ti auka tavo vagiškos siste
mos ir mirti iš bado.

Bet jau aš supratau, jau 
nebenoriu būti tavo vergu.

Papirkti tavo politikieriai 
ir nusamdyti laikraščių lei
dėjai stengiasi visokiais bu
dais įkalbėti žmonėms, kad 

j aš esu „netikęs” pilietis. Vi
sokiomis priemonėmis pri- 
kalbinėji man, kad aš grįž
čiau Europon, lizdan visų 
„anarchistų,” jeigu man ne
patinka šitame krašte. Bet 
aš negrįšžiu. Ne! Paliksiu 

I aš čionai ir nuo šios dienos 
kovosiu su tavim.

Tu statai ant vienodo laip
snio triūsą ir kapitalą. Kal
bi apie meitėlių rinką ir triu 
so rinką vienodoj prasmėj. 
Pavelyk, viešpatie priminti 
tau, kad be mano rankų 
spėkos visuomenė negalėtų 
gyvuoti nė dienos. Mano 
smegenįs ir mano muskulai 
(raumenįs) valgydina ir ap
dengia pasaulį. Mano ran
kos stato tau palocius ir au
tomobilius, mano viskas pa- 
saulije sutverta, o tu viską 
turi užgriebęs.

Nuo seniai mane, 
mintį, širdį ir kūną laikei 
mažesnėj vertėj negu pini
gą. Jau atėjo laikas, kada

tu, 
Aš

• v

mano

būvis mano šeimynos turi 
būt pagerintas; aš dėl 
jos laimės ir ateities esu pa
sirengęs ant visko. Išsirin
kau sau ginklus — streiką ir 
baliotą (balsavimą) ir su
maniau išgriauti tavo egzis
tenciją.

Viena iš tavo apgavysčių, 
tai nominavimas dviejų kan
didatų i prezidentus. Vieną 
pavadinai demokratu, o ki
tą republikonų. Dabar dar 
vieną nominavai ir už vardi
jai progresistu. Nusamdy
ti tavo kalbėtojai ir laikraš
čiai suvadžiojo mane, Įkal
bėdami visokius melagingus 
prižadėjimus ir aš tada bal
savau už tavo kandidatus, 
tu laimėjai. Bet dabar aš 
jau supratau, šiandien aš 
juokiuos iš tavo kandidątų. i 
Ar supranti?

Sakai, kad tavo sistema 
finansų, vaizbos ir 
bos yra didžiausia pa^auli- 
je. Ir kodėl tau nesi 
Juk turi užgriebęs visu 
tus pasaulio ir išnaudo 
ne kiekviename krašt 
turi viską užgriebę 
mano gyvastį, nes ta\ 
temoj triūso įrankis yį*a ta 

 

vo nuosavybė. Jau kš su 
pratau, kad triūsas išlaiko 

 

gyvastį ir kad tu, viešpatie, 

 

turi užgriebęs mano į’iusą.

Su pagelba turtų. Ipriuos 
usam-

Nemesk akmeniu i kitą

irt? 
tur- 
ma-
Tu 
net 
sis-

nuo manęs suvogei,
dai mane prie statvrjo baž- 

 

kolegijų ir sįaityk- 
s, kad

nvčiu,
lu. Nusamdai kuni t
mane mokintų, jog tiį’iu bū
ti užganėdintas iš m 
gingo padėjimo;

o var- 
nulamdai 

 

profesorius, kurie m^n įkal
ba, jog tu suteiki mai darbą 
ir jei ne tavo ”genį ališkas 
rėdvmas” ir mielas rdystė, 
aš turėčiau mirti iš >ado.

Tu ir tavo nu: 
dienraščiai skelbia, tad rei
kalai triūso ir kapitalo yra 
vienodi Aš ir vėl 
juokiuos. Kamgi 
kapitalas, jei ne pefviršini- 
mas išdirbystės tu|tų per 
mane, už kuriuos 
grąžinai tik tiek, 
čiau gyvastį kūne

Dabar aš tavęs 
dėlko tu turi užgriebęs tuos 
turtus, kuriuos aš sutvė
riau? Dėlko tu mane apvo- 
giai, atimdamas vaisius ma
no triūso? Dėlko aš turiu 
pavelyti tau gyventi, nenau
dingam dykaduoniui, gyve
nančiam iš mano triūso?...

Tu nieko nedirbi, nieko 
nestatai, neišrandi jokių 
išradimų, o užgriebi viską.

Tavo plėšimo vagiška sis
tema privedė šiame krašte 
prie to, kad 750,000 darbi
ninkų žųsta kas metai arba 
patenka nelaimingiems atsi
tikimams į nasrus fabriko- 
se, kasyklose ir ant geležin
kelių. Dauguma darbinin
kų klesos miršta be laiko 
nuo ligų kilusių nuo sun
kaus ir ilgų valandų darbo.

Tarp manęs, mano duonos 
ir tavęs negali viešpatauti 
santaika, pakol nebus pra
šalinta tavo brutališka ir 
barbariška sistema.

Aš, triūsas, esu pasiren
gęs padaryti pasaulije atsa
kančią vietą dėl darbininkų 
žmonių, kad jie pažintų, jog 
esą liuosais žmonėmis, o ne 
vergais.

Klaidos šios dienos bus a- 
titaisytos rytoj. Milijonai 
darbininkų visame pasauli
je šaukia: „Išgriaut tavo 
gyvenimas, kuris parem
tas ant vagystės ir barbariz
mo!” Ir tavo gyvavimas 
bus išgriautas.

Ir taip diena po dienai 
skelbiu evangeliją socijaliz
mo ir iškeliu vėliavą lygy
bės ir broliškumo. Kaskart 
žengiu arčiau prie tikslo 
liuosesnės išdirbystės ir e- 
konomiškos teisybės.

J. T. Sz

amdvti

iš tavęs 
ra tavo

pian su- 
!ad gale- 
žlaikvti 
klausiu:

Męs dar netobuli, nors ir 
tobulesni už savo bočius. 
Netobulos ir tos taisyklės, 
kurias męs sutveriame, pil
dome ir mainome. Tos tai
syklės pas mus vadinasi į- 
statymais, papročiais, tikė

jimais ir t. t. Daugelis tų 
taisyklių yra dar visai bar
bariškos. Netobula žmoni
ja negali sau sutverti tobu
lų taisyklių. Todėl tos tai- 

Į syklės nuolatos mainomos, 
taisomos, naikinamos ir 
jų vieton vykdomos 
naujos. Žingsnis po žings
nio žmonija eina tobulyn ir 
jos gyvenimo taisyklės to
bulinasi laipsniškai.

Kadangi žmonijos gyve
nimo taisyklės turi tik lai- 
kinę vertę ir yra neretai 
klaidingomis, tad negalima 
norėti, kad visi žmonės jas 
pildytų. Tūli žmonės yra 
jau tobulesni, negu jiems 
leidžia dabartiniai įstaty
mai ir papročiai. Neretai 
tie žmonės peržengia tulus 
dabartinius kvailus ir bar
bariškus įstatymus ir pa
pročius ir jie lieka nubausti, 
kaipo kriminalistai arba pa
niekinti, kaipo nedorėliai. 
Apie jų prasikaltimą dau
giausia sprendžia pagal da
bartinius papročius. Gilin
tis labiau į žmogaus pasiel
gimus mažai kas nori ir drį
sta. Aiškinti juos iš savo
tiškų atžvilgių yra painiau, 
negu spręsti pagal gyvuo
jančius papročius ir įstaty
mus.

Apie tai, kad męs turime 
daug netikusių papročių ir 
įstatymų niekas neginčys. 
Kad kiltesni, t. y. tobulesni 
žmonės už nesitaikymą prie 
tų netikusių papročių ir į- 
statymų lieka tankiai nu
bausti arba paniekinti, irgi 
niekas neabejoja, todėl ne- 
kiekvienas prasižengėlis y- 
ra piktadaris.

Palikę šį klausimą šalij, 
eisime prie paties branduo
lio.

Jau minėjau, kad neto
buli žmonės negali įkūnyti 
tobulų gyvenimo taisyk
lių. Iš kitos pusės, netobuli 
žmonės negali išpildyti to

bulesnių taisyklių. Bet męs 
žinom, kad pasaulij nieko 
tobulo dar nėra: viskas 
mainosi, keičiasi, gerinasi. 
Taip pat yra ir su žmonėmi. 
Nė vienas iš musų dar nesa
me tobulas. Visi dar męs 
darome klaidas protavime 
ir pasielgimuose. Kadangi 
musų protas pats nėra ga
nėtinai tobulas, męs nevi- 
suomet žinome, ar blogai ar 
gerai elgiamėsi. Kiti irgi 
gali klysti apie musų pasi
elgimus, kaip ir męs apie jų.

Galų gale, aš prieinu prie 
išvedimo, 
dabartinis 
nuo laiko prasižengia, ne
žiūrint, kad jis už tai nelie
ka nubaustas. Tūli mano 
draugai, kurie nurodinėjo 
mano klaidas, patįs atsižy
mėjo tūlomis klaidomis. Ir 
katalikas ,ir protestonas, ir 
bepartijinis, ir socijalistas, 
ir popiežius ir kiekvienas 
žmogus daro klaidas ir pra
sižengimus. Žmonėms dar 
neužtenka pajiegos, kad 
kartais jie neprasižengtų ir 
tokiuose dalykuose, kuriuos 
jie žino blogais esant. Męs 
dar neturime gana stiprios 
valios save pilnai kontro
liuoti. Vieni mokame 
save kontroliuoti labiau, 
kiti mažiau, bet nėra žmo
gaus, kuris galėtų tvirtint, 
kad jis liuosas nuo klaidų ir 
prasižengimų.

Todėl nekiekvieną akme
nį mesk į kitą prasižengėlį, 
o neretai pasilaikyk jį pats 
sau, nes mažai kuo tesiskiri 
nuo kitų.

i

t

kad kiekvienas 
žmogus laiks

A. Antonov.
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taj ieškoji mai
Pajieškau brolio Tamošiaus Alitos, 
juri metai atgal gyveno Grand Ka
ls, Mich., o dabar nežinau kur. 
Idžiu atsišaukti jį patį arba kas 
le jį žino, malonės pranešt šiuo
resu:
Joe Alita, 67 A. R. F. D. No 2, 
;affter Side, DuBois, Pa.

■ Pajieškau dviejų draugų Tado Vi- 
Kno ir Kazio Mikolaičio. T. Vilimas 
■aeina iš Meldažių sodos, o K. Mi- 
■olaitis Kupiškiu sodos, Joniškės
■ rasos, Šiaulių pav., Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu jų 
pačių atsišaukti, arba kas kitas duot 
pinią šiuo adresu: [49]

Jonas Petraitis
1978 Canalport avė., Chicago, 111.

Pajieškau draugės Mortos Veičiu- 
naitės, pirmiau gyveno Chicago, III. 
Paeina iš Kilučių sodos, Panevėžio 
Įpav., Kauno gub. Turiu svarbų rei
kalą. Ji pati lai atsišaukia arba kas 
apie ją žino, malonės pranešti.

Elzbieta Dagis
46 Upland Rd., Melrose, Mass.

Pajieškau Antano Baltuškevičiaus 
ir Franciškaus Krašaucko, abu Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Strazdų 
kaimo. Abu jau virš 20 metų kaip 
Amerikoj. Turiu svarbų reikalą, tad 
meldžiu jų pačių arba kas apie juos 
žino, praneškite šiuo adresu:

Kazys Stepulevičius
24 Franklin st., Wallingford, Conn.

malo-

Pajieškau Vlado Navickio, Varaki- 
škės kaimo, Pilviškių valse., Marjam- 
polės pav., Suv. gub. Septyni metai 
atgal gyveno Liverpoolij, Anglijoj. 
Kas apie jį žino arba jis pats 
nėsit pranešt šuo adresu: 

J. J. Strimaitis 
593 S. Main st. Bridgeport, Conn.

Dubi-Pajieškau pusbrolio Antano
no, Kauno gub., Šiaulių pav., Kurto- 
venų parap., Pabijocių kaimo. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Ignacas Mendelis
413 E. 8 st., Kewanee, III.

Pajieškau savo giminaičio Jono 
Lobikio^ Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Griškabūdžio valsčiaus, Mik- 
naičių kaimo, Griškabūdžio par. 12 
metų kaip Amerikoj. 7 metai atgal 
gyveno New Yorke. Meldžiu jo pa
ties, ar kas apie jį žino, duoti žinią 
šiuo adresu:

Joseph Kutas 
tacka. Co., Throop, Pa.

Pajieškau brolio Petro Zalubos, iš 
(auno gub., Aleksandrovos pav., Ku- 
ireliškių parap., čečiškių sodos. Pir- 
Įia gyveno Chicagoj, paskui išvažia- 
k> į girias. Kas apie jį žinot, arba 
s pats, meldžiu atsišaukti.

Antanas Zalubas
841 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau merginos ar našlaitės 
isivedimui, amžiaus 25 m., kac
ertų 175 svarus, kad turėtų kiek 
rto ar pinigų. Rašykite ant šio 
reso, o greitai gausit atsakyma.

G. M. Savage [49]
bx 226, P. O., Springfield, III.

Pajieškau pusbrolio Petro Karbau- 
k> ir draugo Juozo Baublio, abu iš 
auno gulj., Raseinių pav., .šilalio 
[r.; Karbauskas Lapkalnio sodos, o 
lublys šaudlių sodos. Aš patėmi- 
u "Lietuvoj,” kad manęs pajieško 
pas Karbauskas, tai aš rašiau du 
Įšku. bet negavau atsakymo. Mei
lu jų pačių atsišaukti, arba kas a- 
į juos žino, duoti man žinią. [50] 

Peter Beržinskis
E Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Martyno Ale
lio, Kauno erub., Panevėžio p., Ma
lu sodos. Du metai atgal gyveno 
licasroj. Kas anie jį žino meldžiu 
įnešti, arba lai jis pats atsišau- 
k, nes turiu sarbu reikalą.

Juozapas Kairis
11 Kensington avė., Chicago, III.

■ Pajieškau dėdės Aleksandro Ble- 
Biičio, Vilniaus gub., Trakų p., Bir- 
Jonn miestelio. 13 metų kaip 
liko j. Girdėjau, kad 3 metai 
gyveno Pittsburghe. Kas apie 
io, meldžiu man pranešti.

Anelija Blekaitė
14 Myrtle st., Nashua, N. H.

Ame- 
atgal 
ji ži-

Pajieškau draugo J. Cikaniuko, 6 
mėnesiai atgal gyveno Plymouth, 
CVis.. dabar nežinau, kur išvažiavo. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

J. Jasinskas
147 Roslin st., Grand Rapids, Mich.

Paiieškau draugo Jokūbo Jasikė- 
10, Kauno g.. Biržių par., Kapališ- 
tių sodos. Pirmiau gyveno So. Bos
ine. Girdėjau, kad užmušė. Jis 
>ats lai atsišaukia, jeigu gyvas, ar- 
>a kas apie jį žino, meldžiu pranešti 
iiuo adresu.

J. Zurba
.2 Allah avė., Norvvood, Mass.

Pajieškau švogerio Kazimiero Dau- 
aro. Suvalkų g., Mariampolės pav., 
unckų gm., Vekerotiškės kaimo. 
Tano žmona, arba jo sesuo, jau an- 
■as mėnuo serga ir visai bloga, to
šį

ii

labai norėčiau jį surast. Kas a- 
ji žino meldžiu pranešt arba pats 
atsišaukia šiuo adresu: [48]

P. Danilevičia
Oak st., Bristol, Conn.

Pabėgo mano nat.i su kitu vyru. 27 
etų senumo, plačios burnos, viduti- 
o ūgio tamsiu plauku, nešioja akl
us. turi sunu keturiu metu— Vincu- 
is vardu. Jis yra 5 p^dų ir 10 colių 
igščio. rauplėtas, plačios nosies. .Tie 
sivežė mano $200. Jeigu kas tokius 
įtėmytų, meldžiu duot žinią. ]47[

C. Valentą
• French st., Bangor, Me.

Paiieškau senmergės ar nešies ap
vedimui: norinčios tikrai apsivesti 
etai gaus atsakyma. Taigi, rašykite 
■eitai, nes adventai netoli! Ir tos 
šykite .kurios pačios nemokate, tai 
< antrašus priduokite. o aš ypatiš- 
li užeisiu arba atvažiuosiu, jeigu 
>s Chicagoj arba kur netoli. Mano 
įtrašas: [47]

A. Callys,
!35 S. 42nd avė., Chicago, III.

I
!I

MALONĖKITE PRANEŠT
Jonas Steišerskis, 19 metų, geltonų 

plaukų iš kairės pusės užversti, augš- 
čio 5 pėdų ir 6 colių, kaiba lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai. Paeina iš 
Šiaulėnų pav., Šiaulių parap, užsira
šęs į armijų; turi du broliu ir dvi se
seris, 
ištekėjus už Taparausko. 
mas pas Ant.. Neverdauską 
do išėmė iš komodos mano 
rius, lenciūgėlį ir kainzolę. 
patėmys meldžiu duot žinių 
resu:

viena gyvena New Haven, Ct.
Jis buda- 
ant bur- 
23 dole- 
Kas tokį 
šiuo ad- 

C-18]
Ant. Rinkevičia,

120 Kelsey st., New Britain, Conn.

Ji vadinasi Baby Emma, sveria 536 
svarus, už pamatymą ima 5 centus. 
Vyras, kuris daro su ja tą biznį, su 
viena ranka ir moka lietuviškai. Ji 
neišrodo ant lietuvės, sakos, kad gi
mus Californijoj. Kas apie ją pra
neš gaus $5.00 dovanų. [47]

MISS EVA KOČIUNIUTĖ,
40 Woodbridge st., Hartford, Conn.

Pajieškau savo motinos

GERIAUSIAS TAISYTOJAS!
Visokių muzikališkų instrumentų. 

Esu dirbęs 36 metus geriausiose dirb
tuvėse Peterburge ir Chicagoj Lyon 
& Heaty. Darbą padarau pigiai ir 
gvarantuoju. ’
naujus muzikos instrumentus, 
kale 
busit

3225

Taipgi dirbu visokius 
Rei- 

meldžiu atsikreipti, o visados 
mano darbu užganėdinti.

J. STASIULIONIS
S. Halsted st., Chicago, III.

DraugysCiuReikalai
CHICAGIEČIAI TĖMYKIT! 
Dr-stė Lietuviška Tautiška 

Tėvynės Mylėtojų, Town of Lake, 
CHICAGO, ILL.

Kviečiam visus sąnarius Dr-tės ne
atbūtinai atsilankyti ant pusmetinio 
susirinkimo, 'kuris atsibus nedėlioj, 
1 Gruodžio, 1912 m., BIERZYNSKIO 
Svetainėj, ant 46 ir Paulina gatvių. 
Susirinkimas prasidės 1-mą vai. po 
pietų. Sąnariai butinad turi (susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų, 
bus rinkimas naujos administracijos 
ateinantiems 1913 m. Malonėkite at
sivesti ir naujų kandidatų, nes da
bar musų Draugystės labai lengvas 
įstojimas.

Vardan Dr-stės, Prot. rašt [48] 
K. A. Čapas.

TEATRAS IR BALIUS.
Parengia Liet. Soc. Sąj. 1-ma kp. 

Atsibus Subatoj 23 Lapkričio, (Nov.) 
svetainėje NEW ACADEMY HALL, 
523—5 So. 4-th st., Philadelphia, Pa. 
Pradžia 7 vai. vakare. Bus sulošta 
labai juokinga II-jų aktų komedija 
"Piršlybos.” Po teatrui bus šokiai 
ir skrajojanti krasa. Trįs daugau- 
siai gavę atviručių gaus gražias do
vanas.

Nuoširdžiai kviečia visus atsilan
kyti. KOMITETAS.

BALIUS ir ŠOKIAI.
Lietuvos Sūnų draugystės atsibus 

Seredos vakare prieš Thanksgiving 
Day, t. y. .27 Lapkričio, svetainėj 
LEXINGTON HALL, 182 Lawrence 
st., Lawrence, Mass.. Prasidės 7-tą 
vai. vakare ir trauksis iki ryto. Šo
kius griežš V. Kudirkos Orchestra. 
Laike minėto baliaus atsibus kursavi 
šokiai ir ypatos atsižymėjusios juose, 
gaus dovanas. I-ma dovana — Auk
siniai $5.00; Il-ra — moteriškas 
"pocketbook” ir II-čia vyriška špil
ka į kaklaryšį.

Su pagarba užprašo visus atsilan
kyti KOMITETAS.

BALIUS, BALIUS!
Rengia dr-stė Lietuvos Sūnų Ket

verge 28 Lapkričio (Nov.), 1912 m., 
(Thanksgiving Day), svetainėj CY- 
PRUS HALL, 40 Prospect st., Cam
bridge, Mass. Balius prasidės 1:30 
vai. po pietų ir baigsis 11 vai. vak.

Jau visiems yra gerai žinoma, kad 
Dr-stė Liet. Sūnų vsuomet surengia 
puikius balius, tad ir šitas bus vie
nas iš puikiausių. Muzikantai bus 
partraukti iš New Yorko. Bus viso
kių gardžiausių užkandžių ir valgių. 
Todėl meldžiame visus atsilankyti. 
Įžanga: vyrui su moteria 50c., vienai 
— ekstra moteriai 25c.

Kviečia Dr-stės L. S. Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų No. 1.
Town of Lake, Chicago, III.

Administracija:
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st., Chicago, III 
Vice-pirm. F. A. Mišius,

4602 S. Ashland avė., Chicago, III 
Prot. rašt K. A. čiapas, . 
4742 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugi Ii s, 

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

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

4612 S. Wood st., Chicago,

Ilk

III

III

m.

apturės daugiausiai at- 
šilkinį lietsargį; 2-ra 
pusės metų. Iš vyrų: 
auksuotą špilką; an- 
ant pusės metų. Bus

L.S.S. VII Rajono “Vaikai” 
Rengia labai linksmą balių ant 27 d. 
Lapkričio (Nov.), 1912 m., svetainėj 
ML'SIC HALL, 213 Lackavanna avė., 
Scranton, Pa. Scrantono lietuviai 
per 4 metus tokio linksmo vakaro ne
turėjo, tai bus perstatymas juokingų 
monologą; 1) garsus oratorius Džian 
Bamba sakys spyčių iš 2000 žodžiu; 
2) Juras Ridzikas pasakys pasaką 
apie Amerikos bedievius; 3) "Dievo 
Duotasis” jodinės ant bačkos alaus 
su armonika; 4) Ridzikas ”porys,” 
kaip jis ėjo kuniguosna; 5) Monolo
gas — "Klebonijoj; 6) Ridzikas pas 
"dzievotus” žmones; 7) Ridziko ve- 
seilija. Vėliaus prasidės šokiai ir la
kiojanti krasa su dovanomis. Pirma 
mergina kuri 
viručių gaus 
laikraštį ant 
Pirmas gaus 
tras laikraštį 
laimėjimas laikrodėlis, todėl kas tu
rite nusipirkę tikietus nenumeskite, 
bus geri tie pats ir ant baliaus. Kas 
nori nusipirkt tikietus ,gali gauti pas 
J. Varnagirj, 9 Wm. st., Pittston, Pa. 
arba pas M. šalną 338 Theodore st., 
Scranton, Pa. Dėl laimėjimo laik
rodėlio tikietai tiktai tiems geri, ku
rie nusipirks prieš balių, ant baliaus 
bus kiti.

Svečių pribus iš Pittston’o, Wilkes- 
Barre ir iš kitų aplinkinių miestelių. 
Įžanga vyrams 25c., moterims 10c.

Visus užprašo atsilankyt
KOMITETAS.

Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškitą 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

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

350 Newark st., Hoboken, 
žolynas, pagelbininkas, 
23 Warwick st., Newark,

N. J.

N. J.
A.

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

v
Pirmsėdis Kaz.

713 W.
Pirmsėd. pagelb.

1504 S.

I1L

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL. 

ADMINISTRACIJA:
Meškauskas,
17 pi., Chicago, 
Karolis Škadauskas, 
49 avė., Cicero,

Protokolų rašt. J. Šyker,
5047 W. 32 st., Cicero,

i Fin. rašt. Kast. Simons, 
2041 Ruble st., Chicago,

Kasierius Liud. Kasper,
3131 Wentworth avė., Chicago, I1L 

Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 
1830 Canalport avė., Chicago, I1L

m.
nL
I1L

III.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3247 Union avė., Chicago, HL 
Prot. rašt. K. Mikolainis,

3327 Auburn avė., Chicago, 
Fin. raštininkas Bern. Guk’o, 

3305 Auburn avė., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas,

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

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

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

Ilk

Ilk

Ilk

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 
popieros, spauda graži.................. 25c.

FORNIČIUOTI RUIMAI su šilu
ma išsiduoda vaikinams po No 
2 Linden st., cor. E. 4 st., S. Bostone.

KAMBARIAI ANT RANDOS
3 ruimai — $8.00; 2 ruimai — $5.00. 
Ruimai geri ir parankus.
35 Barbaras St„ Newark, N. J.

PRANEŠIMAS
Visiems savo kostumeriams ir 

draugams pranešu, kad dėl nekuriu 
priežasčių savo Kostumerišką Kriau
čių Dirbtuvę, uždariau, bet darbus 
priimu ir ant toliau. Dabar dirbu 
didelėj Kriaučių Dirbtuvėj, kuri jau 
egzistuoja apie 30 metų, todėl visi 
mano draugai malonėkit atsikreipti 
pas mane su visokiu kriaučišku dar
bu. Kadangi viskas parankiai pagal 
naujausią madą įtaisyta, todėl ra
jus pariuvam daug pigiau negu ki
tur. Rubus pritaikom pagal kiek
vieno figūrą, todėl pas mus siūti rū
bai turi labai gražią ižveizdą. Kreip
kitės šiuo adresu:

JULIUS RŪKANTIS
219 D st., So. Boston. Mass.

SI 00 DOVANŲ.
Ne vienam ,bet visiems. Kuris už

sirašys pas mane šiuos laikraščius: 
”Kovą” ir "'Laisvę,” gausite už pu
sę arba už dolerį knygų dovanų. 
Knygas galite pasirinkti iš minėtų 
redakcijų, arba galite gauti pas 
mane kokis tik yra lietuviškoj kal
boj. Dėl to aš taip darau ,nes noriu, 
kad pas kožną darbininką atkeliau
tų minėti laikraščiai su viso pasau
lio žiniomis. Atsišaukite taip: [47] 

J. E. VASAITIS,
P. O. bx 731, Detroit, Mich.

PARSIDUODA NAMAS.
Medinis namas 3 familijoms, ran

dasi po No. 146—148 Ames st„ Mon
tello. Mass. 
tesnių žinių 
ką:

Parsiduoda pigiai. Pla- 
klauskit pas savinin- 

[48] 
J. S. DRAGUN.

154 Charles st.. Providence, R. L
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sa- 
vra«/

męs 
die-

Muzika M. Petrausko. Žodžiai J. Korienevskio.

Medžioklėj.
Šulas: — Tu, Grigai, 

kai, kad tavo laukuose 
geriausiai medžioti, o 
prabuvome juose pusę 
nos ir nieko nematėme.

Grigas: — Suprantu. Bet 
juo mažiau kas pasirodo tuo 
labiau turi medžioti. Todėl 
ir mano laukuose medžiok
lei nė galo nebūtų.

Pirmu syk Brooklyne!

“PABAIGTUVES
Scenos Mylėtojai vaidins labai įspūdingą komediją

m

3 minutų tragedija.
Veikiačios ypatos: Ji ir Jis. 
Scena: Mėnesiena. Kori

dorius ir du greta vienas ki
to kambariai.

Aktas I
Jis ir ji sėdi šėšėlij, viens 

į kitą akis įsmeigę.
— Ir jus visados mylėsite 

mane? — jos dvasia linksta 
prie jo, kada ji klausia.

— Taip, bet...
— Bet? Kas bet? Jo^iu 

budu negali būt jokių bet, 
jeigu tikrai mane mylite.

— Bet tai yra septyniolik
tas sykis ši vakarą, kada tu 
vis tą patį klausimą atkaro- 
toji. "

— Jei tu mane mylėtum, 
tai nieko nereikštų, kad aš 
17 sykių klausiu. Jus nus
tojote apie mane paisyt. Aš 
tai matau. Oi, aš nelaimin
ga!

— Bet, brangioji, žmo-! 
gus pailsta...

— Pailsta? Tad prisipa
žinkite. O, velyk aš bučiau 
numirus, negu išgirsti tuos : 
žodžius!

— Na. daugiau svarstyk, 
brangioji.

— Svarstyk? Jus šaltai 
liepiate svarstyt, kada mano 
širdis plyšta? Aš paliksiu 
jus! Sudiev!

Aktas II
Ji savo kambarij klausosi. 

Ji girdi jį nueinant į savo 
kambarį. Už 15 minutų jis 
knarkia: Hur — ar-čik!

”Knarkia! ir jis gali mie
goti, kada aš kankinuos! 
Dabar aš suprantu, kad jis 
apie mane nepaiso!”

Ji atsisėdo ant savo skry
nios ir parašius ant popie- 
rėlės nunešė prikabinti prie 
jo durų. Rašte skambėjo: 

Ponui Antanui Snaudžiui.
Guodotinas Tamista: — 

Viskas tarp musų užsibaigė 
ant visados. Aš negalėčiau 
mylėti tokio vyro, kuris tik 
tiek teguodoja moterį, kad 
knarkt viename koridoriui 
su ja. Sugrąžinkite mano 
plaukus, ką iš ”žiurkės” iš
tirpus daviau.

Katrė Juliutė.”

Pataikė.
Pati: — Žiūrėk, 

kaip gražiai aš išmokau tau 
marškinius išprosyti.”

Vyras: — Ištikro, iš tavęs 
dabar tikras chinietis.

Kodėl šveicaras nesėdi.
Juozas Ubaginskas paka

bino savo nedėldienines kel
nes ant tvoros, kad atsakan
čiai išvėdinti. Bičių spiečius 
pamėgo poziciją ir be jokio 
kontrakto padarymo apsi
gyveno Juozo drabužij. Ka
da jis atėjo apsivilkti, atsiti
ko maža nelaimė. Todėl jus 
dabar matote Juozą bažny
čioj esant šveicaru, kuris so- 
dinėja kitus bažnyčioje j sė
dynes, nes pats atsisėst ne
gali.

Prano baimė.
Pranas Velnakojis bijo, 

kad turkai neliktų sumušti 
ant Balkanų, nes jis nepa
prastai mėgsta turkišką 
pirti, kur turkai išperia jo 
kailį.

Vis sukasi.
Tūli mokslinčiai ir eksper

tai išrado, kaip padaryti au
tomobilių ratų aptraukas iš 
degtinės. Juk tai stebėti
nas išradimas! Ratai eina

Pasidarė proga.
Apskuręs ir pajuodęs 

žmogus prasimušė per buri 
ir sušuko:

”Ar neturite kas degti
nės? Ten viena moteris ap
alpo !”

Tuoj liko paduota jam iš 
visų pusių apie pustuzinis 
bonkų su degtine. Jis at
kimšo vieną, pridėjo prie 
lupų ir ilgai traukė iš jos. 
Paskui atsiduso ir tarė:

”Dabar aš jaučiuosi ge
riau. Kada aš matau mote
rį alpstant, visuomet nusilp- 
nėju.”

Pataikė.
Dvi mergaitės grįžo 

mokyklos ir susiginčijo.
”Aš nepaisau,” tarė Jie- 

vutė, ”nes tu tik augint pa
imta mergaitė. Tavo tėvas 
ir motina nėra tavo tikri 
tėvai.”

”Aš nepaisau.” atsakė Ma
riutė, ”mano tėtė ir mama 
mane išsirinko, o tave turė- 
io paimti tokia, kokia tu a- 
tėjai.” 4

• ■*>
1S

McCaddin Svetainėje
I ir 3-rd str., 

BROOKLYN, N. Y.
Durys atdaros nuo 7 vai. Prasidės lygiai nuo 8:15 vakare.

Visas lošis bus papuoštas dainomis, kurias dainuos

/HLvauuin oveianic
Į ant BERRY STREET., tarpe South 2-nd

S
 t įsas luaiB uub papuuBiaB uaiuuuiiB, nuuas uaiiiuvs 
Scenos Mylėtojų Choras. Po perstatymui bus šokiai.

| ĮŽANGA: 75, 50, 25c. ir $1.00 (BOX).

I
 Gerbiamoji Visuomene! Nepraleiskit nepamatę to gražaus veikalo. 

KOMITETAS.

.......................................................................................................................
I 

aplink ir aplink ir automo- Klausimai Džianui Bambai — _
Vėl, Džian Bamba, tu mo 

kytas vyras ir skaitei geo 
j grafiją, todėl pasakyk man 
ar tu tiki į Čalio Darvino te 

i oriją apie prisitaikymą pri

Burdingieris.

biliai net ant žmonių va-1 
žiuoja. Matyt, kad jie girti 
nuo tų degtinės aptraukų.

Kur šviesu, ten negerai.
Daktaras Bassett Higie- j $

nos kongrese vv asmngtone: 
pranešė, buk amerikonai 
yra nerviški todėl, kad jie 
perdaug saulės spindulių 
gauna. Tūli žmonės tvirti
na, kad daktaras norėtų vi
sur tamsą įvest, nes ji esan
ti naudinga jo širdžiai ir ki- 
šeniui.

Ką tik neišlošė Mikas.
Jurgis susiginčijo su Mi

ku, kuris iš jų gali daugiau 
panešti. Mikas sakė, kad 
jis gali anglių maišą užnešti 
ant šešių laiptų augšto. Jur-1 
gis tvirtino, kad jis užneš 
netik anglių maišą ,o ir Mi
ką ant jo.

Ant 3 laiptų Jurgis pasly
do ir vos tik susilaikė, nes 
bijojo Miką numesti iš 46 
pėdų augščio. Kada jis už
ėjo į pat viršų, tarė: ”Na, ir 
išlošiau laižvbas.”

”Taip,” atsakė Mikas, 
”bet kada tu paslydai, aš jau 
džiaugiaus ir maniau, kad 
as išlošiu.

Atsakymas: — Vėl, aš ne 
žinau, prie kokių aplinkybi 

Į jus norit taikytis. Jeigu e 
si burdingieris ir nesitaikv 
si su burdingbosiu, žinoma 
jis tave gali išnaikinti. Be 
viskas tas, ką Čalis Darvi 
ekspleinina, nėra triu. B 
jeigu žmogus liktų tokiu 
kokiose aplinkybėse jis gy 
vena, Džian Bamba senia 
jau butų pavirtęs į alau 
bačką. Dac rait. Bačka tu 
retų plyšt, jeigu kas diena 
ją visokius tinksus pumpu 
ti, o Džian Bamba išgeri 
visokių drinksų tiek, kad i 
policmanas nesubytint 
Vienok jis yra žmogus ir 
znieris, o ne bačka. Dac ra 
Arba paimkit mano Keid 
Jeigu oi triu eitų padai Č 

! Darviną, tai ant jos kojų s 
niai jau butų pusnagos n 
augusios. Ji nelaikina ši 
šių dėvėt, todėl visur ba 
eina. Ir daugiau tokių Ii 
tuviškų leidžiu yra, kad ši 
šių nedėvi, o ant jų ko 
pusnagos neužauga. Jei 
tu netiki, tai paimk trei 
ir atvažiuok į mano saliu 
o aš tau parodysiu ma 
Keidės kojas ir nats save 
tu busi šiur, kad Čalis D 
vinas turi misteik.

Džian Bamba________________ 
Į----------------------------------------------------------------------------------

S. O. Kada nors gal Mai 
kis ir pakalbės apie tokia 
moteris, kurios neduoda sa
vo vyrui nė išsižiot.

D. čepreckui. Eilėse nė
ra taisykliško skambėjimo 
todėl netilps.

Vestuvėse buvusiam. — 
Tos vestuvės neturi jokios 
svarbos. Netilps.

Lietuviui. — Apie kuni
gą jau buvo sustatyta žinia, 
kada nuo jūsų gavome. An
troji žinia telpa.

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Baracej 

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

I

numirs

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa 
laidos velionį daug pigiau, negu sve 
timtaučiai. Prie to užlaiko karieta 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
312 — 4 st., S. Boston, Mass 
Tel: So. Boston 304.
Gyveninio vieta: 63 Gold st.
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MONTELLO, MASS.
Lapkr. 4 Liet. Piliečių dr- 

stė turėjo diskusijas, klau
sime, už ką balsuot. Pir
ma išreiškė savo nuomones 
tiktai piliečiai, iš kurių dau
gelis išsitarė, kad reikia 
balsuot už socijalistus. Bet 
turiu pasakyt, kad atsirado 
2 ypatos, kurios varė smar- 

. kią agitaciją už kapitalis
tus. Pirma agitavo J. Vai
čiūnas už Rooseveltą. Ma
tyt, žmogelis mažai tesu
pranta darbininkų reika
lus. M. K. Jakavonis persi
statė bepartivišku žmogu
mi, bet agitavo už republi- 
konus. Nupeikė socijalistų 
Emil Seidel, buk tas būda
mas majoru Milwaukee tik 
skolos pridarė miestui ir ki
to nieko. Paskui atsistojo 
pašaliniai ir jį smarkiai su
kritikavo. Tie du vyrukai, 
atlikę savo darbą, išsineš
dino per duris ir nebeišrišo 
klausimų

Lapkr. 10 lietuvių socija
listų 17 kp. turėjo diskusi
jas temoj ”Ar civiliškas 
šliubas geriau imti, ar baž
nytinis.” Laimėjo tie, kat
rie stovėjo už civilišką šliu- 
bą.

Ateinančios .diskusijos 
bus temoj ”Kas griauna šei
myną, ar žmonių apsileidi
mas, ar netikusis surėdy
mas?” Lietuvis.

SCRANTON, PA.
Spalių 27 Liet. Ukėsų P. 

Kliubas ir SLA. 30 kp. buvo 
parengę prakalbas politi
kos klausime. Vietiniai kal
bėtojai buvo 5; iš jų keturi 
neva socijalistai. Pirmuti
nis F. Živatkauskas kliubo 
reikaluose trumpai paaiški
no apie socijalistų partiją 
ir liepė balsuot už ją, bet 
nepamiršo ir Roosevelto: 
liepė ir už jį balsuot (tiktai 
bloga, kad męs visi turime 
tik po vieną balsą). Antras 
kalbėtojas, M. Valentinavi
čius, prigulintis prie anglų 
socijalistų partijos, taip pat 
išpradžių liepė balsuot už 
socijalistų partiją ir nuro
dė, kad Rooseveltas pavogė 
dalį socijalistų platformos 
ir kad unijos vadovus Hay- 
woodą, Moyarį ir Pettibone 
liepė kapitalistams pasmer
kti ant nužudymo. Vėliaus 
jis liepė balsuot už Roose
veltą. Sako: ”Wilsonas ne
kenčia ateivių, republikonų 
partija jau mirus: votu
palaidosim. Bolsuokiu^ už 
Rooseveltą, bo jeigu Pi
ktume socijalistų preziden
tu, tai šią šalį paverstų į 
niekus.” P-nas V. išbiau- 

rino LSS. ir vietinę LSS. 2 
kp. Sako: "Nesirašykit prie 
tų. ba iie brudas.”

Trečias kalbėtojas iš ei
lės buvo Dr. J. Šliupas, bet 
jis išgirdęs kelis žodžius iš
tariant apie socijalistus iš
keliavo per duris.

Ketvirtas kalbėjo P. Pa- 
seckas, taip pat prigulintis 
prie anglų soc. part.; pri- 
miausiai išbiaurino L. S. S. 
ir visus lietuvius, kad labai 
tamsus jie esą, nieko nesu
prantą ir da jiems kalba a- 
pie politiką, arba liepia bal
suot. Esą, juos visi išnau
doja prieš rinkimus, tveria 
tarptautiškus susivieniji
mus, daro kolektas ir iš to 
pasinaudoja; tvėrėjam at
lieka koki $500 į kišenių. 
Užbaigus jam kalbą, pra
kalbų vedėjas sako: "Kam 
čia užkabinėt tuos žmonės, 
kurie nesiranda ant susi
rinkimo. Tai tamista ma
nai, kad Dr. šliupas įsidės 
$500 į kišenių.”

Penktas buvo J. B. Smel- 
storius. Tas plačiau išrodė 
republikonų ir demokratų 
šunybes. Apie Rooseveltą 
ni0ko nesakė. Nupeikė to
kias socijalistus, kurie va
dovauja laike kapital. unijų 
pagodų (Męs žinom, kad tu-

) i

• v

I lų unijų principas supuvęs,
bet męs norim taisyti). Už- taliko 12 eg. 
baigus kalbėt, vienas iš pu
blikos užklausė J. B. S., kas 
yra Rooseveltas, jei apie ki
tas kapitalistiškas partijas 
plačiau nurodinėjo, negu 
kiti kalbėtojai, o apie Roo- 
seveltą nieko nesakė. J. B. 
S. nieko neatsakė. Kitas iš 
publikos ušklausė pas M. 
Valentinavičių: ”Ar socija- 
lizmo principas pavėlina ta- 
mistai agituot už Roosevel- 
tą? Juk tamista pats nuro- 
dei jo netikusius darbus, o 
dabar liepi balsuot.” M. V. 
bandė atsakyt, bet nieko ne
atsakė; netik publika nieko 
nesuprato, bet nė jis pats 
gal nežino, apie ką jis kalba.

| Pakilo didelis triukšmas iš 
Roosevelto šalininkų pusės. 
Ponia Šliūpienė su savo plo
nu balseliu sušuko: ”Vai, ko 

| da jus čia taip šokate, kad 
jus popierų neturit?”

Dugnelis.
ST. LOUIS, MO.

”Kel.” No 43 p. Bijūnėlis 
rašo, kad vienas karčemnin- 
kas čia liko areštuotas už 
dainavimą ir šokimą laike 
baliaus. Aš turiu pasakyt, 
kad ne už tai jį areštavo, 
bet policistas pamatė revol
verio rankiną kyšant iš jo 
kišeniaus ir areštavo, nes 
revolverio nešiotis nevalia. 
Korespondentas turėtų la
biau ištirt dalyką, jei nori 
visuomenei pranešti.

Atsivilkovalkata.
NASHUA, N. H.

Lietuvių čia daug, bet jie 
tik girtuokliavimu ir loši

mu užsiima. Merginos irgi 
neatsilieka. Nors lošt jos 
ne viską gali padėt, bet gert 
pataiko. Ridikas.

LEWISON, ME.
Vietinė LSS. 105 kp. teat

ralinis ratelis lapkričio 28 d. 
pirmą sykį da savo gyvevi- 
me statė ant scenos du vei
kalu ”Nutruko” ir "Neat- 
mezgamas Mazgas/

Ačiū pasidarbavimui p. 
P. Gurklio teatras likos su
loštas gerai ,kad iš darbi
ninkų ir pirmą sykį išėjusių 
ant scenos negalima dau
giau nė reikalaut. Labiau
siai atsižvmė'io gerai nu- 
duodančiais p. J. Melinaitė 
fRirmantienė) ir Al. Zub- 
’--ns (Birmantas), o pras
čiausiai nudavė antram vei
kale M. Bironas (advoka
tas), nes užtiktas pas savo 
mylimąją jos tėvų, perdaug 
Šokinėjo ir bėgiojo po kam
barį.

Paskui buvo Džian Bam
bos ”spyčiai’ ir monologai.

I Sakė Dž. Bambos ”spvčių” 
F. Kaulakis apie ”g|ud- 
taim:” nudavė gerai. Sakė 

i "spvčiu” F. Petrulis apie 
”vekeišin;” nenudavė, nes 
kalbėjo sau, perdaug vaik- 

| ščiojo ir į grindis žiurėjo, 
kaip ko jieškodamas. Sakė 
monologą ”Senbernio” Ad. 
Jozakevičius, ”Lietuvos po
naitis” — P. Pimpė ir ”Aš 

i Vagis” — J. Kapickas ; — 
visi trįs nudavė puikiai. Į- 
žanga buvo po 50c., 35c. ir 
25c. Publikos atsilankė a- 
pie 160 ypatų. Kaip matyt, 
bus biskis ir pelno.

Lewistono publika teatru 
: interesuojasi ir skaitlingai 
lankosi. Matydami tai, mu
sų aktoriai nutarė ir ant 
toliau veikti dailėj. Paskir
ta mokintis "Paskutinė ban
ga.’ D. G. Balčiūnas.

SO. OMAHA, NEB.
Surinktos skaitlinės iš 

šio miesto lietuvių yra to
kios: šeimyniškų moterų ir 
vyrų išviso yra 286;berniu- 
kų 178; mergaičių 137, ro- 
kuojant nuo 1 metų iki 16; 
merginų suaugusių 46; pa
vienių vyrų 270 — išviso

■v •

•v •
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vienių vyrų 270
917. Bet da tai nėra pilnos 
skaitlinės.

KELEIVIS 7
Laikraščių pareina ”Ka- 

., "Lietuvos” 16, 
"Draugo” 10, "Saulės "12; 
"Laisvės” 8, "Vien. Lietuv
ninkų" 7, "Laisv. Minties” 
1, "Rygos Naujienų" 1, "Bi
rutės” 2, "Amer. Lietuvai
tės” 1, "Dagio" 1, "Vakarų 
Varpo" 35. Partijinių laik
raščių nesužinojom tikrai.

Draugysčių čia gyvuoja 
S. L. A. kp., šv. Antano, L. 
S. S. A. kp., S. L. R. K. A. 
kp., šv. p. Marijos p. Ro
žančių moterų dr-stė, Bi
rutės D. K1 ir T. M. D. kp. 
Visos gerai gyvuoja. Tan
kiai rengia balius su svaigi- 

jnančiais gėrimais. Geresnio 
nieko neveikia.

J. Mičiulis ir A. žalpis.

IS LIETUVOS
________________

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
(Tik ištraukos). A

Iš Kauno red., Pušaloto 
parap. išvažiavo i Ameriką 
kun. V—gas. Priežastis ta
me, kad kunigėliui rūpėjo 
apžiūrėti, kaip merginos 
svirnelij guli ir ar neper
žengia doros. Besiteirau
jant parupo ir kunigėliui 
prie merginų prisišliet. Tai 
patėmijo vaikinai ir užra
kino kunigą svirne pas mer
ginas. Kiti vaikinai pašau
kė policiją. Policija atida
rius duris rado kunigą. Ta-

. po pašaukta ir dvasiška 
\ valdžia. Džiakonas užklau
sė merginų, ar tankiai kuni- 

igas pas jas lankėsi, jos pri
sipažino, kad tankiai. Už 
tą prasikaltimą kun. V. pa
smerkė ištremiman ant 5 
metii i Ameriką. Jis yra 
jau apie 40 metų amžiaus.

J. P.
Kovarskas. Rūgs. 18 d. a- 

pie 3-čią vai. po pietų čia iš
tiko gaisras. Sudegė 2 na
mai. Spėjama, jog tai vai
kai uždegė, nes buvo vieni 
palikti namie; didesnieji gi 
bulves kasė lauke. Be maž- 
ko nesudegė ir tie patįs vai
kai. Tai faktas, kad nega- 
Įima palikti vienų vaikų. 
Laime, kad dar vėjas putė Į | 
šoną, tai dar mažai triobų, 
sudegė. Nemažas ir mies
telėnų apsileidimas. Ug- 
negiasių padarai nesutvar
kyti : visos bačkos suirę, 
net ir švirkšla nieko nebe
veikia, nes visur kiaura. 
Žydai ketina sutverti ug
niagesių draugiją, bet kol 
kas niekus nepradeda. Rei
kėtų ne vien žydams, bet ir 
visiems miestiečiams rūpin
tis sutverti tokią draugiją.

. Dainoras.
Rinkiniai į 4-tą dūmą.

Šiauliuose (Kauno gub.) 
nuo miesto iširnktas pirk
lys Frenkelis.
Ežerėnuose (Kauno gub.) 

iš dvarininkų išrinkti: gra
fas Jonas Przezdzieckis, 

(Tamošius Žanas, Kvinto ir 
Kozielo-Poklevskis.

Marjiampolės miestas iš
rinko į Suvalkus d-rą K. 
Grinių-Grinevičių, kuris 
gavo 354 balsus iš 441, kle
rikalų kandidatas kun. 
d-ras M. Gustaitis gavo tik 
54 balsus.

Marijampolėje iš žemval
džių kurijos išrinkti į Su
valkus: 1) kun. Sriuoginys, 
2) Kruvelis P., Prienlaukio 
kaim., Klebiškio v.,3) La
pinskas Jurgis, Linmargio 
1 lf*1 * A \ T> * 1 1
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k. Mikališkio v., 4) Bielskus 
Vincas ”Žagrės” pirminin
kas. Visi „Šaltinio” kandi
datai. Pirmeivių kandida
tai gavo trečdalį balsų, o 
šaltininiai du trečdaliu, ne
žiūrint baisios kunigų agi
tacijas.

Suvalkų gub. į rinkimus 
išrinkti. Naumiesti j iš didž- 
laukių išrinkta: kun. Stri-

mavičia, Slavikų klebonas, j I 
ir Sniečkus, Lesnistvos vai
tas (kunigų šalininkas) Kn. 
Strimavičia gavo apie 262 i 
balsų už ir 60 prieš, apie Į 
tiek ir Sniečkus. Vienas I 
pirmeivių kandidatas gavo 
120 renkamųjų balsų. Va
žiuojantiems Naumiestin į- 
galiotiniams ant tilto buvo 
dalinami lapeliai, patarian
tieji rinkti augščiau minė
tus kandidatus. Prieš rin
kimus buvo iškilmingos mi
šios, o po mišių rinkimams ■ 
pritaikytas pamokslas.

J. Staugaitis.

Laiškas į Redakciją
"Kel.” No. 42 tilpo žinia iš 

Winnipeg, Kanados, kur pa
sakyta, buk aš sudaužiau 
vienam vaikinui skrybėlę, 
likau areštuotas, užmokė
jau 4 dol. ir esu po policijos 
priežiūra. Viskas tas yra 
melas. Gėda koresponden
tui, kuris drįsta visuomenei 
meluot.

V. Kivelaitis.

■v •

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 st., 
ant kampo D st., SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petrauc- 
ko Restauracijas valgyt, nes ten 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur. 
Restauracijos randasi šiose vie
tose:

Kampas D st. ir ,Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st., 
BOSTON, MASS.

1)

2)

3) 7 Harrison avė., arti Essex st., 
BOSTON, MASS.

^/^UŠRA^
Draugija Moksleiviams Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo" budu: Tapo 

įsteigtas

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

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

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

N ATARIJUš AS IR SUŪŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

| BOSTON, MASS.

c

GERIAUSIAS

-
H 
e

diroiuve yra įrengta puikiau-

£

3
H
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Mano
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku sero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, MassD-RAS ST. ANORZEJEWSKI

Vienatinis lenkiškas

įDANTĮI 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 įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visa sizona. kompanija ap
moka ir kelionę, dorintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

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 
šių knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šių knygelę, 
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar
ba per ”Money Orderį” ant šio ad- 

ireso: [46]I
LITHUANIAN AM. CITIZ. CLUB,

372 Bedford avė., Broklyn, N. Y. 
I

I

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.
iiii

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

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdės t i ne ja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kų daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

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

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu- 
rg. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
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
gydė.

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

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

The PHILADELPHIA I. CLINIC. 
1117 WahmtSL Philadelphia, Pa. 

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

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos 
yra iitos kasdien:

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

I

I

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

TELEPHONE: Fokt Hill 1864.

H. H. NAYOR 
ADVOKATAS 

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Excliange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską 
2SW. Broadway So. Boston, Mass.

3 : 5
; Telephone So. Boston. 845 M.

|Dr.F. Matulaitis
ę 495 Broadway, So. Boston. i

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.
Šit?

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- 
_________ _ drapanas.

' Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston.|21013.

ni

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
128 Broadway, S. Boston, Mass.

%

J
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(Tąsa nuo 1 pusi.).

KELEIVIS

Baisus darbas New Yorko 
plėšiko.

New York, 18 lapkričio. 
Pastaruoju laiku New Yor- 
ke padaryta keli dideli plė
šimai. Pavogta daugybė 
deimantų ir auksinių daik
tų. Daugiausia nuo to nu
kentėjo apdraudimo kompa
nija The National Surity 
Co. Tuo tarpu liko areštuo
ta Zofija Brinkerhoff, kuri 
ir pasakė, kad su visais tais 
plėšimais yra surištas tu 
las Vogei. Minėta apdrau
dimo kompanija pasamdė 
du detektivu, kad suimtų tą 
Vogelį. 18 lapkr., naktį, 
detektivai susekė, kad tasai 
Vogei su savo mergina at
važiavo į Elsmere Hotelį ir 
atsivežė kelis baksus.

Detektivai pasiėmė sau į 
pagelba trečią sėbrą ir atė
ję pas viešbučio savininką 
perstatė visą reikalą ir pa
prašė, kad juos nuvestų Į 
Vogelio kambarį. Savinin
kas davė jiems savo tarną, 
bet nuėjo ir pats penktas. 
Pabarškinus Į Vogelio du
ris, Vogelis jau pusiau nusi
rėdęs, pravėrė biskutį duris 
ir klausia, ko reikia. Atsa
kyta, kad detektivai nori jį 
matyt. Tuomet Vogei pa
leido duris iki galui , o pats 
šoko prie lovos ir movė ran
ką po pagalviu. Tuoj jo 
rankoj pasirodė magazini- 
nis revolveris ir pasipylė 
šūviai. Tuoj krito vienas 
detektivas ir kitas. Kiti lei
dosi bėgti. Vogei išėjo iš 
kambario ir sušaudė tuos. | . 
Tuo tarpu jo mergina ban- rius sruoga vandens. Strei- dirbtuvės, 
dė šokti per langa.

4- • 1 ’ T T * A l T T ■ RUSiSZKAi-AMERiKONISZKAatilsi I. W. W. Unijos Cu- 
kernės lietuviai ir nupirko: 
gražų vainiką. Jis paeina iš 
Statiškių sodos, 
žio parapijos, Kauno gu
bernijos, 29 metų 
žiaus ir paliko seną motiną 
Lietuvoj, kurią jis karšino. 
Lai būna jam lengva toji 
žemelė, kuri jį atskyrė nuo 
mus ant visados. Unijistas

Ateinančioj nedėlioję, ant 
kampo D ir Silver gat
vių, 1 vai. po pietų bus cu- 
kerninkų susirinkimas ir 
prakalbos. Komitetas.

vidų. Suerzinti vandeniu 
streikieriai pradėjo bom
barduoti akmenais ugnage- 
sius. Tie pabėgo. Tuo
met pradėta volioti po pur
vyną policistai. Sako, kad 
vienas policistas pradėjo 
net rėkti, kada pamušę 
purvynan moteris pradėjo 
jį visur gnaibyti. Vienam 
mėlynsiuliui ir blekė nu
traukta kažinkur dingo. 
Tuo tarpu pribuvo daugiau 
policijos ir streikieriai liko 
išvaikyti, o 4 suimti, tų tar
ne ir lietuvaitė M. šakalai- 
tė, kuri smogė akmeniu po-

i
i

Nenusisekęs streikas.
Hood Rubber kompanijos 

(Watertown’e) darbininkų 
streikas nenusisekė.

Trumpa ta streiko istori
ja šitokia: Kelios sąvaitės 
atgal, darbininkai pareika
lavo daugiau algos. Kom
panija pridėjo. Bet darbi
ninkai pabijojo, kad vėl ne
atimtų. Nutarta susiorga
nizuoti. Pradėta tverti u- 
niją. Bet 8 lapkričio kom
panija uždarė dirbtuvę, ne- lieistui i pakaušį — teisme 
pranešus kodėl ir kaip ii- 
gam laikui. Darbininkai tą 
suprato taip, kad kompani- tuoj laimėtas. Lietuviai su 
ja nori juos nugązdinti, kad grekais stovėjo kaip uola, 
išardžius uniją, 
nuomonės 
aolinkvbė. ___ ________ ,_______  ___X f

kompanija pradėjo šaukti į nedėlioj buvo 
I darbą per laiškus. ’ ” " ’

12 lapkričio I.W.W. orga- lan, 
nizatorius Baliam nuėjo su Nutarta grįžti į darbą ir 
komitetu 
valdybą 
atidarys _____ c. ____ v
ba atsakė, kad ji nežinanti. 
Tuomet organizatorius pra
nešė .kad nuo tos dienos jie 
aoskelbia streiką iššauki 
visus žmones iš dirbtuvės ir 
viešai organizuos uniją.

Ir taip streikas liko aps
kelbtas. Ant rytojaus. 13 
lapkričio, išryto, streikie
riai sustojo prie dirbtuvės, 
kad neleisti ] __  __  _________
Policija atsiveda skebus. dirbo cukerneėj apie 5 me- 
streikieriai neleidžia. Iš tus. Nelaimingą velionį, 
dirbtuvės paleista į streikie- dėl netikusio apžiūrėjimo 

&____ ~~ . * . - ? pagavo diržas
dė šokti per langa. Vogei kieriams išsiskirsčius, poli- prie darbo anie 9 vai. vaka- 
ją sulaikė ir pridėjęs revol- cBa pradėjo grūsti skebus į re ir ant vietos užsimušė.

išteisinta.
Išrodė, kad streikas bus

Prie tos bet italai, kuriu vra didžiu- 
prisidėjo ir ta ma. eina dirbti. Pasirodė, 
kad nekuriuos kadnieko neišeis. Pereitoj 

• prakalbos, 
kalbėjo organizatorius Bal- 

Michelsonas ir lenkas.

pas kompanijos organizuoti italus.
Iš nedėlios į panedėlį nak

čia likos nušautas vienas i- 
talas, kuris dirbo laike 
streiko. Penki suimti už 
žmogžudystę.

Panedėlij žmonės pradė
jo eiti darban, bet priiminė
jo tik tai tuos, ką turėjo iš 
kom Danijos laiškus. Pusė 
jau dirba.

pasiklausti, kada 
dirbtuvę. Valdv-

Subatoj, 16 lapkričio, pa- 
nieko dirbti, simirė Mikolas Taruška. Jis

veri prie smilkinio šovė, ki
tą kulką paleido jai į kruti
nę. Kada mergina krito, 
Vogei suvarė du šuviu į sa
ve ir krito ant vietos.

Penki žmonės io pašauti 
taipgi turės mirti. Viešbu- 
tije pasidarė baisus sumiši
mas!

Pasiutęs žmogus.
Įvarių miestų policija jieš- 

ko žmogaus, kuris serga 
vaikų žudymo liga. Buffa- 
lo, N. Y., policija gavo kelis 
laiškus nuo nežinomo žmo
gaus iš Bostono, paskui iš 
New Yorko, kuriuose jis 
skundžiasi, kad jam jau nu
sibodo tas amatas (vaikų 
žudymas) ir nuvažiavęs į 
Buffalo atsiduos policijai, 
bet tuo tarpu jis turis pas- Į 
maugti da vieną vaiką, ką 
pardavinėja ant kampo lai
kraščius. Jis jau nužudė iš 
viso 13 vaikų. Vienam laiš
ke jis rašo: ”Tas darbas 
man jau baisiai įgriso. Ma
no smegenis kasdien eina} 
blogyn ir aš mėgstu žudyti. 
Pakol išvažiuosiu iš 
pasmaugsiu keletą 
kų.”

Tokį laišką jis 
Bostono 23 spalių, 
Už sąvaitės parašė tai pa
čiai policijai kitą laišką ir 
pasakė, kad Joseph Jo- 
sephs. kuri jis pasmaugė 
pernai Lackawanna mieste, 
randasi pakavotas ant Se- 
neca gatvės skiepe po saliu- 
nu. Policiia nuėjo tenai ir 
rado supelėjusi vaiko lavo
ną.

Tas pasiutęs ir niekam 
nežinomas žmogus važinė
jasi iš miesto į miestą, žudo 
vaikus ir vis rašinėja polici
jai laiškus apie savo darbus.

Šiomis dienomis Roches- 
teriie, N. Y., policija suėmė 
įtariamą vyrą, kuris pasi
sakė esąs George H. 
Steams.ir tardo jį, ar ne
bus tai tik tas pats vaikų 
smaugėjas.

Pranašauja audrą.
Oro biuras praneša, kad 

nuo šiaurių pusės šią savai
tę prasidės dideli lietus arba 
sniegai su audromis, kurie 
eis palei jūrių pakraštį į 
pietus.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus tu didžiausia 
atvda. neziurinu-ar iš Lietuvos at
vežti ar Ame/fkoniški. Gyduolii| 
galite gauti. Kokios tik pasaulyj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas

LINIJA.
Didžiausi, geriausi ir greičiaus 

plaukioja kas dvi sąvai 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekui 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

I Rot t er damą 8 d., į Liepojų 11 dienų
$31.00
$45.00
$60.00
Kursk
Birma

Czar
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pa

mušų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27Broadway, New York.

Panevė- garlaiviai.

am-

Pereitoj nedėlioj 60-tos 
soc. kuopos buvo prakalbos. 
Žmonių prisirinko, kaip 
niekad šįmet da nėra buvę. 
Kalbėjo S. Michelsonas.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistai nieko nerengia, nes 
Labdarystės D—ja turės 0- 
limpia teatre koncertą.

Puiki Dovana
"ETIKETĄ” YRA PUIKI KA
LĖDŲ DOVANA, TINKAMA 
SENIEMS, JAUNIEMS ir VAI
KAMS. Joje randasi apie 300 
pamokinimų dailaus pasielgimo 
tarp žmonių kaipo ir namie. Pa
prastai šita knygelė yra parduo
dama už 25 centus, bet idant 
duoti progą visiems pasinaudoti 
ir savo draugus apdovanoti šia 
naudinga knygele, tai iki Kalėdų 
"ETIKETĄ” bus parduodama 
tik už 20c. su prisiuntimu.

Pasinaudokite proga!. Agen
tams geras pelnas. Adresuokit:

MARY M. RICE-HERMAN 
140 E. 19 st., New York City.

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Inšiurinu 

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER A VE., 

SO. BOSTON, MASS.

ir

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno j NEWARK, 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 išdirbant pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokiu MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip- 
kų. Armonikų, Klarnetų. Triubų. 
visokių Knygų. Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun
čiant visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

W Urnavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st,, Newark; N. J

$33.00
$50.00
$70.00

III klesa
II klesa
1 klesa

— Lapkričio (Nov.) 30 d.
— Gruodžio (Dec.) 7 d. 

Gruodžio (Dec.) 14d.

Edvardas Daly
18 Broadway> S* Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereapresą gyduoles prisiusiu)

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda puikiausia bučernė 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.

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2ndst„ So. Boston.

H. F. CORCORAN & CO.
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

Didziausis atpiginimas degtines r vynų
1 0 buvo padarytas.

1 kvorta CONVE CLUB KHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.
1 Bonka BRANDŪS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTWIN’O 25c.

1 kvorta SHERRY WINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už............................................... § | ,00.

Nedaugelis jūsų turi tokį
16 didumo metaliniai virššeliai su 

17 akmenų, puikiai eina, matomai že
mutinė dalis, rankenėle užsukamas ir 
užstatomas, pagražintas ciferblatas dai
liai, eina per visą savaitę neužsukamas. 
Tai vra geriausias laikrodis, gvarantuo- 
tas ant 15 metų. Visi pardavėjai ima už 
jį ¥14.50. Męs norime arčiau Jus pažin
ti. kad rekomenduotum musų prekes, jai 
patiks Jums. Užsisakvkit šį $14.50 ver
tės laikrodį tuojaus.

Męs parduosim Jums tiktai už $5.90
Tik parašykit savo vardą ir aiškų 

adresą paminėkit laikrodį No. 32. at
siųskite 15 c. (stampomis) ir męs išsiųsi
me į artimiausią nuo iusų ekspreso stotį 
išagzaminuoti pirm atsiėmimo. Jei busi 
persitikrinęs, kad jis vertas $14.50, tai 
užmokėsi ekspreso agentui likusius 
$5.75. Arba jai prisiusi mums visus 
$5.90 iškalno, money orderiu, ar regi
struotame laiške, atsiųsime uždyką gra- 
žų 14k. paauksuotą lenciūgėlį vertės
$2.00. Jei norėtumėt, kad Jūsų draugai pasinaudotų ta proca, tai męs galime 
atsiųs ir Jums 6 laikrodžius ir 6 lenciūgėlius už ,*50.00. Žinok, kad nė 
skatiko negali prakiši pirkliaudamas su mumis, nes męs esam atsakanti kom
panija ir gražiname pinigus kiekvienam, kas nėra užganėdintas musų lavoru.

DEALERS VVHOLESALE CO
4 East 27 stree., Dept. 77, New York City.

laikrodėlį kaip tas
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Dykai 

dėl

Viru

50,000
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
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 ligom? ir kaip jie gal pylnai su- 

granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas £yvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiejymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška oryana, 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. K^yga 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- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.

Daug nerūpestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia.
Męs tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knvcą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa

reita. Siusk sars 
adresa iendena.

■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■>
■ KUPONAS NYKAI GAUTOS KNYGOS.
■ Dr.J0S.USTER&C0^L601,208N.FifthAve^Chkago,IIL
B GOTONT:—Aš esu užinteresuotas imu pasiulinimui dykai siun- H stos knycos ir norėčiau, jot jius išsiustument man vieną
M iš tuo kn; mi.

Vardas ir pavarde■
Adresas...............




