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tų, kurie iki 1906 m. prigu-' 
Įėjo prie pravoslavų.

Kareivis nusižudė
Ryga. — Stovintis ant 

sargybos kareivis Chudo- 
renko nakčia nusišovė. Ki
tas matė jo nusižudymą, bet 
nespėjo sulaikyti. Chudo- 
renko įrėmė karabino vam
zdį sau krūtinėn ir koja nu
leido gaidį. Pasigirdo su
vis ir kareivis parvirto. 
Kulka išėjo per jo krutinę 
kiaurai.

Chudorenko buvęs susi
pratęs kareivis ir vesdavo 
slaptą agitaciją tarp savo 
draugų. Vyriausybė tą nu
jausdama nežmoniškai jį 
persekiojo ir mušė. Spėja
ma, kad negalėdamas jau 
^ersekiojimo panešt, Chu
dorenko nusišovė.

Plėšimas
Odesa. — Šiomis

1 mino i d U10II n „Neegzistuojanti” moteris 
tlNIuu lu VlbUKi norėty ištekėt, bet negali IS AMERIKOS.

Anglijos našlė karalienė 
Aleksandra (mirusiojo ka
raliaus pati) aplaikiusi tik
ras žinias per savo seserį iš 
Peterburgo apie nelaimin
gumą caro šeimynos. Sulig 
tų žinių, Rusijos carienė taip 
nerviškai esanti suirus, kad 
netik nustojo proto, bet ir 
kūniško valdvmosi. Rumuo- 
se ji iš vieno kambario ki
tan vežama tam tikru veži
mėliu, o po palociaus sodną 
tam tyčia padarytose roge
lėse.

Apart to, caro duktė 01- 
ga, kurią caras išleido už 
Alenburgo kunigaikščio Pe
tro, meldžia carą daleidimo 
atsiskirti nuo vvro, su ku- 
riuo sugyventi negali. Ji 
mylinti Kirasirų pulko ofi- mis čia likos išplėštas auk 
cierą ir prašo tėvo leidimo srnių 
ištekėti už numylėtinio. Ži-

I

dieno

daiktų magazinas, 
ištekėti už numylėtinio. Ži- Plėšikai išsinešė už 42,000 
noma caras duktės meldi- rublių auksinių daiktų ir 
mus su pasipiktinimu atme- dingo.
tė.

To nepakanka. Caro bro
lis Mikolas Aleksandrovič, 
negana, kad priešingai ca- 
nskos gimines jstatymams Tai kai kareivįai neįIeid. 

ziami, tai jį sulaikė. Te- 
čiaus čia pasirodė, kad tai 

i ne jūreivis, bet tūlas K., 
. Susta- 
ir K. pa

trauktas atsakomybėn už 
nešiojimą svetimos unifor
mos.

Antrosios metinės 
Tolstojaus mirties sukak

tuvės
Antrosios metinės L7 Tol- 

l stoiaus mirties sukaktuvės 
j praėjo, galima sakyti, nežy- 
| miai. Tiesa, kai kuriose fa- 
i brikose tą dieną nedirbo, o 
i kur dirbo, tai per pietus bu
vo daromi susirinkimai, ku
riuose kalbėjo apie tai, ko
kią reikšmę turėjo L. Tols
tojus visuomeniškame Ru
sijos gvvenime ir gyvenime 
darbininkų klesos.

Sąjungos uždarymas 
lri Baku mieste uždaryta ži

balo darbininkų sąjungą.
Mirties bausmė 

Ekaterinodare kariškuo
ju teismu už ginkluotą už
puolimą ant inžinieriaus 
Samsonovo ir atėmimą 11 
tūkstančių rublių, 6 žmonės 
nubausti mirties bausme.

Kaliniai badauja
Irkutsko kalėjimo kali

niai nutarė badauti, išreik
šdami tuomi protestą prieš 
žvėrišką kalėjimo valdybos 
elgimosi.

Laikraščiai praneša, kad 
Stavrapolij taipgi buvo pra
sidėjęs kalinių badėjimas, 
kuris tęsėsi kelias dienas. 
Kaliniai maitinosi tik duo
na ir arbata, o pietus palik
davo nevalgę. Badavo 590 
žmonių. Reikia tik pamiš

• v

Suareštuota kaukė
Lietuvių draugijos kau- 

i kių baliun Liepojuje atėjo 
I kariško laivo jurininkas.

vedė persiskyrusią su savo 
vvru Madamą Šeremetievs- 
kają, per ką nustoja tiesos i • • HC IIUCIVIO, UCL tbūti sąnariu canskos ginu- Der^irėdęs ’iureiviu. 
nes bet da sauyąhskai ąp- tvtas r*tokolas - clznlhn eoną įnA/imni keliai _ A _skelbė save Įpėdiniu Rusijos 
sosto, nepripažindamas ca- 
ruko Aleksio įpėdiniu.

Rodosi, kad pati likimo 
ranka išnaikina kruvinojo 
caro šeimyna ir baudžia jį 
už kraują tūkstančių nekal
tų žmonių.

Sušaudyta 11 jurininkų
Sevastopolis. — Iš septy

niolikos jurininkų, kuriuos 
kariškas teismas buvo pas
merkęs myriop už sukilimą, 
šešiems gyvastis dovanota. 
Likusius 11 žmonių sušau
dyta. Į

Areštavimas
Elisavetgrade areštuotas 

jaunas žmogus, mėginęs iš-į 
siųsti iš čia Taškentan *" 
Simbirskan dvi dėži, vienoje 
iš kurių pasirodė 90,000 rb. 
Kaslink pinigų, sulaikytasai 
paaiškino, kad jie, buk tai, 
įduoti jam kokiu tai nepažį
stamu traukinije, bet poli
cija mano, kad jis dalyvavo 
Samarakando krosas apiplė
šime. Pas jį rastas revol
veris.

Tikybinių įstaigų naujas 
sutvarkymas

”Rosija” skelbia, jog vi
durinių reikalų ministeris 
ketina naujais įsakymais 
nepravoslavų tikybų įstai
gas reformuoti. Visų pir
mu ketina peržiūrėti Rymo 
katalikų konsistorijų ir dva
siškų seminarijų dabar vei
kiantieji įstatymai ir rupi-; 
namosi tas seminarijas ge- 
riau turtais aprūpinti ir pa-;. ... . .
vesti joms didesnį valstybės Į^1’ kojems tai turi būt są- 

j lygos, jeigu žmones priver
sti marinti save badu, kad

il
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reikalų ginimos.
nagrinėt visokių tikybos j įsreiskti neuzsiganedinimą. 
Draugijų ir Rymo katalikų Uždengė gimnaziją 
vienuolynu įstatymus, ir ru- Čerkasuose mokslo globė- 
rn’nasi patvirtinti maišytų jo paliepimu uždengta gim- 
tikybų šliubus, ypač tarpe nazija.

"Miegančius skerdė”
”Mother” Jonės, kuri bu

vo West Virginijoj laike pa
skutinio angliakasių strei
ko, kur buvo apšauktas ka
riškas stovis, pasakoja bai
sius dalykus. Kapitalistai 
su savo valdžia elgėsi su 
streikuojančiais žmonėmis, 
kaip laukiniai žvėrįs. Ka
pitalistai išvijo streikierius 
su mažais kūdikiais iš savo 
namų, o milicija juos šaudė 
lauke. Moterįs su vaikais 
išėjo į kalnus ir per 4 dienas 
išbuvo be maisto, be stogo 
ant galvos, žmonės būre
liais apsigyveno tarp kalnų, 
bet ir čia jiems nedavė ra
mybės. Kareiviai užėję vie
ną tokį būrelį miegant ir iš
skerdė jų 21 žmogų. ”Mo- 
ther” Jonės savo akimis ma
čiusi tų žmonių lavonus. Ka
pitalistų spauda apie tai ty
li.

Ohio upė išsiliejo
Cincinnati, 12 sausio. — 

Šiandien Ohio upė pasiekė 
čionai 60 pėdų augščio ir 
vanduo vis kįla augščiau. 
Kada rašoma šita žinia, jau 
Ohio ir Kentucky valstijo
se, kurias perkerta šita u- 
pė, yra užlieta keli mieste
liai ir 2,500 žmonių, palikę 

kilančio vandens į augštes- 
nes vietas.

Laivas užėjo ant uolos;
880 žmonių pavojuje

Į New Yorką telegrafuo
ja bevieliniu telegrafu, kad 

i Uranium linijos garlaivis> 
irgi vardu "Uranium,” ku- 

! ris plaukė su žmonėmis iš 
Roterdamo į New Yorką, 

; 12 sausio naktį, 9 mylios 
nuo Halifaxo užvažiavo ant 
uolos ir jokiu budu negali 
nuo jos nulipti. Ant laivo * 
yra 880 keliauninkų. Žmo
nės labai persigandę.

Tvanas gręsia
Iš priežasties didelio pa- 

tvinimo upių, pavojus grę
sia sekantiems miestams: 
Gallipolis, Ohio. ; Louisville, 
Ky.; Portsmouth, Ohio.; 
Parkersburg. W. Va.; Pitt- 
sburg. Pa.; Dayton, New- 
port ir Covington, Ohio.

Baisios žinios apie 
revoliucijonierius

Meksikos valdžia leidžia 
baisias žinias apie savo re
voliucijonierius. Paveizdan 
dabar pranešama, kad per
eitoj sąvaitėj jie paėmę mie
stelį Ayotzingo visiškai jį 
sunaikino ir 150 kareivių iš
skerdė. Kitur jie suėmę 
valdžios pasiuntinį nupjau
stė jam ausis ir nosį. Pas
kui traukė liosus, kas turi jį 
sušaudyt. Ištraukęs to pa
siuntinio brolis, kuris buvo 
prisidėjęs prie revoliucijo- 
nierių. Nors jis nenorėjęs 
savo brolį šaut, bet kiti re- 
voliucijonieriai privertę jį 
prie to. Ar tas teisybė, sun
ku itikėti. Greičiausia tai 
valdžios išmišlyta pasaka, 
kad sukelti visuomenėj ne
apykantą prieš revoliuciio- 
nierius. Greičiausia vald
žios kareiviai taip pasielgė 
su revoliucijonieriais, nes 
jie iau pirm to korė juos po 
20 ir 30 ant telegrafinių 
stulpų.

Milžiniška New Yorko 
kriaučių paroda

13 sausio streikuojantieji 
New Yorko kriaučiai su
rengė milžinikšą demonst
raciją, išreikšdami tuomi 
protestą prieš viešpatau
jančią tvarką ir reikalauda
mi padidinimo mokesties. 

| Suviršum 50,000 žmonių, 
į griežiant penkiems benams 
i Marsalietę, iškėlę raudonas
■ vėliavas, su didžiausiu en-
■ tuziazmu ėjo nuo Rutgers 
i sq. iki Union sq.

Demonstraciją lydėjo 100 
raitų policistų, bet nė vieno 
neužkabino.

Ant vienos didelės raudo
nos vėliavos buvo užrašyta: 
”N u o 1 a t os pragyvenimui 
brangstant, o algoms nekį- 
lant, męs busim priversti po 

i valiai išmirti badu, jei męs 
nelaimėsim. Dėl to męs ir 
streikuojam.”

Tarp keliolikos raudonų 
vėliavų, tik viena matėsi 

į žvaigždėta.
Einant parodai, tukstan- 

į čiai žmonių iš langų plojo 
rankomis ir sveikino kovo
jančius darbininkus. Regi
nys buvo nepaprastai suju
dinantis: tokia galybė žmo
nių, kaip jura užliejo New 
Yorko gatves. Ir visi tie 
žmonės kvėpuoja neapy- 

: kanta, visi eina prieš dabar
tinę tvarką. Moteris vien
plaukės, su kūdikiais ant 
rankų eina reikalauti 
geresnių sąlygų.

i 11 sausio buvo teismas 
19 areštuotų streikuojančių 

- i- i • ■ — Teismas nubaudė 
rėjo 1,240,262 bušelių kvie- kiekviena po $5 arba atsė- 
čių. 200,200 bušelių dau- dėti po 3 dienas kalėjime, 
giau, negu pereitais metais. Tiktai viena užsimokėjo, o 

Moteris sumuštos 18 nutarė eiti kalėjiman. 
rinkimuose Vedamos oolicistų kalėji-

Christiania. Norvegija.— Tan> j°s uždainavo Marsa- 
Šiais rinkimais į Norvegi- lietę, 
jos Storthingą (parlamen
ta) nepateko nė viena mote
ris. i

Kaizerio sidabrinis 
jubilejus

Berlinas. — Ateinantį pa
vasarį sukanka 25 metai 

įnuo Vokietijos kaizerio ap- 
i sivedimo; iš tos priežasties 
bus apvaikščiojama taip va
dinamas sidabrinis jubile- 

ijus. Tai iškilmei didesni 
miestai sudėjo jau $20,000.

Rinkimai Francuzijoj
Paryžius. — Rinkimai 

prezidento Francuzijoj ar
tinasi — jie įvyks 17 sausio. 
Kas bus išrinktas, nežinia 
da. Republikoniški socija
listai remia M. Bourgeoisą, 
kuris dabar yra Darbo mi- 
nisteriu ir yra beveik įtek- 
mingiausia ypata franeuzų 
parlamente.
Aukso medalis žemgalio 

atradėjui.
Roma, — Italų Geogra

fiškoji draugija dovanojo 
, kapitonui Amundsenui auk- 
| so medalį už atradimą pie
tinio žemgalio. Amundsen 
yra danų tautos.
Rezignavo karės ministeris

Paryžius. — 13 sausio re- _ 
j zignavo franeuzų karės mi—• 
nisteris Alexandre Mille- 
rand, o jo vietą užima M. 
Bernard, finansų ministe
rijos pasekretorius.

Rezignacijos priežastis 
buvęs paskyrimas pulkinin
ko Du Paty de Clam fran
euzų territorijos armijon.

Ekspliozija ant laivo
Southampton, Anglija. 

— 11 sausio ant krasos lai
vo ”Araguaya” atsitiko ek
spliozija, kuri užmušė 2 
žmones.
Gaisras kaizerio palociuje

Berlinas. — 11 saus., kai
zerio palociuje, Pottsdame, 
užgimė gaisras. Kaizeris 
pats vedė ugnagesius ir ko
mandavo jais. Užgesinusį 
ugnį, kaizeris liepė išrišti i 
bačką vyno ir nugirdyt ug
nagesius, kas ir padaryta.
Nerono vasarnamis jūrėse

Roma. — Ties Anzio mie
steliu, 30 mylių nuo Romos, 
žvejai užtiko jūrėse Nerono 
vasarnamį, kurį vanduo ka
daise nunešė į jūres. Val
džios archeologiškas depar
tamentas ketina nurodytoj 
vietoj pradėti tirinėjimus.

Didelė malonė 
darbininkams

Laikraščiai praneša, kad 
vienas Livžemės (Liflandi- 
jos) dvarininkas , baronas 
Geiking, apskelbė savo dar
bininkams, kad jis juos pa- 
liuosuoja nuo... bučiavimo 
jam rankos. Jeigu ir nepa
bučiuos jam dabar kuris iš 
darbininkų rankos susiti
kęs, tai "štriopo” jau nebus 
už tai.

Didelė malonė!
Rusija importuos anglį
Peterburgas. — Rusijos 

pramonijos ministeris pra
neša, kad iš priežasties ang
lių stokos Rusijos kasyklo
se, Rusijai prisieis parsi
traukti apie 400,000 tonų 
anglies iš užrubežio.

v •
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Paryžius. — Tūla Ker- 
guel kreipėsi į tam tikrą įs- 

i taigą, prašydama leidimo 
apsivesti. Ištyrus dalyką, ji 

j gavo atsakymą: ”Tamista 
negali tekėti, nes tamista 
neegzistuoji.”

Mat, po gimimo ji nebuvo 
užregistruota.

Nuskendo laivas
Singapora.—Perėjusį 

nedėlį atvažiavo čionai
keliauninkų nuo rusiško lai
vo, kuris laike pereitos aud
ros nuskendo. Jie buvo su
sėdę į mažas valteles ir bla
škomi ant jūrių apie 24 va
landas, kuomet kitas laivas 
užvažiavęs juos surinko.

Tai bent geria
Peterburgas. — Bėgije 6 

mėnesių, pereitais metais 
rusai išgėrė 13-5,000,000 ga
lionų ”monopolkos.”

Užmušė misijonierių
Pekinas, Chiniją. — Tarp 

Čengtu ir Čunkin ant Kana
dos misijonierių užpuolė 
chiniečiai ir vieną misijonie- 
riu nušovė.

Matyt, nelabai ”gerada- 
riai” reikalingi chiniečiams.

Liberalai laimėjo
Sydney, Australija. —Pa

skutiniuose miesto rin
kimuose liberalai laimėjo 
20 sėdynių, o darbininkai 
tik 6. Vadinas, vieną sėdy
nę miesto taryboj darbinin
kai pralaimėjo.

Geras užderėjimas 
Australijoj

Brisbane. — Queenslan- 
de. Australijoj, šįmet užde-; Moterų.

sau

Taikos konferencija 
nesusitaiko

Londonas. — Kariaujan
čių valstybių delegatai vis 
da nesusitaiko ir pagaliaus 
žųva ir viltis, kad jie galės 
susitaikyt. Turkai pereitoj 
sąvaitėj pasakė, kad jei 
Balkanai nenusileis savo 
reikalavimuose, jie, turkai.

8 sausio ant Universitv 
place įvyko smarkus susi-l 
rėmimas su policija, kada 
streikieriai norėjo neleisti 
i darbą skebus. Daug su
žeista streikierių ir polici- 
stų. Galų-gale streikieriai 
jau paėmė viršų, bet tuo 
tarnu atvažiavo daugiau 
policijos ir streikieriai tu
rėjo išsiskirstyti.

Vaikų vergija
Panelė Boyle O’Reilly, 

‘ j visuo
menės veikėjų, nutarė ištir
ti New Yorko valstijoj vai
kų darbo sąlygas. Pasirodė, 
kad daugelis vaikų laikoma 
baisiausioj vergijoj, ypač 
prie konservų, kur vaisiai 
dedami į skardines. Vaikai 
8 — 9 metų amžiaus priver
sti dirbt po 14 valandų į die
ną už 20c. algos.

P-lė O’Reilly pranešė apie 
tai valstijos valdžiai, bet tie 
ponai nieko sau iš to nedarė. 
Tuomet ji nuvažiavo Wash- 
ingtonan. Perstačius tenai, 
kaip baisiai vaikai yra ka
pitalo išnaudojami, prižadė
ta paskirt komisiją tam rei
kalui ištirti.

P-lė O’Reillev sako, kad 
tie maži vergai suside
da daugiausia iš italų, len
ku ir lietuviu vaiku.

£ G- *

šiąnedėl pames konferenci-: viena iš veikliausių
ią ir grįžš i Konstantinopo
li. Vienas iš jų da pridėjo: 
”Męs nors tiek busime už
ganėdinti, kad Europa pa
matė, kas per niekšai tie 
Balkanų žmonės yra. Męs 
gi juos pažįstam jau nuo se- 

• • 99mai.
Tuo tarpu didžiosios val

stybės nusiuntė i Konstan
tinopolį kolektyvišką notą, 
kurią perduos turkų vald
žiai tu valstybių ambasado
riai. Taigi laukiama da. ko
kį jspudį ant turkų valdžios 
nadarvs šita nota. Jeigu 
Turkija ir dabar da nieko 
nepasakys, tai galima tikė
tis. kad tą reikalą naims į 
savo rankas didžiosios val
stybės. Tuomet jau kariau
jančiu likimas prigulės nuo 
tų malonės.

i



2 KELEIVIS

Peržvalga, v-'
Prūsų lietuvių atsišaukimas

„Keleivio” redakcijai pri
siųsta iš Prūsų Lietuvos at
sišaukimas į Amerikos lie
tuvius. Atsišaukime nuro
doma, kad vokiečiai baigia 
smaugt tenai lietuvių kalbą, 
o su kalbos išnykimu, su
prantama, turėtų žlugti ir 
Prūsų Lietuva. O Prūsų L., 
atsišaukime sakoma, tai bu
vusi lietuvių tvirtovė, „iš 
kurios paleista pirmas spau
sdintas žodis į rusų prislėg
tą ir persekiojamą Didžiąją 
Lietuvą.” Todėl lietuviams 
turi būt svarbu, kad šitą 
Mažąją Lietuvą dabar ap
gint nuo vokietėjimo. Tuo
mi daugiausia rūpinasi p. 
Vanagaičio leidžiamoji „Bi
rutė.” Bet Prūsuose, mato
mai, ji nedaug turi paremėjų 
ir jai sunku užsilaikyti; to
dėl išleista į Amerikos lietu
vius atsišaukimas, kad jie 
paremtų ją; paremtų ne au
komis, bet užsiprenumeruo
jant ją.

Po atsišaukimu pasirašo 
dešimties draugijų viršinin
kai ir pats „Birutės” leidė
jas.

Suprantama, kam yra at
liekamas doleris, tegul užsi
rašo ir „Birutę,” bet lietu
viui proletarui yra kur kas 
artimesnis laikraštis „Rank- 
pelnis,” kuris, leidžiamas 
Škotijoj ir da daugiau rei
kalauja paramos, negu „Bi
rutė.”

Mes nieko neturime prieš 
tai, kad „Birutė” gina lietu
vių kalbą, bet turim prieš 
tai, kad ji priešinga visa- 
svietiniam darbininkų ju
dėjimui —socijalizmui. Pats 
jos leidėjas p. Vanagaitis, 
kada viešėjo Amerikoj, at
sisveikinančio]’ savo kalboj 
išniekino socijalistus.

Socijalistai visados kovo
jo ir kovoja už žmonių lais
vę. Jie visuomet protestuo
ja, jeigu galingesnė tauta 
skriaudžia silpnesnę. Vo
kietijoj gi yra galinga soci
jalistų partija, kuri turi 
Reischtage 100 savo narių ir 
apie puspenkto milijono ga
vo balsų paskutiniuose rin
kimuose. Kodėl gi „Birutė” 
neveda lietuvių prie tos par
tijos? Juk jeigu jai rupi lie
tuvių kalbos apginimas, tai 
geriausia butų ja apginti 
susivienijus su tokia galin
ga socijalistų partija, kuri 
visuomet už skriaudžiamą 
lietuvių tautą užsistotų.

"Laisvė” apie "Keleivio” 
kalendorių

„Laisvė” daro lietuviškų
jų kalendorių 1913-tiems 
metams peržvalgą. Kalbė
dama apie "Keleivio” išleis
tą kalendorių, ji pripažįsta, 
kad

„jį puošia gana geri pa
veikslai. Čia męs randame 
Lincolno stovylą. Inkvizici
jos auka.’ gražų vaizdą 
’Skurdas,’ ’Kova už auksą’ 
ir kitus. Gražus vaizdeliai 
visados auklėja žmonėse 
dailės skonį. Straipsnelių 
’Keleivio’ kaelndoriųje yra 
apsčiai, tik didžiuma ių til
po iau kituose išleidimuo
se...”

Tas tai iau netiesa. „Ke
leivio” kalendoriui paimta 
tik tris straipsniai iš „Dar
bininkų Kalendoriaus" už 
1904 metus. O tie trįs strai
psniai nenadaro da didžiu
mos. Kur kas daugiau strai
psniu tenai originališkų. 
Daleiskime. "Nuo ko paeina 
vėias?” "Reumatizmas,” 
"Kas vra dinamitas ir kaip 
iis Padarytas?” ”Ar ištikrų- 
iu žmogaus siela yra nemir
štanti?” "Kaip atsirado po
piežiai" (tik medega iš "Re
formacijos”), ”Kur yra pra
garas?” "Dainų atsiradi-

____*-•

Revoliucija senovės 
„Stabmeldiškos 

ir musų kunigija,” 
„Merkelis Giedraitis’’ ir 
„Dirbtinis žmogus,” vis tai 
raštai, ką specijališkai tik 
„Keleivio” kalendoriui buvo 
parengti.

Iš kitų išledimų perspaus
dinta, kaip sakėm, tik trįs, 
būtent „Kražių skerdynės,’’ 
„Kaip Aleksandras Tretysis 
važiavo” ir „Kareiviai.” Bet 
ir tuos perspausdinta ne dėl 
to, kad buvo stoka raštų, bet 
dėl to, kad tai labai geri 
straipsniai ir didžiuma A- 
merikos lietuvių, beabejo, 
nėra jų skaičiusi.

Paveikslų gi „Keleivio 
kalendoriuje išviso yra 28.

"Salveišiams” valia, dar
bininkams — ne

"Industrial Worker” pra
neša šitokį atsitikimą:

Prieš pat Kalėdas I.W.W. 
33 skvrius-Clevelande nuta- v

rė pastatyti ant gatvės kelis 
katilus, kaip tai daro ”sal- 
veišių” armija ir kitos tikė- 
jimiškos sektos, ir parinkti 
aukų streikuojančių Little 
Falls audėjų vaikams.

Netoli nuo Opera House, 
ant Euslid avenue pastatyta 
tokis katilas ir iškabinta 
kortą, kad pinigai renkami 
alkaniems streikierių vai
kams. Prie katilo pastatyta 
du vyru. Tuojaus pribuvo 
raita policija ir abudu juos 
areštavo.

Apkaltino juos už viešą 
ubagavimą, bet kada priro
dyta, jog ten pat stovi ir 
„išganymo armijos’’ karei
viai su katilais ir jų niekas 
už "viešą ubagavimą” ne
kaltina, teismas abudu su
imtuosius paleido.

Manydami, kad dabar jau 
nats teismas leido rinkti 

* jiems pinigus, jiedu vėl su
grįžo ton pačion vieton ir 
pasistatė katilą išnaujo. Ne
praėjo vienok pusė valandos 
ir policija vėl juos aršetavo. 
Dabar juos jau apkaltino už 
stabdymą gatvinio judėji
mo. Bet "salveišiai” to ju
dėjimo nestabdo.

„Industrial Worker„ sa
ko, kad darbininkai ketina 
surengti prieš tai didelę de
monstraciją.

t?

kaip kitur. Mat, Mass. val
stija yra Romos katalikų 
tvirtove ir todėl labai atža
garei viską.

Ginkluojąs prieš socijalistus
„The Newark Evening 

News” praneša, kad New 
Jersey valstijos vokiečių ka
talikų draugijų susivieniji
mas nutarė apskelbti socija- 
listams karę ir pradėjo gin
kluotis argumentais. Kad 
pasekmingesnė butų kova, 
nutarta tirinėti socijalistų 
mokslą ir nurodinėti žmo
nėms, kas jame negero.

Bet jei tik tie vyrai pažins 
tikrąjį socijalizmo mokslą, 
tai nereikės jiems su juo ko
voti. Prieš socijalizmą šoka 
paprastai tik tie, kurie jo vi
sai nepažįsta, kaip paveiz- 
dan mūsiškiai kunigužiai.

Tamsi žiema
"Modern Methods,” ei

nantis Ketchikane Alaskos 
socijalistų savaitraštis, ra
šo:

„Čia. Ketchikane, pat pie
tiniam Alaskos gale, męs 
turim da 8 valandos šviesos 
paroje; bet šiauriuose jau 
du mėnesiai, kaip viešpa
tauja naktis ir žmogus te
nai nežino, ar jis kepurę pa
kelia prieš merginą, ar prieš 
stulpą.” I

i

Polemika 
ir Kritika

Truputj perdaug
Drg. Vidikas neseniai ra

šė „Kovoj,” kad "Keleivis" 
perdaug kabinėjasi prie 
„Laisvės,” nors ištikrųjų 
tokių kabinėjimusi visai 
nebuvo.

Bet štai „Laisvė” tik pa
talpino drgo Vidiko laišką, 

f šį tą nuo savęs da pridėjus, 
kaipo straipsni apie X-spin- 
dulius, ir drg. Vidikas tuo- 
mi taip įsižeidė, kad beveik 
per visus laikraščus duoda 
„Laisvei” papeikimą, net ir 
tokiame atžagareiviškame 
laikraštije, kaip „Draugas,” 
pasirodė jo protestas.

Na, to, sakysime, tai jau 
ištikrųjų biskį perdaug. 
Naudotis tokiu žemu įran
kiu, kaip "Draugas,” soci- 

! ialistui ir garbė turėtų ne
leisti.

i

Massachusetts nenupuolė
Kažin kas buvo paleidęs 

paskalą, buk Massachusetts 
valstijoj socijalistų balsų 
skaitlius nuo 1908 m. nu
puolęs. Tas netiesa. 1908 
metuose Massachusetts val
stijoj Debsas gavo 10,779 
baisus, o 1912 metuose — 12 
650.

„Katalikas” andai džiau
gėsi, kad ir Wisconsin val
stijoj socijalistai nupuolę. 
Melagystė ir tas. Wisconsi- 
nas paskutiniuose rinki
muose už Debsą davė 34,120 
balsu, o 4 metai atgal vos tik 
28,147. Taigi tenai socijali
stų skaitlius žymiai paaugo. 
Paaugo jis ir Massachusetts 
valstijoj, tik netaip daug,

Kam gi meluot?
Niekas tiek musų viešame 

gyvenime nesusipratimų 
neprisėja, kiek su teisybe, 
apsilenkianti koresponden
tai.

Pavyzdžiui, atsibuna ko
kios nors organizacijos, Į 
kuopelės, prakalbos, ar teat- 
relis, bei šiaip vieša sueiga. 
Na ir to vakarėlio veikimas, 
nepataikė Į musų korespon
dentų stygas, tai jau turi su
tverti iš nebūto butą. Tuo
mi suklaidina skaitytojus, 
kurie nežino ar ištiesų taip I 
atsibuvo, o užvis blogiausia, 
kad pasėja nesusipratimus, 
tarpe draugijų, bei veikian- Į 
čių žmonių. Pas augščiau 
kultūriškai stovinčias tau
tas korespondentai gana 
svarbią rolę lošia kulturiš- 
kai-visuomeniškam gyveni
me. Ir kas tėmija kitatau
čių laikraštiją, ir joje tin
stančias korespondencijas, 
mato didelį skirtumą. Ko
respondento pareiga, prane
šti trumpai ir aiškiai tą, 
kas atsibuvo, ne perkreipus, 
bet teisingai. Reik pasis
tengti žodis į žodį cituojant 
kalbėtojų svarbesnius pasa
kymus arba bešališkai nu
piešti veikimo paveikslas, 
kad pati skaitančioji visuo
menė galėtų spręsti ir mo
kytis. Visad vra daleistina•7 «/

korespondentui pabaigoj ir 
savo dvilekį pridėti, kaipo 
abelną išvedimą. Tada ko
respondencija išeis „gera” 
ir korespondentas išsidirbs 

| sau vardą ne „melagio,” ne 
j „šmeižiko.”...

Čion rodosi būtinai turė
tų pasistengti ir musų laik- 

jraščių išleidėjai sutvarkyti 
korespondencijų teisingu- 

\ mą. Musų visuomenė ir dr- 
jos, rodos, tame prigelbėtų. 
kiekvienas laikraštis gali 
turėt kiekviename mieste 
korespondentą, kuris iš to 
miesto ar apielinkės iš lie- 

| tuvių draugijų veikimo gali 
pranešti teisingas žinutes. 
Reikėtų, kad koresponden
tas turėtų laikraščio leidėjo 
paliudijimą, kad juomi yra. 
Ir tada korespondentas at
eina į surengtą kokios ne
būk draugijos vakarą ar su
sirinkimą, jam laikraščių 
leidėjų paliudijimas visur 
duris atidaro. Jam sutei
kiama viso veikimo infor-

Jmacijos. Tada koresponden- pulti ant „Laisvės” dėl ta- 
j tas, gerai žinodamas daly
ką, teisingai parašys. Da
bar gi nuolat girdima nusi
skundimai, kad: „musų ko-------  —, ------------
respondentai meluoja,’’ kad kaip brangi "Keleivij” vieta, 
„korespondencija šmeižia.” 
Tas būtinai reikėtų taisyti.

Čia kaipo faktą privesiu 
iš tilpusios korespondenci- 

' jos No 48 „Kel.” iš Brookly- 
no, N. Y., kurioj gana stam
biai pameluota. Korespon
dentas W. W. Petrovič ra
šo apie atsibuvusį 17 lapkr. 
perstatymą istoriškos poe
mos „Piastų Duktė,’’ kurią 

j sulošė "S. Pieterio trupa” iš 
i Wilkes-Barre. Pa., suside
danti iš jo trijų mažų vaiku
čių. Koresp. sako: „Patri
otuose minėti vaikai sukėlė 
entuziazmą.’’ Entuziazmą 
sukėlė vaikučiai-lošėjai ne 
patriotiškumu, bet savo ga- 

| bumu.
Publika atiduodama užsi- 

I tarnautą vaikučiams pagar
bą, apdovanojo keletą kar
tų triukšmingais delnų plo
jimais, ko ir buvo verti. 
Toliaus rašo: „Tas viskas 
buvo atkartota po du kar
tu. Visai ne, niekas nebuvo 
atkartota. Da toliau da sto
riau pameluota: "Publika ė- 
mė nerimaut, bet patriotai 
nepaliovė kankinę kūdikių 
ir kad sukelti da didesnį en- 
tuzijazmą, J. Liutkauskas į- 
davė lietuvišką vėliavą 4 
metų kūdikiui ir stūmė per 
duris ant scenos. Bestu- 
miant kūdikis atsigrįžo ir 
pasakė: ’Stop ju kreizi’.” Tai 
buvo šitaip: pradžioje loši
mo buvo reikalas išeiti su 
lietuvišku veluku. Kudikio- 
lošėjo tėvas S. Pieteris su 
savo žmona vaikučiam re- 
žisieriavo, ir minimą kūdi
ki išstusmė jo tėvas Piete
ris. Jaunam lošėjui pasiro
dė. kad da jam išeit yra per- 
anksti ir jis sumurmėjo, 
kam ji stūmė tėvas, o ne ma
ma. Bet anaiptol kūdikis 
nesuminėjo jokio "kreizi.” 
Pasakyti, kad kūdikį išstū
mė ant scenos p. J. Liutkau
skas, tai jau daugiau negu 
melagystė. Nes p. Liutkau
skas visai nebuvo ant estra
dos. Toliaus, p. Kriaučiū
nas sudainavo "Eina garsas 
nuo rubežiaus,”bet ne "Ony
tę." "Onytę” sudainavo 
kvartetas: Strumskis, Bra
zys, Kriaučiūnas, ir Kvie- 
daras. Nevisai teisingai ap
rašė ir p. A. Račiūno rody
tus judamus paveikslus. Bu
vo parodytas ratas paveiks
lų būtent apie sufragistes, 
iš komikšo atžvilgio. Bet 
anaiptol nepajuokiant patį 
sufragizmą. O kaslink an
tro rato, "juodveidės palei- 
stuvingas gyvenimas," ir 
kad Račiūnas pasakė: "tas 
tai tikras sufragizmas.” 
Račiūnas pasakė, kad žino
jo šį paveikslą, kuris visus 
prajuokins. Mat, šis paveik
slas juokdariškai perstato 
juodveidę, mylinčią baltvei- 
di. Ir ji sugalvoja virve pa
sigauti jaunikį baltveidį; 
meta virvę per langą ant 
praeinančio baltveidžio ir 
pagauna jį su kilpa ant kak
lo. Pagautąjį užsitraukia 
virve pas save per langą. 
Visame tame tai vien tik ko
miką, vien juokai. Bet blo
go ir paipiktinančio tame 
niekas nemato.

Rašau šį straipsnelį dėl 
šių atžvilgių, kaipo atitaisy
damas p. Petrovičiaus klai
das ir norėdamas persergė
ti abelnai musų korespon
dentus, kad rašydami neap
silenktų su teisybe. Man bu
vus minėto vakaro tvarkos 
vedėju ir viską žinant, kaip 
kas atsibuvo, 
sau.

riamojo K. V-ko apšmeiži
mo, tad meldžiu išspausdin
ti ir mano paaiškinimą. Pri
duriu da, jog žinodamas

!drg. V. Paukščio paaiškini
mą (kuris pridėjo priedelį 
prie K. Vidiko straipsnio) 
pasiunčiu vien „Kovai.” Ma
nau, kad „Keleivio” skaity
tojai, norinti sužinoti inci
dento priežastį, galės pas
kaityt tą viską „Kovoj.”

„L.” No 102 tilpo str. apie 
X-sninduIius. Visi to strai
psnio išvedimai yra teisin
gi, išėmus kelias eilutes, 
pradėjus nuo žodžių „su pa
gelba X-spindulių nufoto
grafuoja žmogaus kūno vi
dų...” iki pabaigai.

Tuos žodžius parašęs ne 
K. Vidikas, bet zeceris. Taip 
pat turiu pranešti, kad K. 
Vidiko pravardė tilpo po 
straipsniu per apsirikimą. 
Mat, be straipsnelio apie X- 
spindulius, buvo prisiųstas 
da K. Vidiko antras rašinė
lis. Draugas zeceris, nema
tydamas pabaigos, pridėjo 
savo pavyzdį ir, pažindamas 
K. Vidiko ranką, prisegė jo 
pavardę.

Pats gi redaktorius, sta
tant straipsnį ir skaitant 
korektą, nebuvo namie, nes 
jis tuom laiku buvo išvažia
vęs su prakalba.

Tai ir viskas. Nors K. Vi
dikas jieško užtarimo net 
”Drauge” ir "Katalike,” męs 
iš savo pusės savo paaiški
nimus siusime tik "Kelei
viui” ir „Kovai.”

L. Pruseika.
Atsakymas "Tėvynei” 

Gerb. "Kel.” Redakcija!
Meldžiu pataplinti šį ma

no laiškelį į savo laikraštį.
„Tėvynė” No 2-me rašo a- 

pie apskundimą per mane 
Susivienijimo. Ji sako, kad i 
jai da "nežinoma,” už ką aš 
traukiu Susivienijimą į tei
smą, bet vėliau ketina apie 
tai savo skaitytojams pra
nešti.

Gerbiamieji ponai, jei 5ųs 
„nežinot,” už ką aš skun
džių Susivienijimą, jeigu 
jau taip greit užmiršot, tai 
paimkit „Tėvynės” No 46- 
tą, 1912 metų, ir perskaity
kit pirmą puslapį, o tuomet 
atsiminsi! už ką.

R. Vasiliauskas.

i

tai ir atitai-
J. M. Danielius.

Paaiškinimas
Redakcija!Gerb.

Kadangi suteikėte vietos 
"Keleivij" K. Vidikui užsi-

MONTREAL, Canada.
28 ir 29 gruodžio čia buvo 

prakalbos; kalbėjo J. Gegu
žis, iš Bostono. Prakalbos 
žmonėms patiko, tik tūli 
vyrukai kasžin kodėl neri
mavo. J. Grabauskutis, ma
žas vaikas, deklamavo. Pu
blika net stebėjosi, kad toks 
mažas vaikas, o taip gerai 
išmokintas. Už tai turi būt 
?notinai garbė. Kalbėjo ir 
P. Budronis. Jo kalba taip
gi labai patiko, ką liudijo 
delnų plojimas. Prakalbas 
surengė LSS. 84 kp. su S. L. 
M. P. D.

Darbai čia eina vidutiniš
kai. P. Gricius.
NEWBURYPORT, MASS.

Musų mieste tik tas ne
dirba, kas nenori. Čia yra 
6 kurpių dirbtuvės, 1 gele
žies liejikla, dvi siūlų dirb
tuvės, dvi šukų, didelė dirb
tuvė sidabrinių daiktų ir 
daug kitokių. Dabar pasta
tė naują kurpių dirbtuvę ir 
vietiniam anglų ląikraštije 
pagarsinta, kad kurie nori 
gauti darbą, tegul prisiun
čia savo vardą šiuo adresu: 
R. and G. Shoe Co., Lynn, 
Mass. Daug yra lietuvių, 
kurie tą amatą išsimokinę, 
o darbe negali gauti, taigi 
čia gera proga pasinaudoti. 
Uždarbiai neblogiausi, pra
gyvenimas vidutiniškas.

A. Stitils ,

SPRINGFIELD, ILL.
Gruodž. 18 išnetyčių per

sišovė juodveidis laiškane- 
šis. Labai buvo įpratęs iš
nešiojime siuntinių, jo vie
ton naujam įstojus, daug 
laiškų ir laikraščių pragai
šta.

Darbai eina anglių kasyk
lose nešlekčausiai, ir kai 
kuriose viršinėse šapose dir
ba pilną laiką. Bet darban 
visgi reikia įsipirkti.

Da sniego iki šiol nebuvo, 
lietus taipgi nėra. Daugu
ma turi pirkti iš miesto van
denį. Už šulnio prileidimą 
turi užmokėt $2. Bėdnam 
ir tas brangu.

A. Čekanauskas. 
GARDNER, MASS.

Gruodžio 27 liko išteisin
tas, distrikto teisme, lietu
vis, M. Vaidulas. Buvo kal
tinamas už pasikėsinimą 
ant "dievo...” 16 gruod. C. O. 
and Gas Stove Co. dirbtu
vėj susiginčijo su vienu len
ku už kryžiuko stebuklin
gumą: M. V. vadino tą kry
žiuką tik paprastu metalo 
šmoteliu; lenkas gi — "die
vu.” Lenkas tvirtino, kad 
"ranką pritrauktų tam, kas 
pasikėsintų.” M. V. nega
lėdamas pertikrinti neišma
nėlį, nupirko kryžiuką už 1 
centą ir sudaužė.

Kada dirbtuvėje jankiai 
pradėjo juoktis, kad lietu
vis — "smart boy” — užmu
šė "polako" dievą, katalikai 
sumanė — kaip ir visada jie 
daro — atkeršyti teismu 
"dievo razbaininkui” — su
areštavo.

Teismas pripažino, kad 
Vaidulas tą "dievą" nusi
pirko ir, kaipo su savo ”pro- 
perty,” gali elgtis, kaip jam 
patinka. Rado nekaltu.

Tikri vargšai tie katali
kai! Negali apginti nė sa
vo dievų. Kad taip 15-tam 
šimtmeti j, tai bedievį sude
gintų ant laužo, o dabar jis 
da net „smart boy.” 

šventakupris.
WEST LYNN, MASS.

Kaip žinoma, čionai gy
vuoja kooperativiška lietu
vių krautuvė. Jau pas mus 
lietuvius tas seniai žinoma, 
kad jeigu tik kam kame ge
riau sekasi, kiti utoj gal
voja, kaip užkenkus. Ypač 
kooperativiška sąkrova nuo 
pačių lietuvių daug turėjo 
nukentėti; stengtasi kaip 
nors suardyti, tečiaus tiks
las atsiekti vis nesiseka. 
Rodosi, kad kiečiausiu kau
lu gerklėje stovi ta koopera
tiviška krautuvė musų die
votiems katalikams. Nesi- 
bijančios mat, "grieko" ge
ros katalikės pradėjo tur
but viena nuo kitos pasimo
kinant, vogti iš krautuvės 
daiktus, gal manydamos, 
kad tuomi sugriaus lietuvių 
bendrą darbą. Ir taip šio
mis dienomis vienai tokių 
gerų katalikių kišant po 
skara duonos kepalėlį, krau
tuvės darbininkas pamatė 
ir paliepė duoną padėti. Ka
talikė, įsižeisdama, norėjo 
persižegnojus gerai išplūsti 
apvaginantį ją, bet užsimir
šus, kad po pažaste turi pa
vogtą duoną, pakėlė ranką, 
tardama „vardan Dievo tė
vo”... ir duona iškrito ant 
grindų.

Vargšė kuoveikiausiai iš
sinešdino, pasijutus, kad nė 
„Dievas tėvas” nepagelbėjo 
nuskriausti bedievius.

W. Lynnietis.
LAWRENCE, MASS.

LSS. 64 kp. rengia ant 17 
sausio prakalbas p. Čibo sa
lėj. Kalbės drg. P. Grigai
tis, dabar tik atvažiavęs iš 
Šveicarijos, kur pabaigė 
mokslą. Geistina, kad Law- 
rence’o lietuviai susirinktų 
kuoskaitingiausia. Prakal
bos prasidės nuo 7 vakare.

J. V.
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PROVIDENCE, R. I.
(Korespondencija iš laiško) 

2 sausio čia buvo socijali
stų balius su perstatymu. 
Žmonių buvo tik apie 34, ka
dangi tikietas buvo po do
lerį, prie to da ”cicilistų ba
lius!” — visi bijojo eit ant 
jo-

Užpereitą sąvaitę buvo 
(turbut, angliškuose) laik
raščiuose, kad eina ant lici- 
tacijos lietuviška bažnyčia, 
— parduoda ją du parapijo- 
nai, ant kurių buvo ji apra
šyta. Tapo iškraustyta visi 
daiktai net ir draugysčių 
vėliavos.

Koks laikas atgal suareš
tavo kunigą už tai, kad jis 
pavadino nekuriuos vagimis 
ir kitaip.

Ir nelaimingi čionykščiai 
katalikai — negauna prigul- 
mingo kunigo, tai daugelis 
ir bijo tą bažnyčią lankyt. 
Neprigulmingasis gi kiek 
pabūna ir vėl ”mufinasi” iš 
čia. Gavimui prigulmingo 
kunigo labiausiai kenkė len
kų kunigas su So. Bostoniš- 
kiu kunigu.

4 sausio dvi. lietuvės ant i 
Randall gatvės prie krautu
vės susinešė. Pradėjo viena 
kitą paleistuvėmis vadinti. 
Taip įsikarščiavo, kad ir 
burnas susidraskė ir plau
kus ausi pešiojo. Žmonių su
bėgo žiūrėt, kaip ant kokios 
karės.

Gi čia lietuviai pusėtinai 
apsnūdę. Net ir patis soci- 
ialistai. rodos, nėr susirin
kimus turi alučio. Vertėtų 
jiems paimt kitų pavyzdį, ir 
darbuotis kaip pridera.

Visu Draugas. 
BINGHAMTON. N. Y. 
Sausio 4 ir 5 vietinė LSS. 

kp .turėjo nrakalbas; kalbė
tojas buvo L. Pruseika iš So. 
Boston. Mass. Subatos va
kare kalbėjo abelnai apie 
darbininkų skurdą, iš ko jis 
kila ir kaip ii prašalinti. Ne- 
dėlioi gi kalbėio apie reika
lingumą moterims lygių su 
vyrais tiesų, ir apie Rusijos 
revoliuciją bei revolucijos 
kankinius, kurie yra žiau
riai kankinami Rusijos ka
lėjimuose. Buvo keletas ir 
deklamacijų.

Publikos abu sykius buvo 
vdutiniškas būrelis ir klau
sės atidžiai. Nors neseniai 
čia buvęs kun. Remeika už
draudė po ”smertelnu grie- 
ku” lankytis į socijalistų 
prakalbas, bet žmonės jau 
tokio ”smertelno grieko” 
nelabai bijosi, nes mato, jog 
tokiais „griekais” kunigas 
gązdindamas tik sau biznį 
daro; o kain kovoti už pa
gerinimą šitojo skurdaus 
gyvenimo, nė pusės žodžio 
nesako, bet da draudžia, 
kad vargšai nė kitur neitų 
apie tą pasiklausyti.

Prakalbos, kaip girdėti, 
klausytojams patiko. Au- 
ku apdengimui lėšų surink- 
ta” 812.

Neseniai susiorganizavo 
pašelpinis laisvas kliubas, 
kuriam vardas duota ”Lie- 
tuvių Piliečiu Kliubas,” į jį 
gali prigulėti vyrai ir mote
ris. Nariu jau turi apie 50. 
Mokestis 50c. į mėnesį, pa- 
šelna ligoie $7 į sąvaitę. Ve
lijama kliubui pasekmingo 
buiojimo, ypač kad į jį gali 
prigulėti nežiūrint pažval- 
gu, tikėjimo, nė lyties. Nau
jas kliubas rengia balių ant 
18 sausio.

LSS. kuopa rengia teatrą 
ant 1 vasario. Bus sulošta 
drama „žmonės” ir kome
dija „Nepasisekė Marytei.”

Viską girdėjęs.
MERIDEN, CONN.

Gruodžio 29. 1912, Lietu
viu Ukėsų Poltiškas Kliu
bas parengė viešą susirin
kimą. Deklamavo P. Su- 
šinskas ”Keistos Mintis;” 
dainavo E. Stankevičienė 
”Eina Gandas nuo Rube-

žiaus;” skambino ant piano 
kliubo pirmininkas A. Stan
kevičius; A. Žilinskas skai
tė referatą „Meilė ir ženy- 
bos,” ant galo pirmutinis 
padeklamavo vieną po kitai 
”Girtuoklių Daina” ir „Ne- 
veskie vaikine pačios.” Šis 
susirinkimas pagirtinas. 
Publikos atsilankė mažai, 
mat, nekurie nemėgsta lan- 

• kytis į tokius susirinkimus, 
| sako, kad bedievių socijalis
tų susirinkimų reik vengti, 
kad neapsišviesti. Lėšų už
dengimui sumesta $1.91.

L. Langis.
ROCHESTER, N. Y.

Tūli geri katalikai susi
laukę kūdikį iškėlė jam pui
kias krikštynas naujų metų 
dienoj. Žinoma, kad be gir
tuokliavimo negal būt links
mybių. Pasigėrusių staug
ta visokiais balsais, tarsi 
laukinių gaujos, kad per 
kelis blokus žmonės svetim
taučiai stebėjosi ir juokėsi. 
Po linksmybės užstojo įnir
šimai ir kraujo praliejimas. 
Vieną iš svečių peiliais taip 
suraižyta, kad ligonbučio 
gydytojai abejoja apie jo iš
gijimą.

Nieko kito kunigija per 2 
tūkstančiu metu žmones ir 
neišmokina, kaip tik sugv- 
vulėiimo. T. Žaibas.v

COLLINSVILLE, ILL.
28 gruodžio, anglių kasy

kloj. Lumighi Coal Co. Mine 
No 3 užmušė Jurgį Stankai
ti, kuris kaipo vežiotojas, 3- 
čią vai. po pietų bevažiuo
jant nuo kalno, nelaimin
gas nupuolė po ratais ir 
taip liko sutrintas, kad po 3 
valandų pasimirė.

J. Stankaitis buvo 19 me- 
tų% paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., iš Jurbarko, 
pustrečių metų išgyveno A- 
merikoj. Paliko vieną bro
li ir dvi seseri Collinsvillėje 
ir senus tėvus Lietuvoj.

Priklausė prie bažnytinės 
draugijos šv. Mikolo Arka- 
niolo ir prie angliakasiu u- 
nijos, bet laikraščių neskai
tęs. A. Dzūkelis.

N0RW00D, MASS.
Gruodžio 29 atsibuvo čio

nai parapijos parengtos 
prakalbos, į kurias už kal
bėtojus buvo užkviesti kun. 
Krasnickas, Juškaitis, Am- 
račinskas ir J. Vaičiūnas iš 
Montello, Mass. Apie jų vi
sų kalbas neverta nė minėti, 
nes gana panašių nesąmo
nių esame girdėję nuo savo 
sufanatizuotų matušių ir 
bažnyčiose, bet įdomu tas, 
kad kunigas, užsiprašęs sau 
į pagelbą minėtus „studen
tus,” karžygiškai apskel
bė karę bedieviams, parody
damas visam susirinkimui 
atsigabentus ginklus, t. y. | 
„žodis kunigo cicilikams” 
(!!!) knygute. Vienas so
cijalistų atsiliepia, kad dis
kusijas atidėti kitam kar
tui, nes jie nesitikėdami to, 
neturi čia draugo, kuris

KELEIVIS

logiją, geografiją (sic!) ir 
kitas mokso šakas, (o mat 
ir teologiją prie mokslo pri
skaitė), kad gali prirodyt, 
jog Dievo nėra?” — Ir at
sisako diskusuot, tada vie- 

• nas iš susirinkusiųjų klau
sia, kiek reikia mokslo, kad 
prirodyti, jog Dievas yra. 
Ant to kunigas atsako, kad 
užtenka poterių ir tikėji
mo... Žinoma, tamsioms a- 
velėms gal to užtenka, bet 
protaujančiam, tai jau, mie
las dvasiškas tėve, visai per- 
mažai. Sazui—nė.

3
itas, jeigu vienybėje laikysis 

ant toliaus.
Štai vienas atsitikimas, į 

i kurį verta atkreipt domą: 
vienas bosas sukvietė strei

kuojančius kriaučius į dar
bą, prižadėdamas jiems ge- 

|rą skebišką užmokestį; o 
kaip šie suėjo dirbti, tada 
bosas pagriebė lazdą ir iš
vijo visus ant gatvės, saky
damas: „Jus Judošiai, ar ne
matote, kad jūsų broliai 
streikuoja už geresnį duo
nos kąsni dėl savęs ir jūsų...” i 

Socijalistų partija strei-1 
kierius remia agitatoriais; > 
socijalistai išrinko 24 ga
biausius kalbėtojus, kurie I 
streikieriams iš širdies pa
tarnaus savo agitacijomis 
ir prakalbomis. Taipgi ir 
lietuviai linksmi, kad savo 
kalboje turi gabius prakal- 
bininkus.

Vienas iš gabiausių soci
jalistų kalbėtojų kalbėjo 2 
sausio pribuvęs iš Europos 
(Šveicarijos) drg. P. Gri
gaitis. Jam pasirodžius ant 
estrados publika pasveikino 
atsistojimu, su triukšmin
gu delnų plojimu. Kalbėto
jas per valandą laiko tiek 
gero streikieriams pasakė, 
ką kitas nebūtų per dvi va
landas taip supažindinęs su 
streiko taktika. Suviršum 
anie 1000 pasigerėjo drg. P. 
Grigaičio prakalba ir su
prato. kad tautiškumas dar
bininkus neišgelbės.

Taipgi kalbėjo P. Mačys 
apie šį netikusį surėdymą, 
nurodydamas, kad tik soci
jalistai supranta, iš kur tie 
vargai atsiranda. Kvietė 
laikytis tvirtai kovoj, kad 
laimėti. W. W. Petrovič.

CHICAGO, ILL.
on.icu mciico aioiiiv cnvi- LSS. 22 kp. gruodžio 25 
bėiai. Argi toks darbas, Į statė scenoje Butėno kome- 
kafp denucijacija, surišta ^ją Neisdege. Sulošta 
su apšmeiža. metama ant Spna Serai> nors, kai ku- 
autorių ir lošėjų statomų rie.n]s aktoriams ir reikėtų 
veikalu, nerašo ant kaktos, Priminti padarytas klai- 
denucijatoriaus dėmę „iš- ^as lr netaktiškumą, kad 
davikas...” antru kartu išvengti to

Iš morališko atžvilgio va-i

WORCESTER. MASS.
Sausio 4 P. A. T. kuopa 

statė ant scenos dramą „Le- 
I gališki žmogžudžiai” ir ko
mediją ”Amerikoniškos Ve
stuvės.” Iš finansiško at
žvilgio vakaras puikiai nu
sisekė. Grdėtis, kad įžan
gos tikietų parduota suvirš 
600. Taigi publikos buvo 
nemažai, nežiūrint, kad vie
tinis kunigas dėjęs visas sa
vo pastangas, kad kultūriš
kąjį musų darbą ardyti. 
Negalėdamas kitaip, įskun
dė policijai, kad lietuviai 
stato ant scenos nemorališ- 
kus, žmones tvirkinančius 
veikalus. Kadangi nesitikėta 
tokios denuncijacijos, todėl 
neatsivežta į svetainę išim- 

; tų „laisnių,” ko pribuvusi 
policija su savo viršininku 
pareikalavo. Iš tos prieža- 

i sties lošimas negalėjo pra- 
j sidėti, kol atnešta iš namų | 
j „laisniai,” o publika teatro 
1 prasidėjimo turėjo laukt i- 
ki 9 vai. vakaro, nežinoda-- 
ma. kas do priežastis tokio 
vėlinimosi. Policijai nieko 
nemorališko tame lošime 
nesimatė, ir lošti leido. Štai 
prie ko prieina musų dvasi-; 
škieii meilės artymo skel
bėjai. .

• v

BALTIMORE, MD.
Nuo Naujų Metų nepri- 

klausminga rubsiuvių uni
ja prisijungė prie I. W. W. 
organizacijos. Am. Darbo 
Federacijos agentai į kiek
vieną lietuvių rubsiuvių u- 
nijos susirinkimą lankyda
vosi, kalbindami prisijungti 
prie A. F. of L., tečiaus rub
siuvių susipratimas davė 
gana aiškų atsakymą, kad 
ten tokia organizacija, ku
rios viena šaka gali užimti 
darbo vietą, kuomet kita ša
ka toj vietoj metė darbą dėl i 
savo būvio pagerinimo, nie
ko gero darbininkiškai kle- 
sai negali nuveikti. A. Dar
bo Federacijos vadovai, bū
dami nariais kapitalistiškų 
organizacijų, kaip ve Civic 

, Federation, nuolat skelbia, 
kad darbininkai tur eit ran
ka rankon su kapitalu. Sma-! 
gu yra paminėti, kad balti- 
moriečiai lietuviai rubsiu- 
viai tai jau supranta ir ži
no, kad ugnis su vandeniu 
nesutaikomi gaivalai, .kad 
darbininkams reikia vieny
tis tik su darbininkais viso 
pasaulio.

Susivieniję su I. W. W. lie
tuviai rubsiuviai pilni ener
gijos ir pasitikėjimo i savo 
spėkas varo savo kasdieninį 
gyvenimą pirmyn, tikėda
mi, kad atsitikus sunkiai ko
vai už pagerinimą būvio są
lygų neapsivils. bet gaus pa
rama visos solidariškai vei
kiančios organizacijos.

LSS. 14 kp. būdavo laiko 
diskusijas, bet šįmet turbut į 
jaučiasi nuilsus. Gaila. Mo
kyt ir mokytis — tai musų 
priedermė. K. J. Geležėlė.

BROOKLYN, N. Y. i
Sausio 4 Brooklyno lietu

vaičių Kliubas statė scenoje 
verstą ir rusų kalbos dramą •
„Perkrikšte” (originalas už- 
vard. „Iš meilės.”) Brook- 
lyno teatrai tai ne pirmiena, 
nes to veikimo srytij šis 
miestas po Chicagai bene
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Monologas "Girtuoklis” at- .m™** ,uz™a į» niusij. 
karas paliko ant publikos liktas per p. J. Buragą puse- 
gerą įspūdį. Veikalas suloš- tinai- Pagirtinai atliko ant 
ta gana gerai: rods, kome- smuikos porą Kompozicijų 
diia buvo biskį sudarkyta, 1S Shumanno panele Dun- 
apleidus dėl sutrumpinimo Juliutė. „Antras monologas

__ _ _ . „Dovana” atliktas per J. U. 
atliktas Išėjo prastai, publikai nepa- 

_ p/Faltanasienę, labai Marsalietę su prita-
nublika prijuokino. Taipgi rln?u. orkestro J. Uktveris 
ir deklamaciios buvo atlik-į sudainavo pagirtinai. Pu
tos gana gerai. Apart p.. b^a išreikalavo atkartoji- 
Faltanasienės taipgi dėklą- lm<b . . . .
mavo p. Valatka (?). Po 
teatro buvo šokiai.

Visas vakaras gerai nusi
sekė, tarsi, mesdamas tei
singą atsakymą veidan tam
sos apaštalų, prinarodant, 
iog žmonės pradeda supras
ti. kame yra labas ir jų atei
tis.

Ypatingai už tą budinimą 
musų brolių lietuvių dėka 
priguli pirmiausiai musų 
socijalistams. kurie nežiū
rint persekioiimo tamsos a- 
naštalų, veikia kiek spėkos 

stotu į debatus. Bet to ma- i leidžia, rengdami viešus su-

tūlas vietas. „Užkabinskie- 
nės” monologas, ;
per i

tvt tamsos apaštalams tik į sirinkimus, kur žmonės gali 
ir reikėjo. Ant beginklių | natirti^ teisybe ir įgaut bent 
užpulti ginkluotiems juk 
naudinga. Na ir paleido sa
vo batareją plūdimo ir pra
vardžiavimo, kad tokios 
gražkalbystės nė smuklėse, 
rasi, niekas negirdi. Aprei
škė ant galo, kad diskusijas 
rengia tik valkatos ir jų čia 
nebus. Įnirtusį tėvelį pasi
sekė pirmininkui šiaip taip 
nuraminti ir daleista iš su
sirinkusiu tarpo pastatyti 
klausimai. Vienas tad už
klausė:: „Ar kunigas esate 
doras?” ”Kad esu doras, 
tai liudiia šita knygutė” — 
atsako kunigas. (Turbut 
tik ta knvgutė nrirodo kuni
gu dorvbę. Red.). Augini
me kunigo tuoj stojo J. Vai
čiūnas. klausdamas užklaus
tai], ”ar studijavęs ekono
miją, techniką, fiziką, teo

spindulėlį šviesos.
J. B. Smelstorius.

BROOKLYN, N. Y. 
Generališkas streikas

Gruodžio 30 New Yorke 
ir Brooklyne tūkstančiai 
kriaučių metė darbą ir pa
siryžo kovoti už savo tiesas, 
reikalaudami 8 valandų dar
bo, padidinimo mokesties ant 
20 nuošimčių. Manoma ko
vot tol, kol nebus išpildyti 
minėti reikalavimai.

Streikas likšiol eina labai 
pasekmingai; kas diena vis 
da prisideda nauji kovotojai 
ir visi rašos Į uniją. Tokiu 
budu negalima tikrai spręs
ti. kiek išviso streikuoja; 
menama, apie 150,000 ir ta
me skaitliuie lietuviu apie 
2,500. Streikas bus laimė-

Po vaidinimo ir koncerto 
buvo šokiai su skrajojančia 
krasa.

Vakaras padarė ant pub
likos gerą ispudį.

žinomas Svečias.
DETROIT, MICH.

Naujų Metų dienoje buvo 
čia laisvamanių prakalbos. 
Kalbėjo vietinis M. Mockus 
temoje „ar Jėzus buvo sū
numi visagalio Dievo.” Kal
bėtojas iš šventraščio imda
mas citatus, sukritikavo ba
žnyčios mokymą arba pasa
kas. Ypač net tikriausius 
katalikus prijuokino nuro
dydamas, kad visagalis Die
vas leido savo vienturčiui 
sunui gimti Betlejos tvarte 
no kojų jaučiu ir asilų... Ir 
toliaus sako, jeigu Jėzus sū
nūs Dievo, tai keno sunais 
vra tie 4 broliai Jėzaus: Jo
nas, Nikodemas, Simonas ir 
Judas, kurie gimė iš tos pa
čios švenčiausios Marijos 
panos. Mat katalikams sle
piama, kad Jėzaus turėta 
broliu ir seserų, nes juk tuo
met švenčiausioji panelė lie
ka paprasta moteriške-mo- 
tina ir negali būt Dievo mo
tina ir sykiu dievo pačia.

Nežiūrint i tuos teisybės 
žodžius kalbėtojas visgi su
sirinkusiems metė pluoštą 
sveiku minčių ir ne vienam 
paleido mintis iš tų retežių 
i kurious apkalė kunigija.

F. Mažamokslis.

žiaus duktere. Mat kores
pondencijoj buvo klaida, 
kad šv. Kazimiero draugys
tė negaunanti advokato nu
sisamdyti ąpginimui tos jau- 

i nos mergaitės tėvo, tad- 
tai A. Adomaitis manė, kad 
įtariu jį prisisavintoju tų 
pinigų, kuriuos surinko 
Liaudanskio bylos reika
lams. Pasirodo, kad šv. Ka
zimiero dr-stės nariai nusi
samdę advokatą Janeckį, 
kuris gins Liaudanskį ir su
rinkti per Adomaitį pinigai 
nėra pasisavinti, bet užmo
kėti advokatui Janeckiui.

T. Beleckis.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Sausio 4 įvyko čionai vi
suotinas susirinkimas, su
šauktas sumanytojų sutver
ti lietuvių politiškąjį kliubą. 

i Sumanymas pasiliko su ge- 
i romis pasekmėmis, nes mi- 
nėtasai kliubas susitvėrė, 
susirašius 36 nariams. Kliu- 
bui vardą priimta Lietuvių 
Ukėsų Kliubas (Lithuanian 
Citizens Club), nors kokio 
tai šventųjų stabų garbinto
jo buvo reikalauta, kad kliu- 
bui duoti kokio šventojo pa
trono vardas. Nutarta, kad 
kliubo nariai, mokėdami po 
25c. į kliubo iždą, gautų pa- 
šelpą ligoje po $5 į sąvaitę.

Smagu yra paminėti tas 
lietuvių bruzdėjimas, nes 
parodo, kad visgi jau bun- 
dame iš savo susnudimo.

Kliubą mylintis.
AMSTERDAM, N. Y.

Gruodžio 31 čionai buvo 
suareštuotas M. S-tis, 
mėsininkas, už žvėrišką pa
sielgimą su 16 metų mergi
na, kurią, atėjus jai į mėsi- 
nyčią mėsos, M. S. užsiraki
no ir išžagino. Piktadaris 
likosi paleistas užsistačius 
4,500 dol. kaucijos. M. S- 
tis yra vedęs ir turi apie 45 
metus mažiaus.

Sausio 6 d. plėšikai bandė 
apiplėšti lenkų bažnyčią, 
bet naktinis sargas patėmijo 
ir vieną jų suėmė, kiti pabė
go. Suimtasis drūčiai per 
lenkus sumuštas tapo nuga
bentas į ligonbutį.

Viską žinantis.
KENSINGTON, ILL.

Tūlas p. Grikas rašo ”Ke-

• •

lietuviškų kolonijų. Bet pir- , 
miena, kad moterįs pradeda 
viešai veikti musų kulturiš-į 
kam darbe, ypač meno sry-j 
tij, pačios savo spėkomis' 
statydamos scenoj veikalus.

Lošėjams butų kas gal ir | ___ _ _____ v
t kj}?‘ leivio;rNo 1 apie TMD. 113 

kuopos vakarą iš 15 gruodž. 
i Kadangi korespondentas 
i apsilenkė su teisybe, tai 
skaitau reikalingu jo klaidą 

į atitaisyti. Jis perdaug iš- 
jgyrė lošėjus, ypač augštai 
jis iškėlė Vingirą. Nežinau, 

j kodėl p. Grikui Vingiras 
taip patiko. Vingiras turėjo 
nemažai ydų, jį negalima 
girt už gerą lošimą. Kal
bėjo jis smarkiai, bet gesti
kuliacijos (judėjimo — nu- 
davimo) pas jį nebuvo; gal 
jis butų ir geriau nudavęs, 
jeigu jam nubutų reikėję 
visą laiką pilvas laikyt, 
kuris taip netikusiai buvo 
prtaisvtas, kad nuolat krito 
žemyn ir prisiėjo ji ranko
mis laikyti. Iš publikos iš
rodė, lyg sergantis žmogus. 
Kitiems nors ir nereikėjo 
pilvus laikytis, bet negeriau 
ir jie sulošė. Geriausia sa
vo rolę atliko tik tarnaitė 
(Vainorienė), bet p. Grikas 
pamiršo ją paminėti. Ra
šant korepondenciias reikia 
prisilaikyti daugiau teisy
bės. A. J. V.

DETROIT, MICH
LSS. 116 kp. sausio 5 bu

vo parengus viešą susirin
kimą. Prakalbą laikė vie
tinis drg. M. Mockus, temo
je „ar linksmi ir laimingi 
nauji metai darbininkų kle- 
sai.” Aiškiai atvaizdino dar
bininkų būvio paveikslą, nu
rodydamas kelius, kaip iš to 
padėjimo darbininkai gali 
išeiti.

Prakalbos gana gerai nu
sisekė. F. Mažamokslis.

link typų nudavimo. J. Če- 
sna perstatė lietuvį senį, bet 
anaiptol negalima jame bu
vo matyti žydo senio typą. 
Abelnai savo rolėje buvo 
netikęs. Ir kitiems akto
riams ir aktorėms butų 
daug kas pasakyti, bet gal 
patįs savo klaidas pastebėję 

j kitusyk jų nedarys. Tečiaus 
A. Kvedarai tai jau neatlei
stina, kad negali susiturėti 
nuo erzinimo publikos savo 
piiypiškais lindimais iš ka
napių. Prieš kelis mėnesius 
lošiant „Genovaitę” jis ak
toriškam apsitaisyme išėjo 

i skelbti apgarsinimus, prie 
; publikos nusiplėšdams usus.
Dabar vėl tas pats su juo at
sikartota. nors apskelbimus 
paskelbt buvo kam be jo 
dvylekio. Tas išrodo netik 
juokinga, bet papeiktina, 
kad būtinai norima parodyt 
save publikai. P. Mačys.

RACINE, WIS.
LSS. kuopelė pirma gana 

veikli buvo, rengė prakalbas 
ir susirinkimus žodžiu budi
no snaudžiančius lietuvius, 
bet jau bus metai, kaip ir ji 
sumigo miegu nekaltųjų. 
Tečiaus katalikai vis neišsi
tenka sociialistais 
vieną laisvesnių 
žmogų persekioja.

Pastaruoju laiku 
mos vergai bandė apskųsti 
T. Belecki teisman už tilpu
sią „Keleivio” No 50 kores
pondenciją apie šv. Kazi
miero draugystės sąnario 
Liaudanski negražų pa
sielgimą su jo 13 metų am-

ir kiek- 
minčiųv •

tie Ro-

I

• •
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kad jus darbuojatės, bet ko
dėl jus tautą niekinat?

— Iš kur tu tą iškasei? 
— Iš jūsų pačių darbų.
— Ar gali prirodvt?
— Nereikia ir prirodinėti, 

vaike, nes tu pats žinai, kad1 
per kiekvienas prakalbas jus 
šmeižiat patriotizmą, o raš
tuose išniekinat ir Lietuvos 
didvyrius. Vvtauta išvadi-•/ C-

nat plėšiku, Keistutį veid
mainiu ir taip toliaus. Taip 
kalbėti gali tik žydai, o ne 
lietuviai.

— Kaip matau, tu geras 
patriotas, taigi pasakyk 
man, kiek patriotizmas atne
šė darbininkų klesai gero?

— Aš to negaliu pasakyt, 
nes aš ne kalbėtojas.

— Kad ir kažin kokiu kal
bėtoju butum, nepasakytum. ; 
Blėdies patriotizmas yra at
nešęs daug. Socijalistai nie
ko prieš tai neturi, jeigu 
žmogus myli savo šalį. To
kiais patriotais yra ir soci
jalistai. Bet tame da nėra 
visas patriotizmas. Tu gir
dėjai Grigaičio kalbą apie 
Albanų karę su turkais. Aš 
užtikrintas, kad tau plaukai 
šiaušėsi, kaip žvėriškai te
nai žmonės draskosi, su ko
kiu įsiutimu jie ten skerdžia 
vieni kitus. Ir iš tos pat kal
bos galėjai aiškiai suprasti, 
kad tie baisus darbai atlie
kami vardan patriotizmo.

— Neteisybė, vaike! Bul- 
garai mušasi už savo tėvy
nės laisvę. Jie nori nuvesrti 
nuo savęs turkų valdžios 
jungą.

— Tik žmonėms taip įkal
bama. Bet netikėk, tėve, tai 
pasakai. Jei bulgarai nusi
kratytų turkų valdžios jun
gą, tai jungą ant jų uždės 
bulgarų valdžia. Kad jau ! 
pasiliuosuoti nuo jungo, tai i 
bulgarai su turkais turėtų 
ne kovoti, bet susivienyti ir 
sugriauti savo valdžios sos
tus. Bet tas jau nebūtų pat- • 
riotišku darbu. Tas butų re
voliucija; tas butų panieki
nimu savo "didvyrių," ko
kiais vadinasi karaliai, ge
nerolai ir kiti despotai.

— Nesakyk, Maike, man 
tokių dalykų. Aš turkus pa
žįstu geriau, negu tu. Tar
navau aš rusų kariumenėje 
ir prisiėjo man būti karėj su 
turkais. Tai žvėris, ne žmo
nės. Atsimenu, kaip šian
dien: buvo tai pirma Vely
kų diena, prasidėjo musų ro
toj pamaldos, užgiedojom a- 
leliuja, paskui davė po stik
lą geros degtinės ir pradė
jom gerti už caro sveikatą. 
Ir ką tu sakysi, turkai kad 
duos iš armotų į musų sto
vyklą!... tik žemė sumižo su 
oru — nieko nesimato. Pas
kui žiūrim, musų rotnas guli 
be kojos, o geras buvo žmo
gus, feldfebelis be nosies, 

—U Aš, Vaike, pripažįstu, toliau — apie dvidešimts ka

— Labo rvto, tėve!V Z

— Tu da gyvas?
— Ar tu nenorėtum ?
— Tai kodėl tu nebuvai 

ant Grigaičio prakalbų pe
reitoj nedelioj So. Bostone?

— Buvau, tėve, buvau.
— Meluoji; kodėl aš tavęs 

nemačiau?
— Perdaug žmonių buvo 

prisigrūdę.
— Teisybė, vaike; žmonių, 

tai jau kaip ant kapucino at- 
puskų prisirinko. Ir prie 
to da lietus taip lijo.

— Stebėtina, kad ir tu at
ėjai. Juk tu socijalistų bi
jai.

— Kaip neisi? sako, iš 
Šveicarijos atvažiavęs soci- 
jalistas kalbės... Aš žinau, 
kad ir klebonui norėjosi at
eit, bet "palitykė” neleidžia.

— Na, o kaip tau patiko 
prakalbos?

— Gerai, vaike! Kad bu
tų visi šitokie socijalistai, tai 
ir aš prie jų prisidėčiau. 
Tuomet ir pasimokinti žmo
gus galėtum.

Visi, tėve, negali tokiais 
būti, nes didžiuma jų suside
da iš darbininkų, kurie tan
kiai mokyklos ir durų nėra 
matę. Bet tas da nereiškia, 
kad jau neverta prie jų pri
gulėti. Juk tu priguli prie 
švento Jokūbo draugystės, o 
tenai žmonės tokie tamsus, 
kad daugelis jų ir skaityt 
nemoka. Socijalisto gi tu ne
rasi, kuris nemokėtų skaityt 
ir rašyt.

— Na, jau tu man negirk 
socijalistų.

— Nereikia jų girti, nes 
užtenka teisvbės. Jie nors tz

ir nemokvti nuo mažens, bet •z '

dabar mokinasi. Kiek tavo 
draugystė parengė prakal
bų? A?

— Ji balius užtai rengia.
— Ir alų geria.
— Išgerti, vaike, irgi rei

kia.
— Bet gėrimu neapsišvie- 

si, tėve.
— Socijalistai irgi geria. j
— Bet jie negirdo visuo

menės, kaip tavo draugystė 
kad daro. Jeigu kuris jų iš
sineria, tai tik privatiškai, ■ 
kaipo atskira ypata. Jų gi 
draugija niekados tokių gir
tuokliavimų nerengia. Ji ei
na tarp visuomenės ne su 
šlicu, bet su prakalbomis, re
feratais, teatrais, koncer
tais; jeigu ant vietos neturi 
mokytų žmonių, tai iš toliau 
parsitraukia; ji nesigaili nė 
pinigų ,nė triūso; ji aukauja 
viską, kad tik mokytis ir ki
tus mokinti. Taigi tu negali 
užmest socijalistams, kad jie 
tamsus. Jie daug apšvieste- 
sni, už kitas draugijas, ir jie 
vis da mokinasi. Kad taip 
yra. tai tu ir pats turi maty
ti. Todėl prie soci jalistų pri
sidėjęs nepralaimėsi, tėve.

■v •

i

reivių... Kitą sykį, vėl gerai šia iškilme, apsupti būriais 
atsimenu, rengėmės užpulti 
ant jų pozicijos. Oficieriai 
davė, davė prakalbas, paskui 
užlipo ant akmens kunigas, j 
Buvo storas, raudonas, bal
sas didelis; pakėlė kryžių ir 
pradėjo šaukti: Už tikėjimą, 
už tėvynę ir carą nebijokite 
ir numirti! Tuo tarpu tur-į 
kas: trakt! Kunigas ka- 
barkšt nuo akmens ir dau
giau jau nekalbėjo. Taigi ši
tokių žmonių, kaip turkai,! 
negalima gailėtis. Ir gerai; 
bulgarų patriotai padarė, i 
kad išpėrė jiems kailį. Vai
ke, tikėk tu man, kad aš Die- 

. vo bijau, bet turką visuomet
galėčiau užmušti.

— Bet aš nematau už ką. 
j Turkai taip pat nori gyvent, 
kaip ir tu. Jus nuėjote muš
ti juos; užpuolėt ant jų; su
prantamas dalykas, kad jie 
turėjo gintis nuo užpuolikų. 
Ir jeigu jie užmušė jus "rot- 
nąjį” ar ir daugiau da, tai ne 
juos reikia kaltint, bet jus, 
ko jus tenai lindot. Net ir 
tu, būdamas lietuviu, ėjai 
prieš turkus su tokiu įnirši
mu muštis už carą, už tą ca
rą, kuris smaugia Lietuvą. 
Ir vadiniesi da patriotu! 
Tūkstančiai žmonių išskers
ta laike tos karės, išaikvota 
milijonai pinigų, kiek su- 

Į griauta miestų, kiek liko ne
laimingų elgetų — ir vis tai 
dėl to tik, kad karės norėjo 
vienas caras. Pasakyk, ko
dėl gi jus mušetės? Kam gi 
tiek vargo reikėjo jums neš
ti, tiek savo draugų palikti 
ant karės lauko ? Jus muše- 

I tės dėl to, kad jums įkalbėjo, 
j iog čia visų gerovė reikalau
ja tos karės: net ant karės 
lauko jums buvo kalbama, 
kad už tikėjimą ir tėvynę 
garbė yra numirti. Vadina
si, jumise kurstė patriotiz
mo jausmus. Ir kada tie 
jausmai jumise užsidegė, jus 
ėiot skersti turkus. Iš kitos 

s vėl pusės, tokiam pat patrio- 
j tizmo jausmų užsidegime, 
turkai ėjo prieš jus. Taip 
buvo laike turkų karės su 
rusais, taip buvo kitose ka- ; sos įstaigos, pradedant nuo 
rėse ir taip yra dabartinėje 
karėje. Kaip matai, patrio- 

Į tizmas visuomet buvo ir yra 
didžiausiu kurstytoju prie 
skerdynių. Ir jeigu socijali
stai tokiam patriotizmui 
priešingi, tai jiems turi pri
gulėti už tai garbė. Musų 
Vytautas irgi tokiu "did
vyriu” buvo, ką dėl turtų ir 
garbės nuolatos pešėsi. Mu-

■ su patriotams tas labai pa
tinka ir jie jį skaito beveik 
šventu. Bet socijalistai žiu
ri į tai kitaip: kas rengia 
skerdynes ir plėšimus, tam 
priguli ne didvyrio vardas, 
bet plėšiko.

ĮVice-Karaliui Bomba
Visi laikraščiai jau prane

šė, kad mieste Delhi, naujoj 
Indijos sostapilėj, vice-kara- 
liui buvo mesta bomba.

Karalius likos tik sužeis
tas, jo pati visai ir neužgau
ta ; užmuštas tik tarnas, ku
ris laikė ant jųdviejų didelį 
saulesargį.

Bomboms męs nepritaria
me, nes netikim, kad su jų 
pagelba butų galima ką nors 
gero atsiekti.

Bet negalima stebėtis, kad 
bombos pradedama vartoti 
Anglijos valdžiai Indijoj, 
kur milijonai alkanų žmonių 
priversti mokėti tai valdžiai 
didelius mokesčius ir nešti 
jos jungą. Visas pasaulis 
žino apie tą badą, kuris vi
suomet vieši tarp bėdinų In
dijos gyventojų, kurie vaik
ščioja duonos jieškodomi, 
kaip gyvi skeletai ir vaikš
čiodami miršta.

Ir tarpe tokių sujudinan
čių scenų ir tokiu baisiu 
kančių, Indijos valdininkai 
lėbauja pertekliuose ir važi
nėjasi gatvėmis su didžiau- 

guzikuotų tarnų.
Ar galima tad stebėtis, 

kad taip dalykams stovint 
žmonės griebiasi už bombų.

Greičiau reikėtų stebėtis, 
jeigu tokio keršto iš jų tar
po nesimatytų.

Tik pamąstykit, kaip gali 
negimti kerštas, kada ap
linkui žmonės miršta dėl 
stokos maisto, o čia toks pa
razitas važiuoja pasipūtęs, 
kaspinais ir kryžiais apsi
karstęs, ir paskui jo da turi 
sekti žmogus, laikydamas 
ant jo galvos dideli į saule
sargį ?

Apmąsčius tą visapusiš
kai, ir tas pats vice-karalius 
turėtų pripažinti, kad prie 
šitokių aplinkybių, bombos 
yra neišvengtinos. garbi- 

mato- 
I mai, ir savo priežodį, kad 
"convince a man against his 
will, he’s of the šame opinion 
štili.” Jeigu Amerikoj butų 
teisybė; jeigu žmonės turė
tų lygias tiesas; jeigu po ta 
žvaigždėta vėliava darbinin
kai nebūtų apiplėšiami ir 
šaudomi, kaip tie vaikai mo
kykloj išsitarė, tai šita vė
liava butų garbinama be jo
kios prievartos.

Amerikos vėliava yra ver
ta pagarbos, nes po ja žmo
nės kovojo už laisvę, ir, kai
po Jungtinių Valstijų emb
lema, ji yra gana graži. Ir 
ateis laikas, kad žmonės 
garbins ją be jokios prievar
tos.

Bet šiandien, kada šita 
vėliava panaudota apgini- 
mui kapitalistiškų šunybių 
ir beteisės, kada vardan jos 
griaujama darbininkų or
ganizacijos ir cigarais degi
namos žmonėms ant nuga
ros raidės, tai negalima ste
bėtis, kad žmonės atsisako 
ją garbinti.

Kapitalistai tą vėliavą su
teršė, jie ją išniekino. Ji tu
rėjo būt šventu šios šalies 
žmonių simbolu, o kapitalis
tai padarė iš jos prostituci
ją. Nereikia juk didesnės 
prostitucijos, kaip panaudo
jimas Amerikos vėliavos ap- 
ginimui surėdymo, kuris ry
mo vien tik ant grafto, iš
naudojimo ir beteisės.

Vėliava — ar ji butų A- 
merikos, ar raudona — yra 
niekas daugiau, kaip simbo- 

| las. Ji reiškia tik tą, ant ko 
ji žmonių paremta. Kas gar
bina tik patį simbolą, o ne 
tą, ką jis reiškiamas yra toks 

| pat stabmeldis, kaip tas, ką 
garbina medžio arba ak
mens stabą. Kryžius, pavy
zdžiui, iš pradžios buvo nie
kas daugiau, kaip tik pasi
baisėtinas žmogžudystės į- 
rankis, kaip musų laikuose 
kartuvės. Bet Galilėjos žy
delio pasišventimas ant jo 
numirti padarė jį simbolu 
prakilnumo ir šiandien jis 
gana plačiai garbinamas. 
Amerikos vėliava reiškia 
maždaug tą patį, ką krikš
čionių kryžius, jei nedau
giau. Ant kryžiaus mirė 
vienas žmogus, po šita vė
liava mirė tūkstančiai, ir 
mirė taip pat iš liuoso noro, 
taip pat pasišventę už kitų 
liuosybę. Dabar taip vadi
nami patriotai panaudojo ją 
purvinam tikslui, lygiai, kaip 
musų kunigai kryžių, bet 
jau netoli tas laikas, kada 
susipratęs Amerikos prole- 
tarijatas atims tą vėliavą iš 
piratų rankų. Tuomet jai 
bus atiduota garbė be prie
vartos. Iksas.

Priverstinas vėliavos 
garbinimas

Amerikos patriotai kas 
kartas lieka vis didesniais 
savo vėliavos fanatikais. 

I Nieko nebūtų tame blogo, 
jeigu jie tą vėliavą garbin
tų, kaipo liuosybės simbolą, 
bet liūdna ir pikta darosi, 
kada vardan tos vėliavos 
mindžioja kitų žmonių tie
sas.

Neseniai Lawrence’o pat
riotai surengė taip vadina
mą ”flag day” (vėliavos 
dieną), kad išniekinti darbi
ninkų organizaciją ir visa
me pasaulije darbininkų 
garbinamą raudoną papar
tį, kuri primena, kad visų 
žmonių gįslose teka raudo
nas kraujas. Ir vardan tos 

i vėliavos — vėliavos žvaigž
dėtos, — kuri turėtų gva- 

! rantuoti visiems lygybę ir 
Į laisvę, minėti Lawrence’o 
patriotai norėjo su dvasiš
kuos pagelba* suardyti te
nai I. W. W. uniją, prie ku
rios priguli apie 15,000 au- 

| dejų, ir išvyti iš tenai jos j 
vadovus. Visos gatvės, vi-!

I
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didžiausiu audinvčiu ir bai- 
giant čeverykų valymo ša- 
pelėmis, buvo apkabintos 
žvaigždėtomis vėliavomis. 

Į Visi gyventojai turėjo nešio
sis mažus velukus atlapuo- 
i se įsismeigę, nes kitaip buvo 
pavojinga ir ant gatvės pa
sirodyti. kad valdžios ir 
dvasiškuos sukurstyti fana
tikai nesumuštų.

Bet ne vien tik Lawrence 
; taip dėjosi. Laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
Salt Lake City’j likos praša- 

! linta iš mokyklos 13 metų 
mergaitė, Lena Evler var
du, prašalinta užtai, kad at- 

I sisakė saliutuoti (pasveikin- 
jti) Amerikos vėliavą. Už- 
, klausta, kodėl ji „kelia mai
štą,” mergaatė paaiškino: 
”Ši vėliava stovi už valdžią, 
kuri priešinga žmonių rei
kalams. Ji leidžia vieniems 
turėti geriausius daiktus pa- 
saulije, kuomet kitiems tuo 
pačiu laiku reikia mirti iš 
bado.” Už toki "maištą” 
mergaitė likos išvaryta iš 
mokyklos.

Panašus atsitikimas buvo į 
ir Camden, N. J. Oscar 
Whiting, 10 metų amžiaus 
vaikas, atsisakė pasveikinti 
Amerikos vėliavą ir liko iš
varytas iš mokyklos. Atsi
sakymo priežastį vaikas pa
aiškino taip: "Šitą vėliavą 
visuomet nešasi kareiviai, 
kurie šaudo darbininkus, 
kada tie sustreikuoja.”

Prie to da mums čionai 
prisimena San Diego, Cal., 
patriotai, kurie už ”Dievą ir 
šalį” da narsiau kovojo var
dan tos vėliavos, negu kad 
kovojo lawrenciečiai. San 
Diego’s piliečiai išvežė iš 
miesto d-rą Reitmaną į 
laukus, sumušė, suspardė ir 
atsiklaupusiam liepė bučiuo-

I

Vieno kliubo nariai
— Kodėl tu taip neapken

ti Bešlio? Juk judu abudu 
priklausot prie Ukėsų Kliu
bo.

— Taip, abudu. Vienok iis 
nevertas būt to kliubo nariu.

— Kodėl? Nejaugi jis ne
gertų...

ti Amerikos vėliavą; paskui 
nuplėšė nuo jo drapanas, iš
degino cigaru ant nugaros 
raides ”1. W. W.,” ištepė jį 
derva, apibarstė plunksno
mis ir paleido vidurij lauko. 
Visas tas žvėriškas darbas 
buvo atliktas vardan Dievo 
ir šalies, atliktas po žvaigž
dėta vėliava, prieš kurią d- 
ras Reitman, kaipo I. W. W. 
šalininkas, nenorėjęs lenk
ti galvos. Užtai gi patrio
tai ii sumušė ir privertė net 
atsiklaupusi vėliavą pabu
čiuoti.

Tokio žvėriškumo gal ir 
Rusijos juodašimčiai neda- 
sileistų, kovodami už savo 
”batiušką” carą.

Kaip matot, Amerikos pa
triotai yra pasiryžę įvesti 
priverstiną vėliavos 
nima. Jie užmiršo,

Tikroji balkanų kares 
priežastis

i

Civilizacijos istorija, tai 
istorija klesų kovos. Visuo
se istorijos nuotikiuose, vis- 
tiek ar jie bus politiški ar ti- 
kėjimiški, visados reikia jie- 
škoti ekonominės priežas
ties. Nors tos priežastįs ir 
nevisuomet gali būt aišktėj, 
bet patirimas ir socijalizmo 
mokslas mums parodė, kad 

I iki šiol jos buvo visur.
Pajieškokim tad jų ir ant 

Balkanų. Ar nebus tik tos 
pat ekonominės priežastįs ir 
dabartinės karės priežasti
mi?

Tikrasis dabartinės ka
rės akstinas guli tame, kad 

(Turkija neatsako stambaus 
kapitalo reikalams. Ji yra 
atsilikusi šalis, da su feoda- 
liška tvarka, ir tarptautiš- 
kam kapitalui neatidaro-sa
vo durų. Nėra abejonės, kad 
Turkija žvėriškai apsieina 
ir su savo pavergtomis tau
tomis, bet didžiausis jos pra
sikaltimas prieš dabartinę 
"civilizaciją” yra tame, kad 
ji atsisako užganėdint stam
baus biznio reikalus.

Ar gali būti bjauresnė ša
lis, žvėriškesnė žmonėms 
valdžia, kaip Rusija? O te- 
čiaus niekas nešaukia, kad 
Rusija turi būt nuimta nuo 
žemlapio. Kodėl? Nes Ru
sija atidaryta tarptautiško 
kapitalo reikalams. Ji yra 
trąši dirva išnaudojimui vi
suose atvejuose ir todėl jos 
bestijališkas žmonių kanki
nimas turi būt toleruojamas.

Visai priešingai dalykai 
stovi su Turkija. Ši šalis, 
net ir po Jaunaturkių įtek
me būdama, nepasiduoda nė 
svetimam kapitalui, nė re
formoms. Balkaniečiai, a- 
čiu jų tautiškai neapykantai 
link turkų, čia likos panau
doti kaipo įrankis tik pastu- 
mėjimui stambesnio kapita
lo reikalų.

Galutinos šios karės pase
kmės prigulės nuo Austrijos 
ir Rusijos. Dabar jau ir pa
tįs balkaniečiai pamatė, kad 
jų nagais kiti išsigraibė sau 
bulves iš ugnies. Jie mušė
si, liejo kraują, aukavo tur
tą ir žmones, o pasinaudos iš 
to didesnės valstybės, ku
rioms neparanku buvo pa
čioms ant Turkijos užpulti.

Nabagė Serbija vargų- 
vargais prasimušė per tur
kus prie Adriatiko (jūrių 
vardas) uosto Durazzo ir 
norėtų pasilaikyti užimtą te
nai žemės plota. Ši žemė 
priklauso turkams, o ji tur
kus apgalėjo. Ar gaus Ser
bija tą, ką ji užkariavo?

Niekuomet.
Didžiosios valstybės jau 

pasakė, kad Serbija negali 
pasisavinti užkariauto uos
to — jis reikalingas stambe
snių valstybių bizniui.

Bulgarija, kuri daugiau
sia vargo ir aukų padėjo 
prie paėmimo uosto ir tvir
tovės Adrianopolio, taipgi 
nieko iš to negauna.

Daugiausia gauna Austri
ja ir jos kaimynės, kurios vi
sai nekariavo. Jos tik pa
kurstė prieš Turkiją pasiš
ventusius už savo laisvę bal- 
kaniečius ir iš jų pasišventi
mo padarė sau biznį.

Tame ir buvo visa Balka
nų karės priežastis.

Ar žinote, kad—
Apskrtas žmogaus am

žius yra 31 metai.
Kerosinas buvo pavarto

tas pirmu kartu kaipo žiba
las 1826 metais.

Pirmutinis laikraštis išė
jo 1588 metuose, Anglijoj.

Stiklas pradėta vartoti 
langams visų pirmiausia 
Anglijoj, VIII šimtmetij.



KELEIVIS 5

Materialistiškasis
Istorijos Supratimas

Iš proletariškosios filozofijos lapeliai. Mede- 
ga iš Greilicho. Parašė Z. ALEKSA.

Materijalistų idealizmas
Augščiau išdėstytas galvojimų kelias 

kai kuriems išrodys gal vien mechanizmu. 
Vienok, reikia neužmiršti, kad yra žmonių, 
pas kuriuos tas galvojimas atsiranda, kaipi 
pats per save, kaipi be pašalinių žmonių į- 
tekmės; bet jeigu tas galvojimas taip atsi
randa (mechanišku keliu), tai tolimesnis 
minčių plėtojimasis jau priklauso netik nuo 
pašalinių įtekmių, bet ir nuo galvotojo va
lios. Žmogus išdirba sau tokį idealą, prie 
kurio ir rūpinasi žengti. Ir materijalistai 
turi savo idealus; per tai, ir juos galima pa
vadinti idealistais; tik materijalistų idealiz
mas visai nepanašus į idealistų idealizmą. 
Materijalistai savo idealus (siekius) neiš
svajojo, neištraukė vien iš atskirų žmonių 
galvojimų. Materijalistai, ką liko materi- 
jalistiškojo istorijos supratimo šalininkais, 
rūpinasi pažinti visuomeniško gyvenimo bė
gį ir supranta jie, kad ateitije turės būt iš- 
dirbimo įrankių apibendrinimas, prie kurio 
jau nebebus nė viešpataujančių, nė išnau
dojančių klesų. Tasai ateities surėdymas 
labiausia atsako dabartinės proletarijato 
klesos reikalams ir, per tai, toji tvarka (so- 
cijalizmas) lieka darbininkų idealu (tikslu). 
Vienok, proletarų idealas — tai tik išdirbi
nio pakilimo pasekmė. Socijalizmo idealas 
neprieštarauja materijalistiškam istorijos 
supratimui, nes jo įsikūnijimas pilnai pri
klauso nuo materi j alinių priežasčių.

Tuo tarpu idealistų idealai nesiekia toliau 
siaurų žinomų sluogsnių reikalų. Idealistų 
idealai vieną naudą mato vieniems, kitą — 
kitiems. Idealistų idealizmas, padėkim, rei
kalauja nuosavybės šventumo, kad saujalė 
„išrinktųjų” lengviau galėtų išnaudoti dar
bininkų minias Idealistų idealizmas nesi
priešina nė išnaudojimui, nė pavergimui, nė 
priespaudai, nė karių vedimui ir taip toliau. 
Tuo tarpu materijalistų idealizmas geidžia, 
kad prie socijalizmo tvarkos to visko nebu- 

ty; ir netik geidžia to, bet kartu išrodinėja, 
kad to visko prie socijalizmo ir negalės būt, 
nes jų atsiradimui nebebus jau atsakančių 
sąlygų. Tokiu budu materijalistų materi- 
jalizmas lieka jau idealistiškesniu, kaip taip 
vadinamų idealistų; pertai materijalistų i- 
dealus męs be apsirikimo galim pavadinti 
materijalistišku idealizmu.

Darbininkų klesos išsiliuosavimas
Vienas iš svarbiausių dabartinių dar

bininkų klesos idealų: proletarijato išsiliuo
savimas nuo dabartinio išnaudojimo.

Istorija mums rodo, jog buržuazinė 
tvarka nevisuomet buvo. Seniau buvo ki
tos visuomeniškos tvarkos ir daug laiko 
perėjo, kol pagaliaus atsirado kapitalizmo 
laikai. Per tai butų didžausia utopija (sva
jonė) manyti, kad buržuazinė visuomenė— 
tai paskutinis žmonijos evoliucijos žingsnis 
ir kad ji jau pasiliks ant visados. Buržua
zija ir buržuazijos pataikūnai, prie kurių 
priklauso ir valdžia, ir bažnyčių at
stovai, rūpinasi vargstančioms minioms į- 
kalbėti, buk dabartinė tvarka amžina. Tik
slas to — atitraukti proletarą nuo kovos už 
geresnę ateitį, kurios, sulig klerikališkų ir 
buržuaziškų idealistų, niekados nebus. Tuo 
tarpu materijalistiškas istorijos suprati
mas visai ką kitą sako. Jis sako: buržuazi- 
ška visuomenė išnyks taip pat, kaip seniau 
išnyko pereitos tvarkos. Jau ir dabar gali
ma patėmyti jos senatvės ir puolimo žemyn. 
Pilnas jaunystės spėkų jos įpėdinis — soci- 
jalizmas, kuris ištrauks visuomenę iš suvar
žyto buvimo ir prives prie tikrosios laisvės, 
kada pati žmonija mins savo plėtojimosi 
keliu ir tuomet prives visuomenės progresą 
prie tokio laipsnio, kokio istorija da nežino
jo. Tuomet tai ir išsiliuosuos darbininkų 
klesa ir išsiliuosuos pati, bet su išdirbimo 
pakilimo pagelba.

UŽBAIGIMAS
Musų idealistai gali padaryt patėmiji- 

mą: jeigu jau buržuaziškai visuomenei pri
sieis išnykti ir savo vietą užleisti socijaliz- 
mui, tai ir socijalizmas negalės būt amži
nas, kaip nebuvo amžinais ir kiti surėdy
mai. Ant to galima atsakyt taip: dabar męs 
gyvenam prie kapitalistiško surėdymo, tai 

ir jaučiam jo silpnas puses, tai ir supran
tam jo neamžinumą ir socijalizmo neatbuti- 
numą. Per tai, męs galim tik pasakyt: bur- 
žuaziška visuomenė turi suirti; socijalizmui 
gi pridera užviešpatauti. Kas bus toliau 

į su socijalizmu, nieko negalima tvirtinti. Jei
gu išdirbimas taip plėtosis, kad socijalizmas 
jam trukdys, tai socijalizmas irgi išnyks. 
Bet, jeigu to prieštaravimo nebus, tai ir so
cijalizmas bus, kol žmonės ant žemės gy
vens. Apie socijalizmo likimą galutinai ga
lės spręsti tik socijalizmo laikų mokslinčiai, 
ką savo išvedimus rems tuom pat materija- 
listiškuoju istorijos supratimu. Mums da
bar svarbus ne socijalizmo likimas, bet jo 
neatbutinumas.

Visgi męs čia galim padaryt labai svar
bų patėmijimą. Visa žmonijos istorija, ga
lima sakyti, dalinasi ant trijų didžiųjų ga
dynių (perijodų). Pirmoji arba beklesinė 
visuomenė, toliau eina klesų ir klesų kovų 
laikai ir, pagaliaus, bus socijalizmo laikai. 
Pirmieji beklesiniai laikai apima taip vadi
namus šeimyniško komunizmo laikus. Tuo
met kiekvienoj žmonių kuopoj (visuomeniš
koj vienatoj) viešpatavo pilnoji lygybė su 
komunistišku produktų suvartojimu. Il
gainiui, tarp kuopos narių prasideda atsi
rasti nelygybė, — pirmučiausia vyras pa
vergia moterį, toliau atsiranda vergai ir 
prasideda atskirų ypatų išsiaugštinimas. 
Tai patriarchų laikai su tėviška patriarcho 
globa ir su vergystė, reikalinga kaimininky- 
ste ir žemdirbyste. Čia vyrai pradeda vieš
patauti ant moterų, o laisvieji žmonės ant 
vergų. Toliau, žemės prasideda rinktis at
skirų ypatų rankose, ir kaimiečių dauguma 
lieka priklausančia nuo didelių žemės savi
ninkų. Tai feodalų laikai su dvarininkijos 
viešpatavimu. Prie feodalų -tvarkos smar
kiausia pradeda augti atskiri prėkiški ir 
pramonės miestai, kur gana smarkiai auga 
amatninkų ir prėkėjų skaitlius. Tai smul
kioji buržuazija. Smulkioji buržuazija iš
lupa miestus iš feodalų rankų, ir visą mies
tų surėdymą paima į savo rankas. Mies
tuose viešpatauja smulkiai -buržuaziška 
tvarka. Taip šiuose miestuose, taip kituose 
smulkus išdirbimas persikeičia į stambų — 
atsiranda didelės dirbtuvės ir fabrikos, ir 
prasideda kapitalizmo viešpatavimas, kur

pirmą vietą užima miesto buržuazija. Šiai 
buržuazijai jau nepakanka vien miesto rei
kalų, ir ji nuverčia (kitur da tik verčia) 
dvarininkų (feodalų) viešpatavimą ir visos 
valstijos reikalus paima į savo rankas. Taip 
dalykų stovis priėjo prie dabartinio padėji
mo. Visur naujas išdirbimo būdas išstumia 

i naują visuomenišką klesą, kuri, kaipo 
. svarbiausia prie naujo išdirbimo budo, lie- 
I ka tvirčiausia ir visą surėdymą pritaiko 
' prie savo reikalų. Ir išeina: su naujos kle- 
I sos sustiprėjimu kartu įvyksta ir nauja jai 
i atsakanti tvarka. Dabar, prie buržuaziškos 
I visuomenės pradeda stiprėti ir artintis prie 
savo galybės proletarijato klesa. Jai ir ru- 
pi jau atsakanti tvarka. Seniau vienos vi
suomeniškos klesos apgalėjo, dabar artina- 

‘i si darbininkų valanda. Proletarljatas, pa- 
' galiaus, paims viršų. Bet darbininkų laimė
jime bus šiek tiek skirtumo. Seniau apga- 

1 lėtojams rūpėjo kitų klesų žmonių paver
gimas: laisvieji išnaudojo vergus, dvarinin
kai — baudžiauninkus, amatninkai — savo 
mokinius, buržujai — darbininkus. Prole
tarams gi nebus ko išnaudoti.

Seniau apgalėtojams rūpėjo netik atsi
kratyti nuo nereikalingo jungo, bet ir vieš
patavimas ant kitų. Proletarams gi rupi 
vien atsikratymas nuo svetimo išnaudoji
mo. Seniau kiekviena nauja tvarka reika- 

' lavo ir viešpataujančių ir išnaudojamų kle- 
Į sų. Proletarijato laimėjimas to neberei- 
| kalaus. Su proletarijato laimėjimu išnyks 
! visos visuomeniškos klesos, ir visi žmonės 
bus lygiai prileisti prie išdirbimo ir prie su
vartojimo. Tokiu budu, su darbininkų lai
mėjimu, prie socijalizmo, jau nebebus to
kios visuomeniškos klesos, kuriai rūpėtų ir 
socijalizmą pakeisti. Ir taip, galima dalei- 
sti, kad socijalizmas neišnyks, bet vis la
biau tobulinsis ir gerinsis ir eis prie to, kad 
vis labiau atsakyti žmonių reikalams. — 
Negalima pasakyti, kad su socijalizmo įsi
kūnijimu jau nieko naujo daugiau nebus. 
Priešingai, prie socijalizmo visuomenės 
progresas da smarkiau žengs pirmyn, — ir 
vis pirmyn. Ir tą viską męs prigulinčiai su
prantam tik ačiū materijalistiškojo istori
jos supratimo, kurį Marksas ir Engels mok
sliškai pamatavo, o kiti atsakančiai papildė.

(Pabaiga).

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio Felikso Rutkaus

ko, Kauno gub., Ukmergės pav., Pa- 
baisko par., Aliunės sod. Kas apie ji 
žino, arba jis pats teiksis atsišaukti. 
Girdėjau, kad apie New Yorką turi 
savo farmą. [4]

Kazimieras Rutkauskas
100 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Stanislovo šikšnio, Kau
no gub., Šiaulių pav., Notiniškių kai
mo, girdėjau išvažiavo Į St. Louis, 
Mo. Kas apie ji žinote malonėkite 
pranešti šiuo antrašu: [3]

Jonas Batūra
1534 Los Wuges st. Los Angeles, Cal.

Pajieškau brolio Juozapo Zelion- 
kos, Kauno gub. ir pavieto, Raudon
dvario par., Metonių kaimo. Aš trįs 
metai kaip iš Lietuvos, turiu labai 
svarbų prie jo reikalą. Todėl jis pats 
ar kas kitas, jei apie jį žinote, mel
džiu pranešti, už ką busiu dėkingas.

Petras Zelionka [3]
18 Union st., Kankakee, III

Pajieškau savo pažįstamų, paei
nančių iš Utenu, Leliūnų, Daugailių 
ir Sudeinių parapijų, Vilkmergės pa- 
viet., Kauno gub. Kas mane pažįsta 
iš paeinančių iš viršminėf.ų parapi
jų, teiksis atsišaukti šiuo adresu: 

St. Mickevičius [3]
Block E. Room 11, Fulton st 

Pulman Sta., Chicago, III.

Pajieškau dviejų pusbrolių _ Jono 
Paulausko, Kauno gub., Panevėžio p., 
Salocu par., Zizimo kaimo, ir Juozo 
Molniko Nuorunų kaimo, Vaškų par. 
Kas apie juos žino arba jie patįs tei
ksis atsišaukti šiuo adresu:

Augustas Molnikas
P. O. Clifford, III.

Pajieškau Tadeušo Pacelio, Vil
niaus gub., Trakų pav., Viečiunų sod., 
Daugų par. Girdėjau gyvena Phila- 
delphijoj. Kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti man, arba jam pačiam, kad 
aš išvažiuoju į Lietuvą ir paliksiu jo‘ 
vaiskavą bilietą "Keleivio” redakci
joj. [4]

Jonas Mikailoms,
20 Point st., Norwood, Mass.

Pajieškau Pranciškaus Mato, gir
dėjau. kad jis buvo Chicago, III. Pa
eina Kauno gub.. Papilės vai., Deveit- 
laukių kaimo. Lai jis pats atsišau
kia ar ba kas apie jį žino meldžiu 
pranešti šiuo adresu: [4]

Pranas Znotas
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Povilo Kriščiūno, 
Kauno rėd„ Panevėžio pav., Pumpė
nų par., Paaistros sodž. pirma gyve
nęs Illinois valstijoj, jis pats ar ži
nantieji apie jį malonės dėl svarbaus 
reikalo duot žinią šiuo adresu: [3]

Elizabetha Kriščiūnaite
142 High st., Athol, Mass.

Pajieškau savo vyro Jono Adoma
vičiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio p., 
Sardokų kaimo, aš jo žmona atvykau 
Amerikon 17 Lapkričio, 1912 m. su 
dviems mergaitėms, meldžiu jo pa- 
tioes atsišaukti ar žinančių apie jį j 
pranešti šiuo adresu: [4]

Mrs. Ona Adomavičienė
116 Kingsland avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Stanislovo Motuzo, Kau
no no gub., Šaukėnų par., Žigaičių so
džiaus. Malonės atsišaukti ant šio 
adreso:

Juozapas VaVladka 
63 Portland st., Cambridge, Mass.

Pajieškau savo giminaičio Jurgio 
Blažio, pirmiau gyveno Brooklyn, N. 
Y., o dabar bus apie 2 metai kaip iš
važiavo į St. Louis, Mo. Todėl jis 
pats ar kas kitas žinantis apie malo
nės pranešti, nes turiu svarbų reika
lą.

Antanas Blatckis
429 Grand st. , Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
Norinčios gyventi ant ūkės, nes tu-; 
riu savo locną farma. Sutinkančios . 
ir nesenesnės kaip 20—25 metų am- ' 
žiaus lai atsišaukia šiuo adresu: 
F. GrenelI, Neconicum, Ore.

Pajieškau brolio Jono Mažeikio, iš 
Kauno gub., Ežerėnų apskričio, Pane
munėlio vai., Ribokų sod., 4 mėnesiai 
kaip iš Lietuvos, turiu svarbų reika
lą, todėl jis pats, ar kas kitas teiksis 
duot žinią, už ką busiu dėkingas.

K. Mažeikis
P. O. Box 87, Cedar Point, III.

Pajieškau brolio Dominiko Stubrio, 
apie 10 metų Amerikoj, pirmiau gy
veno Grand Rapids, Mich., paskui 
San Francisco, dabar nežinau kame 
randasi, paeina iš Kauno gubernijos, 
Raseinių pav., parapijos ir mestelio 
Kvedainies, jis pats ar kas kitas at- j 
sišaukit šiuo adresu:

Emilija Petraškienė
525 — 6 st. , Grand Rapdš, Mich.

Pajieškau dėdės Viktoro Budžiaus, 
Kauno rėd., Raseinių ans., Menkunų 
vai., Pagražių kaimo, Girkalnio par., 
girdėjau gyvena Boston, Mass. Jis 
pats ar žinantieji apie jį malonės at
sišaukti šiuo adresu:

Domicėlė Budžiutė
548 Frontenac st., Montreal, Canada.

Pajieškau pusbrolio Juozo Klima
vičiaus. Suvalkų gub., Kalvarijos ap., 
Krokalaukio gm., Krokininkų kaimo. 
Jis pats ar kas apie jį žino, meldžiu 
atsišaukti dėl svarbaus reikalo šiuo 
adresu:

Antanas Kardšauskas
216 South avė., Du-Bois, Pa.

Pajieškau savo drapgų Vinco Te- 
leksnio ir Antano Borkevičio, abu iš 
Pasvaliu miestelio, Kano rėd., Pane
vėžio aps., malonėkite atsišaukti.

Jonas Gudliauskas
83-89 Webster avė. Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Jono Valinkevi- 
čiaus, paeina iš Vilniaus gub., Lydos 

Į pav., Kanavos vol., Mikolčiunų sod., 
11 metų kaip Amerikoj, pirma gyve
no New York, dabar nežinau. Jis pats 
ar kas apie jį žino meldžiu pranešti. 

Jonas Tamulionis
23 High st. Nashua, N. H.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ši- 
linskio, Kauno gub., Raudėnų mieste
lio. Jis pats arba kas žino apie jį, 
meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Jonas Klevas
28 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau Anelės Jonušaičios, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Kupiškio 
par., Paberžių kaimo, turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti.

J. Vaitekūnas
10713 S. Michigan avė., Chicago, III.

Pajieškau A. Benesevičiaus, kuris 
"Keleivio” No 50-tame koresponden
cijoj iš Lead, S. Dakota, minėja kad 
So. Dakotoj ir Wyoming valstijose 
duoda žemę dykai, todėl norėčiau tik
resnių žinių gauti, meldžiu atsišaukt, 
už ką busiu labai dėkingas ir už laiš
kus stampoms atlyginsiu.

J. Petrauskas
417 Ford st., Rockford, III.

Pajieškau draugo Kazimiero Šliau- 
tario, pirmiau gyveno 2243 W. 23 pi., 
Chihcago, III., keli mėnesiai atgal iš
važiavo ir nežinau kur dabar randa
si, turiu svarbų reikalą dėl knygų. 
Jis pats ar žinantieji apie jį malonės 
pranešti šiuo adresu:

Frank Straškus
2335 So. Leavitt st., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Motiejaus Skirkos 
Suvalkų gub., Marijampolės pavieto, 
Skriaudžių par., Gudialių gm., Zariš- 
kių (didžiųjų) kaimo, 16 metų Ame
rikoj, girdėjau, gyvena Pennsylvania 
vaistų jis pats ar kas kitas meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Jonas Skirka
62 Samlley st., New Britam, Conn.

Pajieškau Anelės Sinsikytės, Kau
no gub., Pondelio par., Ginesų sod., 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Ramusis Sakalas 
10935 Wendsworth avenue 

Roseland, Chicago, III.

Pajieškau dėdžių Juozapo Galva
nausko ir Stepono Kalpoko, abu iš 
Kauno gub., Ežerėnų pav., Kvetkų 
vol. Kas apie juos žinote, arba jie 
patjs kreipkitės šiuo adresu: 

R. Kalinauskas
716 Kishwaukee st., Rockford, III.

Pajieškau sesers Agotos Jurkšai- 
čiutės-Markunienės, gyveno Bayone, 
N. J., o dabar nežnau kur ji randasi- 
Ji pati ar kas apie ją žino, malonės 
suteikti žinią šiuo adresu:

Domicėlė Jurkšaičiutė-šlakienė 
Patton Rd., Box D. S. Hed, 

Of Grand st., Portland, Ore.

Pajieškau brolio sunaus Adomo 
Tevlovičio, 23 metų amžiaus, Kauno 
gub., Telšių pav., Žarėnų vol., 2 metai 
kaip Amerikoj, girdėjau gyvena ant 
Oakley avė, Chicago, III., aš dabar su
grįžau iš Lietuvos ir norėčiau su juo 
susirašyti. Jis pats arba žinantieji 
apie malonėsite pranešti šiuo adresu: 

Frank Tevlovič
2228 Tustin st., Pittsburg, Pa.

Reikalangi Jauni Vyrai 
ir Merginos

Jaunikaičiai norintieji išmokti bar- 
berystės amato, neišskiriant ir mer
ginų yra užkviečiami atsišaukti že
miau paduotu antrašu. Amatas iš
mokti galima į trumpą laiką, o išmo
kusiems mokamos geros algos, todėl 
pasinaudokite proga, kuri leidžia iš
sidirbti sau geresnį būvį. Atsišauki
te laiškais įdedami už 2c. krasos žen
klelį atsakymui.

D. GALINIS
224 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugysčių reikalai
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 

Town of Lake, Chicago, 111.
ADMINISTARCIJA:

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, III. 

Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis, 
4537 So. Hermitage avė., Chicago, III. 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS. 
Chicago, I1L

ADMINISTARCIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago, III. 
Pirmsėd. pagelb. Karolis škadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, III. 
Prot. raštininkas J. šyker,

5047 W. 32 st., Cicero, III. 
Fin. rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble st., Chicago, III. 
Kasierius Liud. Kasper,

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

1830 Canalport avė., Chicago, III.

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
Visokiuose reikaluose susineškite 

su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

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

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
A. Žolynas, pagelbininkas,

23 Warwick st., Newark, N. J. 
V. J. Daunora (aptiekorius), iždin., 

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

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

3327 Auburn avė., Chicago, III. 
Fin. rašt. Bern. Guk’o,

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

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

3364 S. Halsted st., Chicago, III. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

BALIUS
Parengė D. S. K. ir 106 LSS. kp., 

atsibus 18 Sausio (January), 1913, 
TAUNTON, MASS. Prasidėl 5 vai. 
po pietų ir trauksis iki 12 nakties. 
Bus muzika net iš Lietuvos. Užkvie- 
čiam visus į šį pasilinksminimą. Įžan- 
ga 25c._______________ KOMITETAS.

DlDELlS'TEATRASr
Su deklamacijomis ir šokiais, kurį 

surengė 87 LSSA. kuopa, paminėji
mui 22-ros (9) Sausio. Bus atlošta 
"Penktas Prisakymas:” "Neužmušk.” 
26 Sausio (Jan.), 1913, BOHEMIAN 
HALL, kampas 11 st. ir Exchange 
avė., E. St. Louis, III. Po teatrui pra
sidės šokiai, kurie trauksis iki vėlu
mui nakties. Visus širdingai kviečia 
atsilankyti. Komitetas.

PŪIKUŠlBALIŪŠr
Parengtas Dr-stės D. L. K. Vytau

to No 2, kuris atsibus Nedelioj, Sau
sio (Jan.) 19. 1913. C ALUM ET Hali. 
E. 93 st. ir Woodlawn avė., BURN- 
SIDE. ILL. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Įžanga vyrams 25c., merginoms dy
kai. Tad malonėkite atsilanakyti 
kaip jauni taip ir seni ant šio pui
kaus baliaus, o visi busite užganėdin
ti. Muzika bus gera, prie kurios kož
nas galės gražiai šokdamas pasilink
smint, tik tas nebus linksmas, kas 
neatsilankys.

Širdingai visus kviečia Komitetas.

TEATRAS, TEATRAS!
Sausio (Jan-) 31 bus pastatyta ant I 

scenos šešių aktų komedija "DEK- I 
TINDARTS,” OPERA HOUSE sve
tainėj, Minersville, Pa. Komedija y- 
ra labai juokinga, rodo, kaip artojas 
negailėjo duonos, o už stiklelį degti
nės vos neužmuša savo pačią. Todėl 
susirinkite kuoskaitlingiausiai, kad 
nesigraudintumėte, jog nematėt. Į- 
žanga 50c.. 35c. ir 15c.

Parsiduoda Puikus Lotai!
Jei greitai kas pirks, tai atiduosiu 

labai pigiai. Atsišaukite "Keleivio” 
redakcijoj.

A. KEBLINSKAS
28 W. Broadway, So. Boston. Mass.

BEMAŽ DYKAI!
Parsiduoda 4 kambariams nami

niai rakandai: 10 krėslų, 3 lovos su 
paklojimais, 4 komodės, 1 didelis ir 
2 maži stalai, pečius ir visi reikalin
gi šeimyniškam gyvenimui daiktai 
tik už $50. Pardavimo priežastis — 
urnas laikas. Matyt galima 5 vai. 
vakare ir 7 vai. ryte, taipgi ir nedė- 
liomis bile valandą.. Kas pirmas pa
sinaudos proga, atsinešdamas šį ap
garsinimą, tas gaus da pigiau.

JONAS SAVICKAS
22 Washburn avė. E. Weymouth Mass.

SUSTOK, DRAUGE!
Parsiduoda pulruimis su keturiais 

stalais, geroj vietoj, apgyventa lie
tuviais ir lenkais. Kas nori prasigy- 
vent, gera proga jį nusipirkt. Parsi
duoda dėlto, kad savininkas važiuo
ja Lietuvon. Kreipkitės šiuo antra
šu: [3]

JOHN PAKAUK.
82 Whittenton st., Taunton, Mass.

DOVANAI!
Atsiųsime kiekvienam Kalendorių 

su gražiais pasiskaitymais, kas tik 
prisius mums savo adresą ir už 2 cen
tu markę. [?]

Bischoff Banking House
287 Broadway, New York, N. Y-

LIETUVIŲ ŽINIAI!
Tėmykit lietuviai! Kas norite tu

rėt gražiausi Siutą, ar overkotą, tad 
galit gaut pas mus ant ordelio arba 
gatavą daug pigiau, negu kitur kur. 
Pas mus dirba lietuvis PETRAS 
MARMOKA ir todėl visame galit su
sikalbėt savo kalboj. Męs gvaran- 
tuojam už kežną siutą arba overkotą 
ir jeigu kuriems kas nors nepatinka, 
viską pataisom pagal norą. Todėl at- 
silankykit pas mus jeigu norit turėt 
gerus rubus.

CRYSTAL ROCK TAILORS 
Kampas Broadway ir

Dorchester avė. S. Boston.

VIEŠA PADĖKA
Lietuvių Apšvietos Draugija iš 

Brooklyno, taria širdingą ačiū M. 
Mackevičiai, kuris šią draugiją re
mia netik savo sąnarine mokestim, 
bet prie kiekvienos progos paapkau- 
ja draugijos naudai po keletą dolerių. 
Kaip jau visiems žinoma, ši draugija 
yra viena iš veikliausių draugijų Bro- 
oklyne, kurios tikslas m skelbti ap
švietę ir kelti dailą tarp lietuviškos 
liaudies. Taigi draugas M. Mackevi- 
čia, kad paremti apšvietos ir dailės 
darbą jau yra paaukavęs į $14 drau
gijos iždan, Beto, anais metais buvo 
užprenumeravęs draugijos knygynui 
net du laikraščiu: "Lietuvos Žinias” 
ir "Lietuvos Ūkininką.” Taipgi dr£. 
M. Mackevikia žymiai prisideda prie 
skleidimo apšvietos, už ką jam Lie
tuvių Apšvietos Draugija viešai taria 
širdingą ačiū.

Vaide L. A. D. S. Vaičekauskas.
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HUHORISTIKA Daktaras: — Na, o kam 
ta šilkinė šlebė reikalinga?

Vyras: — Nugi, kad dau
giau šilkas braškėtų, ij pra
dės iš vietos į vietą vaikščiot 
ir bus gimnastika.

' *

•mĄ Z7

Džian Bamba gauna 
atsakymus

Mr. Džian Bamba: —
Aš skaičiau jūsų klausi

mus ir trajinsiu juos išrišti. 
Jeigu pripažinsit, kad aš iš- 
rišau olrait, tai prisiųskit 
man per ekspresą ar kitokį 
inžiną bonką viskės prezen- 
to.

Štai mano atsakymai:
Leidės lipa iš karų atbu

los dėl to, kad neužmiršti 
savo paketbuko arba hent- 
begės, kur sudėti visokie 
pėntai, plaukai ir kitokie 
tinksai. Ba kaip toki krep
šį užmirštų ir konduktorius 
jį atidarytu, tai butų daug 
fonių, o leidėms sarmatos.

Kodėl Adomui kelinės ne
krito, pakol nebuvo išrastos 
šleikos ir nebuvo guzikų, tai 
aš tikrai nežinau, ale aš mi- 
slinu. kad valuk to, kad tuo
met žmogus buvo da su vuo- 
de?a.

Kodėl vvrai su savo bobo
mis štedi faituojasi, tai to aš 
nežinau, ba aš bobos da ne
turiu. o norėdamas gaut, su 
kiekviena esu nais.

Tavo respektfuli,
A—bst,

New Haven, Conn.
Džian Bamba yra biznie

ris ir su visais nori būti 
skvėr. Jeigu kas gerai jo 
klausimus išris, tam ant ki
tų Krismų užfundys kvor
tą gerų maslionkų. Jesarv! 
Jis laikina tokius boisus, ką 
neliaupina po strvtus, bet 
skaito g-azietas ir klauso, ką 
sako Džian Bamba. Bet iki 
šiol da niekas šių klausimų 
neišrišo. Jeigu neišriš ir to
liau, tai Džian Bamba pats 
juos išpleinys. ir pats išgers 
maslionkas. Ai beč jur laif!

Jūsų tautietis,
Džian Bamba.

Nėra progos
— Kaip tu atsikalbini sa

vo pačiai, kuomet pareini 
vėlai nakčia.

— Koks tu keistas! Argi 
manai, ka ji duoda man da 
progą atsikalbėti?

Kur?
Jonas: —Tai tu sakai, kad 

Ilgakojis jau apsivedė ir su 
savo pačia išvažiavo auto- 
mobiliuje?

Ona: — Taip. Ar ne pui
ku?

Jonas: — Na, o kur jie 
praleido medaus laiką?

Ona: — O, ligonbutij...

Priežastis
— Tai ji, brolyti, atsisakė 

už tavęs tekėti?
— Taip. Aš jai pasakiau, 

kad man ją kalbinant tekėti 
už manęs, širdis buvo jau 
burnoj.

— Na, tai ka tas turi su 
jos atsisakymu?

— Nugi ji sako, kad ji ne
nori tekėti už vyro, kurio 
širdis nevietoj.

Reikia gimnastikos
Daktaras: — Tavo pačiai 

reikia daugiau gimnastikos, 
kad ji pasveiktu. Ji dabar 
perdaug sėdi ant vietos.

Vyras: — Gerai, aš jai nu
pirksiu šilkinę šlebę.

Tas tiesa
— Ak, visokios nelaimės.
— Išrodai taip, kad butum 

j daug svarų netekęs.
— Tas tiesa. Daug svarų, 

nes sąvaitė atgal kaip palai
dojau pačią, o ji svėrė 250 

!:svarų.
Dėl abiejų

Marijona: — Aš važiuoju 
į South Dakotą.

Katarina: — Dėlko, ar bi
znio, ar linksmumo?

Marijona: — Dėl abiejų, 
: nes gausiu nuo vyro divorsą 
(persiskyrimą).

*--------------------------------------------------

Apie šuniuką, ką mokėjo 
kalbėti

Kunigas turėjo papūgą, 
ką mokėjo kelis žodžius iš- 

| tarti, ir turėjo špoką, kuris 
taipgi mokėjo kelis žodižus 
ištarti. Bet jis turėjo labai 
mylimą šuniuką, o tas kal
bėti nemokėjo. Taigi kuni
gas ir klausia sykį gaspadi- 
nės, ar ji žino, kaip išmokyt 
šuniuką žmonių kalbos.

— Aš to nežinau, bet za
kristijonas tai gali žinoti, 
nes jis daug svieto matęs— 
atsakė gaspadinė.

Kunigas pasišaukė zakri
stijoną ir klausia, ar jis ne- 

j žino tokio mokvto vvro, kas 
galėtų išmokyti jo šunelį 
lenkiškai kalbėti. Zakristi
jono butą gudraus vyro, nes i 
jis netik pypkę bažnyčioj 
rūkydavo, bet ir vyną kuni
gui išgerdavo, taigi jis ir sa
ko:

— Jes, prabaščiau, aš ži
nau tokį žmogų, ką gali ta
vo šunį išmokyt kalbėt, 
tas kaštuos 300 dolerių.

— Še pinigai ir vežk 
nį pas jį.

1 Zakristijonas išsivedė 
nį už miestelio ir užmušęs jį 
įmetė į upelį.

Kada jis pargrįžo, kuni
gas klausia:

— Na, kaip greit išmo
kys?

—O, už poros mėnesių.
— Ir tikrai išmokys?
— Sakė, kad išmokys, iš

mokysiu taip, kad tavo šuva 
galės net ir prakalbas sakv- 
ti.

Žodis "prakalbos" kuni
gui giliai įsidėjo galvon. Ge
rai, jei tas šuva galės kalbė
ti taip, kaip kapucinas, bet, 
neduok Deve, jis pradės 
skelbti socijalizmą!... Kur 
jį tuomet dėt?

i Šitokios ir tam panašios 
mintįs siuvo kunigo galvoj 
per čielus du menesiu.

Baigianties dviem mėne- 
i siams, kunigas pasišaukė 
zakristijoną ir sako, kad va
žiuotų jau parvežti šunį. 
Zakristijonas pakrapštė pa- 

| kaušį ir išėjo.
Išėjęs už miestelio, atsi

gulė ant pievos ir mislija. 
kaip dabar išsisukti. Šuva 

! seniai jau užmuštas ir įmes
tas upėn. Kas dabar kuni
gui pasakyti? Galvojo jis, 
galvojo ir atsikėlęs grįžta 
pas kunigą.

i — Na, o kur šuva? — ku
nigas klausia.

— Kunige, jeigu išgirs
tum, kokią jis man prakalbą 
pasakė, tai pats savo šventa 
ranka jį užmuštum. Aš jau 
daug girdėjau socijalistų 
kalbant, bet to niekados ne
buvau girdėjęs, ką tas šuva 
man pripasakojo. Tikras 
anarchistas. Kada pradėjo 
bliuznyt apie kunigus, tai 
ir pats nejutau, kaip pagrie
bus jį už gerklės pasmau
giau.

— Gerai padarei, še tau 
penki doleriai už tai 
sakė kunigas, ištraukdamas 
penkinę iš kišeniaus.

Pan Kavlaičia.

N/ •

bet
N/ su-

su
i

I

• v

v •

at-

Darodymas
— Jonuk, pirm negu eisi 

prie stalo, turi turėt čystas 
rankas. Ar čystos?

— Turėtų būt čystos, pa
sižiūrėk i šluostiką, kuris 
pajuodo jas bešluostant.

Politika ir diplomacija
Skolininkas (sutikęs sko

lintoją ant gatvės): — Kaip 
einasi? Linksmas tamistą 
matyt! Čia tabako užsi- 
uostvsime.v

peržiurėjom — biskį peraš 
tru, padedam archyvam

P. Rukavičiui
štį suradome ir išsiuntėme. 

Senam - Artileristui.
Peržiurėjom tamistos strai
psnį "Keista kariumenė,” 
parašyta gerai, bet tema ne
atsakanti, nes tarp lietuvių 
kareiviškos draugijos jau 
eina iš mados, o su laiku ir 
visai išnyks; taigi atakuoti 
jas jau neužsimoka, todėl ir 
straipsnio netalpiname. Pa- 
briežkite ant kitokios temos.

Saulės Broliui. — Mintis 
eilėse "Kad bučiau paukšte
lis" neblogos, bet skambėji
mas labai šlubuoja, todėl su
naudoti negalima. "Ateik, 
vienybe" da turtingesnių 
minčių turi, bet dėlei nesu
taikyto skambėjimo ir tų 
spausdint negalima. Vaiz
delis gi "Prie laisvos dva
sios" pataisius butų geras, 
bet jis perilgas. Jei norite 
gaut tą viską atgal, teiksi
tės prisiųsti savo antrašą, 
nes jis pas mus užsimetė.

Kaz. Brazevičiui. — Ver
timas "Dešimtį Dievo pri

sakymų" neblogas, bet auto
rius neteisybę kalba, buk tik 
kiti prisakymai buvo žmo
nių sufabrikuoti. Sveikas 
žmogaus protas parodo, kad 
visi jie yra pačių žmonių ar 
žmogaus išmislas. Net ir 
laisvesni kunigai pradeda 
jau netikėt, kad Maižius ga
vo nuo Dievo tuos prisakv- 
mus ant dviejų akmeninių 
lentų. Maižius pats juos iš- 
mislijo. Taigi vertimą de
dam archyvam

J. V. Vytautui. — Tamis- 
1 tos straipsnis "Prie bačku
tės" da ne gurbe, bet į laik
rašti jis irgi netinka, nes 
perdaug ilgas, o nieko svar
baus jame nėra. Jei butų 
trumpesnis, butume šiaip 
taip sunaudoję, dabar nega
lim taip daug vietos jam pa
švęsti. Rašinėkit geriau ži 
nutes. Tos visuomet nau

Rankra
Telephone So. Boston. 845 M.

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

Valandos: 
Nuo 12-2 dieni} ir nuo 7*9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietį}

Redakcijos atsakymai.
A. M. Virbalui. — Papra

sti pas girtus apsireiškimai. 
Nieko įdomaus.

F. S-ui. — Panaši kores
pondencija buvo pirma pri
duota, todėl jūsų negalime 
sunaudot.

J. P. Marcinkevičiui. —Iš
tariame širdingą ačiū už už- | 
uojautą ir teisybės žodį 
"Keleiviui," kaipo ir už ge
rą norą gelbėti mums sun
kioje kovoje su tamsybės a- 
paštalais. Tečiaus tamistos 
raštelio netalpiname. Mums 
spėkų ir energijos užteks 
patol, pakol "Kel.” skaityto
jai rems mus kovoje už tei- 
svbę, skaitydami "Keleivį." 
Tos paramos mums užten
ka, tos paramos iš savo skai
tytojų tik ir trokštame.

K. Mažui. — Kadangi a-į 
pie tai jau tilpo korespon
dencija "Keleivij,” tai kar
toti neverta, tamistos triūso 
negalime sunaudoti.

M. P-kui. — Kad žmonės 
nesilanko į rengiamus vaka
rus, tai barimu jų per laik
raščius nė kiek nepataisysi
me. Reikia publiką užinte- 
resuoti sykį, antrą, trečią 
kartą, o ji pradės lankytis. 

, Ne peikimu, bet veikimu 
blogą galima pataisyti.

Kaslink K. šeštoko, tai 
tokiuose reikaluose vra są- 
jungos organas ir toldeda-:nutes Tos visuomet nau. 
lykai ten turbut apkalbami. dingos Jei norit, te straip-

I

I

. L. Dambrauskui. — Jūsų 
korespondencijoj permaža 
visuomenę apeinančių ži
nių. Gaila vietos.

Patikunui. — Žinutės tik 
vietinius lietuvius apeina. 
Nieko įdomaus. Gaila vie
tos.

M. A. — Tamistos kores
pondencija neįdomi. Klai
dų gali būti pas tuos, kurie 
kurie vos pradeda kultu- 
rizuotis. Nupeikimais vei
kimo nepadidiname. Netilps. ■____ _

Garbinui. — Po kritika negalėjom sunaudot, 
visada reikia dėti savo pilną j. G. Kleveliui. — Tamista 
pavardę, kas redakciją už- rašote neblogai ir netalpi- 
tikrins, kad korespondenci-■ name tik todėl, kad nebuvo, 
ja teisinga. Kitaip netal- vietos.

( Klimui. — Sunaudot ne
galim.

J. Semashkai. — Tas buvo 
jau nesykį rašyta, atkartot 
neužsimoka. Jeigu jau bu
tų tikri faktai, tai kas kita, 
o dabar ir tamista remiatės 
tik žmonių kalbomis. Grą
žinant.

P. žabalui. — Tokio Ado
mo, kaip biblija aprašo, vi
sai mokslas nepažįsta. Jei 
norit plačiau apie tai žinoti, 

j nusipirkit knygą vardu "Bi
ologija,” o tenai pamatysit, 
kad gyvūnai ne ant syk bu
vo Dievo sutverti, bet prasi
dėjo nuo neįžiūrimos kama
raitės ir vystėsi per milijo
nus metų. Iš tų. gyvūnų am
žiams bėgant išsivystė ir 

'žmogus.

snį galim sugrąžinti.
Miriadai. — Straipsnį a- 

pie Esperanto kalbą gavo
me, ačiū; bus geras. Jei ga-, 

plėsite, tai neatsisakykite ir 
daugiau pabriežti.

R. Gzelliui. — Grąžinami 
su paaiškinimu.

A. D. — Kiekviena valsty
bė įveda tokius pinigus, ko
kie geriau atsako jos viduri- 
niems reikalams.

A. Paukščiui. — Ačiū ūži 
žinute, bet dėl vietos stokos

I

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

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

I

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

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

GERIAUSIA AKUŠEKKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro- 

(das moterų ligose, parūpina gyduoles 
Ofisas randasi:

30 W'. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel sU NewHaven,Conn.

TekfoBM: 14S4—4. 
Vlsoki patarimai vslaaL

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJ AS 
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangių prekę.

336 Broad’-vay, So. Boston. 
Gyvenimo viela 645 Broadvay.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

aptieka 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

Xuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, gtippo ir slogos §1.(0. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
G} danti mostis nuo pu< kų 50 c- 5 uo prakaitavimo kojų 25 c.

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

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

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

Trečios nuo i erviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
G urnas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS :
S0. BOSTON, MASS

>

X

ja teisinga, 
pinsime.

švelniai Kalbančiam. — 
Į musų laikraštį tokie raštai 
netinka. Netilps.

Jaunai Mergaitei. — Ta
mistos rašteliui labai pritik
tų sąjungos organas "Ko
va," ten nusiųskite. Grąži
name.

F. Kimontui. — Vaikus 
galima atsiimti iš tokios įs
taigos ir be advokato, su pa- 
gelba kokio nors žymesnio 

! žmogaus. Kas link tos kli
nikos knygutės, tai ji neturi 
jokios moksliškos vertės; 
tai tik paprastas bizniškas 
apgarsinimas; jos tikslas ne 
gydyt žmogų, bet įkalbėt 
jam ligą.

Pavė-Sėliui, V. U. — "Per 
aspefra ad astra" tik dabar

I

I

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto.. Mūsų kataliogas 
pers ta to didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.j Bėikalaukite tuojaus.

T p Tllimla ^22 Washinglon St.
• AUllllld, BOSTON, MASS:

BRANGIAIS ŽMOGAUS

<Y

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.............

......... »l.oo
...................75
50c. ir 1.00

.50c. ir 1.00 
_J.......... ............ 25c. ir

Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
"........................ ...10c. ir 1.00

.50

.50

.50 
*.C3
.25
.10

3.00
.25
.25
.50 
.25 

50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir

• Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
I inimentas arba Expelieris... 
Nuo plaukų šilimo................ ._.
Nuo Reumatizmo.......... 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1.00
Nuo dusulio....................................50
Nuo kirmėlių..................................25
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

Skilvinės proškos..........
Pigulkos dėl kepenų...
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis................ .
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai..

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga vės Brooklyn, N. Y.

................ 25
................. 25
10c. ir .25
................ 25
................ 10
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MANDAGUMAS. lis LIETUVOS
Mandagumas visur ir vi

suomet yra pageidaujamas, 
ir neretai žmonės apie jį 
kalba. Bet gana tankiai, o 
ypatingai pas lietuvius, jo 
trūksta... Kaip tai malonus 
ir visų guodojami tie žmo
nės, kurie supranta manda
gumą pilnoj to žodžio pras
mėj. 0 priešingai, tie žmo
nės yra visų neapkenčiami, 
kurie mandagumo nepažįs
ta arba pažindami juom ne
sinaudoja. Nestebėtina, ka
da apsireiškia nemandagu
mas pas tamsius darbinin
kus, kurie nepažįsta jokio 
mokslo ir neturi progos pa
siekti augštesnį apšvietimo 
laipsnį.

Bet neretai tas galima pa
stebėti ir pas apšiestesnius 
žmones, tokie žmonės vien 
tik todėl skaitosi apsišvietu
siais, jog jie dalyvauja pir
meiviškose draugijose, skai
to jų laikraščius ir t. t. Bet 
tas viskas da toli gražu ne
reiškia, jog męs pilnai apsi
švietę, da čia kas nors blo
go turi būt permatoma: tai 
yra pripratimas kalboje 
vartoti tokius be etikos žo
džius, kokių jokioj literatū
roj negalima rasti, ir nekar
tą prisieina, iš šalies klau
sant, užkaisti, o ypatingai, 
kuomet prie moterų kalbo
je, žodžiai nevietoj vartoja
mi. Kiekvienas žodis turi 
bent kokią prasmę, jeigu jis 
tik jo vietoj yra vartojamas, 
bet kuomet, o ypatingai to
kie žemi žodžiai, vartojami 
ne jų vietoj tai reiškia, jog 
pats darai metafiziką. Na, 
ir kągi męs tokia netvarkia 
kalba pažeminame ? Aišku, 
kad daugiau nieko, kaip tik 
patįs save, o prietam da ir 
fanatikams suteikiame pro
gą mus žeminti.

Nevienas, išgirdęs tokią 
netvarkią kalbą, pasako: 
„Tai mat, kuomet žmogus 
palieka be tikėjimo, tuomet 
ir nemato, kas jį sulaikytų 
nuo nedorų kalbų.”

Išdalies tokis pasakoji
mas ir yra teisingas, nes 
žmonės, kurie ne per savo 
persitikrinimus, bet tik per 
kitų prirodymus, pameta ti
kėjimą, o su kitais mokslo 
dalykais nėsistengia susipa
žint, tankiausiai viršminė- 

• tais paročiais atsižymi.
Taigi, jeigu męs socijalis- 

tai skaitomės mokytojais 
žmonijos apie geresnę atei
ti, tai privalome būtinai su
silaikyt nuo nemandagumo, 
nes jau praėio tie laikai, ka
da žmonės aklai tikėjo savo 
vadovams, nė kiek nepaisy
dami apie jų dorą ir pasiel
gimus. Da iki šiam laikui 
pas tikinčiuosius yra užsili
kęs prietaras: „Nežiurėkim 
ką kunigas daro, bet ką jis 
sako.” Bet mums minėtas 
prietaras jau yra perdaug 
nudėvėtas, nes plačiau žiū
rinti į gyvenimą visuomenė 
jau juomi nebesinaudoja, o 
priešingai, pirmiausia žiu
ri į savo vadovų dorą ir jų 
apsiėjimus, negu į jų moki
nimus.

Prisižiūrėkime bent ko
kioms draugijoms, nežiū
rint, kokios rūšies jos butų, 
ar socijalistų, ar patriotų, 
ar kitokių, o liuosai pama
tysime, jog kuriose draugi
jose (kuopose) yra rimtesni 
ir doresni vadovai, tai tos 
draugijos visuomet žymiau 
bujoja.

Todėl ir męs socijalistai, 
jeigu norime kuoplačiau 
praskleisti savo idėją, jeigu 
norime, kad niekas iš musų 
nepasipiktintų, tai turime 
netik didesnių prasižengi
mų vengti, bet ir viršminė- 
tų nemandagumų, į kuriuos 
musų didžiuma neatkreipia 
atidos. J. Žebrauskas.

Nelaiminga mirtis
Beržėnai, Šaukėn. par., 

Telš. ap. — Musų dvare ra
do iš nakties netikėta mir- 
čia mirusį 50 m. senelį; sa
ko, miręs nuo smalkių (pe
čiaus smarvės).

J. P. Neur.

Iš meilės mirė
Viename Lietuvos kampe- 

lije, neminėsiu nė vietos, nė 
vardo, nė pravardės — įsi
mylėjo neturtingas vaikinas 
į turtingų tėvų dukterį. Tė
vai neleido tekėti. Vaikinas 
išėjo į Ameriką užsidirbt 
sau pinigų. Mergina iš rū
pesčio susirgo, džiūvo, lieso 
ir... išleido dūšią iš savo su
vargusio kūno. Vaikinas pa
grįžęs su pinigais iš Ameri
kos ir radęs savo mylimąją 
po žeme, metė merginos tė
vams pinigus į akis sakyda
mas: „Išgėrėt savo dukters 
kraują, lakit ir mano!” ir iš
siėmęs revolverį 
vė.

nusiso- 
J. P. Nev.

Graftas
Liudvinavas, Suv. g. Ne

malonu matyti, kad musų 2- 
klesė mokykla taip ilgai ne
užbaigiama. Komitetas pa
skyrė 4000 rub., bet pada
rius valsčiaus sueigą, vals
tiečiai atsisakė sudėt minė
tus pinigus.

Jau treti metai, kaip mu
sų miesčiuką žada išgrįsti, 
kad nebūtų taip daug pur
vyno. Jau ir akmens buvo 
suvežti, bet jie kažin kur 
dingo. Žmonės kalba, buk 
jie... keno tai kišenius iš
grindę.

Liudvinavo bedievis.

Baisus darbas
Skuodas, Telš. ap. 

mus atsitiko baisus tamsy
bės darbelis. Vaikinas L. 
M. susimylėjo su mergina B. 
E. Šį rudenį vaikinui prisi
ėjo į kariumenę išvažiuoti. 
Mergaitė reikalavo, kad jis 
su ja apsivestų. Vaikinas 
atsisakė. Tada mergina ker- 
šindama apliejo vaikiną 
biauriais skystimais. Vai-

Pas

i *
I išplėšė ir apvogė. Paimta 
daug šilkų skarelių ir daug 
kitų brangių daiktų. Nuos
tolių esą padaryta apie 300 
rublių. Pradžioje rudenio 2 
žydeliai tapo išrubavoti. A- 
pie mus dabar atsirado dau
gybė visokių niekšų, kurie 
tik ir žiuri, kad kur ką api
plėšus. Nekdelis.

Kiaulė atsivedė šuniukus
Cepiškiai, Ežer. ap. Mu

sų sodžiuje rūgs. 28, uk. A. 
K. kiaulė atsivedė penketą 
šuniukų ir vieną paršiuką. 
Paršiukas negyvas, o šuniu
kai gyvi. Sako, buk ir antroji 
kiaulė būt tokias komedijas 
išdarius, bet ją rusai-pirk- 
liai apie tai nieko nežinoda
mi nupirko ir išsivarė. Kaip 
pasirodo, tai kaltas tame mi
nėtas ūkininkas, kad savo 
gyvulėlių reikalais neapsi- 
rupina. Ožebarzdis.

(„Rygos Naujienos”)
„Lietuvos Ukin.” žadama 

iškeikti
Musų dvasininkai, rem

damiesi kokiuo tai popie
žiaus dekretu, kuriuo buk 
tai draudžiama duoti nuo
dėmių atleidimą tiems žmo
nėms, kurie skaito negeisti
nus kunigams raštus, žadą 
paskelbti oficialį cirkuliarą 
dėl „Liet. Uk.” skaitymo, 
lygiai kaip su „Zaranie” kad 
yra padarę lenkų dvasiškiai 
būtent neduos nuodėmių at
leidimo ”L. U.” skaityto-; 
jams, jo platintojams ir šel-; 
pėjams.

Visa tai daroma kol kas 
labai slaptai. Žmonės kal
ba, buk vienas „L. U.” iškei- 
kimo reikalingumo motivas 
esąs ir kad tuo tik budu ga
lima esą padaryti, kad ma
žiau žmonių skaitytų kriti
ką kn. Laukaičio darbų Dū
moje.

A. a. gr. Tomas Potockis
Šį rudenį Varšavoje štai-: 

ga mirė širdies liga ir palai
dotas Pelenių kapuose (Lu
kšių par.) a. a. gr. T. Potoc
kis, Zyplių dvaro savinin
kas, virš 52 metų tesulaukęs.- j

Nors a. a. gr. T. Pot. buvo 
tikras lenkas ir be to da „po
nas,” vienok musų gadynėje

f

ūkininkų. Rene bus tai pir
mutinė ūkio draugijėlė Su
valkų gubern. Silpnai vos 
tik keletą metų tegyvavo ši
ta draugijėlė, bet čia jau ne 
jo buvo kaltė.

Jisai buvo nariu „Žagrės” 
ir „Žiburio” draugijų. Prie 
Lukšių „Žiburio” skyriaus 
padėjo įsteigti elgėtnamį, 

[ kurį šelpė pinigais ir malko- 
imis iki paskučiausių dienų. 
Taip pat buvo išrūpinęs lei
dimą lietuvių ūkio mokyklai 
da pirm laisvės metų.

Įsteigdamas Suvalkuose 
lenkų prekybos mokyklą, 
pasistengdamas įsprausti 
mokyklos įstatuose tokią 
pastabą: „Jeigu atsirastų 
vienoje klesoje 30 lietuvių 
mokinių, tai išguldymas 
greta lenkų kalbos galėtų 
būt vedamas ir lietuvių kal- 

. ba.”
Jisai parašė keletą popu

liarių ūkio knygelių, kurių 
dvi, regis, buvo skiriamos 

j lietuviams ir išverstos lietu
vių kalbon.

Reikia da paminėti, kad a. 
j a. gr. T. Pot. yra parašęs 
lenkų kalba keletą origina- 

i lių dramų eilėmis iš lenkų i- 
! storijos; beto yra išvertęs 
I eilėmis „Faustą,” kurį ren
gėsi vaidinti savo statoma
jame teatre Varšavoj. Gra
fo veikalus man teko matvti 
rankraščiuose, nes ne visi 

i jie išspausdint.
J. Staugaitis.

i

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmių-ia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pis mane 1 
trepais į vir-ų lik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba t -lefona 
duok oašat 'siu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon* 3)

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

PANTŲ 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 visą sizoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE, 

43 Portland st., 
BOSTON, - - - MASS.

t

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRĄUCKĄ, 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.

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

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

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Russian-American Bureau.

Bėga nuo karės
„Kuryer Litewski” prane

ša iš Vileikos pavieto, jog 
šiais laikais valstiečiai dau
ginasi iš čia Amerikon, dau
giau kaip kuomet nors. Pa
sklydus žiniai, kad ir Rusija 
galinti būt įtraukta į Balka
nų karę, žmonės i nieką ne- 
atsižiurėdami meta viską, 
ką čia turi, ir važiuoja. Ma
žiau pasiturintieji išparduo- 

. da viską, užsitraukia da sko
lą kelionei ir bėga. Nėra so
džiaus, iš kurio suaugę vy
rai nebūtų dabar Amerikon 
išvažiavę.

Prieš japonų karę nieko 
panašaus nebuvo pastebėta.

I
kinas keletą dienų skaudžiai buvo tai prakilnus dvarinin- 
kentėjęs, tapo į ligonbutj ka?lr todėl verta nors trum- j 
nuvežtas, o merginą polici- pai paminėti.

i

ja suėmė ir pasodino į kalė
jimą. Dabar eina tyrinėji
mas. Tai tokios tamsybės 
‘r keršto pasekmės! Vis dėl 
to taip atsitinka, kad musų 
’aunuomenė knygelių ir 

1 pakraščių neskaito, tad ne
moka. kaip reikia šiame pa
saulije gvvenant elgtis.

Akmeninis kirvis.
Prigėrė

Tarniunai, Ežer. ap. Mu
sų kaime viena mergina ru
bus beskalbdama įkrito į 
vandenį ir prigėrė. Sako, 
jog ji turėjus puolamąją li
gą. Zuikelis.

Peršovė
Čepukė, Biržų par. 

mus P. Gliaudelis pasiėmęs 
šautuvą, išėjo į savo lauką 
medžioti. Atėjo Klausučių 
A. Kutra ir Visoskėlis ir iš 
Gliaud. atėmę šautuvą, per
šovė jam pilvą, kuris po 2-jų 
valandų ir pasimirė.

Čiras.

Pas

Garo malūnas
Biržai, Kauno g. Pas mus 

vienas ūkininkas prie vėji
nės melnyčios pritaisė loko- 
motivą ir vėjo nesant, su di
džiu pasisekimu mala. Juo 
daugiau malūnų, tuo žmo
nėms geriau.

Čiras.
Apiplėšė

Kaltinėnai, Kauno g. Mu
sų vartotojų draugiją, lap
kričio 20 naktį nežinia kas

padarom visokius dokumentus pa
gal Rusijos įstatymus: dovemastis, 
pardavimo aktus, notas, rendas, kon
traktus, vekselius, o taipgi popie
ras prkimo ir pardavimo pajudina
mojo turto Suvienytose Valstijose ir 
Europoje. Taipgi parašom peticijas 
pas Rusijos carą.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 

160 N. 5th avė., cor. Randolph 8t„ 
2-nd floor, Chicago, I1L

AUŠROS KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet, laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo- 
nių^švietimo reikalams. Taigi kas iš 
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.

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

įsteigtas

Kaipo tikras kultūros 
žmogus, jis buvo ne tiktai 
liuosas nuo lenkų šovinizmo, 
ne tiktai nevarė kenksmin
gos lietuviams lenkų endekų 
politikos, bet da buvo prisi
dėjęs savo darbais ir turtais 
prie vietinių lietuvių.

Jis įsteigė Lukšiuose lie
tuvių ūkininkų ratelį, kurį 
sušelpė pinigais ir ūkio į- 
rankiais — vertės 300 rub. 
Prie šios draugijėlės buvo 
prisirašę daugiau kaip 30

žiurkių apgraužta moteris
Kretinga, Telš. ap. Lapkr. 

24 vakare atrasta, jau kelios 
dienos kaip mirusi, moteriš
kė, rankos, kojos ir nosis ku
rios buvo apėsta (apgrauž
ta) žiurkių. Moteriškė ta 
gyveno viena su kvaila duk- 
tere: niekas beveik jos ne
lankydavo. Policijos susta
tytas protokolas: surašyta 
baldai ir kiti daiktai. Nuo 
kvailos dukters nieko nesu
žinota: į klausimus tik nusi
kvatota. _

Baisus reginys!
Mikė Melagis.

("Lietuvos žinios.”)

t

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
yvairių skaudėjimų naštų.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 
džiaugsmų, išgydantsergančius-nesveikus. sugrųžinant 
gerų sveikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas. kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
, reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233. Seelyville, Ind.

H. HARSKOVICE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirsr^i sunkia v.yri^ks 
liza. Nuodugniai išgydytas, širdingai dekavoja Klinikui už gerj sveikatą ir naujį gyvenimu— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENE, iž Conemaught. Pa. kori sirgusi 9metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata irdėkavojii Philadelphios M. K finikui: kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGEL), TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIK AS užvedė daugybes nauju 
liekarstų. išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pributasabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
mus, reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsittikrį sveikatai pagclbį nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužsise- 
nėjusių, kaip ir nuo tų, kį kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utamikais ir Pėtnyčiomis.

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikfL Kdėkavonė* i i tirto®, teisingos!

i

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.
Genis vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyryjir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

24 Ames street,
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston.,21013.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

I kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ii; rū
pestingą patarnavimą.

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

«



8 KELEIVIS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lawrence’o audinyčias 
valdys patįs darbininkai 
Y. M. C. A. draugijos lėk- i 

torius, kalbėdamas apie dar
bininkų klausimą, 20 gruo
džio pasakė: ”Ateis ta die
na, kad Lavvrence’o audiny- i 
čias valdys patįs darbinin
kai. Monopolija turi būt pa
naikinta. Dabar audinyčių 
savininkai deda sau milijo
nus iš dirbtuvių ir mašineri
jos, kurias nupirko darbi
ninkai, bet darbininkai mir
šta badu.”

18 streikierių po teismu
Little Falls, N. Y. — Au

dėjų streikas užsibaigė čio
nai laimėjimu, bet kapitali
stai nori už tai atkeršyti 
darbininkams kitokiu bu
du. Jie nori užkalti kalėji
man jų vadovus, taip kaip 
Lawrence’o vilkai norėjo 
suėsti Ettorą ir Giovannit-!
ti.

Kaip buvo savo laiku ra
šyta, 1 spalių Little Falls 
policija atliko pasibaisėtiną 
provokacijos darbą. Ji pa
kėlė ramiam streikierių su
sirinkime riaušes, pradėjo 
šaudyt iš revolverių ir už 
tas riaušes areštavo visą 
streikierių komitetą. Pas
kui pradėjo areštuoti visus 
kalbėtojus. Išviso suimta ir 
pasodinta kalėjiman 40 vy
rų. Kapitalistai trinė savo 
rankas iš džiaugsmo, tikė
damiesi, kad netekę vadovų 
ir kalbėtojų, darbininkai 
tuojaus grįžš į darbą. Bet 
darbininkai buvo pasiryžę 
kad ir badu mirti, bet į dar
bą negrįžt, kol kapitalistai 
nenasiduos. Ir trįs mėne
siai išėjo, o streikieriai lai
kėsi kaip kiečiausia uola. 
Noroms-nenoroms kapitali
stai turėjo išpildyti reikalą-: 
vimus ir tokiu budu strei
kas užsibaigė. Pergalėto
jais buvo darbininkai.

Bet už tai grand jury da-| 
bar apkaltino 18 streiko va
dovų už anas riaušes, ką po
licija buvo iššaukus. Tarpi 
apkaltintųjų yra ir Schenec- 
tady’o majoras Lunn, soci- 
jalistas, kuris pasakė strei
kieriams prakalbą. Po 
grand jury apkaltinimo jie 
bus atiduoti teismui ir be
abejonės kapitalistai steng
sis su papirktais detektivais 

' prieš juos taip liudyt, kad 
užkalti juos kalėjiman kuo- 
ilgiausiam laikui. Kada bus 
byla, da nežinia, bet apgini- 
mo komitetas jau išisunti- 
nėjo atsišaukimus, prašy
damas augu. Jei kas aukaus, 
pinigai reikia siųsti šitokiu 
antrašu:

Strike Committee, 
Matilda Rabinowitz, Sec’y,

P. 0. Box 458, 
Little Falls, N. Y.
Ekspliozija

New York. — Taisant po
žeminį gelžkelį (subway), 
prie Lexington avė. ir 103
st. . 8 sausio atsitiko eksplio
zija. Liko užmuštas staty
mo kompanijos superiten- 
dentas ir sužeisti 4 darbi
ninkai.
Veja streikierius iš namų

West Warren, Mass. — 
Thomdike medvilnės dirb
tuvėj sustreikavo čionai 500 
darbininkų, reikalaudami 
daugiau algos, nes tie žmo
nės jau nebegalėjo išsimai- 
tyti. Kadangi visi jie gyve
na kompanijos namuose, 
nes kitokiu čia ir nėra, tai 
pereitoj Dėtnyčioj kompani
ja iškabino notas, kad iki 
ateinančiai oėtnyčiai visi 
streikieriai išsikraustvtų iš 
kompanijos namų. Krikš
čioniškai, ar ne?

Nušoko augštojo 
geležinkelio vagonas

Chicago, III. — Ant kam
po Fifth avė. ir Van Buren 
st., 8 sausio nušoko ant gat

vės vienas augštojo geiežin- į 
kelio (elevated.) vagonas.' 
Su žmonėmis nelaimės ne-į 
buvo.

Vietines Žinios
Šiomis dienomis So. Bos

tone vieši drg. Grigaitis. 
Pereitoj nedėlioj 60-ta soci
jalistų kuopa buvo paren
gus prakalbas, kur gerbia
masis svečias kalbėjo apie 
karę ir kaip į ją atsineša so-1 
cijalistai, privesdamas pa
vyzdį iš dabar tik atsibuvu
sio Šveicarijoj tarptautiško 
socijalistų kongreso, kuris 
buvo sušauktas vien tik su 
tuo tikslu, kad užprotestuot 
prieš galinčią kilti Europoje 
karę tarp visų valstybių.

Kalba buvo logiška ir aiš-! 
ki; susirinkusiai publikai la
bai patiko, ką liudija ilgas 
delnų plojimas, kuris lydėjo 
kalbėtoją apleidžiant pa
grindas.

Paprašius pirmininkui J. 
Neviackui aukų apdengi-1 
mui svetainės lėšų, sumesta 
10 dolerių su centais. Pa
dengus surengimo lėšas, kas 
liks, bus nusiųsta kanki
niams.

Antru kartu padaryta 
rinkliava New Yorko strei
kuojantiems kriaučiams. 
Tam reikalui surinkta 7 do
leriai su centais.

Gerbiamasis skaitytojau, 
ar žinai, kad dangaus kara- 
lvstė vra čia pat. Bostone? 
‘ Ne?

Tai pasiklausyk, ką per
eitoj nedėlioj pasakė per pa
mokslą anglų kunigas Paul I 
Revere Frothingham. Štai 
jo žodžiai:

”Šiandien žmonės gali pa
klausti, ką reiškia sakinys 
’Dangaus karalystė,’ kaip į 
biblijoj pasakyta. Tas vi-į 
saio jau buvo aiškinama, bet 
ištikrųių tas reiškia kara
lystę laimės. O taipgi tas y- 
ra karalvste grožės ir sma
gumo. Tas viskas vra čia 
pat, ant žemės. Vadinas, I 
dangaus karalvste vra Bos
tone.” Į

Taip kalba netik kunigas 
Frothingham. bet ir kiti au- Į 
gštesnį mokslą pasiekė an- 
erlu kunigai. Tik mūsiškiai, 
lietuvių kunigužiai, sako, j 
kad dangus esąs kur ten už 
debesų.

————————

Anglų laikraščiai rašo, 
kad 6 sausio, ant South Sta- ■ 
tiono liko užmuštas Wala- 
das Titkus. Pavardė, o taip
gi ir vardas, skamba labai 
lietuviškai. Ar nebus tai 
tik lietuvis?

Į
”Pataisos namai — tai 

piktadarystės mokykla” pa
sakė p. Warren F. Spaul- 
ding sakydamas pereitoj ne
dėlioj kongregacijonalistų | 
bažnyčioj pamokslą. „Te
nai nieko nedaroma kalinio 
pataisymui, išskiriant kuni-j 
giško pamokslo nedėlioj.” j 
Tolimesnėj savo kalboj jis 
nurodė, kad ilgas kalėjimas 
išvaro žmones net iš proto, 
ir žmogus išeina iš kalėjimo 
daug blogesnis, negu tenai 
pastojęs.

Miesto auditorius J. Al- 
fred praneša, kad liki 31 d. 
gruodžio, vadinas, su pabai
ga 1912 metų, Bostono mies
tas ir pavietas turėjo $118,- 
433,947.67 skolos — pustre
čio milijono dolerių dau
giau, negu pereitais metais 
šiuomi laiku.

Garbė demokratų vald- 
ziai!

Teisėjas Morton, augš- 
čiausioio teimso narys, iš
leido „iniunctioną” prieš 
kurpių unija, kuri Hillard 
ir Merritt dirbtuvėj apskel
bė streiką ir neleido streik-

laužiams dirbti. Injunction šokiai ir šokių Mokykla 
uždraudžia unijistams stab
dyti streiklaužius.

Irgi demokratiškai!
Pradėjus organizuotis So. 

Bostono Cukernės darbinin
kams į uniją, atsirado tuo
jaus ir agentų. Vienas ka
talikų kunigas pristato į 
Cukernę lenkus darbinin
kus, kad pakeitus jais uni- 
jistus. Dabar tokių darbi
ninkų yra priimta Cuker- 
nėj apie 40. Jie stumdomi 
iš vietos į vietą ir prirengia
mi užimti vietas senųjų dar
bininkų. Todėl didžiausis j 
laikas Cukernės darbinin
kams pradėti ką nors pla
čiau veikti.

Cukernės Darbininkas.

Kožną subatvakarį soči-1 
jalistų svetainėj, 376 Broad-1 
way, So. Bostone.v ’

Nuo Naujų Metų (1913} pasirodys 

Dievo Rykštė 
arba mėnesinis paveikslų žurnalas, 
knygos formate artistiškai apdirbtas. 
Toks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai 
pats kalbės — taip, kad ir nemokantis 
skaityti galės suprasti. Dykai saiupe- 
lių nesiunčiam. Prenumerata už me
tus $1.00. Užsirašykite dabar, nes 
mums reikalinga skaitytojai, idaut 
gautume paėto tiesas. Adresuokite: 
"Dievo Rykštė**, 1957 Fowler St.

CHICAGO. ILL.

Pereitoje nedėlioję Fane- 
uil salėj buvo viešas moterų 
siuvėjų mitingas. Prisirin
ko į 4.000 ypatų, bet kadan
gi svetainėn galėjo sutilpti 
vos 2.500, tai į pusantro tūk
stančio turėjo grįžti namo. 
Buvo tai protestas prieš ne
žmoniškas sąlygas, kokiese 
moteris siuvėjos Bostone 
turi dirbti; o taipgi protes
tas ir prieš darbdavius, ku
rie pradėjo tarp savęs tar
tis. kaip čia išnaikinus siu
vėjų uniją.

Meyer London, Tarptau- 
tiškos Moterų Siuvėjų Uni
jos advokatas, sakydamas 
prakalbą, patėmijo, kad 
tie darbdaviai daro didelę 
klaida, bandydami užgniau
žti darbininkų judėjimą. 
Tas bandymas jiems netik 
nenusistks, bet gali atnešti 
da ir blėdies jiems nemažai.

Harrv Phillips, Anglijos 
Sindikalistų Lygos narys, 
pasakė: „Nelaukite malonės 
iš politikierių. Turėkite 
organizuotą darbininkų ar
miją. o kokių tik išlygų jus 
pareikalausit, jus galėsit 
laimėti į 48 valandas.”

Suviršum šimtas naujų 
narių padavė aplikacijas, 
kad prisirašyti prie unijos. 
Paskui buvo kalbama apie 
New Yorko streiką. Nutar
ta jį remti.

Ateinančio j pėtnyčioj bus 
susirinkimas Lithuanian Ci- 
vic Clubo. Malonėkit visi 
atsilankyti ant jo. Susirin
kimas atsibus socijalistų sa
lėj. 376 W. Broadway, 8 vai. 
vakare.

Į Lietuviai Temykite!
‘ Pas mus pirkdami sučėdvsit pinigų 
| Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
’ Brooklyno į NEWARK, N. J. Už- 
' laikome visokius papuošalus, t. y. 
I ziegorius, ziegorėlius auksinius, si- 
I dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl

. draugysčių. Taisom visokius laik- 
■ rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima

> gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip-

i kų. Armonikų, Klarnetų, Triubų. 
’ visokių Knygų. Popierų ir Religiš

kų daiktų. Užsakymus nusiun-
’ čiam visur ir viską atliekam at- 
; sakančiai, nes tą biznį varom jau 
’ 25 metai.
į W- Urnavičia ir J. Almonaitis 

151 Ferry st., Newark, N. J

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
TJ7ŠTT.TA.

Didžiausi, geriausi ir greičiaus 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai 
cės tarp Rusijos ir Amerikos, nieku 
pakelėj nesustodami.

Nauji «u dviem šriubais garlaivio 
C AR, KURSK. RUSSIA 

Į Rotterdamą 8 d.. į Liepoją
$33.00
$45.00
$60.00
Czar — Sausio (Jan.)

Russia Vasario (Feb.) 8 d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pa 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa
I klesa

11 d>env

$35.00
$50.00 
$70.00 

25 d.

i

Nedėlioj, 19? sausio’ nuo 
7:30 vai. vakare, lietuvių so- 
cijalistu svetainėj,376 Broad- 
wav, bus linksmas koncertas. 
Po koncertui dr. Smelstorius 
skaitys prolekciją.

So. Bostono cukiemės dar
bininkai, kaip ir daugelyj 
vietose, pirkdavo nuo bosų 
darbą. Išgirdęs tai superin
tendentas Kepler, 14 sausį 
padarė tardinėjimą. Vieną 
uzveizdą— vokietį, ir vieną 
darbininką—lietuvį, kuris ty- 
čiodavos iš savo draugų, pa
varė iš darbo. Tai bent ma
žas pamokslas, kad už pini
gus nereikia darbo pirkti.

Kalba, kad Kepleris da ir 
daugiau bosų surasęs ir visus 
pravarysęs.

Phone Canal 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.

Waltz, Two Step ir kitokių 
Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip negali išmo- 
kint niekur kitur. [8]

PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted st., Chicago, III. 

Nuo 9 ryto iki 11 vak.

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius. 
DORCHESTER AVĖ., 

SO. BOSTON, MASS.
840

ir

A 99 Sąvaitinis laikraštis, leidžia
---- v Liet. Soc. Sąjunga. Amerikoj.

KAINA: AMmRIKOJ $2.00
1815 E. Moyamensing Avė., PHILADELPHIA, PA.

Kalendorius
1913 metams

Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais 
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir 

papuoštas gražiais paveikslais.
TURINYS.

20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynes. Kaip atsirado popiežiai. 
Ar ištikrujų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III 
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir 
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras). 
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų.

KAINA 25 C.-------
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10c.
“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų 

Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai ne- 
duodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.

Pinigus galit siųst taip; Suvyniokit į popierą 
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir 
“Keleivio” adresą. Mums labai daug taip pri
siunčia ir negirdėt, kad prapultų.

TEMYKIT! Kalendorius pradėsim siųst tik nuo 21 d. 6ruodžio, todėl 
kurie jau prisiuntėt pinigus ir negausit iki tolei Kalendoriaus, nemany
kit kad pinigai prapuolė. Adresuokit taip:

“Keleivis”

Užlail geriausį

Elių, Vyn , Likicrius ir 
kitokius gardžius gėrimus i 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
i Meldžiame užeiti o visados rasite 
gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.i

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 
’ P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

KNYGOS
‘‘Keleivio” spaudos.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 

j šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. ............................... 35c

i

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

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

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

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

Kodėl aš netikiu į Dievą?
Arba tikėjimo kritika ...............

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

”KELEIVIS”
28 Broad way, So. Boston, Mass.

Išmokant po 10 cent
Jus nusipirksite puikų Gramofoną.
Pasiųsime kiekvienam teisingam žmogui tą puikų 
Gramofoną, kas tik sulig* mokėti po 10 centų die
nų. Su kiekvienu pas mus nupirktu Gra n<l<n 
duodame suvis DYKAI 6 dubeltavus rekordų 12 
muzikos šmotelių) įvairių lietuviškų dainų, šokių, maršų ir t.t., ku
riuos kiekvienas gal sau išsirinkti pagal savo noro ir mėgimo. Ra 
šykite tuojaus katalogo, kurį sykiu su informacijoms duodam dykai

RELIANCE PU B. CO.
441 E. 16th St, Dept C, New York, N. Y.

PASARGA: Arti gyvendami galite atsilankyti pas mus ypatiškai.

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

Didžiausis atpiginimas degtines ir vynų
1 ° buvo padarytas.

______ 1 kvorta CONVE CI.UB VHISKEY 5Oc. 5 kvortos tik $2.00.
1 Bonka BRANDES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTWIN’0 25c.

1 kvorta SHERRY U INE 25c
Męs parduodame viską sykiu tik už.................. .. Sl.oo.




