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Iš Rusijos. ŽINIOS ISVISUR,• •
I

Susekta apgaudinėjime ap
draudimo draugija.

Charbine susekta apgavi
kų draugija, kuri turėjo vi
soj .Rusijoj didesnėse ap
draudimo nuo ugnies drau
gijose savo papirktus agen
tus. Tie agentai ir užsiimi
nėdavo tuom, kad degimo 
nuostuolius jie keleriopai 
padaugindavo.

Policijai juos susekus, 
nuostolių draugijai pasirodė 
ant kelių milijonų rub. Va
das jų buvo pirkėjas Aktšu- 
rin, kuris vėliaus taip-pat li
ko pagautas.

Dūma paleista pasilsėti.
Valstybės Durnos paskuti

nis posėdis buvo birželio 25 
d. Tą dieną V. Durna palei
džiama vasaros poilsiui. Ru
deni V. Durna vėl susirinks 
25 d. spalio mėnesio.

Dega žibalo šaltiniai.
Ana Kaukazo, Baku mies-1 

to apygardose, dega žibalo 
šaltiniai. Nuostolių esą la
bai daug.

„Lietuvos geležinkelis.”
Žada dirbinti naują gele

žinkeli nuo Naujosios Vilei
kos per Ukmergę, Panevėžį 
lig Mintaujos. Naujasis ke
lias busiąs vadinamas „Lie- 
tuvos geležinkeliu.” Jis bu
siąs 245 varstų ilgio. Kiek
vienas varstas jį dirbant 
kaštuosiąs apie 60,000 rub. 
Busią 30 stočių. Didžioji 
kontora tam geležinkeliui iš
tirti ir dirbinti yra Peter
burge.

Nauja atskala Rusijoje.
Buvęs vienuolis, Iliodoras, 

o dabar Sergijus Trafano- 
v’as, kuris tiek trukšmo lai
ke paskutiniųjų metų prida
rė Caricyne, Rusijoje, o pas
kutiniu laiku atsisakė nuo 
stačiatikystės, sutvėrė nau
jų atskalą. Jos pamaton pa
dėta — broliška meilė be 
skirtumo tautų, komunistiš
kas gyvenimas ir laisvos 

• meilės moterystė. Laike 
maldiškų susirinkimų pase
kėjai to naujo tikėjimo, 
griežiant muzikai, dainuos 
hymnus gamtai, saulei, že
mei, vandeniui ir miškams. 
Bus tam tyčia paskyrtos die
nos pagerbimui ir šlovini
mui Kristaus, Budos, Maho
meto, Konfucijaus ir Leono 
N. Tolstojaus. Trufanov’as 
pasitiki rasti daug pasekėjų 
ir inteligentijos tarpe.
Laikraščių skaitlinės Rusi

joje.
Rusų kalba išeina 1585 

laikr., lenkų —234, vokiečių 
— 69, latvių 
žydų — 31, armėnų — 21, 
lietuvių — 20, gruzinų — 13, 
ukrainiečių 
11, baltarusių —

Vienuoliai bedieviai.
Šiomis dienomis ant A- 

thos pussalio (Europinėj 
Turk'joi) nekuriuose vie
nuolynuose rusai vienuoliai 
pakėlė maištą. 616 tų vie
nuolių ištrėmė dabar Rusi
jon. Klausimas, kur Rusija 
juos dės?

Da-

47, estų — 43,

12, totorių — 
4.

I D-ro Friedmanno nepriima į 
džiovos kongresą.

Berlynas. — Tarptautiš- 
kam džiovos kongrese, kuris 
prasidės čia 22 spalių, daly
vaus iš 28-nių šalių delega
tai, vienok d-ras Friedman- 
n’as nereikalauja sau vietos 
kongreso programe, bet 
jeigu ir reikalautų, jo tenai 
nepriimtų. Taip išsireiškė 

Į vienas iš kongreso rengėjų. 
Matyt, nepripažįsta jo „iš
radimo.”
Nuskendo kanuolinis laivas.

Malmo, Švedija.
rant švedų laivynui manev
rus, vienas šarvuotis susidū
rė su kanuoliniu laivu ir nu
skandino pastarąjį.
Finų socijalistų laimėjimas.

Fitchaurge, Mass., gauta 
žinia, kad šiais rinkimais so
cijalistai Finijoj gavo 43 
nuošimčius balsų ir išrinko 
90 savo atstovų į Finijos sei
mą. Pirma buvo 86 socija
listai finų seime.

Maksim Gorkij sunkiai 
serga.

Buvo pasklydęs gandas, 
kad pagarsėjęs rusų rašyto
jas Maksim Gorkij jau mi
rė, bet dabar ateina iš Ro
mos žinios, kad tas netiesa, 
jis tik sunkiai serga. Jis 
gyvena savo vasarnamij ant 
salos Kapri, Italijoj. Dak
tarai jam rodija grįžti į šal
tesni klimatą, bet jis nenori 
apleist savo namelį. Jo liga 
— nervų suirimas .
Biznieriai kitaip protauja.

Kaip žinoma, Vokietija 
atsisakė oficijališkai daly 
vauti visasvietinėj San 
Franciscos parodoj, nes tas 
brangiai kaštuotų, o nauda 
menka . Bet Hamburg-A- 
merica laivų linija karštai, 
pradėjo agituoti, kad vokie
čiai būtinai turi toj parodoj 
dalyvauti, nes to reikalau
janti jų tautos garbė. Jei 
valdžia nenorinti, tegul sau 
nedalyvaujanti, bet žmonės 
nuo to atsisakyti negali.

Mat, tos kompanijos biz
nis liepia jai kitaip protaut: 
jei vokiečiai dalyvaus paro
doj, tai jie daug šifkorčių 
turės nupirkti.

Klastuotas laiškas.
Londono laikraštis „Pall 

Mali” atspausdino laišką, 
buk tai gautą nuo Bebelio 
prieš pat jo mirtį, kuriame 
sakoma, jog per Balkanų 
karę kaizeris pamatęs, jog 
jo kariumenė yra suirus ir 
jei franeuzai pabandytų, jie 
galėtų lengvai Vokietiją už
imti. ”Vorwaerts” sako, 
kad „Pall Mali” meluoja. 
Tas laiškas ne Bebelio.

Nanking paimtas.
Į Londoną atėjo žinia, kad 

apie Nanking miestą. Chini
joj, revoliucijonieriai mušė
si su kariumene 5 dienas. 
Kareiviai karštai gynė mie
stą, bet jie neišlavinti ir su 
prastais ginklais, negalėjo 
atsilaikyti ir revoliucijonie
riai miestą paėmė.
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Europa rengiasi pažaboti 
Turkiją.

Vienna, 19 rugpiučio.— 
Šiandien čia likos paskelbta, 
kad Europos valstybės ren
giasi uždrausti Turkijai to
limesnį siuntimą kariume
nės ir užkariautas Bulgari
jos vietas.

Nemokytas milijonierius.
Paryžius. — Baronas A. 

Rothschild sako, kad jo tė- 
jvas, James Rothschild, ku- 
i ris paliko jam 100,000,000 
frankų, nemokėjo nė savo 

■ prigimtoj kalboj taisykliš- 
kai rašyti, nė kokioj nors ki
toj.- Jis visuomet kalbėjo 
su žydišku akcentu. Apie 
mokslą jis neturėjo jokio su
pratimo. Turėjo pretensiją 

į neva prie dailės, bet tai 
į tik „dėl mados,” o ištikrųjų 
nieko apie ją neišmanė. Vie
nok tas žmogus sudėjo 100 
milijonų frankų, iš kurių 
dabar pasidarė jau 500 mi
lijonų.

Vokietijoj potvinis.
Nuo didelių lietų patvino 

Vistula ir kitos Silezijos u- 
pės. Vanduo užliejo laukus 
su javais ir kelis miestelius. 
Nuostolių bus daug.
Uždarė Argentinos konsu

latą. - *
Argentinos konsulis Bu

dapešte, Ungarijoj, išplati
no apskelbimus, kuriuose iš
giriama Argentinos gyveni
mas ir uždarbiai. Ungarai 
sukruto Argentinon važiuo
ti ir apgulė konsulatą prašy
dami informacijų. Žmonių 
tiek prisirinko, kad išvertė 
duris. Ungarijos valdžia 
liepė konsulatą uždaryt.

Rumunija aprubežiuoja 
žydus.

Rumunijoj yra labai daug 
žydų ir daug jų tarnauja 
kariumenėj, bet jie neturi 
pilietiškų tiesų. Dabar val
džia sumanė duot jiems pi- 
lietystės tiesas, bet tik 
tiems, kurie tarnavo pasku
tinėj karėj prieš Bulgariją. 
Tokiu budu iš 300,000 žydų 
tik 15,000 galės tapti pilie
čiais.
Ungarų premiero duelius
Budapeštas, Ungarija. — 

20 rugpiučio iš ryto įvyko 
ministeriu pirmininko grp- 
vo Tisza kardų duelius su o- 
ficierium Pollovicini. Abu
du likos sužeisti. Dvimušis 
buvo dėlei premiero garbės 
įžeidimo. Tai jau trečią du- 
elių gr. Tisza šįmet turėjo.

Vokiečiai Chinijoj.
Pekinas. — Vokiečių fir

ma Carlovvitz & Co., kuri 
seniai jau gyvuoja Honkong 
mieste, davė Chinijos val
džiai $15,000,000 už tiesą 
pravesti tarp Yunanfu ir 
Poseh geležinkelį ir per 20 
metų gauti visus užsakymus 
ant ginklų.
Taikos kongresas užsidarė.

Haga. — 23 rugpiučio už
sidarė čia XX-tasis visapa- 
saulinės taikos kongresas. 
Sekantį kongresą nutarta 
laikyti Viennoje, o 1915 me
tais —San Franciscoje, A- 
merikoje.
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Keturi socijalistai kareiviai 

pasmerkti kalėjiman.
sLaisvoj Amerikoj nedau

giau laisvės, kaip Rusijoj. 
Fort Stevens, Ore., andai 
buvo areštuoti kariumenėj 
5 kareiviai už tai, kad jie so
cijalistai, ir uždaryti kalėji
man. Paskui jie buvo ati
duoti kariškam teismui, ku
ris pasibaigė pereitoj savai
tėj.

Waldo H. Coffman apkal
tintas už rašinėjimą Į soci
jalistų laikraščius korespon
dencijų ir nuteistas 2 me
tams kariškan kalėjiman su 
atėmimu tiesų.

Charles Kurtz nuteistas 6 
mėnesiams kalėjiman ir už
simokėti $120 bausmės už 
tai, kad 3 metai atgal, kada 
Los Angeles ”Times” spaus
tuvėj ekspliozija užmušė su- 
viršum 20 darbininkų, jis 
pasakęs: „Gaila tų darbinin
kų; geriau butų generolas 
Ottis išlėkęs į padanges.”

Edward Johnson nuteis
tas 6 mėnesiams kalėjiman 
ir $90 už rašinėjimą straips
nių prieš kariumenės virši
ninkus. '

-Thomas Cameron apkal
tintas už tai, kad pasakė, 
jog jis neitų šaudyt meksi
kiečių, jei jam palieptų. Jis 
gavo už tai 6 mėnesius ka
lėjimo ir $90 užsimokėt.

Penktas, George Tibbitis, 
buvo kaltinamas už įžeidimą 
kareivio vardo, bet čia liu
dytojai susipainiojo ir jį iš
teisino.
Naujas Thaw skandalas.

Senesni ”Kel.” skaityto
jai turbut da atsimena, kaip 
1906 metais Pittsburgo mili
jonierius Harry H. Thaw

“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia
J. G. Gegužis ir draugai.

PRENUMERATA METAMS:

I
 Amerikoje................................ 91.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... 92.00

I
B PUSEI METŲ:

Kanadoje ir užrubežiuose .... f 1.25

Amerikoje............................... 90c.
Apgarsinimų kainos klausk laišku. I Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
Į 28 B’way. S. BOSTON. MASS.Telephone:

So. Boston 935-W.

ginklo, jokio įrankio; net 
drapanas numetė ir gyvena 
visai nuogas, pakol nepasi
darys sau kitas iš žievės, ku
rią lupa nuo medžių su pa- 
gelba akmeninio kirvio.

Pereitoj sąvaitėj „Boston 
Post”gavo pirmutinę kores
pondenciją nuo jo. Jis rašo 
apdeginta šakele ant beržo 
žievės. Tarp kito ko jis sa
ko: „Vienintelis daiktas, ko 
man daugiausia trūksta, tai 
druska. r~ 
valgau, aš 
čiuos užganėdintas. Dieną 
aš maitinuos daugiausia 
vuogomis ir riešutais, o ant 
vakarienės kepu varles ir 
žuvį, jei pasiseka pagauti... 
Ateinančioj sąvaitėj aš ti
kiuos jau užbaigti savo mar
škinius arba žiponą. Aš 
stengiuos padaryt jį paran
kiu ir patogiu, todėl daug 
darbo. Aš pinu jį iš plo
niausios žievės.”
Toliaus jis ketina pradėt’ 

medžioklę ant žvėrių, kad 
šaltesniam orui atėjus galė
tų apsivilkti jų odomis. 15 
rugpiučio jis jau tam tyčia 
iškastoj duobėj pagavo meš
ką, kuria paskui žalga už
mušė.

Jis jau pasistatė sau lin
dynę, išdėjo ją žieve, o mie
ga ant džiovintų samanų ir 
lapų. Prie lindynės nuolat 
kūrenasi ugnis, kuri jį ir su
šildo, ir apgina nuo uodų. 
Nuo vėjo ir saulės jo oda pa
rado ir pradeda apželti 
plaukais.

Knowles nori tuomi paro
dyti pasauliui, kaip gyven
davo laukiniai.

Didžiosios valstybės ir 
Meksika.

Suvienytų Valstijų prezi-j 
dėntas nusiuntė dabarty' 

_____  niam Meksikos prezidentui* 
nušovė savo meilės konku- i Huertai reikalavimą, kad 
rentą Stanfordą 1 
Byla traukėsi 6 metus, žmo
gžudžio apginimui buvo nu
samdyti gabiausi Amerikos 
advokatai ir išleista apie 
$2,000,000. Piktadarystė bu
vo aiški, Thaw nušovė Whi- 
te’ą viešbučio sode, prie sta
lo, akyvaizdoj šimtų žmo
nių ir įstatymai reikalavo 
galvos už galvą. Kitokio iš
ėjimo nebuvo, kaii> tik pri
pažinti žmogžudį Thaw „be
ore n u.” Taip ir padaryta. 
Užpilta visur doleriais ir 
Thaw liko „bepročiu,” o be
pročio žudyt jau negalima. 
Uždarė į beprotnamį. Bet 
štai pereitoj sąvaitėj jis iš 
tenai pabėgo ir išdūmė Ka- 
nadon. Pasirodo, kad ir čia 
pinigai jam pagelbėjo. Bu
vo atidarytos beprotnamio 
durįs ir pastatytas automo
bilius jo laukė. Bet Kana
da žmogžudžio nenori ir 
grąžina atgal jį į Suvieny
tas Valstijas. Pamatysime, 
kas iš to skandalo išeis.
Gyvena, kaip „Adomas.”
Nepaprastą sensaciją su

kėlė Bostono artistas, Jo- 
seph Knowles. Jis išvažia
vo 4 rugpiučio į Maine vals
tijos girias ir pradėjo tenai 
laukinio žmogaus gyveni
mą. Jis nepasiėmė jokio
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Metas IX.
Pasibaigė streikas.

Woonsocket, R. I. — 
French Worcester Co. audi- 
nyčioj streikas jau pasibai
gė. Abidvi pusės nusileido, 
bet darbininkai vistiek šį-tą 
laimėjo.

Per naktį areštavo 34 
plėšikus.

Portsmouth, N. H. — 23 
rugpiučio naktį policija čia 
areštavo 34 ypatas už plėši- 

Tečiaus kada pa- mus. Buvo daug jau areš- 
w; visuomet jau- tuota ir pirm to. Mat pas

taruoju laiku čia buvo daug 
plėšimų ir policija susekė 
pėšikų organizaciją.
A. F. L. remia vario streiką.

Į vario kasyklas Michigan 
vastijoj, kur darbininkai 
dabar streikuoja, atvažia
vo dabar antrasis A. F. L. 
vice-prezidentas John Mit- 
chell, žinomas kapitalistų 
čebatlaižis. Jis pasakė, kad 
A. F. L. šitam streikui pri- 
jaučia ir stengsis jį vesti.
Nušoko nuo 19 lubų triobos.

Chicago. III — 23 rugpiu
čio nuo Masonic Temple, 19 
lubų augščio, nušoko teplio
rius, kaip spėjama, Henry 
Keathagan, ir taip sutyžo, 
kad žmogaus ir panašumo 
neliko.
Artinas „Svieto pabaiga/* 
New Beaford, Mass. — 

Tūlas James H. Sherman,. 
biblija pasiremdamas, pra
našauja, kad 1915 metuose 
bus „Svieto pabaiga.”

Ir ko tik tįe fanatikai ne- 
pripranašaųja!
Didžiausio bevielio telegrafo 

stotis.
Chicagoj, jureivijos mo

kykloj, prie Lake Bluff, Su
vienytų Valstijų lėšomissta- 
toma bevielio telegrafo sto
tis, kuri bus didžiausia vi
sam pasaulije ir lėšuos 
$100,000.

Vaikų paralyžius.
Providence, R. I. — čia 

pradėjo platintis biauri liga, 
kuria serga daugiausia vai
kai. Sergančius sutraukia. 
Liga limpanti.

Italija dalyvaus parodoj.
Washingtone gauta žinia, 

kad Italija oficijališkai daly
vaus San Franciscos paro
doj ir paskyrė jau tam tiks
lui $400,000.

Prasideda darbai.
Nuo 25 rugpiučio atsidarė 

7 Fall River (Mass.) medvil
nės dirbtuvės, kurios nuo 
gegužės mėnesio buvo užda
rytos.

Rado piratų turtą.
Pensacola, Fla. — Netoli 

nuo čia jūrėse atrasta gele
žinė skrynia su ispaniškais 
pinigais, vertės apie $10,000. 
Spėjama, kad tai piratų (jū
rių plėšikų) paslėpti pinigai.

Apiplėšė traukinį.
Portland, Ore. — 20 rug

piučio keletas plėšikų sulai
kė greitąjį traukinį ir pra
dėjo plėšti žmones. Vienas 
plėšikas likos peršautas, ki
ti pabėgo. Kiek jie nusine
šė, nesužinota.

I
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\Vhite’a. j ^as taikytųsi su revoliucijo- 
us žmo- nariais ir užbaigtų betvar-

kę. To paties pareikalavo' 
Anglija, Francija ir Japoni
ja. j
Leidžia trūkį ant revoliuci-| 

jonierių.
Iš Meksikos praneša, kad 

20 rugpiučio, netoli' Vera 
Cruz tyčia buvo paleistas 
trūkis ant eilės revoliucijo
nierių, kurie ėjo skersai ge
ležinkelio ir 5 žmonės likos 
užmušti. Revoliucijonie- 
riai pradėjo paskui šaudyt. 
Dabar kiekvienas trūkis bi
josi revoliucijonierių keršto.

Quinlan gavo džiovų.
Buvęs Patersono streiko 

vadas Pat Quinlan, sėdėda
mas kalėjime gavo džiovą ir 
labai blogai jaučiasi, o kapi
talistų teismas paskyrė da 7 
metus kalėjimo, kad tikrai 
tą žmogų tenai numarinti.
Streikieriai mušasi su poli

cija.
23 rugpiučio

i
I

Erie, Pa.
čia vėl iškilo riaušės, kurio
se vienas kazokas likos sun
kiai sužeistas ir 3 streikie
riai nuvežti ligonbutin, o 
daug lengviau sužeistų gy
dosi namie. Nuo streiko pra
džios da pirmas šitas buvo 
toks mušis.



Mirus Augustui Ferdinandui 
BEBELIUI.

Cine 22 Vasario, 1840 m.į 
Mirė 13 Rugpjūčio, 1913 m.

Žiauri mirties ranka iš
laužė didelę ir neužtaisytiną 
darbininkų judėjime spragą 
— Augusto Bebelio musų ei
lėse jau nebėra.

Jau pereitam „Kel.” nume
rije pranešėm, kad jis mirė 
13 rugpiučio, Zuriche (iš
tark Ciuriche), Šveicarijoje, 
turėdamas 73 metus am
žiaus, bet ne visiems lietu
viams žinoma, kuomi tas 
žmogus užsitarnavo, kad a- 
pie jį reikia taip daug rašy
ti, taigi šitam straipsnije a- 
pie tai ir pakalbėsime.

Visą subrendusį savo am
žių, su kiekvienu atsikvėpi
mu, su kiekvienu širdies pla
kimu iki paskutinei valan
dai Bebelis buvo nenuilstan
čiu kovotoju už darbininkų 
paliuosavimą. Visas jo gy
venimas buvo nepaliaujama 
kova prieš kapitalistišką ( 
tvarką ir beteisę. Jis gynė 
darbininkų reikalus ir Vo
kietijos parlamente, ir soci
jalistų spaudoje, ir salėse ir 
viešuose susirinkimuose ant 
gatvių. Kaipo kalbėtojas, 
rašytojas ir beveik penkių 
milijonų žmonių partijos va
dovas jis buvo vienas iš ga
biausių žmonių. Bebeliui 
vadovaujant, Vokietijos so
cijalistų partija išaugo Į to
kią galybę, kad paskutiniais; 
rinkimais pastatė 110 savo 
atstovų Reichstage (parla
mente).

Jis buvo darbininkams 
netik vadovu, bet ir įkvėpi
mu — įkvėpimu netik Vo
kietijos, bet ir viso pasaulio 
proletarijatui. Nes stipri 
jo valia, jo revoliucijonieriš- 
ka dvasia ir jo raštai stipri
no kiekvieną ir masino stoti 
po raudona vėliava ir eiti 
pirmyn.

Nenuoalsus darbas ir rū
pesčiai pradėjo nekaip atsi
liepti į Bebelio sveikatą. 
Pernai jis dar dalyvavo Er
furto konvencijoj, bet dak
tarai uždraudė jam ką nors 
veikti. Ir diena iš dienos jis 
ėjo vis silpnyn. Prieš pat 
jo mirtį jis rašė da pildo
mam jam partijos komite
tui: „Velnias ir vėl paėmė 
mane už gerklės. Trįs dak
tarai tvirtina, kad man rei
kia pasitraukti.”

Laiškas atėjo tą pačią 
dieną, kada Bebelis mirė.

Žinia apie Bebelio mirtį 
prislėgė viso pasaulio prole- 
tarijato dvasią. Gabiausia 
darbininkų armijos vadas, 
geriausis kareivis užgęso 
jau ant visados.

Iš pirmo žvilgio vargiai 
kas įtikėtų, jog Bebelis buvo 
tas asmuo, kurio žodis buvo 
įstatymu keliems milijo
nams darbininkų. Jo išvei- 
zda buvo taip maloni, kad iš 
pažiūros jokiu budu nepatė- 
mytum jame to atkaklaus 
kaizerio priešo, kuriuo jis 
buvo iki mirties. Akįs jo 
buvo gilios ir neišpasakytai 
perimančios. Jos buvo pil
nos išminties ir energijos 
ugnies. Tečiaus jo ūgis 
buvo žemiau vidutiniško. 
Vien tik rimta jo veido iš- 
veizda liudijo apie jo galę.

Net atkakliausi jo priešai 
pripažindavo, kad kaipo 
parlamentariškas oratorius, 
Bebelis neturėjo sau lygaus 
Vokietijoje., Jo kalbos bū
davo aiškiausiu žinojimo ir
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iškalbumo paveikslu. Jo 
tarmė buvo ypatingai graži, 
balsas malonus. Tiesa, jo 
kalbos nesukeldavo tokio 
pašėlusio entuzijazmo, kuo
mi, būdavo, taip atsižymi jo 
draugas Liebknecht, bet už 
tai jos buvo daugiau pertik
rinančiomis. Prieš jo kal
bas parlamente nė vienas 
priešas neatsilaikydavo. Jis 
niekam nepataikaudavo, 
nieko neklausydavo — vi-

lininkas. Jis pats savo bio
grafijoj, kuri išėjo turint 
jam 70 metų, pusiau humo- 
ristiškai mums pasakoja, 
kiek tuomet jo užimta pozi
cija link valdžios darydavo 
nesmagumo ir kartais ves
davo jį stačiai į pašėlimą. 
Tai buvę apie 1848 metus, 
Wetzlar’e. Gyventojai apie 
Rheiną revoliucijos metu vi
si beveik buvo republikonai 
ir, žinoma, dideli monarchi- 

suomet vadovavosi sveiku ir jos priešai. Viboj mokykloj 
šaltu savo protu. Būdamas jis turėjo tik vieną sau drau- 
tokio budo, Bebelis nekartą 
nupeikdavo ir savo draugus, 
kurie nori daugiau laikytis 
papročių arba taisyklių. 
„Kas vakar buvo reikalingu, 
tas šiandien gali jau netikti 
ir todėl vakar priimtų tai
syklių man nerodykit,” pa
sakė jis kitiems socijalis- 
tams, kada pakilo tarp jų 
ginčai dėl muitų. Kitą sykį 
vėl, pakilus žydų klausimui, 
kada visoj Vokietijoj augš- 
tai buvo pakilęs prieš juos 
žmonių ūpas, jis savo kal
boj sukirto viešpataujančią 
tuomet nuomonę, buk žydai 
yra blogesni, tingi dirbti,' 
gyvena iš suktybių ir t. t. 
Jis pasakė: „Jeigu žydai su
muša jus kovoj, jeigu jie ga
li jus apgauti, tai reiškia, 
kad pas juos daugiau proto, 
kad jie daugiau darbštus ir 
daugiau blaivi už jus.”

Iš pradžių valdžios šali
ninkas.

Bebelis buvo paoficie- 
įriaus sunumi ir net kazar- 
įnėj gimęs. Todėl negalima 
įV stebėtis, kad iš pradžių 
j m buvo karštas valdžios ša-

šeimyną, bet tas amatas 
jam nesisekė. Čia jį užda
rė kalėjiman (mat dabar jis 
buvo jau socijalistas), toliau 
vėl jį sutiko boikotas, da to
liaus atsirado toj išdirbys- 
tėj mašinos, su kuriomis jau 
jokiu budu nebuvo galima 
išlaikyti konkurenciją. Ir 
kažin ko būt reikėję grieb
tis, jei nebūtų atsiradęs 
žmogus su kapitalu, kuris 
nupirko mašinas ir darbas 
nuėjo labai pasekmingai.

Vienok toliaus Bebelis pa
sitraukė iš tos bendrovės, 
palikdamas ant garbės žo
džio savo bendrui daryti 
kaip jam patinka, o 1889 me
tais Bebelis visai to biznio 
išsižadėjo ir pradėjo pelny-

gą, kuris taip pat buvo mo
narchijos šalininku. Už to
kį atkaklumą juodu net 

' rykštėmis keliatą kartų mo- 
! kykloj nuplakė, o Bebelis net 
ir kalėjiman buvo jau užda- 
darytas, nors tai nebuvo už^ti sau duoną plunksna. Vė- 
politiką. Jis įrėžė ant min- “ 
kšto akmens vietinėj baž
nyčioj savo vardą, pavardę 
ir gimimo dieną, norėdamas, 
kad pasiliktų ženklas, jog 
ant svieto gyveno Augustas 
Bebelis, ir jį patupdė už tai 
mokyklos "karcerin.”

Jo naminis gyvenimas.
Naminiam savo gyvenime 

Bebelis sakosi buvęs dau
giau negu laimingas. Jis 
vedė Leipzigo skrybėlių dir
btuvės darbininkę, su kuria 
gyveno kuogražiausiam su
tikime ir meilėj iki paskuti
nei savo gyvenimo valandai. 
Jis pats sako, kad už visus 
jo nuopelnus reikia pasidė- 
kavot jo žmonai, nes tik a- 
čiu jos pagelbai jis galėjęs 
taip daug veikti ir rašyti.

Bebelis buvo išmokęs da
ryti iš rago gražius daiktus 
ir iš to jis bandė užlaikyti

liaus keliatas turtingų žmo
nių, matoma Bebelio gar
bintojų, mirdami paliko jam 
nemažai turto. Tokiuo bu
du Bebelis liko jau „kapita
listu,” kaip jo politiški prie
šai tankiai jį jau vadindavo. 
Jis turėjo Žuriche, Šveicari
joj, puikiam sode, ant ežero 
kranto dailų savo vasarna
mį, kur ir užbaigė paskuti
nes savo dienas.

Politiškas gyvenimas.
Kaip iš pradžių Bebelis 

buvo karštas monarchijos ša 
lininkas, taip paskui liko at
kaklus jos priešas. Už prie
šingą valdžiai agitaciją jis 
pakliuvo kalėjiman, kur iš
tupėjo 57 mėnesius. Savo 
kalėjimo gyvenimą Kebeli^ 
paskui vadindavo „universi
teto gyvenimu,” nes tik čia 
jis turėjo progą ramiai mo
kytis. Kalėjime sėdėdamas

jis padarė planą vėliaus pa
garsėjusiai savo knygai 
„Die Frau und Sozialismus” 
(moteris ir socijalizmas). 
Ten jis išmoko ir anglų kal
bą. Jo knyga ”Die Frau und 
Sozialismus” turėjo tokį pa
sisekimą, kad Vokietijoj ją 

. leido 25 kartus ir išversta į 
į 16 svetimų kalbų. Dabar 
i Lietuvių Socijalistų Sąjun
ga spausdina ją ir lietuvių 
kalboj. Kiekvienas mokantis 
skaityti lietuvis turėtų ją 
perskaityti.

Jis visuomet ir visur buvo 
drąsus vadovas. Apvaikš
čiojant vokiečiams Bismar- 
eko 80-tą gimimo dieną, jis 
drąsiai pakėlė balsą prieš tą 
kraugerį ir pasakė parla
mente į socialistus, kad 
„męs neprivalom siųsti tam 
budeliui savo pasveikinimų. 
Jis meldė karaliaus, kad iš
varytų mus ant gatvės ir 
lieptų sušaudyt.” Ir socija
listai atsisakė tą "patriotą” 
pasveikinti.

Marksinis socijalistas.
Persiėmęs Markso teori-i 

ja, Bebelis liko karščiausiu 
socijalistų. Būdamas parla
mente jis uoliai kovojo už 
reformas. Jis buvo neper
maldaujamu priešu augštų 
muitų, su didelėmis mokes- 
timis ant įvežamų valgomų 
daigtų. Jis vadindavo jas 
”bado mokestimis.” Jis taip
gi buvo priešingas valdžios 
ekspedicijoms į kitas šalis, 
kaip antai į Chiniją. Išnau
dojimą chiniečių vokiečių 
kareiviais jis visuomet va
dindavo „begėdyste” ir 
„žvėriškumu, kokio nėra da

tarp žvėrių.” Už tą viską 
jis viešai kaltino Vokietijos 
kaizerį, pas kurį nebuvo nė 
širdies, nė pasigailėjimo. 
Sykį kritikuodamas kaize

rį jis pasakė, jog jam išrodo, 
kad Vokietijos valdonas y- 
ra nesveiko proto. Tai bu
vo tuomet, kada jis sakė 
prakalbą naujokams, nuro
dydamas jiems, jog sulyg 
kaizerio įsakymo, jie turi 
būt pasirengę šaudyt į savo 
tėvus ir motinas, jeigu "tė
vynė to reikalaus.”

Tai, trumpai sakant, tokis 
žmogus buvo Bebelis.

Peržvalga.
Svečiams nesiseka.

Jei galima tikėti musų ko
respondentams, tai sve
čiams iš Lietuvos, Basana
vičiui ir Yčui, nesiseka. Štai 
66-tam "L.” numerije kores
pondentas iš Chicagos rašo: 

"...Kada p. Yčas pasirodė ant stal
čiaus, pasigirdo balsas: — ’caro ber
ne, lauk!’ Kitame svetainės kampe 
girdisi vėl storas balsas: — 'prisika
bink caro medalį, gal daugiaus aukų 
gausi.’ Ir taip šimtai įvairių juodų 
žodelių krito ant svečių-nebuvėlių. 
Publikoj prasidėjo baisi betvarkė— 
koliojimai ir dergimai vieni kitų. Vie
ni už svečius, kiti prieš.”

Žmonėms, matyt, nepa
tinka, kad musų svečiai, bū
dami Lietuvių Mokslo D-jos 
atstovais, atvažiavę tuojaus 
kreipėsi prie kunigų. Tokį 
bent išvedimą galima pada
ryti iš tų pačių prakalbų, 
nes kada kilo triukšmas ir 
d-ras Basanavičius atsisto
jęs į publiką prabilo:

"Lietuviai, jus gyvenate kultūros 
šalij, apsieikit mandagiau, paklausy
kit žodžių savo brangios tėvynės Lie
tuvos!”

Tuomet pasigirdęs plonas 
moteriškas balsas:

"Jus, kunigų pataikūnai, gal nevie
nų geriausi sūnų Lietuvos atidavėt į 
budelio caro nagus ”

Tas pats korespondentas 
paduoda svečių kalbų ir tu
rinį. D-ro Basanavičiaus 
kalba:

"Lietuvių tauta buvo kaip ir miru
si, tečiaus šiandien atgimė naujai; 
dėl tų pačių reikalų ir mudu su gerb. 
Yču atkeliavom čia pas jus, kad rei
kia Tautiško Namo Vilniuje. Dau
giaus apie įvairius nuotikius Lietu
voj, papasakos mano gerb. draugas, 
Durnos atstovas Yčas.”

P-nas Yčas truputį biz- 
nieriškesnis. Jis nori ir pa
sigirti, kad jis mokslo vyras. 
Štai jo kalba:

"Brangus lietuviai, aš dėl jūsų iš 
senos musų tėvynės Lietuvos atve
žiau daug, daug labų dienų. Iš tos 
tai tėvynės, kurioj jus augote, kur« 
motina jumis čiūčiavo, liūliavo. Lie
tuvių tauta buvo mirusi, bet ačiū 
Basanavičiui, tik jis ją atgaivino.

"Męs mokslo vyrai daug veikiame 
Dūmoj, daug jau nuveikėm Lietuvoj, 
ypač spaudų iškovojom revoliucijos 
metais, męs ir autonomijų iškovosim 
neužilgo. Tik duokit pinigų dėl Tau
tiško Namo, nes jis mums labai, la
bai reikalingas."

Abudu esą labai neiškal
bus. Net juokai imą, kaip 
pradedą kalbėti. Nekalbą 
ilgiau kaip po 12 minučių ir 
tai pritrūkstą žodžių.

Taigi gali būt, kad prie 
nepasisekimo prisideda da 
ir šita aplinkybė. Ameri
kiečiai pripratę jau prie ga
bių kalbėtojų, todėl neišsi
lavinę kalbėtojai daro į juos 
prastą įspūdį.

Žinoma, daugiau susipra
tę žmonės į tai nepaiso. Jie 
aukauja Tautos Namams, o 
ne kalbėtojams. Bet tokių 
nelabai daug rasim. Didžiu
ma musų žmonių eina pa
klausyt prakalbų. Jeigu 
prakalbos patiko — jie au
kauja; nepatiko — jie kelia 
triukšmą.
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Klaidingas dalykų 
supratimas.

Musų tautininkai jokiu 
budu negali suprasti, kodėl 
socijalistai su jais nesutinka. 

Jiems visuomet vaizdinasi, 
kad socijalistai bijosi lietu
vystės. Štai "Laisvoji Min
tis" (No. 41) sako:

"Nekurie lietuviškų socijalistų py
ksta, jeigu juos pakalbini tautiečiais. 
Tautiečio vardas įvaro jiems drugį. 
O vienok jie negali iš savo kailio išsi
nerti: prigimimas neleidžia, mat tau
tiškų kailį suteikę yra tėvai. Ar šiaip 
imsi ar kitaip versi, socijalizmas iš 
Lietuvio nepadaro Žydo, nąjš Vokie
čio —Japono. Kas kuomi gimė, tuo
mi ir pasiliks, nors ir norėtų iš savo 
kailio išsinerti kaip šis ar ans n’išma- 
nėlis.”

Didžiausia klaida. Soci
jalistai lietuvystės nesibijo 
ir neišsižada. Socijalistai 
tik nesutinka su kreiva lie
tuvių tautininkų logika. Ta 
jų logika yra tame, kad jie 
nuolatos šaukia apie tautos 
kėlimą, o nežiūri, kad tokio 
pakėlimo visai negali būti. 
Jie tautos pakėlimu vadina 
pakėlimą tautiško , biznio. 
Bet ar biznis gali pakelti 
tautą ? Gyvenimas mums 
parodo visai priešingus re
zultatus. Norit prirodymų? 
Paimkime Ameriką. Keli 
šimtai metų atgal, kada čia 
da nebuvo nė miestų, nė fab
rikų, nebuvo jokio biznio. 
Ateiviai tuomet apsigyven
davo ant farmų ir kiekvie
nas Užsidirbdavo sau duo
nos užtektinai. Įrankiai pas 
juos buvo prasti, daug jie 
pasidaryt negalėdavo, bet ką 
pasidarydavo, tas buvo jų 
savastimi. Skurdo niekas 
nežinojo. Jei tuomet svei
kas žmogus neturėjo ko val
gyti, tai buvo jo paties kal
tė. Bet laikai persimainė. 
Išsivvstė technika; reikme- 
nų išdirbimui atsirado ma
šinos; atsistojo gariniai fa
brikai; pakilo biznis; Wall 
streetas linksta nuo bankų: 
murai drasko debesius; ele
ktriški trukiai laksto po 
žeme ir virš miesto — žo
džiu, Amerika pasiekė aug- 
ščiausį kultūros laipsnį mu
sų gadynėj. Bet ar su tos 
kuturos pakilimu Amerikos 
darbininko materijalinins 
padėjimas pakilo? Netik 
nepakilo, bet kas kartas, ga
lima sakyt, eina aršyn. Šian
dien jei kapitalistas nepa- 
samdo darbininko rankų, 
jis turi mirti badu. Bet ir 
dirbant jam sunku ant duo
nos užsidirbti, ypač jeigu 
jis turi da šeimyną. O jei 
skurdžiai susitarę pareika
lauja daugiau užmokesčio, 
juos tuomet "augštai paki
lę” jų tautiečiai pradeda 
šaudyt, kemša kalėjiman 
arba išmeta iš namų.

Kaip matot, tautai paki
lus žmonėms netik duona 
sunkiau užsidirbti, bet jie ir 
namų savo neturi.

Todėl tokiam tautos paki
limui socijalistai ir priešin
gi. Socijalistai nori visiš
kai panaikinti tokią tvarką, 
kur vieno pakilimas nupul- 
do kitą. Jie nori, kad visa 
tauta galėtų kilti. O tas bus 
galima tik prie socijalizmo, 
kur bus panaikintas žmonių 
išnaudojimas. Pakol išnau
dojimo tvarka nepanaikin
ta, apie pakėlimą visos tau
tos negali būt nė kalbos. 
Jeigu vienas saliunininkas 
pralobs, tai 100 jo vientau
čių nuskurs.

Taigi, ponai tautiečiai, 
męs su jumis nesutinkam 
ne dėl to, kad męs neapkęs- 
tume lietuvystės, kaip jus 
velijat sau aiškinti, bet dėl 
to, kad ne tuo keliu jus ei
nat, kuriuo butų galima 
tautą pakelti.

Tautai, ypač tokiai kaip 
lietuvių, kuri susideda vien 
iš darbininkų, vienatiniu iš-
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ganymu yra socijalizmas, myn” jas pašiepė, kad su- 
kuris panaikina darbininkų lyg "D.“ 
išnaudojimą.

Lietuvos vėliava raudona.
"Draugas” teiravęsis pas 

d-rą Basanavičių, kokia e- 
santi arba buvusi Lietuvos 
vėliava. Ir d-rui Basanavi
čiui paaiškinus jis praneša, 
jog—

"Lietuvos vėliava buvo raudona, su 
vyčiu vidurije. Vyčio spalvos buvo 
šitokios: žirgas — širmas, balnas — 
tymas, vyčio rūbai — plieno, šalmas 
aukso, plunksna — balta.”

O kiek kartų "Draugas”’ 
spjaudė ant raudonos vėlia
vos, sakydamas, kad tai a- 
narchizmo, bedievybės ir I. 
W. W. vėliava. Dabar pasi
rodo, kad ir Lietuvos tokia 
pat vėliava.

Massachusetts kapitalis
tai pasirūpino išleisti įsta
tymą prieš raudoną vėliavą, 
bet tas įstatymas leidžia 

i kiekvienai tautai nešti savo 
šalies vėliavą. Taigi tuomi 

pasiremiant lietuviai soci- 
i jalistai gali nešti ir raudoną 
'vėliavą, nes tai vėliava Lie- 
Ituvos.

I

I

t

Neranda argumentų
"Laisvoji Mintis" labai 

pyksta, kad tūli musų laik
raščiai netaip pasveikino 
svečius, kaip ji norėtų. Gir
di —

"Nespėjo iš laivo išlipti musų ger
biamieji tautiečiai, kaip iš tūlų pat
rankų atsigarsėjo trukšmas: neišti
kimi! kunigberniai!"

Ir priduria:
"Kas deda svarbų ant Kutrų liu- 

j dyjimo, tam bus neištikimas kiekvie- 
' nas nuoširdus tautietis, ar jis gyve
na Amerikoje ar Lietuvoje.”

Mums rodos, ‘kad ”Lais-< 
voji Mintis" labai klysta. 
Čia niekas Kutros paliudiji
mais nesiremia. Kad Yčas 
yra kuniginis ir valdžios pa
taikūnas, tai, rodos, jis pats 
tai parodė, sėsdamas i ku
nigų vežimą dumon važiuot 
ir pirkdamas carui dovanas. 
Ar to da neužtenka? Bet "L. 
M.” užsimerkia ir sako: ne
randu argumentų.

"Maskolių Dūmoje atstovas, p. M. 
Yčas, susilaukė daugiaus pirsikabini- 
mų. Skaitėme užmetinėjimus ir Lie
tuvos pirmeivių ir Amerikos smar
kiųjų tautybės pašiepėjų. Teisybė, 
prirašė daug, ir tais rašiniais pasi
baisėti gali ’socijalistiškos davatkos,’ 
bet ne žmonės patyrimo ir šviesų my
lintieji. Argumentų gi prieš p. Yčo 
atstovavimų ar pasiuntinystę męs 
bent neradome.”

Jeigu "Laisvoji Mintis"1 
argumentų neprimato, tai 
rasit ji nors girdėt galės, o 
męs jai perskaitysim, ką sa
ko apie p. Yčą "Lietuvos U- 
kininkas.” Taigi pasiklau- 
sykit:

”... per Rusijos carų giminės Ro
manovų 300 metų viešpatavimo jubi- 
lėjų kun. Laukaitis su p. Yču važia
vo drauge su kitais kaikuriais atsto
vais dabartinio Rusijos caro pasvei
kinti. Be to, visi tie atstovai, kurie 
važiavo sveikinti, taigi ir kun. Lau
kaitis su p. Yču, susidėję po 12 rub
lių, nupirko stačiatikiškų ikonų ir 
pasveikinę dovanojo carui.”

Ar ir dabar da "Laisvoji 
Mintis" argumentų nema
tys? '

Rubliai ir doleriai.
"Lietuva” garsina,

keliatas Chicagos tautiečių 
aukavo Mokslo Draugijai 
po $100, o vienas kunigas 
400 rublių. Kodėl vieni au
kauja dolerius, kiti rublius? 
Nes rubliai padaro didesnę 
skaitlinę — daugiau išrodo. 
Ir ta garbė suteikta kunigui.

kad

Susipyko.
"Dilgelės" susipyko si* 

"Pirmyn.” Pradžia buvo to
kia: "Dilgėlėms” kažin ko
dėl pasirodė, kad socijalis- 
tiški laikraščiai, įkurdami 
susivienijimą, pradėjo "dez
organizacijos darbą.” ”Pir-
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” nuomonės, šokant 
mozūrą, būtinai jį reikia 
pradėt nuo krosnies, nes jei 
pradėsi nuo sienos, tai išeis 
"dezorganizacija.” Ir dabar 
kelinta savaitė jau eina gin
čai apie "mozūro šokimą." 
Laikas butų užbaigt juos.

Polemika 
ir Kritika

kriaučių dirbtuvę, dirba pas 
jį 225 darbininkai ir tik keli 
jų nelietuviai, kad vedęs, 
kiek turi vaikų ir tt. ir tt.

Visas jo gyvenimas, rodos, 
vien tik geri darbai. Bet 
gaila, kad "Tėvynės" ponai 
užmiršo pagarsint, kiek jis 
tiems 225-kiems darbinin
kams policijos buvo pašau
kęs laike paskutinio rubsiu
vių streiko, kiek žmonių bu
vo areštuota prie jo dirbtu
vės, kiek jis skebų maitino 
savo dirbtuvėj. "Tėvynė' 
nori parodyti, kaip biznie
rius Bučinskas kelia tautą, 
bet kodėl "Tėvynė" nepasa
ko, kaip tas p. Bučinskas 
vaišino alkanus savo vien
taučius? Kodėl ji nenurodė, 
kaip lietuvio dirbtuvė buvo 
apstatyta amerikoniška po
licija ir "bomais?" Ar tai 
maža garbė butų musų tau
tai?... J. Julius.

KORESPONDENCIJOS

ŠIKŠNOSPARNIO 
POLITIKA.

Yra tokia pasaka: Buvo 
laikai, kada keturkojai gy
vūnai su sparnuočiais vedė 
mirtiną kovą. Ta kova trau
kėsi labai ilgai. Pergalė bū
davo tai paukščių, tai ketur
kojų pusėj, šikšnosparnis 
per tą kovą laikėsi ypatin
gos "politikos:" kada viršų 
paimdavo paukščiai, jis iš
lindęs iš savo urvo pakilda
vo oran ir sykiu su paukš
čiais triumfuodavo. Kada 
vėl keturkojai pergalėdavo 
paukščius, tai šikšnosparnis

i nusileidęs ant žemės prisi
dėdavo prie jų ir šliaužiojo 

i nuduodamas pelę. Bet ga
lų gale keturkojai su spar
nuočiais susitaikė ir tuomet 
išėjo aikštėn visa šikšno
sparnio veidmainystė. Nuo 
to laiko iš keturkojų jį per
sekioja katė, o iš paukščių 
—pelėda.

Tą pasaką dabar galima 
pritaikyt prie tūlų musų vei
kėjų. Štai likos apskelbta 
kova prieš nesąjungiečius 
kalbėtojus. Visuomenė pa
sidalijo į dvi dali. Kad at
skirus vieną nuo kitos, pir
mąją dalį, kuri išėjo su to
kia furija prieš tuos kalbė
tojus, pavadinsime čia pauk
ščiais, kitą gi, kuri stojo už 
kabėtojus, — keturkojais.

Paukščiai sučypė, sučirš
kė, suplesnojo sparnais ir 
jau rodėsi, kad pergalė bus 
jų. Ir tuojaus prie jų prisi
dėjo tūli musų veikėjai ir 
pradėjo rašyti ilgus straips
nius, kad paukščiai turi tie
są ir todėl jie einą su paukš
čiais. Bet štai, netikėtai, 
dalykai pradeda virsti ki
taip ir pergalė pereina ke
turkojų pusėn. Ir tie veikė
jai jau pradeda trauktis at
gal, kalbėdami, "ag męs ne- 
sakėm, kad nesąjungietis 
negali būt sąjungiečiams 
kalbėtoju.” 
reiškia jau šikšnosparnio 
politika: laikykis visuomet! 
tenai, kur pasirodo viršus,! 
o ypač tokiam momente, ka- i 
da artinas rinkimai ir nori, 
kad didžiuma už tave bal
suotų.

Pamatysime, ar neatsi
durs gi ir dabartinis šikšno
sparnis tarp katės ir pelė
dos... Liūtas.

Red. Pastaba: Nors p. 
Liūtas aiškiai nepasako, kas 
tie "paukščiai" ir kas "ke
turkojai,” bet visviena kas 
jie nebūtų, o mums rodos, 
kad jis truputį perdeda; tur 
būt per padidinančius stiklus 
į musų gyvenymą žiuri, kad 
menki nesusipratimai jam 
išrodo jau "šikšnosparnio 
politika.”

PASTABA "TĖVYNEI."
"Tėvynės” num. 32-rame 

matėsi puikus p. Mykolo Bu- 
činko paveikslas, o po pa
veikslu iškėlimas jo ypatos, 
kad jis paaukavo Lietuvių 
Mokslo D-jai $100 ir pasili
ko jos labdariu. Na, kad pa
aukavo, tai peikti už tai ne
galima, nors, žinoma, tie do
leriai ne jo paties, bet darbi
ninkų uždirbti. Bet nesu
prantu už ką tą žmogų taip 
augštint? Aprašyta kiek 
jis turi metų, kaip seniai 
Amerikoj, iš kur paeina iš 
Lietuvos, kad dabar turi

I

sąjungiečiams
Vadinas, apsi-

BROOKLYN, N. Y.
Skaitydamas "Lietuvos" 

No. 27 užtikau parašyta ir 
apie Brooklyno Draugijų 
Sąjungą. Stebėtina, iš kur 
tas žmogus sėmė tokias ži
nias? Visam jo straipsnije 
nėra nė žodžio teisybės. Iš
rodo lyg kokia provokacija, 
lyg noras supiudyti vietines 
draugijas. Bet Brooklyno 

■ visuomenė ne taip greitai to
kiems piudymams pasiduo- 

; da. Todėl patariu kurstyto
jams geriau nusiraminti, nes 
tokia provokacija patiems 
provokatoriams kartais ga
li išeiti ant ne naudos. Jei tu
rit ką patėmyt teisingai, tai 
nebijokit ir pasirašyti po sa
vo raštais. Šis gi "Lietuvos" 
rašytojas slepiasi po pseudo
nimu. Kodėl? Nes žino, kad 
brooklyniečiai neteisingi 
žmonių nemyli, o ypač tokių, 
kurie neteisingai užsipuola 
ant nekaltų žmonių ir drau
gijų. Jei tamsta nežinai tik
ro Liet. Draugijų Sąjungos 
stovio, tai patariu skaityti 
"Keleivį,” o tenai sužinosi.

Step. Karvelis.
LEWISTON, ME.

"Keleivio" num. 32 patė- 
mijau keistą žinutę, kur ra
šoma, buk 4 ir 5 dieną liepos 
buvęs socijalistų piknikas su 
prakalbomis, kalbėjęs P. Ka- 
pickas. Neteisybė! Aš lan- 
kiaus minėtoj vietoj ant pik
niko per abi dienas ir jokit 
prakalbų negirdėjau, nes ji 
nebuvo. Vaikinai sakė tik 
"spyčius’ ir deklemacijas 
prasimokinę iš laikraščių.

Prie to dar reikia pastebė
ti, jog viršminėtas piknikas 
buvo surengtas ne socijalis
tų, bet Lietuvių Darbininkų 
Kooperacijos! Keistai atro
do, kuomet pamatai visai 
klaidingą žinutę. Patartina 
korespondentams sužinoti 
dalyką tikrai, o tik tada im
tis už plunksnos ir rašyti, 
nes kitaip klaidinami skaity
tojai ir pradeda nebeužsiti- 
kėti teisingomis žiniomis.

Draguaėlis.
KEWANEE, ILL.

9 rugpiučio, 10:35 vai. va
kare, persiskyrė su šiuo pa
sauliu Jonas Strakauskas, 
43 metų vyras, palikdamas 
dideliam nuliudime savo my
limą draugę Veroniką ir du 
vaikučiu.

Velionis paėjo iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių pavieto, El
dinių kaimo; buvo tai vienas 
iš didžiausių apšvietos ir do
ros mylėtojų: skaitė "Kelei
vį" per 7 metus, "Laisvę" ir 
"Kovą." Minėtus laikraščius 
velionis labai gerbė, nes jie 
užtarė jo reikalus ir sura
mindavo jį varguose.

Kadangi prigulėjo prie šv. 
Antano draugijos, likos pa
laidotas su bažnytinėmis a-
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peigomis. Kunigas norėjo 
atlupti 40 dolerių už pakavo- 
jimą, bet nabagui nepasise
kė. Išmintinga našlė pada
vė tam begėdžiui tik 15 dol. 
Nenorėjo priimti, bet maty
damas, kad daugiau negaus, Į 
priėmė ir tuos, bet labai už- i 
sirustinę^, nei rankos nepa-i 
davęs, spruko per duris lau-' 
kan.

Lai būna musų draugui 
lengva ilsėtis svetimos šalies 
žemelėj!

Jurbarko Vincas. 
KELLOGG, IDAHO.

"Keleivio” num. 31 tilpo 
mano rašyta korespondenci
ja, kurioje Redakcija pada
rė klaidą. Turi būt: dviejo
se kasyklose dirbama kas 
diena, kitose — vieną sąvai
tę 6 dienas, kitą — 7.

Nors buvau rašęs, kad 
darbas lengva gaut, bet pa
staruoju laiku žmonių pri
važiavo, todėl darbas gauti 
dabar jau nelengva.

Amerikos trempas. 
ROCKFORD, ILL.

Iš šio miesto tankiai būna 
girdėti žinių-žinelių apie lie
tuvių gyvenimą ir bruzdėji
mą. Bet musų koresponden
tai tarsi suvis užmiršta mu
sų moteris, lig kad jų čia su
vis ir nebūtų. Reikia paste
bėti, kad tos musų moterįs 
ir merginos ne visai dievo 
užpečkyje miega. Jos irgi 
triūsia ir dalyvauja musų vi
suomeniškame veikime. Ant 
scenos dainomis, deklamaci
jomis ir vaidinimu jos ar tik 
ne daugiau ir už vyrus žadi
na iš miego ir tamsos patalo 
musų žmonelių dvasią. Rods 
nevisos jos tai daro, bet vis 
atsiranda, o jeigu męs vyrai 
butume nuoseklesniais ap- 
kainavime jų darbo, tai prie 
kultūriško veikimo ir dau
giau jų prisidėtų.

Tiesa taipgi, įad daugu
ma musų moterėlių neturi 
tokio supratimo apie moks
lą, apie švietimosi reikalą, 
bet kelkime jas iš to nesusi
pratimo. Musų pareiga da
ryt ias išmintingomis, save 
guodojančiomis motinomis, 
kad jos galėtų išduot žmoni
jai geresnę gentkartę, negu 
musų motinos išdavė.

Vasara praeina, prie dar
bo broliai ir seserįs, prie 
mokslo, prie švietimosi, neš 
tik tame musų išganymas ir 
gerovė. Vasilka.

ROCHESTER, N. Y.
Męs Rochesterio lietuviai 

ligšiol gyvenom gana ra
miai. Žinoma, nebe to, kad 
retkarčiais kas-nors nepa
darytų kokį nors triukšmą.

Musų "sportai”* susitarę 
pasiėmę automobilių važi
nėjasi su merginomis, o kaip 
reikia užsimokėti į organiza
ciją, tai anie neturi iš ko. 
Dabar jau antras nedėldie- 
nis musų sportai nerymau- 
ja, būtinai jieško juodų aki
nių ir raudonos nosies, kaip 
jiem buvo ir su automobi- 
lium.

Vienas vyras vesdamas 
moterį, tarp kitų užsiprašė ir 
tuos sportus pasilinksminti. 
Sportams vestuvės — gera 
vieta muštynėms, bet tiems 
karžygiams pasakyta, jog 
jie niekuo nesiskiria nuo ki
tų svečių ir privalo manda
giai apsieiti, jeigu nenori, 
kad už apykaklės butų iš
mesti lauk.

Sportai negalėdami vestu
vėse parodyti savo didvyry- 
stę, išėję iš vestuvių ant 
kampo gatvės pradėjo ko
vą. Kuriam nosis buvo už
riesta, tam sportiškai nulen
kė žemyn, kitam sportui 
uždėjo kryžių ant pakaušio, 
nežiūrint, kad jis socijalis
tas. Girdėtis, kad da žada su
sidėt ir dantis į kišenių.

Jeigu musų sportai savo 
darbą varys pirmyn, apie

juos reiks aiškiau ir plačiau 
parašyti Svetys.

KENOSHA, WIS.
D-tės "Lietuvos Balsas" 

aktoriai buvo parengę 17 
rugpiučio pikniką savo nau
dai. Drg. Kaz. Braževičius 
leido ant išlaimėjimo šių lai
kraščių prenumeratas: "Tė
vynės," "Keleivio,” "Pir
myn,” "Kovos” ir "šakės." 
Laimėjo "Keleivio" 3 ek- 
zempliorius, "Pirmyn” 2, 
"Tėvynės" 1, o "Šakės" 6. 
"Kova” šiuomkart da neiš
ėjo. Todėl 31 rugpiučio Ko- 
sciuszkos Newbaner’s Par
ke bus antras piknikas ir vėl 
bus laimėjimas "Tėvynės,” 
"Keleivio," "Kovos," "Lais
vės,” Pirmyn” ir "šakės." 
Tai pagirtinas agento išmis- 
las: už 10c. žmogus gauna 
sau laikraštį visiems me
tams. O jei kuris ir pralai
mi, tai 10c. visgi nežymus 
pinigas.

Darbai čia eina neblogai, 
bet iškitur pribuvus darbas 
gauti negalima. Lietuviai 
gyvena sutikime, už ką rei
kia pasidėkavot musų kle
bonui kun. J. A. Gedeikiui, 
kuris pildo savo pareigas 
nepiudydamas vienų prieš 
kitus, kaip tai daro kiti lie
tuvių kunigėliai. Tenbuvęs.

WATERBURY, CONN.
3 rugpiučio, 9 valandą va

kare, čia įvyko didelis "že
mės drebėjimas," nes "gori
los" pakėlė revoliuciją ir nu
vertė savo "karalių" K. M. 
Lukošių. Mat p. Lukošius, 
kaipo didelis žmogus ir gar
sus "poetą,” asmeniškuose 
pasikalbėjimuose lietuvius 
vadina vis "gorilomis.” Ne
seniai jis sutvėrė "progre- 
sistų kliuba," tai vietiniai 
žmonės pradėjo ta kliubą 
vadinti "gorilų kliubu,” o 
Lukoševičių — "gorilų ka
raliumi." Bet 3 rugpiučio 
tas kliubas susiprato, išmetė 
savo vadovą, o vardą pakei
tė "Jaunuomenės kliubu.”

Onos vaikas.
AUBURN, ILL.

Rugpiučio 5 d. čia buvo 
vestuvės, kur nekurios lie
tuvių moterėlės elgėsi labai 
negražiai. Apsigėrę, kabi- 
nėjosi prie vyrų, visus trau
kė šokti, kurie nenorėjo eiti, 
tiems mušė per žandą. Tas 
labai negražu.

Viena moterėlė turi bylą, 
bet kaip tik reikia eiti į tei
smą, visuomet pasigeria.

I

P. R.
ST. LOUIS, MO.

Jau 5-ta sąvaitė čia strei
kuoja Bell telefono kompa
nijos telefonistės. Streiki- 
ninkės atsišaukė į bartende- 
rių uniją, kad nevartotų 
Bell telefono. Unija atsišau
kimą priėmė ir uždėjo $5.oo 
bausmės kiekvienam savo 
nariui, kuris vartos Bell te
lefoną. Apsieiti galima ir su 
Kinlock telefonu.

LAWRENCE, MASS.
Liepos 31 .d Birutės Kliu

bas laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Raštininkė O. R. 
perskaitė atsišaukimą Liet. 
Mokslo Draugijos Vilniuje, 
prisiųstą p. V. K. Račkaus
ko, "Tėvynės” redaktoriaus. 
Visos narės, supratę 
svarbų tautos reikalą, vien
balsiai nutarė paskirti iš 
Kliubo $10.50 nupirkimui 
sieksnio žemės Tautos Na
mams Vilniuje. O. R—nė.

CLEVELAND OHIO.
11 rugpiučio buvo teismas 

D. V—barko už sužaginimą 
12 metų mergaitės. Nuteis
tas 12 metų kalėjiman. D. 
V—barkas yra jau 40 metų 
amžiaus ir vedęs antrą pa
čią — lenkę. Jis buvo karš
tas katalikas ir prigulėjo 
net prie dviejų parapijų — 
lietuvių ir lenkų.

(Nepasirašo).
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yra ir ką jis at;
sieks.

savo darbo vertę; jei nieko 
nedirbs, nieko negaus.

Ypatiška savastis.
Penkta — Kad kiekvienas 

asmuo galėtų turėti sau tiek 
neproduktiviškos savasties, 
kiek tik jis arba ji gali tei
singu savo rankų arba sme
genų darbu Įgyti. Prie to
kios savasties gali prigulėti 
jūsų namai, knygynas, auto
mobilius, laivas ir kiti toly
gus daiktai, kurie tik netar
nauja išnaudojimo tikslams.
Panaikinimas vaikų darbo.

šešta — Kad vaikų darbas 
fabrikuose ir kitose indu
strijos šakose butų panai- 

I kintas, vaikų mokinimas tu
ri būt visuotinas, o pasenę 
ir negalinti dirbti žmonės 
turi būt užlaikyti ir pilnai 
viskuo aprūpinti.

Septinta — Kad valdžia 
i butų surišta su žmonėmis 
per imcijativą, referendumą 
ir atšaukimą. Inicijativa 
reiškia, kad žmonės turi tie
są daryti sau įstatymų su
manymus ir balsų didžiuma 
leisti reikalingus sau įstaty
mus. Referendumas gi rei
kalauja, kad legislaturos' 
nutarimai, pirma, negu jie 
įeina į galę, butų užtvirtinti 

i visuotinuoju žmonių balsa
vimu. Atšaukimo gi tiesa 
yra žmonių galybė, kuria jie 
gali bile kada atšaukti (pra
šalinti) prasižengusį virši
ninką, nežiūrint, kaip augš- 
tą vietą jis turėtų užėmęs, 
jeigu žmonės balsų didžiu- 
ma to pareikalaus.

Prašalina sugedimo 
priežastį.

Socijalistai tiki, kad soci
jalizmas, panaikindamas iš-

Kuomi socijalizmas yra ir 
prie ko jis veda, didžiuma 
lietuvių da neturi suprati
mo. Prakalbose jie girdi, 
kad socijalistai socijalizmą 
giria; bet nueina bažnyčion, 
tenai ant socijalistų šunįs 
kariami. Ir žmonės nežino, 
ko klausyti. Socijalistams 
nevisi nori tikėti, nes jei pa
tįs socijalistai kalba apie so
cijalizmą, suprantamas da
lykas, jie turi jį girti. Jei 
bažnyčia apie socijalizmą 
kalba, ji turi jį pasmerkti, 
nes bažnyčia visuomet gina 
seną tvarką. Teisybę apie 
socijalizmą galėtų pasakyti 
tiktai bešališkas žmogus ar
ba laikraštis. Prie tokių 
laikraščių priguli „The Pro- 
gresive JuornaI of Educa- 
tion.” Yra tai moksliškas 
laikraštis, nesurištas su jo
kia partija, niekam nepatai
kauja, niekam ne veidmai
niauja, kalba tik apie tai, ką 
gerai yra patyręs ir vien tik 
teisybę. Vienam iš paskuti
niųjų to laikraščio numerių 
randam ilgoką , straipsnį ir 
apie Socijalizmą, po antgal- 
viu ”What Socialism is and 
What it will Accomplish.” 
Taigi tiems, kurie socijaliz- 
mu interesuojasi, žingeidu 
bus išgirsti ką apie jį kalba 
tokis moksliškas ir bešališ
kas laikraštis. Paduodame 
čia tą straipsnį ištisai. Red.

Visasvietinis judėjimas.
Socijalizmas yra visasvie

tinis darbininkų judėjimas, 
kuris veda prie to, kad dar
bo vaisiai prigulėtų patiems 
darbininkams. Kitais žo
džiais tariant, kad turtai, 
kuriuos darbininkai padaro, 
darbininkams ir prigulėtų, 
taip jog darbininkai galėtų 
gyventi geresniuose namuo
se, geriau valgytų, trumpiau 
dirbtų, galėtų mokintis, ge
riau galėtų apsirėdyti — žo
džiu, turėtų geresnį ir ilges
nį gyvenimą.

Socijalistų centrai.
Visasvietinis arba tarp- Socijalizmas

I

resnį būvį kitokiu vardu gal 
daug baisiau lišrodytų.”

Pirmaeilis mokslininkas 
socijalistų.

7. Garsus musų moksli
ninkas, Grant Allen, buvo 
socijalistų; o Alfred Russell 
Wallace, kuris šiandien yra 
skaitomas pirmaeiliu moks
lininku pasaulije, pripažįsta 
visus socijalizmo mokini
mus.

I klesų kova, kuri dabar nuo- 
i latos verda tarp darbininkų 
ir kapitalistų, nebus streikų 
nė lokautų; niekas darbinin
kų neišnaudos ir niekas ne
persekios; jie patįs bus dar
bininkais ir patįs savinin
kais.

Akėjimas ir socijalizmas.
8. Kun. Father McGrady, 

kuris pernai mirė, pasakė: 
„Prie socijalizmo tikėjimas 
užkariaus visą žemės ka
muolį, apšviesta prasipla
tins, o mokslas savo žėrin
čiais spinduliais apšvies vi
są pasaulį.” Socijalizmas 
vienok į tikėjimiškus daly
kus nesikiša, bet kadangi jis 
pakelia žmones ekonomiš
kai ir morališkai, tai tuomi 
pagerina ir tikėjimą, kurį 
šiandien kunigai pavertė į 
privatišką savo biznį.
Išdirbystę reguliuoja drau

gija.
9. „Socijalizmas reikalau

ja, kad išdirbimo ir tavorų 
išplatinimo bėgis butų regu
liuojamas ne kompeticijos 
su privatiška nauda, bet vi
sos draugijos, dėl tos drau
gijos labo.” — Dictionary of 
Political Economv.•z

Ką Socijalizmas atneš.
Panaikindamas išnaudoji

mo sistemą, o įsteigdamas 
j kooperativiškos išdirbystės 
valstybę, socijalizmas atneš 
darbininkams sekančias per
mainas:

(a) Socijalizmas panai
kins alginę vergiją ir pries- 

.paudą.
* , ’ * . . , (b) Jis pakels darbininkųnaudojimo ir pelno darymo al nuo kreIint0S daIelės iki 
sistemą, o įsteigdamas ko;o- ita‘ vertgs t kiek je 
perativinę valstybę, prasa-i 
lins politiško sugedimo ir e- *
konominių nelaimių priežas-: (c) ’^1S panaikins luomų
tį. Valdžia tuomet turės skirtumą, kuris šiandien re- 
tarnauti žmonėms, o ne va- miasi.an* turto, ir įves tarp 
gių trustams, nes tų visai žmonių draugijinę ir ekono- 
ir nebus. minę lygybę.

Socijalizmas priešingas L <d> Jis pakels darbo ver-
- - - - tę ir garbę virs kapitalo.

(e) Tavorų perviršis išdir-
anarchijai.

nėra anar-v ibobvieunib diua vfxP-chiia J Jis nuo ios tain ski. bystėj prie socijalizmo nega- tautiskas socijalistų centras. cniJa- J?s nuo jos taip ski j bedarbės ir kri
randasi Rmsselėi Reltnioie riasi, kaip skinasi šviesa iššaus oeuaroes ir kh

į cXl™o tamsos arba geras nuo kaip> ta! dabar papras- 
ras Chicagoje. Tarptautiš-■ P1^0- • " •> • j u

randasi Brusselėj, Belgijoje.: riasi, kaip skiriasi šviesa

ka socijalistų partija turi 
suviršum 8,000,000 balsuo
tojų ir smarkiai vis auga. A- 
belnai imant, didesni jos rei
kalavimai vra šitokie:

Bendra nuosavybė.
Pirma-Kad išdirbystės ir 

tavorų išplatinimo įrankiai 
prigulėtų bendrai visai 
draugijai. Prie bendros 
nuosavybės turi prigulėti ir 
žalioji medega žemėj, kaip 
antai, aliejus, anglis, geležis, 
ir kiti tam panašus gamtos 
turtai, kuriuos Visogalis su
tvėrė lygiai visiems, kaip ly
giai mašinerija ir visos fab
rikos, kurias pastatė darbi
ninkai, o patįs nieko neturi. 
Demokratiškas tvarkymas.

Antra — Kad nauda, kuri 
eis draugijai, butų suvarto- 
ma darbininkų labui. Dary
mas pelno, per ką vienas iš
naudoja kitą, turi būt panai- 
kytas.

Visi turi dirbti.
Trečia —Kad visiems, ku

rie tik gali dirbti, darbas bu
tų duotas pramonijoj ir, ka
da socijalizmas bus pilnai iš
siplėtojęs, kiekvienas darbi
ninkas turi gauti visą savo 
darbo vaisių, arba pilną už 
jį atlyginimą, o iki tolei mo
kėti "darbininkui algą, kuo- 
arčiausią parduodamos jo 
tavorų vertės.
Atlyginimas už darbo vertę.

Ketvirta — Kad tie, kurie 
galės dirbti, bet nenorės, jei

I

Socijalizmo mokslas
1. Encyclopediae Britani- 

ca sako: „Socijalizmo moks
las yra labai artimas Kris
taus mokslui, 
jam.”

Kristus buvo socijalistas.
2. F. G?Peabody, krikščio

nybės profesorius Harvardo 
Universitete, sako: „Kristus 
taipgi buvo socijalistas, jei
gu spręsti iš jo mokslo.”

Pritaikyta krikščionybė.
3. Prof. R. P. Ely sako: 

„Socijalizmas tai pritaikyta 
prie šios gadynės krikščio
nybė; tai aukso įstatymas 
kasdieniniam mūsų gyveni- 
mui.
Kiekvienas turi būt soči j a- 

listu.
4. Emile de Leveleye sako:

„Kiekvienas krikščionis, ku
ris supranta ir tikrai pripa
žįsta Kristaus mokslą, turi 
būt socijalistų.” x
Gadynė palinkus prie socija

lizmo.
5. D-ras Lyman Abbot, 

nebūdamas socijalistų, sako: 
„Musų gadynė yra palinkus 
prie socijalizmo; niekas jo 
nesustabdys, ir niekas ne
privalo jį stabdyti.”

Nereikia bijot vardo.
6. Kun. William Barry sa

ko: ”Tegul niekas nesibijo 
socijalizmo vardo; užvardin
ta darbininkų kova už ge-i

(f) Nereiks bijoti dabarti
nių kapitalistų ironiškų ar
gumentų, kad algai pakilus 
darbininkai negalės pragy-

. . , venti, nes daiktai pabrangs,
jei ne lyguo kacįangj yįsį daiktai tuomet 

! parsiduos lygiai už tiek, kiek 
atsieina jų išdirbimas ir pri
statymas, be jokio pelno — 
Kiekvieno daikto kainai pa
matu arba mastu bus „ben
dro darbo valanda.”

(g) Prie socijalizmo dar
bininkas turės lygią dalį 
su Rockfelleriu aliejaus in- 
dustrijooj, su Morganu — 
plieno industrijoj ir t.t.

(h) Gaudamas už savo 
darbą pilnos vertės atlygini
mą vietoj penktos dalies, 
kaip dabar jis gauna, darbi
ninkas galės prie socijalizmo 
laikui atėjus apsivesti ir ge
rai užlaikyti šeimyną, kurią 
šiandien skurdas darbinin
kų tarpe galutinai baigia ar
dyti.

(i) Socijalizmui įvykus 
tuojaus išnyks kėkšynai, pa
leistuvystės namai, karče
mos ir kitos supuvimo ir iš
tvirkimo vietos, kurios dėl 
pelno taip išsiplatinę ir taip 
žydi dabartiniam kapitalis
tų surėdyme. Prie socijaliz
mo tokios ištvirkimo įstaigos 
negalės užsilaikyti, nes, iš
nykus pelno sistemai, joms 
nebus pamato nė reikalavi
mo.

(k) Socijalizmas prašalins 
skriaudą ir beteisę; išnyks

j ir vystėsi milijonus metų, 
kol atsirado dabartiniai gy
vūnai ir žmogus; bažnyčia gi 
rėkia, kad tai melas, žmogų 

! Dievas nulipinęs iš molio. 
Vadinas, ji „nepriešinga”

1 mokslui. Iksas.

1 tas prisiuntė ir liepė juos areštuoti, 
paaiškino policijos .viršininkas.

išklausinėjimas Truėinsko.

Išdirbystė dėl naudos.
Kapitalizmas reikalauja 

iš išdirbystės ir maino pelno. 
Socijalizmas gi reikalauja, 
kad daiktų išdirbimas ir 
mainas neštų žmonėms nau
dą, o ne pelną.

Socijalizmas rūpinasi vi- 
i suomenės reikalais, darbi
ninkų, o ne ypatų, ir todėl 

1 jis pakelia draugiją ant aug- 
štesnio civilizacijos laipsnio. 
Jis yra budavojančia tvar
ka.

Kapializmas gi rūpinasi 
ne visuomenės labu, bet ypa
tų reikalais; jis reikalauja 
nuolatinės konpeticijos ir to
dėl jis yra griaujančia (Je- 
struktiviška) tvarka. Jis 
ėste ėda silpnuosius, o dru-

i tina stipriuosius. Ir taip 
šiandien Suvienytose Valsti
jose vienas žmonių nuošim
tis valdo daugiau turtų, ne
gu 99 nuošimčiai. O to pa
sekmė yra tokia, kad 10 mi
lijonų žmonių šioj šalije yra 
nuolat nedavalgę, apdriskę 
ir gyvena supuvusiuose na- 
muoser Ir juo tolyn, tuo ei
na blogyn. Prieis prie to, 
kad žmonės turės mirti ba
du, kada visi šalies turtai su
sirinks kelių kapitalistų ran
kose. Išganymu bus tik so- 

I cijalizmas.

I. W. W. streikieriai prieš 
teismą.

į

Bažnyčia Mokslui 
Nepriešinga.

Musų kunigėliai tankiai 
žmonėms sako, kad bažny
čia mokslui netik nepriešin
ga, bet pati mokslą skelbia.

Didelis melas!
Dabartinė musų bažnyčia 

mokslui taip priešinga, kad 
ji jokiu budu negali jo skelb
ti ir niekados jo neskelbia. 
Ji prie kiekvienos progos ko
voja su mokslu.

Daugelis žmonių nesu
pranta, kodėl bažnyčia arba, 
teisingiau sakant, dvasiški
ja negali sutikti su mokslu.

Ji negali sutikti dėl to, kad 
religija yra kreivas moks
las. Jis susideda ne iš pati- 
rimų, bet iš senų-senų žydiš
kų pasakų ir todėl viską aiš
kina atbulai.

Pavyzdžiui:
Geologija arba mokslas a- 

pie žemės Vidurius parodo, 
kad musų žemė išpradžios 
buvo ugninis kamuolys ir to
kiam stovi j e ji buvo milijo
nus metų, o bažnyčios „mok
slas” sako, kad Dievas ant 
syk ją sutvėrė tokia, kokia 
j i yra šiandien; į 6 dienasant 
žemės augo jau medžiai irgy 
veno žmogus. Ar gali tad 
bažnyčia, skelbdama savo 
pasakas apie žemės sutvėri
mą, pripažinti geologija? 
Suprantama, kad ne. Jei ji 
norėtų pripažinti, ji turėtų 
atmesti tuomet biblijos pa
sakas, ko ji negali padaryti, 
nes tos pasakos yra tikybos 
pamatu.

Kaip negali bažnyčia su
tikti su geologija, taip ji ne
gali sutikti ir su kitais gam
tos mokslais. Net geogra
fija jai išrodo bedievišku 
mokslu, nes ji mokina, kad 
musų žemė yra apskritas ka- 
muolis, kuris nuolat sukasi 
apie savo ašį, o bažnyčia už 
tokį mokslą Bruno sudegino 
ant laužo. Mat, popiežius 
manė, kad žemė yra plokš
čia, kaip koks didelis blynas, 
o popiežius negali būt klai
dingas.

Biologija mums prirodo, 
kad gyvybė prasidėjo ant že
mės nuo prasciausios for
mos, nuo vienu vienos celės,

1

STOUG HTON, ? IASS.
I Liepos 29, Stouuhtone, Mass., bu- 
' vo areštuoti 3 Montel.os lietuviai 
I streikieriai: M. Sinkevičius, P. Pau
lavičius ir F. Jakulis. Warrantus 
prieš juos išpirko J. Volungevičia, 
886 Washingtorn st., Stoughton, Mass. 
Suimtuosius nugabeno į Dedham ka
lėjimu, bet už dėjus $3,000 kaucijos 
visus paleido. - Kauciją uždėjo R. 
Kenstavičius.

8 rugpiučio buvo jų teismas. Liu
dytojais buvo J. Voveris, M. Tručins
kas, A. Jasaitis ir S. Ramanauskas, 
o perkalbėtoju — A. Pocius. Šis 
žmogelis per visą rytą mokino liudy
tojus, kad jie nevienodai kalbėtų. Jis 
taipgi turėjo progą susieiti su poli
cijos viršininku ir Wę W. Cross vi
nių dirbtuvės perdėtiniu pirma teis
mo.

Po pietų prasidėjo teismas. Pir
miausia pastatė prieš teisėją J. Vo
verį. Teisėjas jo užklausė, kur tam
sta buvai 29 liepos. Tas atsako bu
vęs namie ir valgęs virtuvėj vakarie
nę. Ar tamsta matei tuos tris vy
rus? Aš nemačiau. Ar tie vyrai 
klausė apie tave? Taip. Ko jie klau
sė? Gaspadinės. Ką jie sakė gas
padinei? Pabarškino į duris, gaspa
dinė pravėrusi duris pažiurėjo viena 
akimi. Kaip jos pravardė? Volun- 
gevičienė. Ką jai sakė tie vyrai? 
Klausė, ar yra J. Voveris; ji atsakė, 
kad nėra namie. Teisėjas klausia to
liaus, kur tu dirbi? Vinių dirbtuvėje. 
Ar seniai dirbi? Septinti metai. Ar 
ir per streikus dirbi? Taip. Ar vi
są laiką dirbai? Tris sąvaites. Kur 
gyveni? Pas J. Volungevičia. Kur 
Volungevičia dirba? W. W. Cross 
Co. vinių dirbtuvėje. Ar seniai tu jį 
pažįsti? Trįs sąvaites. Kur tu jį 
pamatei pirmą sykį? Dirbtuvėje. 
Kokioje? Toje, kur ir aš dirbu. Ar 
seniai jis dirba? Trįs sąvaites. Tei
sėjas pasakė: tai viskas. Tada drau
gas Howard ir aš turėjome ginti kal
tininkus. Hovardas užklausė J. Vo
verio: Ar tamsta matei šituos žmo
nes? Mačiau. Kur matei? Pas du
ris, ant laiptų. Kada ir kokią dieną? 
Nepamenu dienos. Kokią valandą? 
Negaliu pasakyti. Kuomet tas buvo, 
ar iš ryto, ar vakare? Vakare. Ar 
nemeluoji? Jei galėčiau, tai galvą 
prie žemės pridėčiau.

Perkalbėtojas jokiu budu negalėjo 
to išaiškinti. Abudu dzūkai ir lietu
viškai nesusikalba, o angliškai dar 
sunkiai buvo jam kiti dalykai iš
aiškinti. "•

Howard užklausė: Ar tamstą ne
primokino kas taip kalbėti? Ne. O ko
dėl tamsta klysti savo kalboje? Sa
kei, kad nematęs tų žmonių, vakarie
nę valgęs, o dabar sakai, kad matei. 
Ar pameni, kad sakei teisėjui, jog ne
matei tų žmonių; sakei, kad tai gas
padinė sakė, kad tie žmonės tavęs 
klausė, oji atsakė, kad tavęs nėra na
mie^ Ir kaip tu galėjai matyti tuos 
žmones būdamas virtuvėje? Kokis 
žmogus tavęs klausė? J. Navickas. 
Ar tamsta tikrai žinai, kad Navic
kas? Taip, gaspadorius man sakė, 
Volungevičius. Tai tu ir vėl meluo
ji: sakei, jog gaspadinė sakė, kad ji 
kalbėjo su Savicku, o dabar jau su 
Navicku. Pasirodo, kad tu tų žmo
nių nematei ir nekalbėjai su jais, ar 
ne? Aš bijojau juos matyt Dėlko 
tu jų bijojai ? Kad nemuštų. Už 
ką? Kam aš dirbu per streiką. Tu 
ir vėl meluoji. Ar tu pameni, kaip 
sakei, jog streiko nėra ir nebuvo, tik 
buvo vakacija, o dabar prisipažįsti, 
kad esi streiklaužys. Ar tamsta ne
buvai unijos susirinkime ir nepriklau
sei į uniją? Nepriklausiau ir nebu
vau ant susirinkimų. O kur tu gyve
nai pirma? Montelloje. Dėl kokios 
priežasties persikėlei į Stoughtoną ? 
Bijojau, kad manęs nesumuštu. Iš 
kokios priežasties žinai, kad tave 
muš, kas tau pasakė. Juk tu žinai, 
kad tau brangiau kaštuoja į Stough
toną važinėjimas ? Kompanija mus 
veža už dyką automobiliuje su poli- 
cistais. Bet tu turi pasakyti priežas
tį, kas prie to privertė? Daug pikie- 
tų vaikščiojo ir aš bijojau per girias 
eit namo. Iš to tu žinojai, kad jie 
pikietai? Iš ženklų, katruos jie turi *- •_ ne_

ne- 
Čia 

jau policijos viršininkas patėmija: tu 
sakei kad nėra streiko ir nebuvai pri
sirašęs, o dabar sakai, kad buvai pri
sirašęs. Ar tu meluoji, ar sakai tei- 

kad taip gyvą mani

prisisegę. Ar tamsta ištikrųjų 
buvai prisirašęs į unija ir 
streikavai ? Buvau prisirašęs.

sirašęs. 
sybę ? "Dzievaš, 
matai.”

Volungevičius 
buvai namie 29 
matei tuos vyrus? 
patįs? Negaliu pasakyti, 
bėjai su jais? Taip. Su katruo, pa
rodyk man? Nėra čia jo. Kas jis 
per vienas? J. Navickas. Ar tu pa
žintum jį, kad pamatytum ? Gal ir 
pažinčiau, negaliu pasakyti. Ką jis 
sakė? Klausė J. Voverio. O ką jus 
sakėt? Mano boba sakė, kad jo nėra 
namie. Tai ne tu kalbėjai su jais, 
bet tavo boba? Kaip tu išėmei war- 
rantus, jei nepažįsti jų, ir iš kur tu 
gavai vardus jų? Aš neėmiau war- 
rantų ir neturėjau vardų. O kas iš
pirko warrantus tavo vardu? Ar tu 
buvai atėjęs į policijos nuovadą pasi
rašyti ant warrantų ? Buvau. O kas 
tau lieuė eitę Bosas. Kaip jo var
tau liepė eiti? ’ Bosas. Kaip jo var
das? Nežinau. Ar jis yra čionai? 
Taip, šitas (ir parodė pirštu. Polici
jos viršininkas su bosu abu paraudo, 
kaip vėžiai karštam vandenyje). Po
licijos viršininkas atsiliepė: Tu me 
luoji! Tu pats man vardus perdavei 
ir liepei suareštuoti. Valungevičius 
atkerta: Tai tu meluoji; aš jų visai 
nepažįstu ir dabar nežinau, kaip jie 
vadinas. Teisėjas klausia policijos 
viršininko: Iš kur tamsta gavai jų 
vardus ? Kompanijos superintenden-

Teisėjas: Kaip tavo vardas? M. 
Tručinskas. Pasakyk viską, ką 

I žinai ? Tručinskas tyli. Sakyk, 
matei tą dieną? Tyli. Teisėjas 
pykęs sako, tai tu nieko nežinai? Pa
sakyk, ar tu matei tuos zonines? Ma
čiau. O kur? Namie. Kur tu gyve
ni? Pas Joną Volungevičių. Kur,ar 
Montelloj, ar Stoughtone? Taip. Ant 

; kokios gatvės ir kokis numeris?
Washington st., Stoughton, Mass. 

! Kur tu matei juos? Ant trepu. Ar 
iš vidaus ar iš lauko pusės ? Iš lauko. 
Ką jie sakė? Klausė, ar yra J. Vo
veris. Kas klausė? J. Navickas. Kat
ras, parodyk man? Nėra čia jo. O 
ką jis kalbėjo? Prašė, kad neskebau- 
tumė. Kaip jis prašė ? Sakė, ne- 
dirbkit per streikus, nes negražu; sy
kiu reik visiems kovoti už geresnį 
duonos kąsnį, o jeigu neklausysit, bu
sit nubausti; jeigu ne męs, tai kiti 
jus nubaus. (Teisėjas klausia, ką 
reiškia "męs?” Perkalbėtojas ir liu
dininkas M. T. niekaip negali išaiškin
ti). Ar visi kartu kalbėjo? Visi.
Kaip jie kalbėjo visi ? Navickas sakė, 
"mušma.” Teisėjas patėmija: 
Navickas — reiškia ne visi. O ką 
sakė kiti? Kiti sakė galvas linguoda
mi: je^ jes, jes. Ką daugiaus sakė? 
Užmušime. Kas sakė, užmušime? 
Navickas. Kam jis sakė, užmušime? 
Gaspadinei. O kur tu buvai? Kita
me kambarije, per kičinį. Ar jie 
garsiai kalbėjo ? Negarsiai. Ar tu 
viską girdėjai? Viską.

Apginė jas Howard klausinėja: Kur 
tu dirbi ? W. W. Cross Co. vinių dirb
tuvėje. Ar tu nežinai, kad tenai strei
kas yra? Nebuvo ir nėra. Kas tau 
pasakė ? Superintendentas Tayleris. 
Ar jis yra teisme? Ana ve sėdi (ir 
pirštu parodo. Superintendentas žiuri, 
kaip alkanas liūtas akis išvertęs, ro
dos, kad jis tą žmogų prarys). Ho- 
ward klausia: Ar tavęs neprimokino 
kas taip kalbėti ? Tručinskas tyli. 
Ar nemeluoji? Viską teisybę sakau. 
Na, pasakyk, kur tu matei tuos vy
rus 29 liepos? Mačiau ant trepu prie 
durų. O kur tu buvai tuom laiku? 
Vakarienę valgiau virtuvėj. Tai tu 
nekalbėjai su jais ? Ne, gaspadinė kal
bėjo, prasivėrusi duris. O kaip tu 
matei juos per pravertas duris? Aš 
mačiau per langą, kad jie ėjo gatvė. 
Ar tu pameni, kad neseniai sakei, buk 
jie tave žadėjo užmušti? vadinas tu 
meluoji? Nemeluoju, gaspadinė man 
sakė. Apginėjas klausia, kaip toli 
virtuvė nuo durų? Melagis negali 
pasakyti. Iš kurios pusės, ar iš šono, 
ar tiesiog? Iš šono. Kiek žingsnių: 
Negaliu žinoti. Apginėjas: Kodėl tu 
nevienodai kalbi: prieš teisėją taip, 
o prieš mane kitaip; ir kodėl nežiūri 
į teisėją ir į manę, bet į policijos vir
šininką? Nieko neatsako; paraudona
vo ir tyli. Ar ne primokino tave vir
šininkas su bosu ? O kam tu tiek ma
nęs klausinėj! taip daug? Todėl, kad 
tu meluoji, nekalbi teisybės, kas žodis 
vis kitaip. Pasakyk, ar buvai prie 
išėmimo warranto? Nebuvau.

Prieš teisėją Ramanauskas.
Teisėjas: Pasakyk viską, ką tu ma

tei 23 liepos namie, savo ruime; kur 
tavo namai? Pas J. Volungevičių. Ar 
tu nematei tuos vyrus? Nemačiau. 
Kur tavo ruimas, apačioj ar ant vir
šaus? Ant viršaus. Ar vienas buvai 
ruime? Su J. Voveriu. Policijos vir
šininkas pašoko iš piktumo nuo sėdy
nės: kam tu meluoji, nesakai teisy
bės? Aš viską teisybę sakau, atsakė 
Ramanauskas. Policistas pamėlynavęs 
atsisėdo. Teisėjas klausia: Ką juodu 
darėt su Voveriu ruime? Skalbinius 
mainėmės. Tai tu nieko nežinai apie 
šituos vyrus? Gaspadinė pasakojo, 
kad jie buvo. Ką ji pasakajo apie ši- 
tus vyrus ? Pasakojo, kad koks Navic
kas ar Savickas klausęs J. Voverio. 
Ar tu nieko negirdėjai? Nieko. (Su
perintendentas ir policijos viršininkas 
rankas sugniaužę šnibždasi tarp sa
vęs). Teisėjas sako: gana.

Howard išreiškė savo nuomonę 
prieš teisėją. Kaip tamsta dabar su
pranti šitų žmonių apskundimą? Var
dai ant warrantų neteisingai surašy
ti. Kaip dabar gali nuteisti žmones, 
katrų nepažino nė apkaltintojas, nė 
liudininkai? Aš nerandu jų kaltais. 
Jie turi būti paliuosuoti, o vieton jų 
turi būti nubausti policijos viršinin
kas ir kompanijos bosai. Jeigu šioje 
vietoje butų Abraomas Linkolnas, ir 
jis kitaip nepasakytų, kaip tik nubau
sti tuos, kurie visai nekaltus žmones 
kankina kalėjimuose, norėdami suar
dyti darbininkų streiką ir solidorišku- 
mą. Teisėjas, matyt, labai krikščio
niškas žmogus, rankas sudėjęs ant 
krutinės, akis užmerkęs, galvą pakė
lęs į lubas, kažin ką pradeda su sa
vim kalbėti. Šnibždėjo taip kokį pus
valandį, paskui apreiškia, kad jis ran
da tuos žmones kaltais ir nuspren
džia jiems pasimokėt po $25.

Paduota apeliacija į augštesnį teis
mą, katras atsibus 1 rugsėjo, Dedham, 
Mass. Tiems trims draugams kauci
ja liko numažinta po $200.

Tai, kokia teisybė kapitalistų teis
muose! suėmė visai nekaltus žmones, 
apkaltino ir nubaudė.

L. Grikštas
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VISUOMENeS atydai.
Du mėnesiai atgal po Rockfordo, 

III. apielinkę važinėjo koksai vyras, 
pasivadindamas save K. Baronu. Jis 
turėjo visokių knygų ir užrašinėjo vi
sokius laikraščius: lietuviškus, rusiš
kus, ir kitokių kalbų. Man užrašė 
”Novyi Mir” ir paėmė $loo ir išdavė 
savo kortą. Kitam žmogui užrašė 
"Keleivį” ir taipgi paėmė pinigus. 
Bet nė vienas negaunam laikraščio. 
Jis sakęs esąs iš Chicago, III. Nedide
lio ūgio, rusvų plaukų. Todėl to žmo
gaus patariant apsisaugot, nes mato
mai jis yra geras apgavikas.

S. Kuprevičius, P. O. Box 20, 
Rockford, IIL

Redakcijos pastaba. Mums tokių iš
duotų kortų prisiuntė iš jvairių vie
tų gana daug. Tas žmogus vienur pa
sivadina Baronas, kitur Zolis, da ki
tur K. A. Sydras. Tikro vardo męs 
nežinom, bet jis daugiausiai rašos K. 
Zolis, laiškus gauna po No. 114 E. 
107th stM Chicago, IIL Jeigu tas žmo
gus ir dabar užrašinėja kokius nors 
laikraščius ir išduoda savo vardu kor
tas, jam netikėkit. Męs turim faktus 
ir jeigu jis neatsiteis su tais žmonė
mis, męs paduosim tuos visus faktus 
Suv. Valstijų valdžiai.
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Ipswich’o streikieriams.

KELEIVIS 5

Iš Puritan, Pa.
Rugpiučio 3 d. per krikštynas pas 

draugą Petrą Katašauską Jonas Mar- 
tinkaitis ir Petras Katauskas pada
vė sumanymą, kad paaukaut po ke
letą centų Ipswich, Mass. streikie
riams. Aukavo šios ypatos:

P. Katauskas, P. Martinkaitis, K. ' 
P. Janušauskas, J. Lukoševičius, P. 
Arbatauskas, J. Martinkaitis, K. Ka- 
tauskienė, J. Dilginis, P. Bernotą, A. Į

‘ reika, F. Merkevičius, I. Martulionis, 
K. Adomaitis, M. Nerutaričius, I. A- 
domaitis, V. Dibendris ir I. Vaiši- 
kauskis — po 25.; M. Meškinis — 
20c.; 1. Kupka — 35c.; V. Kildis ir F. 
Kupkas — po 15c.; S. Kleinauskas, 
A. Martišius, B. Bronius, I. Buinaus- 
kas, K. Astrauskas, K. Tamošiūnie
nė, P. Vaitikunas, I. Bučkienė, B. 
Dambrauskas, K. Laimė, T. Adupsas, 
M. Preitikas, A. Butkeriče, M. Zna- 
tinienė, D. Černiauskas, I. Dundulis 
ir da keturi — po 10c. Viso $45.25.

Iš Montello, Mass.
________ r ____ _____ __________ ____ P. Roselis, M. Pluškaitė, P. Donel, 
Kalasauskas, P. Milavičius — po 25c; I J- _ Navickas, L. Letukis, P. Jaroma- 
J. Kurnėta, A. Radvilavičius, A. Kun- Į vič, P. Kimžura, F. S. Masaitis, A.

. v r- w i v D«D T T

šeimyniškas lietuvių gyvenimą* 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 

' kad musų protėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti- 

i nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo- 

Į kinanti knyga. .. .............................. 35c.

Pajieškau brolio Jono Latvėno, 24 
d. balandžio išvažiavo į Argentiną, 
kas apie jį žino teiksis pranešti arba 
jis pats tegul atsišaukia šiuo adresu: 1 

Kazys Latvėnas,
2 Raphile PI., Hartford, Conn.

i

drota, — po 15c.; K. Maknavičius. J. 
Lukoševičius, A. Melsboka, A. Valia 
skas, O. Lukoševičienė, W. Dilginis, 
F. Ražukas — po 10c. Viso $3.90.

Aukos priimtos. Ipswicho strei
kas pasibaigė, bet streiko vadovai 
kalėjime. Perduosime tų vadovų gel
bėjimo komitetui. ”Kel.” Red.

MONTELLO STREIKIERIAMS.
Surinktos ant L. S. S. 60 kuopos 

pikniko, So. Boston, Mass.
Aukavo: J. Saibutis ir F. šavenis 

po $l.oo; A. Jankauskas ir A. Vaikš- 
naris — po 50c.; M. Balčiūnas, J. Ma
tulis, P. Žukas, A. Valeika, M. Jadze- 
ričius, J. Tamulionis, D.Janulionis, J. 
Stančikas, K. Laikauskas, L. Stasiu- 
lis, K. J. Trinaitis, J. Raulinaitis, V. 
Tamulevičia, M. Kazlauskas, P. Ta
mošiūnas, D. Galinis, J. Sribalis, K. 
Galiauskas, S. Kedis, J. Paltanavičia, 
J. Skibirdis — po 25c. Viso $8.25, 
smulkių aukų buvo $5.35; viso gi la
bo $13.60. Nusiuntimas — 10c.; Sy
kiu — $13.50. Aukos pasiųstos A. 
Vaitkui.

Pinigai pasiųsti.

Iš Bellows Falls, Vt.
Brocktono streikierių sušelpimui 

aukavo šios ypatos:
L. Matchus ir J. Stakauskas — po 

25c.; J. Bartušis — 20c.; A. Karvelis, 
J. Trinka, M. Dailydė — po 15c.; 
Stanauskas ir K. Jaronimas — 
10c.; M. Kalaušienė ir J. Bileriče 
po 5c. Viso $1.45.

Pinigai priimti "Kel.” Red.

B. 
PO

Balnis, P. J. Srigas, J. Dudonis — 
po $l.oo; A. Fre.ud, A. Kasper, F. 
Viržilo, J. R. Grigas, F. J. Stripinis, 
S. Moto, J. Gečas, P. J. Armolas, K. 
Džionsonas, J. Pitkauskas, A. Ka- 
niauskis. J. Jackas, B. Genčevskis, A. 
Šūkis, A. Lankelis, A. Jasunas, J. 
Vinciunas. J. Zapkauskas, S. Varo- 
mavič, M. Bekšas, J. Belskis — po 
50c.; J. Veršalkis 40c.; A. Zlotka, K. 
Čejunskis, A. Veršulas, P. Valickas, 
J. Tautvižas, A. Kriščiunskis, J. Gai- 
gals, A. Jankūnas, P. Raudis, A. 
Stankus, J. Novišauskas, V. Rogalski, 
A Skirmant, A. Mortkus, P. Munčin- 
skis, P. Kaselis, J. Simanauskas, V. 
Žmuidinavič,, P. Cestakovski; M Dron- 
kovska, J. Garbori, I. Kasaliauskas,
J. Kaaučekovski, B. Cverka, K. Ku
kis, P. Potvinskas, L. Stankus, J. 
Skara, J. Danelis, J. Adejus, K. Vai
čiūnas, A. Skindeliutė, J. Meškinis,
K. Kirstin, A. Peščiukietė. O. Bra- 
zauskytė, M. Martinkaitienė, M. Gru
šas, P. Kupravičius, L. Bagdonas, J. 
Sabaitis, C. Baltuškoms, V. Zinkevič, 
A. Groblauskytė, M. Groblinska, Z. 
Jarutis, K .Buividaitė, J. Pabijonavič, 
J. Matusevič, A. Ruzgis, M. Brėdis, 
J. Simavič, K. Grobinskas, V. Sebutis, 
M. Kaselis, K. Šakman — po 25c.; 
A. Šalavekas 20c.; J. Anteckas, J. Ja- 
kobavič, J. Delkus — po 15c.; V. Kil- 
dis, M. Slinska. A. Lapik — po 10c.; 
J. Morcevič 8c.; J. Chalsh, D. 
rikis 7c.; P. Večbeckis 5c. Viso 
$38.62c.

KNYGOS 
Išleistos kun. V* Dembskio 
Iš ko kyla melai .......................
Kaip maskolai persek. Lietuvą 
Kaip laidoti numirėlį ...............
Imtynės varguolių su bagočiais 
Ar vyskupas Valančius nėra 

viliugis Lietuvos ? .............
Dvynai vagių ...........................
Kankiniai už mokslą ...............
Inkvizicija ..............................

Visas šitas knygas galite 
"Keleivio” redakcijoj arba pas 
tojų

Visos tos knygos gaunamos 
ir "Keleivio” redakcijoj.

Pajieškau draugų: Jurgio Kamins
ko, Adomo Petrausko ir Jono Gailiu- 
no, risi Kauno gub., Panevėžio pav., 
Biržų par., Podskratiškių sodžiaus, J. 
Gailiunas Podbiržės par., Kaunių vien 
sėdžio. Meldžiu jų pačių atsišaukti 
arba kas apis juos žino malonėkit 
pranešti, už ką busiu dėkingas, 

Juozapas Mikitas
Box 189, E. Arlington, Vt.

A
5S2

4

Bud- 
aukų

75c. 
10c. 
10c.
10c.

15c. 
25c.

$1.00 
$1.25 
gauti 

išleis-

taipgi

Paj ieškoji mai
Pajieškau vyro Leono Janavičiaus, 

Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio 
miestelio; 15 metų Amerikoj; 5 pė
dų 8 colių augščio, akįs tamsiai mė
lynos; 2 sąvaites kaip atvažiavau iš 
Lietuvos ir noriu žinoti ar jis gyvas. 
Meldžiu paties atsišaukti ar kas apie 
jį žino pranešti, išlaidos bus atlygin
tos. ' (35)

ALENA JANAVIČIENĖ,
P. O. Box 463, Spring Valley, III.

Pajiškau sesers Veronikos ir švoge
rio Stanislovo Barzvičių, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pumpėnų miestelio, 
gyveno Harrisburg, III., aš atvažia
vus iš Lietuvos ten jų neradau. Kas 
apie juos žino malonės pranešti šiuo 
adresu:

Elzbieta Milunskaitė,
452 Collinsville avė E. St. Louis, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Lukoševi
čiaus, Kauno gub. ir pavieto, Sere
džiaus parap., Pikčiunų . kaimo, gy
veno Pittsburg. Kas apie jį žino ar jis 
pats malonės pranešti už ką busiu dė
kingas, šiuo adresu:

Aleksandra Lukoševičia
75 Mercer st., So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Petro Čekanau
sko, gyveno Milford, Mass., jo paties 
ar apie jį žinančių meldžiu man pra
nešti jo antrašą už ką busiu dėkingas. 

John Skerka
47 Hrulburt st., New Britain, Conn.

Ją vertė ima tirų,

A-v*.VA?.*-.*.

GRAŽUS PIKNIKAS
I. W. W. unijos, Tower Piano Co. 

darbininkai, parengia gražų pikniką 
Subatoj, 30 Rugpiučio (Aug.), 1913, 
Okland Grove, Darže, East Dedham, 

Mass.
Prasidės 2 vai. po pietų. Bus gera 

muzika ir šokiai, visokių gėrimų ir 
užkandžių.

įžanga porai 35c.; pavienioms mo
terims — 25c.

Meldžiame visuomenę atsilankyti ir 
gražiai pasilinksminti.

Su pagarba KOMITETAS.

REIKALINGI VYRAI.
Geros vietos! Gera mokestis! Rei

kalinga 100 vyrų mokytis barberys- 
tės . Kambarys, valgis ir įrankiai 
duodami. Kreipkitės: (35)

HALL’S BARBER COLLEGE, 
814 Washington st., .Boston, Maso.

Iš Bridgewater, Mass.
Aukavo: S. Gudinąs ir M. Pleskus 

po $l.oo; A. Bažadragis, A. Krenče- 
viče, I. Šaltanis, S. čėsna, S. Bronda 
ir C. Mačiulis — po 50c.; P. Kotevski, 
G. Sanes, P. Matulis, S. čut, T. Jucke- 
kič, P. Budvina, I. Sabina, S. Lanke
lis, J. Petrovski, J. Baginski, A. Ba- 
ginski, J. Abramovič, C. Zinkevič, A. 
Tamulevič, J. Antolionis, V. Bing, 
P. Sunkienė, I. Kalasauskitė, A. Kas
peravičius,, L. Svitlovič, I. Mieliaus- 
kas, K. Žaras, A. Šatkauskas, P. Ra- 
čiuniutė, E. Laužikas, S. Panbis, F. 
Žemaitis ir P. Laužinkas — po 25c.; 
I.. Žucinaitė, A. Gruntmer ir I. Kum- 
ba —po 15c.; J. Budrevičia ir M. 
Kašieta — po 10c. Viso $12.65.

• Iš Motelio, Mass.
Sušelpimui streikojuančių darbinin

kų aukavo:
N. Balkis ir Z. Katilis po $l.oo; A. 

Bučeris, J. Stripinienė, W. Jakulavi- 
če, A. Žemaitis, F. Linkutis, F. Krau- 
čiunąs, J. Petruleviče, M. Banus, M. 
Deltuva, P. Plaško, J. Cernis, J. Lan
kelis — po 50c.; A. Bobulis — 30c.; 
S. Kristutis, M. Valantukeviče, R. 
Piskaįtė, J. Armanski, P. Bučinskie- 
nė, Z. Arlauskas, T. Vasaris. K. Ar- 
manaviče, R. Urbunas, K. Valinaus- 
kas J. Lizikas, J. Sirgzaviče, T. Mate
lis, M. Svirski, Z. Norvaiša, A. Sunk- 
sas, S.Balsiunas, F. Bražas, V. Arlau
skas, M. Mansevičienė, B. Meškinis, 
L. Armolevičius, J. Stigienė, M. Pir- 
tininks, M. Vasiliauskas, V. Sinkeviče, 
J. šimkevič, S. Paceviče, A. Paceviče,
V. Renka, K. Kvaraciejus, T. Jazuke- 
vičiaus, S. Lizeikis. A. Račienė, S. 
Čevenkauskienė, L. Antanaviče, M. 
Krušiutė, J. Lapenas, T. Grušas, V. 
Stulcis. K. Žukauskas, P. Žukauskas,
W. Ginevič, E. Uždarinis, M. Skir- 
mont, W. Vasaris, F. Pamlamski, B. 
Pruplis, I. Mineikienė. I. černis, M. 
Samaiiauskas, B. Miškinis, St. Sara- 
pas, A. Talacke, S. Valackas, M. Už
darinis, A. Savaki, R. Ustupas, A. 
Gailis, N. Gailis, A. Shmays, N. 
Veris, U. Vainaričienė, P. žiedelis, Z. 
Freinavičius — po 25c.; J. Samalius, 
A. Milevski, S. Kukauskas, M. La- 
zukeričius. T. Rudaitis — po 20c.: T. 
Vasaris, K. Kunsc — po 15c.; J. Sau- 
cevičius, B. Neller, A. Neller, S. Jur- 
keriče, P. S. Danavičius, A. Sriokla, 
W. Tamuleriče, K. Degesienė, B. Je- 
zerskis — po 10c.; A. Belbuckienė, K. 
Tas pats, L. Armalariče. V. Sinkevi
čienė — po 5c. Išviso $26.54c.

Str. šelp. Komitetas.

Iš Montello, Mass.
Aukavo: K. Salitka $l.oo; 

dis, A. Stiblis, J. ,
žinskas, M. Doržinskienė, J. 
D. česnuleviče, V. Vaičius, J. 
monaviče, M. Jukavnis, A. Jukavnis, 
M. Jezukevičiutė — po 50c.; J Ukra- 
viče, A. Skara, M. Jukavnis, J. Virs- 
kas, M. Smalukas, J. Adomas, O. 
Graigutė, E. Eksmienė, R. Dambrau
skienė, L. Lukoševičiutė, J. Juškaitis, 
K. Stankaitė, M. Sabaitis, A. Tribi- 
šauskas, J. Baškeviče, P. Armolevi- 
čienė, E. Zizas, J. Rinzeviče, F. Šau
tinas, J. Dūkštas, O. Bružus, T. Bar- 
šius, A. Vainevičius, P. žeidelis, K. 
Valungeviče, A. Tautkeviče, J,. Šva
žas, B. Taučius, D. Jurkienė, J. Jur- 
kas, J. Jarmanavičius, F. Kasparavi
čius — po 25c. ;M. Barkaitė, Z. Siru- 
čevičiutė, J. Skardžius, J. Savalionis, 
P. Stankus, J. Balčiūnas, M. Barkai
tė — po 15c.; P. Karvelis, J. Veselis, 
J. Gaidis, A. Povilaitis, A. Matikonis, 
J. Koškus, S. Zasadskis — po 
Smulkių aukų 15c. Išviso aukų 
rinkta $16.90c.

Gai-ivna <p.L.w; T. Gai- 
Tamolerič, F. Dor- 

Greizė.
Ger-

.s,

10c.
su-

Nuo Redakcijos. Gerbiamieji! Dėl 
stokos vietos laikraštije malonėkite 
padavinėti tik tųjų vardus, kurie au
kauja ne mažiau 25c. Smulkesnių 
aukų davėjų vardus priversti busime 
ant toliaus patįs išbraukti dėl minėtos 
priežasties.

Iš Montello, Mass.
I. Balionis aukavo $5.oo, o Izidorius 

Buividas — $2.00; S. Venskaitė, F. 
Kemžiuras, S. Mahler, M. Abrašins- 
kas, I. šarka ir P. Valaskas — po $1; 
I. Martišauskas. B. Skinskis, F. Ba
kutis, P. Batrušinskas, F. Banevičius, 
A.Jodeikienė, A. Aukšiejus, S. And
riejus, A. Bekampis, V. Juška, I. An- 
tanaviče, I. Mieškevičia, F. šūkis, P. 
Kundrotas, R. Kundrotas, P. Klimas, 
T. Balčiūnas, L. Buika, V. Petrulis ir 
A. Imbras — po 50c.; S. Razumas 
30c.; A. Bačiulis, F. Pašakarnis, T. 
Šiaulienė, V. Vasieris, V. žmuidinevi- 
če, S. Dambraus, P. B. šmites, V. 
Švirkas, M. Siumas, S. Klingas, V. 
Grabliauskas, A. Geraitis, K. Vanaų- 
skas, I. Alminis, K. Undžius, N. Ku
likauskas, A. Zublouski, L. Valpak, 
I. Pabijonaiče, S. Taunas, A. Jutčai- 
tė, F. Jutčas, B. Smetonius, A; Rašti
kis, L. Kasparavičius, L. Bajorūnas,
H. Mankevičius, K. Martinkonis, K. 
Kristinas, A. Buividas, V. Šimkus, K. 
Vaičiūnas, I. Žaliukas, F. Dauba, F. 
Seponis, I. Nenartas, I. Gliamža, T. 
Bajorinas, M. Kankubis, K. šapalas, 
P. Kankalis, F. Rizvainis, P. Bražas,
I. Danaitis, K. Venskus, A. Sukavi- 
če, A. Kaminskis, K. Valevičius, S. 
Žemaika, I. Šimkus, I. Bublinskis, I. 
Keršis, B. Danaviče, I. Kastokas, N. 
Puidokas, T. Gliamža, S. Kudis, I. 
Šipkauskas ,1. Kurinskas, I. Siter, a. 
Budis, K. Danielis, P. Beržinis, I. Ve-

Iš Montello, Mass.
Aukavo: S. Mahler, J. Mastzika, 

P. Petrulis — po $l.oo; L. Jocas, K. 
Vinskas, F. Viršil, M. Buiridaitė, J. 
Dans, I. švilpa, P. Baltrimas, S. Bub- 
liauskas, J. Jablonsky, I. Stripinis, J. 
Brenda, P. Bokmonas, M. Bredis, K. 
Grubis, J. Krepaitis, A Butkienė, A. 
Lemant —po 50c.; J. Orentas 40c.; 
V. Smith 30c.; K. Bunžaitė, A. But- 
kauski, P. Dombrauskis, M. Vaino
rus, V. Žiminariče, T. Stankauskaitė, 
A. Dervinis, K. Gerulaitis, D. Vrupa. 
A. Samnibuski, S. K. Meškinis, P. 
Kripaitis, B. Zdanaviče, H. Monkeri- 
če, J. Karežis, G. Askenaitė, E. Mar- 
cinkerič, A. M. Lowcko, S. Tonikeri- 
če, V. Zinkeviče, P. Klimas, P. Valic
kas, J. Palkauskas, J. Simanavičius, 
V. Ambraža, T. čimorič, Z. Berene, 
P. Kubilis, I. Rulešis, S. Balčiun, F. 
Svirskas, A. Adomaitis, S. Zoboraus- 
’<y. S. Bujanauski, D. Mikėnas, B. 
Embroz, K. Imbra, S. Pieta, J. Jace- 
zas, V. Tar.aviče, P. Tiškeriče. B. Va- 
>ns. K. Jormarč, B. Daugirda — j>o 
25c.; S. Striškis, P. Vitkus, I. Gara
is — po 20c.; J. Rinkerič 15c.; J. 
Veriicki, K. Sarilonis, A. W. Eudac, 
M. Kaunienė, K. Jorke, I. Buenaus- 
kas, F. Klemien, W. Martinkeviče, 
<. Astrauski. Selvestra, Ona S. Snu- 

jis, O. Anžolaitė, K. Vaškeleričiutė, 
P. įminąs, J. Sinok, A. Rutkerič, M. 
Rankauska, J. C. Vicbori, B. Singeri- 
če, T. Neury, — po 10c.; I. Trakinis, 
F. Riepas, A. Marcinkeriče, I. Rašie- 
ta — po 5c. Smulkių aukų 42c. Sy
kiu viso $27.68c.

Širdingai ištariam ačiū aukavu
siems už tokį prijautimą streikierių 
vargingam padėjimui. Tikimės, kad 
ir kitų miestų draugai darbininkai 
parems mumis aukomis. Aukas sių
skit ant kasieriaus vardo A. Vaitkus, 
Box 18, Montello, Mass. Laiškus 
Laiškus siųskit ant raštininko vardo: 
Stanislovas Šleinis.

Komitetas: S. šleinis, Aug. Budris, 
Leo. J. Grikštas.

Iš Lewiston, Me.
Vestuvėse drg. Juozapo Inčiuros su 

p-le Emilija Masiulyte, 17 d. rugp. 
surinkta aukų sušelpimui sužeisto 
dirbtuvėje Juozo Kadžiulio. Aukavo 
šios ypatos:

A. Kadžiulis — $2.oo; L. Malinaus
kaitę, P. Laužikas, M. Bugailiškaitė,
J. Žekonis, V. Žekonis, J. Inčura, I. 
Balčiūnas, P. Alešiunas, K. Gaidimau- 
skas, A. Starkus, P. Petkus — po 
$l.oo; J. Kapickas, J. Kapickas, O. 
Kapickienė, M. Kleštariutė, J. Vaite
kūnas, Ad. Jozakerižia, E. Liaudans- 
kaitė, J. Vaitonis, L. Samuolis, O. 
Stakaitė, V. Martinkus, K. Jonušis,
K. Dūda, J. Matulis, P. Peža, — po 
50c.;F. Minmantas, A. Kapickas, K. 
Dulksnis. O. Dačiulytė, A. Puidokas 
— po 25c.; K. Martinkus, P. Kručas 
po 20c. Išviso aukų surinkta $22.15c.

Aukautojams ištariama vardan ne
laimingojo širdinga ačiū.

J. A.Vaitiekūnas.

Kaip tapti Suvienytų Valstiją piliečio.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

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

Pajieškau savo švogerio Vinco Ka- 
lišio, Suvalkų gub, Marijampolės pav 
Kavelckių gmino, kaimo Gelumbiš- 
kių, turiu svarbų reikalą, kas apie 
jį žino malonės pranešti arba jis pats 
teiksis atsišaukti šiuo adresu: (35) 

C. Zigmantą,
Benld, Ill’s

Pajieškau brolio Kazimiero Karpo- 
vičiaus, jau 20 metų kaip Amerikoj, 
paeina iš Kauno gubernijos, Pasvalio 
miestelio. Kas apie jį žino, arba jis 
pats, teiksis pranešti šiuo antrašu: 

J. Karpovičius,
195 Broadway, Cambridge, Mass.

Pajieškau gero pažįstamo Mikolo 
Klimausko, paeina iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Anykščių parapijos, 
ir miesto. Pirma gyveno Cleveland, 
Ohio, potam išvažiavo į West Virgi- 
nia. O dabar nežinau kur jisai gyve
na. Turiu svarbų reikalą, todėl mel
džiu jo paties, atsišaukti, arba kas 
apie jį žinot praneškite man už ką 
busiu labai dėkingas.

WJuozaponis,
6211 Fleet str., Cleveland, Ohio

Pajieškau pusbrolio Vincento Tiri- 
liaus, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Teninų parap., Paplinų kaimo. 
Girdėjau, pernai gyveno Detroit, 
Mich.; malonėkite atsišaukti šiuo ant
rašu:

Magdelena Jodeikiutė,
76 Norvood avė., Buffalo, N. Y.

Pajieškau Marcelės Markšicikės, 
paeina iš Kauno gub., Reseinių pav., 
Šimkaičių vol., Stakių parap., Rupei

kų sodos. Turiu labai svarbų reika
lą^ todėl, kas apie j’ą žinot, malonėki
te pranešti arba ji pati lai atsišau
kia šiuo adresu: (37)

Stanislovas Paškauskis, 
3437 So. Morgan str., Chicago, III.

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui, 
nuo 17 iki 25 m. amžiaus, maž-daug, 
susipažinusios su mokslu ir mylinčios 
ženybinį gyvenimą. Aš esu pusėtinai 
prasilavinęs, turiu 24 m., iš Suvalkų 
rėdybos. Vartoju keletą kalbų ir ras
tą, norėčiau susirašynėti su viengen
tėmis dėl susipažinimo. Geistina bu
tų su laišku gauti ir fotografiją, kas 
bus ne į širdį, bus atgal grąžinta.

C. Štariukas. [37]
P. O. Box 291, Detroit, Mich.

Pajieškau švogerio Juozo Butaucko, 
pirmiau gyveno Philadelphia, Pa. Tu
riu svarbų reikalą, malonėkit kas apie 
jį žino piįfiiešt arba pats lai atsišau
kia šiuo adresu:

Juozapas Kučinskas
34 Union st., Rochester. Kent.

England.

Pajiškau draugo Petro Gruines, 
prieš 4 metus gyveno North Jay, Me., 
paskiau išvažiavo į Winnipeg, Canada. 
Prašau atsišaukti arba kas apie jį ži
no malonės pranešta šiuo adresu:

W. Banis
North Jay„ Me.Box 142

Pajieškau brolio Povilo Murausko, 
iš Kauno rėdybos, Vilkmergės apski- 
čio, Kupiškio valsčiaus, Siaurikų so
džiaus, apie 29 metų, bet išrodo daug 
jaunesnis, gyveno Luzernėj, šviesaus 
gymio, kas apie jį praneš busiu la
bai dėkingas, arba jo paties dėl svar
baus reikalo meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

John Murausky
499 Wone st., Luzerne, Pa.

Pajieškau Emilijos Pleskunaitės, iš 
Kauno gub., Kurtavėnų miestelio, Pa- 
dubisio valsčiaus, prieš 2 metu gyve
no Philadelphijoje, ji pati ar žinantie 
apie ją malonės pranešti šiuo adresu: 

Jonas Vaitkus
1001 N. 9th st., East St Louis, III.

Pajieškau savo vyro Aleksandro 
Milinavičiaus, pasivadinusio ”Alek 
Miller,” 13 m. kaip Amerikoj, girdė
jau gyvenęs Bayone, N. J. paskui 
Brooklyne, gyvena su mergina, jis 38 
metų, 5 pėdų ir 7 colių augščio, švie
sių plaukų, iš Vilniaus rėdybos, Vien
sėdžių kaimo, Varėnos parapijos. Kas 
man apie jį praneš gaus $5.00 atlygi
nimo.
MRS. JEDVYGA MILINAVTčIENĖ, 

Care of M. J. Viskoška,
299 Norkfolk st., Nevark, N. J.

Pajieškau pusbrolio Loparto Mas- 
gielio, Vilniaus rėdybos, Trakų ap
skričio, Merkinės valsčiaus, Patnicos 
parap., Kierniušės sodžiaus, taipgi 
draugo Raulino Mieškinio, Kaniavos 
sodžiaus, jie patįs lai atsišaukia ar 
kas žino apie juos teiksis pranešt 
šiuo adresu:

Vincas Grigas
1 Morton Sq. Stoughton, Mass.

Pajieškau Jono Braduno, Suvalkų 
rėdybos, Vilkaviškio apskričio, Paje
vonio valsčiaus, Pajevonio kaimo. Su- 
virš 20 metų kaip Amerikoj, girdėjau 
gyvena ar Shenandoah ar Minersrille, 
Pa., kas žino jį malonės pranešt jo 
antrašą.

P. Miknaitis,
97 Ferry st., Newark, N. J.

Pajieškau Vinco Ragielio 32 metų 
amžiaus, paeina Seinų parap., Suval
kų gub. 11 metų Amerikoj, gyveno 
Elizabeth N. J. potam išvažiavo Chi- 
cagon iš ten važiavo į Seattle, Wash., 
potam Origan ir Origane paliko $600, 
dingdamas nežinau kur. Kas apie jįdingdamas nežinau kur. Kas apie 
žino malonėkit pranešt. [37] 

Marijona Ragieliutė,
211 First st., Elizabeth, N. j.

Pranešu tautiečiams, neapsigaukite 
ir neimkit ”laisnių” ant apsivedimo 
su mano moteriške Julijona Taraus- 
kiene, kuri dabar gyvena Chicago, III., 
nes ji netur nuo manės jokio atsi
skyrimo (divorcee). Ji pabėgo nuo 
manęs su trimis sunais, vyriausis 8 
metų amžiaus 3 metų, 10 d. bir. 
želio 1912 m. Meldžiu man pranešt 
apie

Box

ją-
Franciškus Turauskas

63 Ledford, m.
MALONĖKIT PRANEŠT.

Gerbiamųjų tautiečių ir "Keleivio” 
skaitytojų meldžiu pranešti man, kur 
randasi pianų ir šiaip stalioriškų dar
ių dirbtuvės, už ką busiu labai dė
kingas. Molonėkitė atsiliepti šiuo 
antrašu:

MIKOLAS PAUGIS
Box 89, Manchester, Conn.

Parsiduoda Fomičiai.
Gerai užlaikyti veik naujutėliai, 

parsiduoda pigiai. Norintieji pama
tyt kreipkitės šiuo adresu:

ANDRIUS VASILIAUSKAS
89 Dresser st., 2 floor So. Boston

Draugysčių Reikalai.
Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėi 

Viršininkai ant 1913 m.
Tirmininkas, St. Jankauskas,

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
’agelbininkas, Kaz. Vaškevičius,

184 New York avė, Newark, N. J 
Sekretorius, A. M. Stanelis,

211 Jefferson st., Nevarią N. J. 
i ždininkas, P. Vaiceliunas,

38 Farley avė., Nevarią N. J.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No I 
Town of Lake, Chicago, IIL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No L 
ant Town of Lake, Chicago, III., mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą no- 
dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYN3- 
KIO Salėj, kampas 46 ir Paulina St* 

ADMINISTRACIJA 
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina St., Chicago} III 
Vice-prez. F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st., Chicago, UI 
Prot. rašt. K. A. čiapas,

1736 W. 47 St, Chicago, Dl 
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,

4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė., Chicago, UI 
Užžiurėtojas org. St Ragauską

4612 S. Wood St, Chicago, UI

n
m
m

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBA1 
Chicago, IIL 

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

3305 Auburn avė., Chicago, 
Prez. pag. — Jonas Simbalis, 

833 — 33 pi., Chicago, 
Prot. rašt. — Mikas Titiškis, 

3415 Auburn Avė., Chicago,
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis 

712 — 17 pi., Chicago, ID 
Kasierius — Vincas Paplauskas, 

922 — 35 pi., Chicago, UI 
Org. užžiurėtojas — A Bitautas, 

3211 Union avė., 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. Bertainf- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

LAWRENCE PIKNIKAS.
Lawrence’o Lietuvos Sūnų Draugy- 

stė parengė didžiausį PIKNIKĄ, ku
ris atsibus Panedėlyj 1 d. Rugsėjo 
(Sept.) Labor day 1913 m. ant Coun- 
try Club Kempės. Prasidės 9 vai. ryte 
ir trauksis iki nakties. Meldžiame at
silankyti iš visų apielinkės miestelių, 
nes bus puikus piknikas. Dalyvaus 
visos Lawrence’o draugystės. Pelnas 
skiriamas Vilniaus Tautiškam Namui.

Kviečia Komitetas.

DIDELIS BALIUS!
Atsibus panedėlije, 1 d. rugsėjo 

(Sept.), 1913 m., Odd Fellows Hali 
svetainėje, po No. 536 Massachusetts 
avė., Cambridge, Mass. Prasidės 2 
vai po pietų ir trauksis iki vėlyvai 
nakčiai.

Balius parengtas naujai susitvėru
sios "Lietuvos Dukterų ir Sūnų” pa- 
šelpinės draugystės.

Visos apielinkės lietuviai ir lietu
vaitės malonėkite atsilankyti ir su
šelpti naujai susitvėrusę draugystę.

Nuoširdžiai visus kviečia atsilan
kyti.

99T T'CVT’TTir/'hC’ nTTL’TrDTT TY>LIETUVOS DUKTERŲ IR
SUNŲ” DRAUGYSTĖ. (35)

24-tas Metinis Balius.
Sus. Liet. Šv. Kazimiero Draugija 

So. Boston, Mass, parengia labai gra
žų ir iškilmingą balių per "Labor 
Day”, panedėlij, 1 rugsėjo (Sept.), 
1913 m. svetainėje ODD FELLOWS 
HALL, 515 Tremont st., Boston, Mass 
Prasidės 2-rą valandą po pietų.

Gerbiamieji .lietuviai ir lietuvės! 
ūsų Draugija parengia pasilinksmi

nimo vakarą su įvairiais užbovijimais. 
Bus geri muzikantai, kurie griež lie
tuviškus ir visokius šokius. Bus taip
gi gardžių gėrimų ir užkandžių.

Todėl meldžiam nepamiršti atsilan
kyti. Katrie neatsilankysite, labai 
gailėsitės. [35]
Įžanga vyrui su moteria 50c. 
Pavienioms moterims tik 25c.
Visus nuoširdžiai kviečia

KOMITETAS.

PARSIDUODA
Kertinė valgomųjų daiktų krautuvė 

Cambridge’ui, apgyventoj lietuviais ir 
lenkais vietoj, biznis gyvuoja nuo 13 
metų. Kiekvienas išmintingas pasiiili- 
jimas priimamas. Atsišaukite

GOE. H. FOLLEY
565 Main st., Cambridge, Mass.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Parsiduoda čystijimo ir 

biznis su visoms mašinoms 
jos mados įtaisymais. Prie 
bo reikalinga listas ant 10 
Randa $35.oo mėnesij, ruimai dviem 
šeimynom. Kurie moka $27.oo, da
bar tušti ir gerai įtaisyti; yra skie
pas ir čeverykų taisymo vieta, taip
gi gyvenimai; sale yra hotelis, o už
pakalij mūrinis namas ant dviejų lu
bų, kuriame yra mašinos ir risi prie
taisai. Savininkas užsiima kitokiu 
bizniu ir tokiu budu apleidžia.

Norintieji užsiimt tokiu 
kreipiktės šiuo adresu:

•J. T. Corbett, 
2066 Fort St., N. Detroit, Mich.

dažymo 
ir nau- 
to dar

inėtų.

bizniu, 
(36)

$100.00 Už $1.00
Sidabrinis daleris iš 1838 m. su di

deliu ereliu — $100.
Su litera “O” pinigai.

1838 m. pusė dol. — $5.; 1853 m. 
pusė dol. — $2.; 1849 m. 25 centai — 
$1.; 1860 m. 10 centų — 25c.; 1845 
m. auksinis $1.50c. — $5.

Su litera “S” pinigai.
1870 m. sidabrinis doleris — $10., 

1873 m. sid. dol. — $5.; 1878 pusė dol.
— $1.; 1885 m. 10c. — 50c.; 1894 m. 
10c. — $2.; 1870 m. auksinis doleris
— $5.; 1854 auksinis dol. — $10.; 
1858 auksinis 216 dol. — $15.; 1870 
m. auksinis $3. — $10.;

1856 centas su lekiančiu areliu—$1; 
183^ — 1849 m. Vz cento — $L 1799 
m. didelis centas — 1.; 1873 m. du 
centai — 20c.; 1877 m. 3 centai nike
liniai — 25c.; 1877 3 centai — 30c.

Kas iš viršminėtu pinigų turi tegu 
prisiunčia man, o gaus viršminėtą at
lyginimą. Taipgi pas ką randasi ir 
čia nepaminėti seni pinigai, tegu pri
siunčia, o gaus pagal jų vertę atlygi
nimą. (36)

J. Viskoška,
299 Norfolk St., Newark, N. J.

ANT PARDAVIMO.
Dveji namai ir Bučemė su Groser- 

ne —iš priežasties važiavimo į Lie
tuvą. Labai puikioj vietoj, ant ker
tės Van Buren ir Locust gatvių. Biz
nis gerai išdirbtas. Nesigailėsit nusi- 
Sirkę minėtus namus ir biznio vietą, 

leidžiam kreiptis ar per laišką ar 
ypatiškai viršminėtu antrašu:

S. K. GEDVILLO, (37) 
170 Van Buren »t, Batavia, III.

GERIAUSIA
SIUVĖJA (KRIAUČKA).

Siuvu vvisokius Moteriškus Rūbas 
pagal naujausias madas. Aš molo- 
naus siūti Europoj ir ištyriau geriau
sias metodas, todėl mano pasiūti rū
bai turi gražią išveizdą ir smagiai ne
šiojasi. Todėl meldžiam lietuves 
kreiptis pas mane. [35]

ALEKSANDRA SUDYMT
364 Broadway, So. Boston.

Philadelphijos Moterims
VIENATINĖ MOKYTA IR DI- 

.PLOMUOTA LIETUVIŠKA A- 
KUŠERKA PHILADELPHIJOJ 
ONA VIDIKIENĖ. baigusi aku
šerijos mokslą garsiame Scranto- 
no International College’yje of 
Midwifery ir turėjusi gerą prak
tiką viename geriausiame gimdy
mo ligonbutyje. Priima kūdikius 
ir savo mokslišku patarnavimu 
palaguose apsaugoja gimdytojas 
nuo visokių ligų. GERIASIĄ RO
DĄ DUODA DYKAI nėščioms, 
žindančioms ir ligotoms mote
rims, o taipgi mažiems kūdi
kiams.

ONA VIDIKIENĖ
329 Wharton st., Philadelphia Pa.

Telefonas: Lombard 2953-A.

JOS. ZUPKOUSKI

Saldumynų Sankrova

N. T.

Reikalaudami Smetonležių 
: (Ice cream) Sodes ar kitokių
• cukrinių išdirbių, kreipki-
■ tės pas mumis. Parduodam.

Smetonledžius kvortomis į 
namus po 35 c. už kvortą.
Smetonledžiai irKonfektai 
kasdien šviežiai išdirbami. 3^

ICE CREAM PAKLOK
327 BROA1»WAY, SO BOSTON.

Praneša šio laikraščio skaitytojams^ 
kad jis turi ryšius su didele ir gerai 
žinoma drapanų ir čeverykų firma

S. H. HARRISON & CO. 
662—672 Washington St., Boston. 
kur jis gali visuomet patarnauti savo 
draugams. The Harrison Co. dabar 
turi speciali išpardavimą atlikusių 
nuo pereito sezono žieminių ir rude
ninių siutų ir overkočių, kuriuos da
bar parduoda lygiai už pusę kainos. 
Vasariniai siutai, Packard čeverykai 
ir kitokie tavorai labai nupiginti. Tai
gi naudokitės iš didžiausio išpardavi
mo gražiausių ir naujausios mados 
drapanų visoj Naujoi Anglijoj. Atei
kit šiandien ar bile dieną.

Gerą Dieną, Drauge! — 
gerą dieną!

Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pa* 
JONĄ
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal
tas ir g*- 
riausis vi
sam Brook
lyne alus ir 

<ardųs užkandžiai. — Taip, ir aš 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį gan 
agarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės ten gali gerai susistiprint. Bat 
kur jis gyvena? — Nugi štai, po 
numeriu: [l®-4]
74 Grand SL, kampas Vyt* Ava

BROOKLYN



6 KELEIVIS
K. S. Karpovičius.

Turtingų nenori—-prie bied- 
nų neprieina.

Komedija trijuose aktuose.
VEIKIANČIOS YPATOS:

Juozas, ūkininko Raulo 
sūnūs.

Ona, Juozo mylimoji; Pet
ro, Raulo kaimyno, tarnaitė.

Petrienė. 
Petras. 
Raulienė.
Ubagas.

Aktas pirmas. Scena pirma.
Turtingo ūkininko Petro 

namas — vidus. Ona ruo
šiasi skubiai po stubą, sijoną 
ir rankoves atsiraitojus; 
plaukai apdribę ant veido. 
Įeina Juozas.

Juozas:
te!

Ona:—Gero ryto ir tau!
Juozas:—O kur taip greit 

skubinies? Bene į bažnyčią?
Ona:—Taip. Bet kas ta

ve taip anksti pas mane at
nešė? Gal sykiu nori su ma
nim eiti?

Juozas:—Girdėjau, vakar 
iš vakaro gaspadoriai išva
žiavo i miestą...

Ona:—Cha, cha, cha! Tai 
tu ir dabojai?...

Juozas:—Tas tik man ir 
rūpėjo...

Ona:—Palauk, aš apsi
rengsiu, tai eisim i bažnyčią 
svkiu...

Juozas:—Gal tu mistini, 
kad aš nelauksiu?... O kada 
jie parvažiuos?

Ona:—Nė patįs gerai ne
žino: šiandien vakare, o gal 
rytoj išryto... Sėsk, nes tau 
nusibos stovėt...

Juozas:—Pas tave visą 
amžių prastovėčiau, bet sė
siu, nes da duobes žemėj ga
liu išstovėti... (sėdas).

Ona:—Kol aš apsirengsiu, 
pavalgysiu, tau prisieis dar 
biskį palaukt.

Juozas:—Tai skubinkis.
Ona:—Kas per striokas? 

antros mišios bus da tik už 
trijų valandų, o į miestelį ar
ti... (Ima šluoti)

Juozas:—Ale kad tu 
rai ir šluot moki...

Ona:—Jau kad gera, 
ant visų pusių gera... 
taip sako...
(šluodama šalia jo), nes man 
ir čia reikia išluot.

Juozas:—Gerai, gerai. Aš 
čia ant lovos sėsiu...

Ona:—Tik sėsk ant kraš
to, kad nesuterštum, nes ir 
vėl man reikės klot. (Jis gra
žiai atverčia paklodę ir ant 
krašto sėdasi).

Juozas:—Minkšta lova... 
A, kad ant atsigulus, Onyt.

Ona:—Ką pliauški?... Nė 
nesisarmatini...

Juozas:—Aš ir 
sau... (Juokiasi). Man da 
prisimena ana naktis..

Ona:—Kad jau iš tavęs ir 
boba... Kas praėjo — už
miršk...

Juozas:—Na tiek to... 
(Palaukęs). Eik šian, aš tu
riu tau vieną daiktą pasaky
ti... (Ona eina). Tik tau vie
nai; laikyk ausį (Ji atėjus 
suka ausį, Juozas pakšt ir 
pabučiuoja). Viskas...

Ona (juokdamosi):—O tu 
apgavike!... Kas taip daro?...

Juozas:—Ale tu skubink. 
Žiūrėk, jau vienuolikta ne
toli...

Ona:—Per tave aš bučiau 
ir bažnyčią pamiršus... Tuoj 
einu rengtis.

Juozas:—Tik skubink... 
(Ji eina) Eikš da ką pasaky
siu...

Ona (juokdamosi):—Gali 
laikytis sau... Da tau nega
na? (Išeina per kaires du
ris).

Juozas:—Tikra paukštis: 
apsukri, vikri, smagi, leng
vutė, daili, o jos akutės... tai 
tik dėl manęs!... Ne viena

diena ant svieto gyvenu, o 
Ifatinoc kitos tokios da nemačiau... tvatinus. prie t0 nepikta> nebaugšti;

kada tik pabarškinu į klėties 
duris, visada įsileidžia. (Pa
laukęs) Ale vieną juokingą 
daiktą ji man sykį papasa- 
kijo, kaip su ja kartą buvo: 
Jau laikas buvo vėlus, kas 
tai pasibaladojo į klėties du
ris, ir vos tik ją pribaladoję. 
Ji priėjus prie durių sako, 
kad tave kur galas, Juozeli, 
kad taip vėlai ateini; taip 
saldžiai buvau užmigus, o 
dabar išbudinai... ”Aš tau 
parodysiu, Juozelius,” ji iš
girdo šeimininkės balsą. 
”Tai aš!” Bet sakė, kad jai 
nieko užtai nesaKius, tik pa
siėmus, kas reikia ir išėjo... 
Juokinga, ar ne?... Mat ji 
manė, kad aš pas ją ateinu... 
Bet kitą sykį ji jau sugudrė- 
jo: liepė man kas kart tik po 
du sykiu pabaladot, tai ži
nos, kad aš... Tik jus niekam 
nesakykit. (Jis sukinėjami 
aplinkui, žiuri į duris) Na, i 
kad boba, tai boba; aš per tą 
laiką dešimts arklių bučiau 
pakinkęs. (Pasiremia ant 
galo lovos) Vakar ilgai val
kiojaus, tai šiandien ima 
miegas, (žiovauja) kad ne ta 
bažnyčia, tai sau bemiego
tum... (Vėl žiovauja) Onut, 
rengkis greičiau!....

Ona:—Da mano lova ne
klota!... Pasėdėk! Tuoj. Tik 
minutą!

Juozas:—Ar galiu aš pas 
tave ateit?...

Ona:—Gali, jeigu įneisi... 
Duris užkabintos.

Juozas:—Na,tik skubin
kis.. (Pradeda snaust)

Ona (įeidama):—Na mie
galiau : jau ir miegi... Nė tos | 
minutos palaukt negalėjai... 

Juozas (Išbunda, trina a-

Gero ryto, Onu-

ge-

tai
Visi 

Na, pasikelk

pamir-

Juozas (įeidamas per du
ris) :—Aš ir vėl pas tave...

Ona:—Ale ko tu bijai, kad 
eini net kur aplinkui, iš ki
to šono kaimo?... Ar negali 
per priešakį įeit?...

Juozas:—Aš bijau mūsiš
kių, labjausiai mamos... Ji 
tai tokia boba, kad bloges
nės nė nerasi: sako, kad tu 
ne mergina, o tik tarnaitė... 
Aš čia nematau jokio skir
tumo: ir tavo ir kitų viskas 
taip pat...

Ona:—Na, jau na, tik lai
kyk liežuvį... (Juokiasi).

Juozas:—Aš teisybę sa
kau... Ji man sako, gali eit, 
jeigu jau taip nori, pas Ta
mošių Rožę, ji, sako, yra u- 
kininko duktė, o tu kas... 
Bet ar aš jau nė kapeikos 
nevertas, kad pas ją eičiau... 
Ot, kad pas tave ateinu, tai 
bent...

Ona:—Sėskis prie manęs. 
Juozas:—Taip tai man 

tinka... Ale aš ir kepurę už
miršau nusiimt... .

Ona:
pas mane da nėra; sakė, par
važiuodami parvežš. Seną
jį katinas nuo lentynos nu- 
metė ir susidaužė...

Juozas (spaudžiasi prie 
Onos):—Kad tas suolelis 
mųsų permažas...

Ona:—Tai nieko, išsitek- 
siva... Ar tu meni senų žmo
nių priežodį: Iš meilės ir 
ant lentos pernakvoja...

Juozas (imdamas jai už 
rankos):—Onut, duok buč
kį...

Ona:—O iš kokios los- 
kos?... (Jis ją apkabina. Ji, 
palaukus) Eisiu per langą 
pažiūrėt, kad kas nematy- 

___________  tų... (Ji atsistoja, suolas per-
kis):—O tai jau tu gatava?., | sisveria ir Juozas nupuola).

Tas nieko... Dievo

Taip greit..
Ona:—Stokis, eisim, kau 

nepasivėlint...
Juozas (Atsistoja):—Ku

riuo keliu eisim ?
Ona:—Galim eit šileliu, 

nes keliu—aplinkui, toli...
Juozas:—Galim ir šile

liu... Bet einam per užpaka
lines duris, kad mane niekas 
nematytų... (Išeina).

(Uždanga).
Aktas antras—scena pirma.
(Šilelis. Jiedu eina palengva.

Ona šlubuoja.)
Juozas: — Skubinkime^, 

nes jau laiko mažai...
Ona:—Aš negąliu, kažin! 

kas yra mano čeveryke...
Juozas:—Kuriame?
Ona:—šitame. (Padeda

koją ant akmenio).
Juozas:—Duok, aš pažiū

rėsiu. (Pasilenkia ir mauna 
čeveryką). Visai nieko nė
ra, tik šitas akmenukas... 
Dabar bus jau gerai.

Ona (aūdamosi):—Dabar 
jau visai kitaip jaučiasi...

Juozas:—Ar dabar galėsi 
skubint?

Ona:—Palauk, da užsiri- 
šiu...

Ubagas (eidamas pro ša
lį :—Tegul bus pagarbintas...

Abudu:—Ant amžių, a- 
men...

Ubagas:—Ar ilsitės, vai
keliai?...

Juozas:—Taip, dieduk...
Ubagas:—Ale jau ir į baž

nyčią laikas... (Nueina sau. 
Jiedu irgi eina).

Ona:—Dabar galiu grei-i 
tai eiti, jau visai kitaip...

(Uždanga).
Aktas trečias. Scena pirma. 
(Namie. Onos kamara. Lo
va, trumpas suolelis, vienos 
durįs, langas—atviras. Ona 
persirengus kitom drapa

nom).
Ona (žiūrėdama per lan

gą) :—A, tai jau ir jis papie
tavo... Ana, šoka per tvorą, 
ateis pas mane... Ale kokis 
baugštus: niekad neina per 
priešakines duris, nuo uli- 
čios, bet suka aplinkui...

Juozas:—A, kad jį kur 
galas... (Čiupinėja užpaka
linę). Dėlto žemė neminkšta.

Ona:—Tai tu puolei ?... 
Tavo nelaimė... Reikėjo lai
kytis...v

Juozas:—Tas nieko... Aš 
už tave gatavas ir ant gal
vos pult... Ale dabar turi už 
tai bučkį man duot...

Ona:—Te, jau te... (Atki
ša lupas; Juozas pamažu ei
na prie jos. ”Tpru!” — pa
sigirsta Petro balsas).

Juozas:—Kas tai?... (per
sigandęs).

Ona.—Parvažiavo!...
Juozas (užmiršęs apie vis

ką) :—Kas parvažiavo?...
Ona:—Ar nežinai?—Gas

padoriai..
Juozas

daryt?...
Ona:—Kavokis!... Šokk 

per langą... 0 gal po lova ly
si?...

Juozas:—Ką tu manai? 
Jie mane pamatys... Geriau
siai po lova...

Ona:—Tai lįsk... (Juozas 
palenda po lova; bet galas 
bato lauke.)

Petrienė (už scenos):—0- 
nut, atkišk duris!

Ona:—Tuojaus! (bėga iš 
kamaros. Juozas po lova.)

Petras (už scenos):—0- 
na, o kur Kazys?!

Ona (už scenos):—Sakė, 
išėjo maudytis !...

Petrienė (įeidama su Ona 
į kamarą):—Na, kaip tau 
sekėsi?

(Pabaiga bus)

Kas man dabar

• ••

Redakcijos įsakymai.
Tarnui Ambrozui. — Išsi

sukti nuo kariumenės jokiu 
budu negalima; jeigu par- 
grįžtumet prieš 21 vasario, 
1914 m., tai tik bausmės ne
būtų, bet į kariumenę, vis- 
tiek reikėtų eiti. Geriau vi
sai negrįžti.

R. Adzgauskui. — ”Kel.” 
No. 27 aiškiai buvo pasaky-

i

ta, kad visiems pabėgusiems 
nuo kariumenės, vis viena, 
ar jie butų prasišalinę laike 
mobilizacijos per karę su 
Japonija, ar vėliau, ar sta
čiai iš pulko butų pabėgę,, 
visiems bausmė yra Mani
festu dovanojama, jeigu jie 
sugrįžo arba sugrįžš ne vė
liau 21 vasario, 1914 m. Po 
tam jau bus aštri bausmė.

Algirdui. — Tuos ginčus 
pasistengkit kaip nors už
baigti ant vietos, susirinki
muose. Perkėlus juos į lai
kraštį, niekad galo nebūtų, 
kada kiekvienas pradėtų sa
vaip dalyką aiškinti. Netal
pinsime.

R. Gzelliui.
per laikraštį, kad žmonės 
nevartotų Bell Co. telefono, 
negalima, nes tai butų skel
bimas boikoto, kas yra už
ginta įstatymais. Žmonės 
patįs turėtų susiprasti tai 
padaryti.

A. Garbukui.
mą A. Vizniui, kaip uždėti 
liakerį gavome, ačiū. Bet 
visų atsakymų sunaudot ne
galime.

Agituoti

Atsaky-

Geriausiasf Liet u v iškasi
FOTOGRAFISTAS
Mano dirbtuvė yra įrengta 

Sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Darbą atlieku artistiš
kai. Padarau fotograpijas 
kuopuikiausiai; malevoju na- 
turališkomis farbo’mis; iš 
mažų padidinu ir tt. Esant 
reikalui einu į namus foto
grafuoti.

Pasilieku gero velijančiu
J. STANAIČIO GALERIJA

J. A. AndruškevičiusJ savinitkas 
453 Brodvay, So. Boston. Mass.

į Akušerka
b Pabaigusi kursąHomans Medical 

College, Baltimore. Md.
;* Pasekmingai otlieka savo darbą 
; prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
j sokias rodąs ir pageibą invairiose 
> moterą ligose.

I F. Stropiene
s SO. BOSTON, MASS-

1

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą. 
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiukas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis bė skausmo.

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

121 HAMPDEN ST.,

Keliaujantis lietuvys Agentas.
Moters Ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius,(kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekes žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Conft. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. SIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

I
B

i

AMERICAN LINIJA
Didžiausioji Garlaivių Turi 480 didžiųjų laivų, 
Kompanija Pasaulije. 1,210,000 tonų Įtalpos.

Įstrigtal847 metais.

Vienatine Jtiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.

-Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

Į dešimta 
Dienų iš 
Porto į 
Portą.

CINCINNATI’*Dviems Šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’* ir
608 p?dą ilgi — 65 pėdą platus — 17,000 toną įtalpos.

PIGIOS
0

PREKESTrečiųjų Kajutų
IT 

Palubės
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir 
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas 
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines 
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji

mus. kreipkitės prie

i

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON, 

arba 41 Broadway, New York.
10[ ISt !B

t

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

grąžą patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

i

Telephone So. Boston. 845 M.

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

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

Nedelioms iki 3 vai. po pietą.
c

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su dr 

džiausią atyda, nežiūrint ar ii 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasauline vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P JATULOVICIUS.

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

siųsim.

r.l So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Inžiurina Ir 

padarau Morgičiua.
849 DORCHESTER AVĖ, 

SO. BOSTON, MASS.

tlohn E. flolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
Atliek* visokį darbą prie palaidojimt 
kuogariausiai ui nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston 
Gyvenimo vieta *41 Bro*4w*y.

DOVflNfll-DOVflNfll

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligą apsisaugoti-

KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryt 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

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 
perstato didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stnboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.f Reikalaukite tuojau*.

I P Tninila 822 Washington St. Jei • lUllllld, boston. mass*

■
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ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip išdė^tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kį 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskį negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygą atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimįsu visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

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

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jį apturės visai 
dovanai.kuris tik atsiųs keletį štampų už pri
siuntė m į.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, Iškerpant 
litį apgarsinimį ir adresuok teip: 

n* philadelphia b. cunic, 
1117WalnutsL, Philadelphia, Pa.

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumį ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėk iki 3. o Utat. ir Pėtn. vakare nuo 

Į S iki 8.



I. P n A dži? ir pabaigą savo ligos įkViiLaic lj.iu.i •!/•**• nustatau įr teisingumas 
ligos ir laikas sirgimo pri
klauso nuo mano teisingu
mo ; už sąvaitę sirgimo aš 
galiu reikalauti už tris ir 
draugystė priversta yra už
mokėt tiek, kiek aš reikalau- 

• ju. Bet jeigu Sąryšis gyvuo
tų ir draugystės prie jo pri
gulėtų ir prižiūrėtų keliau
jančius kitų draugysčių na
rius, tuomet apgauti drau
gystę negalima butų. Ir štai 
kodėl? Narys išvažiavęs į ki
tą miestą ir jau galutinai ap
sistojęs turėtų pareikalauti 
iš savo draugystės paliudiji
mo ir antrašo vietinių drau
gysčių, kurios priguli prie 
Sąryšio (nes prie Sąryšio 
prigulinčių draugysčių sura
šą turėtų kožna draugystė). 
Gavęs paliudijimą iš savo 
draugystės turėtų jį perduot 
vietinei draugystei, kurios 
globoje jis turėtų būti. To
kiam nariui susirgus, pir
miausia jis turėtų duoti ži
nią vietinei draugystei, kuri 
paskirtų žmogų jį prižiūrė
ti, kaip savo tikrą narį ir 
draugą. Jeigu butų reika
linga pašelpa ligoje, ligonis 
turėtų reikalauti ligos paliu
dijimo iš vietinės draugys
tės, kurios goboje jis randa
si. Paliudijimas turėtų būt 
su ligonių prižiūrėtoju ir 
draugystės viršininkų para
šais ir su antspauda. Gavęs 
tokį paliudijimą, ligonis pa
siunčia savo draugystei, į 
kurią jis moka mėnesinę 
duoklę, ir gauna iš jos pa
šelpą be jokių šundaktarių 
paliudijimų. Ta draugystė, 
kuri prižiūrėtų tokį ligonį, 
žinotų priežastį, pradžią ir 
pabaigą ligos, tuomet netei
singi ligoniai turėtų pranyk
ti. Sąryšiui gyvuoojant 
draugystės viena kitai pa> 
tarnautų be jokio atlygini
mo.

I Męs, visi Amerikos lietu
viai, esam keliauninkais, nes 

j esam kapitalo tarnais, ir kur 
mus kapitalas stumia, męs 
ten turime eiti. Todėl tan
kiai esam atskirti nuo drau
gu ir patikti nelaimės, taigi 
tokia vienybė, kaip Sąryšio,

”Keleivio” No.32 pasiro
dė Worcesterio Lietuvos Sū
nų Draugystės nutarimas, 
reikalaujantis Sąryšio lietu
viškųjų pašelpinių draugys
čių Amerikoje galutinio su
ardymo. Ten sakoma:

”Kadangi šita organizaci
ja nuo savo pirmų dienų su- 
sitvėrimo nėra nieko naudin
go nuveikus, o ypatingai pa
skutiniu laiku atrodo dau
giaus numirus, negu egzis
tuojančia,” tai nori, kad ji vi
sai numirtų. Lai būna va
lia man užklausti, kodėl gi 
taip? Argi Worcesterio L. 
S. D. nėra dalele tos vystan
čios organizacijos? Argi W. 
L. S. D., kaip ir kitos prie 
Sąryšio prigulinčios draugy
stės, nėra priežasčia jo nyki
mo ir galutinio suirimo? Gal 
W’rio L. S. D. pasakys, kad 
jei Sąryšis gyvuotų, tai mu
sų draugystė mielai prie jo 
prigulėtų; tą patį pasakys 
ir kitos. Sąryšio gyvavimas 
priklauso nuo visų tų drau
gysčių, kurios jį tvėrė ir 
šiandien jau griauna, nepa
tyrę jo vertės. Tas liudija, 
kad draugystės nežinojo, ką 
jos tveria ir kokį vaisių tas 
atneš. Argi jau tikrai męs, 
Amerikos lietuviai, esame 
tuo kūdikiu, kurio tikslas tik 
bovytis ir apsidžiaugus, vie
ną žaislą mest į šalį, o jieškot 
kito? Nebūkime tais žmo
nėmis, kurie iš sniego lipina 
žmogų, nes saulei pakilus 
augštyn, tas sutirpsta ir jų 
darbas nueina ant nieko. Bu
kime protaujančiais ir ne
darykim to, kas už valandos 
reikėtų griauti.

Sąryšis Amerikoj Lietu
viškom Pašelpinėm Draugy
stėm yra reikalingas, kaip 
žuviai vanduo ir gaila, kad 
visos pašelpinės draugystės 
apie jį taip mažai paiso.

Jeigu Wor—rio Lietuvos 
Sūnų Draugystė supranta, 
kad aš, būdamas jos nariu ir 
gyvendamas kitam mieste, 
galėčiau lengvai paimti ligos 
pašelpos po $25.oo į metus, 
nepraleisdamas nė vienos

I

I

valandos savo dieninio dar-] butų draugu musų nelaimėj 
bo, tad butų nenutarus galu
tinai sąryšį griauti. Jeigu 
visos Amerikos lietuviškos 
pašelpinės draugystės atjau
stų, kiek jos išmoka neteisin
giems ligoniams, kurie išva
žiavę į kitą miestą girti nu
sisuka sprandą, ko ją ar ran
ką ir ima pašelpą iš draugy
stės per kelis mėnesius (kas 
yra priešais draugijos įsta
tymus), tad jos visos prigu
lėtų prie Sąryšio ir griauti jo 
nedrįstų; o vietoj mokėti 
$l.oo į metus, lengvai sutik
tų mokėt ir $10.oo, bile tik 
nereiktų mokėti už girtybės 
bei nedorybės ligas. Ir jei
gu draugystės atjaustų tą, 
jog kada jų draugą, gyven- 
tį kitam mieste patinka ne
laimė ir jis gulėdamas ant 
mirties patalo neturi, kas 
jam paduotų stiklą vandenio 
arba parūpintų gydytoją, 
miršta be pagelbos, tad Są
ryšį negriautų.

Kur tik nevažiuosi į mies
tą, visur atrasi lietuvių ir vi
sur randasi pašalpinės drau
gystės, ir jeigu jos visos pri
gulėtų prie Sąryšio ir priim
tų sau už tikslą prižiūrėti 
keliaujančius kitų draugys
čių narius, tuomet neteisin
gi ligoniai turėtų pranykt, o 
nelaimingi butų broliškai ap
rūpinti.

Aš šiandien gyvenu Brid- 
geport, Ct., o prie draugys
tės priguliu Worcester, 
Mass. Man susirgus ir rei
kalaujant pašelpos ta drau
gystė reikalauja daktaro 
paliudijimo ir nurodymo 
pradžios ir pabaigos sirgi
mo. Paliudijimą nuo dakta
ro aš gaunu už pinigą, o pra-

pagelba.
Narys Worcesterio L. Sū

nų Dr-tės, A. J. Viznis.

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
”KeI.” Skaitytojas. — Pri

sidėt prie Susivienijimo ga
lima, nes jo čarteris Penn- 
sylvanijoj geras. Bet jus 
turit $200. Tų pinigų neduo
kit; paveskit juos naudin
giem tikslam — kaip moks- 
laeiviams — nes vistiek jus 
priims tik kaipo naujus na
rius ir turėsit, eiti per dak
taro egzaminą, jei norit, kad 
tiesuotai butumet priimti. 
Bet jei nenorit prisidėt, galit 
be jokio čarterio gyvuot, nes 
jūsų vietinė draugystėlė, 
kuopų kitur neturi.

Victor Gust.— Skirtumas 
tarp Amerikono ir „Jankio’* 
(Yankee) yra toks: Ameri
konais yra visi, kurie čia yra 
apsigyvenę arba gimę; jie 
gal būt iš lietuvių, francuzų 
arba italų tėvų. ”Jankiais” 
gi yra padermė nuo senovės 
užsigyvenusių anglų, da nuo 
kolonijališkų laikų. Vaikas 
gimęs čia iš lietuvių tėvų yra 
Amerikonas (lituviškos kil
mės) ir podraug pilietis, bet 
ne "jankis.”

Kalakutui. Aš ir girdė
jau, kad kokie agentai lan
do po Bostono lietuvių stu- 
beles ir kalbina "insišiurit," 
renka pinigus ir tam pana
šiai. Geriausia su tokiais 
neužsidėt, nes jie tankiau-

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranešk i t redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeisu kuriems per atvirutę neparanKu, pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada įšveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAI; ADRESĄ
sbnas adresas: 

Pavardė ir vardas

No. Street,

Miestas ir valstija

NAUJAS ADRESAS:
Pavardė ir vardas

No Street,

Miestas ir valstija...........................................................................................

Pasabga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur jzaie skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29. 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3, 
tų penumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atida ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratj išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.

siai nepažįstami, ir už savo 
darbus neima atsakomybės. 
Apsaugojimui gyvasties y- 
ra užtektinai vietinių drau
gysčių ; gal Susivienijimai 
nors sykį išsiims čarterį, 
tad galima bus ten rašyties. 
Jei pagaliaus norima ”insi- 
šiurit” į dideles anglų kom
panijas, tai galit ateit į „Ke
leivio” Agentūrą, pas Babi
lių Cambridge’iuj arba I- 
vaškevičių So. Bostone. Ta
da mokėdamas pinigus ži
nosi, kam moki, ir ką už sa
vo pinigus gali reikalaut.

J. J. Chicago. — Numis- 
matica — tai rinkimas senų 
pinigų, kuomi užsiima 
muzėjai ir žmonės kitokio 
darbo neturinti. Biznis, ko
kį Numismatic Bank iš Te- 
xas garsina, yra tik naujas 
būdas įkalbinėjant žmonėms 
apie senų pinigų vertę par
duot savo Encyklopediją, 
kurioj nieko daugiaus nėra, 
kaip tik įvairių pinigų pa
veikslėliai, ir kiek yra mo
kama už išnykusius pinigus. 
Daugelis žmonių ir nusiun
čia savo dolerius, nors juos 
galėtų daug naudingesniam 
daiktui sunaudot.

B. Lileikis. — Advokatai 
paprastai neturi jokio saiko, 
nė masto, pagal kurį galėtų 
savo darbą apkainuoti, ir 
tiesos jų niekame nevaržo, 
kol jų reikalavimas yra žmo
niškas ir teisėjai paprastai 
taip atranda, jei dalykas at
siduria į teismą. Viskas 
priklauso nuo aplinkybių. 
Daleiskim, vienas Thaw ad
vokatas parokavo už savo 
darbą $80,000, ir kada užmo
kėjus $42,000 atsisakė jau

duot popieras taip vadina
moj ”Registry of Deeds.” Jei 
to nepadarytų, pardavėjas 
galėtų antru syk parduot, ir 
pirmasis pirkėjas negalėtų 
nieko padaryt. Užrekorduot 
prekiuoja visaip, pagal val
stijas, bet manding niekur 
nedaugiau, kaip $l.oo. Už- 
rekorduojama visas doku
mentas — žodis į žodį.

Amerikos piliečiai ir tie, 
kurie turi pirmas popieras, 
gali būt priversti eit į karę, 
bet tik labai svarbiam reika
le, kada kariuemnės, milici
jos ir liuosnorių neužtektų' 
apgynimui krašto. Svetim
taučiai gyvenanti čia irgi ga
li būt verbuojami, o jei atsi
sakytų eit, butų tuoj praša
linti iš šio krašto. Jei pilie
čiai atsisakytų eit, butų pa
duoti kariškam teismui, ir 
teisiami kaipo išdavikai 
(treason). Bet iki tam čia A- 
merikoj vargiai kada prieis, 
todėl nėra ko bijoties.

”Kel.” Skaitytojas. — Jei 
vaikinas sutaria vesti mer
giną ir superka jau daiktus, 
o paskui ji atsisako tekėt už 
jo, jis gali paimt advokatą ir 
skųst ją už sulaužimą priža
do (breach of promise), ir 
gaut pinigišką atlyginimą, 
jei ji turės iš ko užsimokėt. 
Čia yra civiliška byla, ir jei 
ji nieko neturėtų, į kalėjimą 
už tai pasodint negali. Tams
tai gi vidutiniškai tas lėšuo- 
tų apie $50.00.

Jonas Motiejūnas. — Tam
sta pasiskundei teismui už 
sumušimą per draugystės 
pikniką, ir už tai Tamstą 
suspendavo iš draugystės, 
dėlto kad mušeika buvo

daugiau mokėti, jis padavė i draugystės prezidentas. Jei 
AGciSni? ^US1US $38>000. draugystės konstitucija sa- 
Advokatas, suprantama, uz t0|tfUose atsitiki-
kokj mazomozj patarimą ke- rnnnsA nirmo reikia krpintis
lių minutų laiko, negalėtų 
paduot bilos darbininkui ant 
kokio $1,000, nors visa
da lengvai galėtų gauti iš 
kapitalisto ir $5,000. Bet 
$$5.00 ar $10.00 advokatas 
gal pareikalaut, ir per teis
mą gaut, už bile patarimą.

Vien pačtos arba pinigų 
siuntirfio agentų kvitelės nė
ra jokiu vekseliu, bet prie jų 
pridėjus laiškus, kuriuos ra
šė tas, kuriam pinigai buvo 
pasiųsti, bus geru darodymu 
teisme, kad pinigai buvo pa
skolinti.

Jei randauninkas pataiso 
gyvenimo arba vertelgystės 
vieta, tad pakol jis gyvena, 
jis gal visada pats pasiimt 
tuos pataisymus, bet kaip iš
sikrausto, jam niekas nieko 
nemokės, nė savininkas, nė 
pirkikas. Ir jei luptų patai
symus kol tebegyvena, jis 
turi namus palikt tokiais, 
kokiais jie buvo prieš page
rinimą. Suprantama, kad 
savininkas rašytu kontrak
tu gali prižadėt už pagerini
mus užmokėt.

M. T. — Nusipirkęs nepa
judinamą turtą žmogus, no
ri ar nenori, turi užrekor-

muose pirma reikia kreiptis 
į draugystę, tad jie gali tam
stą suspenduot ir išmesti, 
jei konstitucija nieko nesa
ko, tad jie neturi tiesos to 
daryt ir jei išbrauktą, galit 
skųst ir gausit pinigišką at
lyginimą.

Miateznikas. Konsulis iš
duoda pašportą perėjimui 
rubežiaus, jei turi kas met
rikas, kariumenės bilietą 
arba pašportą iš valsčiaus. 
Kunigo paliudijimus nuo 
naujų metų pas konsulį 
New Yorke nepriima, reik 
gaut tokį paliudijimą nuo 
popo New Yorke, ir užsi- 
mokėt „batiuškai” $2.oo; 
konsuliui reik mokėt tik 80c.

John L. Kazlowsky. — Jei 
moteris gyvena Lietuvoj su 
kitu vyru ir nevažiuoja pas 
jumis, galit gaut atsiskiri- 
mą nuo jos. Reikia nors 
vieno liudininko, katras tai 
patvirtintų; laiškų apie tai 
rašytų teismas nepriima. Jai 
nieko negalima daryt; o kad 
ji pasakojo, jog galvą jums 
nukirs, jei parvažiuosit, tai 
paprastas plepalas, į kurį 
nereik atydos atkreipk

Nuo galvos skaudėjimo. 15c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .15c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nuo peršalimo....
Plaukų stiprintojas 
Linimentas arba Expellens
Nuo plaukų žilimo.............. .
Nuo Reumatizmo..........55c. ir Į.55
Nuo lytiškų ligų.......... ®5c. ir 1.5®
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių......
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų.
Karpų naikintojas..

25c. ir

15c. ir

BRANGIAUSIS zmoc^
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 pntirimu 
išrado daugybę specijališkų goduolių, 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.......................51.55
Gyvasties Balsamas........................75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas.........................M
Nuo kosulio...................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos..........15c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų................ .25
Blakių naikintojas............................10
Dėl išvarymo soliterio................1.00
Anatarinas plovimui......... .25
Nuo kojų prakaitavimo.................SS
Gydanti mostis.................................. 50
Antiseptiškas muilas....................... 85
Gumbo lašai.................. 50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo katalogo au 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 Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA,
tt* Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

6yduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
be ypatingai geros sekančios gyduolės:

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

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 o. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo 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.

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

Visokie kvepianti muilai^lO, 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 
ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: 4

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

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

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

Jeigu norite turėt genis rubus pi- 
gel, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreckis
222 W. Broadvvay, ir 24 Ames St., 
So. Boston, Mass. Monterio, Mass.

Telefonu: So. Boston, 21013.

ST
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Vietinės Žinios
Pikniko dėlei.

„Keleivio” No. 34, vietinė
se žiniose, tilpo p. Raulinai- 
čio žinutė apie 17 rugpiučio 
socijalistų išvažiavimą į 
Spot Poni Toj žinutėj pa
minėtas ir šv. Petro parapi
jos zakristijonas, buk jis 
ten buvo nusiųstas kunigo 
kaipo reporteris. Gaila, kad 
Raulinaitis nežino, jog te
nai plati giria ir vieša vieta, 
kur galima užeiti kiekvie
nam j žmogui — nereikėtų, 
rodos pavydėti svetimos že
mės. 0 kas butų, jeigu ji 
priklausytų jam? Pamatė 
žmogų einant pro šalį ir 
tuoj į laikraščius rašo. Kaip 
da Raulinaitis neįrašė B00 
katalikų, nes socijalistų tik 
100 tebuvo.

• Zakristijonas,
L. švogždis.

Nežinau, kodėl mano ži
nutė zakristijonui nepatiko. 
Aš tenai nieko blogo apie jį 
nesakiau, tik pastebėjau 
faktą, kad ant pikniko buvo 
ir šv. Petro parapijos zakri
stijonas. Kad jis buvo sių
stas tenai nuo kunigo, aš vi
sai to nesakiau ir jis be rei
kalo prie to nori prisipažin
ti. Vietos jam taipgi niekas 
tenai nepavydi ir sunku su
prasti, iškur jis tatai iška
sė. Kaslink socijalistų skai- 
tliaus, tai jis pusėtinai klys- 

, ta. Socijalistų kompanijoj 
dalyvavo ne 100 žmonių, bet 
apie 600. Raulinaitis.

24 rugpiučio socijalistų 
išvažiavimas į Spot Pond 
pavyko kuopuikiausia. Pub
likos buvo apie 500 ypatų. 
D r p;. Smelstorius pasakė 
prakalbą. Potam padary
ta kolekta ir sumesta $4.76 
susižeidusiai merginai. Ke
liatas nesusipratėlių bandė 
prakalbai kenkti, bet publi
ka juos sugėdino ir tie vy
rukai supratę savo klaidą 
patįs paskui persiprašė. 
Daugiausia publikai patiko 
prakalba ir dainos. Daina
vo 60-tos kuopos draugai ir 
Cambridge’iaus Laisvės 
Choras. Važiuojant namo 
ant karų irgi buvo dainuo
jama, kas darė labai malo
nų įspūdį ir kėlė visų dva
sią. Ateinantį nedėldienį 
vėl ten pat važiuojame. R.

*

Iš panedėlio į utarninką, 
apie vidurnaktį, City Point 
pajurėje, pereitoje sąvaitėj 
likos sumuštas policistas 
Kuhlman, kuris norėjo nu- 
tyldyti būrį įsismaginusių 
airių? Buvo tai So Bosto
no airių kliubo nariai. Jie 
buvo surengę ekskursiją 
prie mėnulio šviesos ir su
grįžę iš jos į City Point pra
dėjo tokį triukšmą kelti, 
kad apielinkės žmones su
kėlė. Policistas Kuhlman 
įsimaišė į tą būrį ir liepė 
triukšmadariams nusira
minti. Įsismaginę airiai ap
supo policistą ir kas toliau 
buvo, jis jau nežino. Jis tik 
atsipeikėjo išryto su išdau
žytomis akimis ir visas su
kruvintas. Jis šiaip taip a- 
tėjo į So. Bostono teismą ir 
papasakojęs visą atsitikimą 
teisėjui, gavo warrantą 
kaltininkus areštuoti.

Mat, vis tai savi, pažįsta
mi.

čia gyvenam. Taigi tuo tik
slu nuo 26 rugpiučio Cam- 
brięige Y. M. C. A. atidarė 
lietuviams vakarinę mokyk
lą, kurioje bus mokinama pi
lietystės tiesų išsiėmusius 
jau antrąsias popieras arba 
kurie neužilgo jas tikisi iš
siimti. Taipgi tenai bus 
duodamos iuformacijos, kas 
reikia žinoti tokias popieras 
išsiimant. Ta mokykla, ar
ba, kaip ją paprastai vadi
nama. klesa, bus žinoma kai
po pilietystės klesa (Citi- 

f zenship Class) ir bus atdara 
utarninkais ir ketvergais, 
nuo 8 vai. vakare, po No. 

'967 Čambridge st., Cam- 
Ibridge. Tos klesos direkto- 
; rium bus žinomas lietu
viams Čambridge Y. M. C. 
A. sekretorius p. H. M. Ger-1 
ry, kuris duos daugiausia ir 
lekcijų. Į Pagelbą jis turės 
da keliatą to dalyko žinovų. 

[Čia reikia suprasti anglų 
kalbą.

Kituose miestuose tokios 
i klesos daug ateiviams pa
gelbėjo išėmime pilietiškų 

> popierų. Daleiskime, Fall 
River’e iš 50 žmonių klesos 
didžiuma perėjo, kuomet į 
Brocktone klesa iš 100 žmo-j 
nių perėjo visa. Tokios pati 
instrukcijos bus duodama ir 
Cambridge’uje. Todėl 

Į niai lietuviai turėtų 
naudoti ta proga.

tas George H. Kelly, kuris 
norėjo sustabdyti triukš
mingą jaunų vyrų govedą. 
Policistui sulaužyta nosis ir 
išmuštos akįs. Keli mušei
kos suimti.

Ant Hyde Park avė., Hy- 
de Parke, 24 rugpiučio gat- 
vekaris nupiuvė tūlam Bo
nifacui Novakui ranką. Jis i 
tyčia puolė po karu, matyt,- 
norėdamas užbaigti savo • 
gyvenimą. Novak yra 35 
metų amžiaus ir, kaip liudi
ja, turbut bus lenkas.

Majoras Fitzas kalbina 
Fosso streikierius, kad tie 
grįžtų į darbą ant senų iš
lygų arba taikytųsi. Mat 
tam vyrui norisi vis pasiro
dyti turint įtekmę. Bet 
streikieriai atsakė, kad jie 
reikalą turi ne ne su ponu 
majoru, bet su Fossu ir jei 
tas nori taikytis, tegul jis

Extra Susirinkimas.
Pėtnyčioj, 29 rugp., bus 

extra L. S. S. 60 kp susirin
kimas. Visi turi pribut.

Sekr. J. Klevas.

pats padaro pasiūlymą ant 
rašto ir tegul pasirašo po 

savo pasiūlymais.
Fossas susipyko su demo

kratais ir sako negrįšiąs 
pas juos tolei, kolei jie „nei
sią už žmonių reikalus.” Tik 
klausykitės, koks jis žmo
nių užtarėjas. Reikėtų pa
klausti jo, kodėl jis nenori 
kalbėtis su savo darbinin
kais, kurie jau trečias mė
nuo streikuoja?

Farmos Farmos!

vieti-Į 
pasi-

kad 
kuo-

Nuo Režimų 
Viduriuose
kurie paeina nuo paliuosavimo— 
imti

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones , 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge 
ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

OFFICE 
03 Port la n d Street, Boston, Mas»

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

'įčia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
apiaikęs diplomą ant graboriaus, 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie- 

i nam reikale galės patarnauti lietu- 
, viaius netik So. Bostono, bet ir apie- 
iinkių. Todėl jeigu lietuvis numirs.

„Laisvė” praneša, 
vietinėj socijalistų 
poj kilo suirutė. Taip blo
gai da nėra. Vienas narys 
padavė tik rezignaciją. Re
zignuoti gali ir keliatas na
rių, bet kuopa gali gyvuoti 
kuopuikiausia. Męs pasa

kytume: dėl tūlų priežasčių 
įvyko tik nesusipratimas. i 

I

Tarp Čambridge ir Brigh- i 
tono ant Charles River yra 
statomas naujas tiltas, kurį 
aukauja Brookline’o milijo
nierius Larz Anderson. Til
tas lėšuos $250,000.

25 rugpiučio mirė Joseph 
Ebert, kuriam anądien svie
diniu (baseball) sumušė nu
garą.

Prie statomo namo ant 
Park Sq. panedėlije nupuo
lė nuo 5 gyvenimo darbinin
kas Joseph Lembert ir ant 
vietos užsimušė.

Prie Forest Hills eleva- 
ted stoties, pereitos subatos 
naktį likos sumuštas policis-

Russian-American Bursai.

Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga 
eipresinis laivas, kuris perbėga į 
8% dienas, per vandenį prekiuoja 
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75. 
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt 
20c. persiuntimui. Pinigus nusiun- 
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau, 
negu siunčiant per kitus.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 
160 N. 5 avė., tarp Lake ir Randolph st 

CHICAGO, ILL.

Severos Gyduole - 
nuo Viduriavimo 
(Severa’s Diarrhoea Remedy)

paprastoj dozoj ir susilaikyt 
per viena diena nuo ėmimo 
bile kokių valgių, išskyrus 
pervirinto vandens — pasek
mė bus gera. Vieno bandy
mo užteks persitikrinimui. 

Krina 25 ir 50c.

Nuo žaizdų 
ir susižeidimų

nuo užsidrėskimo ir apsišu- 
linimo nėra nieko geresnio, 
kaip

Severos
Gydanti Mostis
(Severa’s Healing Ointment)

✓

Yra tai naudinga mostis šim- 
touse atsitikimų. Laikykit 
ją po ranka. Galite jos reika
lauti bile laiku.

Kaina 25c.

Nosies Kataras
šieninis drugys ir peršalimas 
greitai prašalinami, jeigu jų 
gydumui pavartosite

SEVEROS

Mostis nuo Kataro
(Severa’s Catarrah Balm)
Pamėginkite, o nesigailėsit. 

Kaina 25c.

Aptiekose, arba tiesiog 
nuo musų, prisiuntus 

kiek kainuoja.
/

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Kiekvienas lietuvis, kuris 
tikisi šioje šalije apsigyven
ti, kuogreičiausia turėtų 
tapti šios šalies piliečiu. Tas 
nereiškia, kad tuomi jis tu
ri iau išsužadėti savo tėvy
nės ir paliauti ją mylėjęs; 
bet vien kad prisidėti prie 
šios šalies dalykų tvarkymo 
ir sutvarkyti juos taip, kaip 
maždaug mums patiems 
butų geistina, kuomet męs

Lietuviška kratuve 
Auksinių laikrodėlių

i

Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laiaro- 
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir 
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius 
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt 
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
me pinigus į Lietuva. Perdirbame paveikslus iš ma 
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz

nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius 
ka troasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
tams retežėliu, vertu SS., parduodam tuos laikrodžius tik už, $10. Reika- 
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų. (36)

LITHUANIAN JEWELRY [CO.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

— -A V

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, 
Michigan valstijoj, Lake ir Mason 
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145 
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš 
turiu paėmęs nuo anglų ?nt pardavi
mo daug gyvenamų šarmų su triobo- 
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
gi. Farmos visokio didumo ir visokių 
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai 
gera proga nusipirkt gerą farmą pi
giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš- 
•dirbtos, kur galima nupirkus už pigę 
prekę padaryt geras ir brangias far- 
mas. Kiekvienas gali pirkt tiek ake- 
rių. kiek nori ir parsiduoda ant labai 
lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi 
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera 
proga pamatyt ir apkainuot farmų 
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
sižiūrėt- tuojaus. Turiu farmų ant 
pardavimo su apsėtais laukais, visais 
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik 
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. 
Perkant čia farmą nieko negalima 
trotyt. Atvažiuokite dabar, pačiam 
vasaros vidurije pas mane ant far
mos. Būdamas pats farmerių, galiu 
duot teisingą patarimą, kaip pradėt 
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit 
praleist vakacijas pas mus ant farmos 
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasi- 
žvejoti ir apžiurėtitinkame snj plo
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš 
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu 
do tas vietas kur galėsi išsirnkti sau 
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu 
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.

ANTON KIEDIS. 
Peacock, Lake Co., Mich.

i

ANTANAS AšMIANSKAS

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa- 
* aidus velionį daug pigiau, negu sva- 
‘imtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

258 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINTJA.

Pier 31st st., Brooklyn, N.Y.
TIESIOGINĖ LINIJA TARP 

RUSUOS IR AMERIKOS
Turi didžiausius, gražiausius ir ge

riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- 
nius laivus.

Russia — 16,000 tonų 
Kursk — 13,500 tonų 

Czar — 13,000 tonų.
Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be permai
nos
$31.00 — 3čia
$45.00 — 2-ra
$65.00 — Ima

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką agentą
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway, New York.
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
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I Libavą.
klesa — $33.00 
klesa — $50.00 
klesa — $75.00 
antrą Subatą.

I

s

JAMES ELLIS CO.
Kampas B St. ir Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy

venantiems Bostone ir apie- 
linhėse, kad męs turime spe- 
?ijališkas prekes jaunave- 
Ižiams ir tiems, kurie nori 
naujus rakandus.

Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas 
dykai. Musų maža renda ir 
kiti iškaščiai duoda mums 
progą parduoti daug pigiau, 
negu‘kur kitur Naujoj An
glijoj, užmokant tuoj arba 
ant išmokesčio.

Atdara panedėlio ir suba
tos vakarais.

JAMES ELLIS CO.
145 Broadway,

South Boston, Mass.

Profesorių* medicinos

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

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

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRĄ U CK Ą, 307 - 4
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 . Broadivay, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany sL. 
BOSTON, MASS.

7 Harrison avė., arti Esaez sU 
BOSTON. MASS.

1)

2)

3)
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Ar daug svieto matei važiuodamas į Ameriką? 
Nedaug?! Labai gaila.
Daug ką galima buvo matyt, daug ko pasimo
kyt ir daug smagumo gaut. Ateitije duokite 
man progą parinkti jums kelią.

Męs parduodame laivakortes iš ir į Ameriką. 
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.

A. PETRATIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

CENTRAL MANUFACTURIMG DISTRIGT BANK
1112 W. 3 5-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, HL

h*

50,000 
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdami 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tdr pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

. ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflli, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abei- į~' - -V. na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky- 

stlmo, Naktinius nubeglmua, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, so 'ne
žais kaštais. kį|-

Tūkstančiai vyra atgava tava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagSlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam ty krus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti Ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVR, CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimtoef dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė,

Adresas

Stejtas .

DYKAI DIEL VYRU
,u
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