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IŠ AMERIKOS.
—

Audėjų judėjimas.
Lawrence’o streikas jau 

visiškai pasibaigė. Darbi- 
nihkai sugrįžo ant kompa
nijų pasiūlytų išlygų. Ma
žesnės kompanijos davė tik 
7% nuošimčius. Taigi tik 
pusę, kiek buvo reikalauta. 
Tik. American Woolen kom
panija davė daugiau. Bet 
nors streikas ir pasibaigė, 
o vis į 500 žmonių yra be 
darbo. Mat, pasklydus ži
niai, kad streikas jau laimė
tas, privažiavo daug audėjų 
iš Ritų miestelių.

Dabar audėjų kovos cen- 
tur yra Lowell, Mass. Čia 
streikuoja apie 20,000 žmo
nių, tame skaitliuje ir lietu
vių apie 1,000. Streikieriai 
pasiryžę laikytis iki laimės. /-M • V' • H •

Iš Rusijos. ŽINIOS IŠ VISUR. Fall River policija tuojaus 
užfelefonavo Brocktono po
licijai; ši nuėjo nakčia ant 
Packard gatvės ir po No. 17, 
skiepe, atrado pinigų dirb
tuvę pačiam darbe. Pasiro
dė, kad čia gyvena suimtojo 
McGratho tėvas ir jam pri
klauso pinigų dirbtuvė.

Policija suėmė savininką 
ir išvežė visus įrankius.

Policija surengė riaušes.
Passaic, N. J. — Gar- 

fielde kapitalistai suorgani
zavo būrį specijališkų šeri
fų, kad tie areštuotų Hay- 
woodą, kada jis atvažiuos 
tenai organizuoti streikiė- 
rius. Šerifai nelaukė nė 
Haywoodo pribuvimo; kaip 
tik prasidėjo susirėmimas, 
jie tuojaus užpuolė ir ėmė 
šaudyt. Prasidėjo didelės 
riaušės. Suimta keli strei
kieriai, bet šerifas Fleming 
taipgi likos areštuotas ir 
pasodintas ant 30 dienų ka- 
lėjiman už pakėlimą riau
šių. Mat jis buvo pirmuti
nis.

Socijalistai pralaimėjo.
Pereitoj sąvaitėj Milwau- 

kee mieste buvo rinkimai ir 
į majorus, vieton socijalisto 
Seidelio, išrinkta žmogus iš 
kapitalistų partijos, bet... 
”nepartiviškas.”

,”Nepartiviška” partija 
tenai susidarė iš . republiko-

_ ‘ ' Taigi iš
tų pačių vagių, kaip ir visi 
kapitalistai. Jie suvienijo 
dabar visas savo pajiegas, 
suliejo dvi partijas į vieną, 
pastatė vieną kandidatą, 
pavadino jį ”bepartivišku” 
ir vedė už jį agitaciją. Agi
tacija už jį ėjo visur: visose 
dirbtuvėse, ant visų gatvių, 
visose karčemose ir visose 
bažnyčiose. Bet ir prie to
kios agitacijos ”nepartiviš- 
kas” kapitalistų kandidatas 
gavo tik kelis tūkstančius 
balsų daugiau už socijalistą.

Bomba rubsiuvių susi
rinkime.

Redbank, N. J. — Atida
rius rubsiuvių susirinkimą, 
ant aslos patėmyta bomba. 
Vienas lenkas paėmė ją iš
nešti ir bomba sprogo. Len
kas mirtinai sužeistas.

Prisipažino užmušusi 17 
žmonių.

Lafavette, La. — Juodvei- 
dė K. Barnabet prisipažino 
teisme, kad ji yra užmušu
si 17 žmonių. Ji priklauso 
prie raganų sektos. 
Uždraudė vartoti sachariną.

Washington.
maisto valdyba uždraudė 
maisto išdirbėjams dėti į 
maistą sachariną, kuris iki 
šiol buvo vartojamas vietoj 
cukraus.

Lietuviai sachariną vadi
na ”cukruku,” kuris pasku
tiniais metais ir Lietuvoj 
prasiplatino.
Kova su slaptais saliunais.

Maine valstija yra "sau
sa.” Bet išsigert tenai ikišiol 
galėjai gaut ant kiekvieno 
kampo. Visi stebėjosi, ko
dėl policija į tai nesikiša. 
Dabar išėjo aikštėn, kad po
licija imdavo nuolatinę duo
klę iš tokių karčemų.

Geistina, kad vietiniai lietu
viai pasistengtų sušaukti 
jam susirinkimus ir kad 
kuodaugiau lietuvių prie tos 
unijos prisirašytų.

Apiplėšė pačtą.
Saratoga, N. Y. — 6 ba

landžio plėšikai susprogdi
no dinamitu geležinę spintą 
ir išnešė $1,000 pinigais ir 
stempomis.

Vaikas pašoko po karu. ,
Brockton, Mass. — Ketu

rių metų amžiaus F. Palaga 
išbėgo iš kepyklos ir tiesiog 
papuolė po karu, kur ant 
vietos buvo užmuštas.
Policija saugoja dirbtuves.

Bridgewater, Mass. — Mc 
Elwain Shoe kompanijos 
dirbtuvė, kur darbininkai 
streikuoja, 6 balandžio likos 
apstatyta policija ir detek- 
tivais; be to, aplinkui apka
binta elektriškomis lempo
mis ir kiauras naktis stovi 
apšviesta. Žmonės 
ką tas gali reikšti.

t Tvanas, 
i Mississippi upės 

jau 2 sąvaitės kaip platina
si tvanas. Jau 30 žmonių 
žuvo, 30,000 liko be pasto
gės. 2,000 ketvirtainių my
lių plotas stovi po vandeniu. 
Daug nunešta namų ir daug 
sunaikinta visokio turto. 
Nuostoliai siekia jau $10,-

175 žuvo nuo audros.

Iš vakarinės Australijos 
miesto Perth telegrafuoja, 
kad ant jūrių siautus’i baisi 
audra ir Anglijos laivas 
”Koambana” su 50 pasažie- 
rių ir 80 darbininkų nus
kendęs netoli vakarinės 
Australijos kranto. Ant 
jūrių žuvo 40 žvejų laike au
dros.

Perlėkė per jūres.
4 balandžio praneša iš 

Vokietijos miesto Dresdeno, 
kad kunigaikščio Zeppelino 
orlaiviu perlėkė per šiaurės 
ir Baltijos jūres 3 Danijos 
kariumenės viršininkai. Or
laivis dalyvausiąs tarptau- 
tiškose lenktynėse, kurios 
įvyks 25 balandžio.

Anglijos iždas auga.
Anglijos parlamentui pa

duota liko iždo pinigų suma-

Sutartis.

Iš Morokkos pranešama, 
kad sultonas pasirašęs po 
Morokkos su Francųzija su
tartim ir pastaroji turėsian
ti tiesą laikyti ten paskirtą 
kariumenės skaitlių.

Nauja republika.

Calcutta, 5 balandžio. — Iš 
Tibeto miesto Gyan-tse pra
neša, kad chiniečiai įsteigę 
atstovų namą Ihasoj ir ap
skelbę republiką. Valdinin
kai nusikirpo kasas, dėvi šil
kines skrybėles ir švarkus. 
Sakoma, kad Tibeto gyven
tojai yra atgaleiviai įr ren
giasi sukilt prieš chiniečius.

»
Chinijos reikalai.

3 balandžio buvo pasikė-

Susikūlęs traukinys.
Arti Charkovo susikūlė 

prekių traukinys. 3 žmo
nės sužeisti, 4 užmušti, o 11 
vagonų sudaužyta. Vago
nai buvo užstumti viens ant 
kito net į tris eiles.

Už.Machoho vardą.
Gardino gub. buvęs vals
čiaus viršaitis pavadino ku
nigą Gnorovskį Machohu. 
Už tai žemiečių viršininkas 
nuteisė tą viršaitį 15 parų 
atsėdėti.

Priespaudos.
Kieleco gub. visuose kny

gynuose padaryta kratos. 
Estų laikraštis ”Pejeva- 
letch” nubaustas 500 rb. už 
straipsnį ”Policijiniai žydų1 
varžymai”. Aną sąvaitę tas| 
pats laikraštis buvo nubaus- sinta ant Chinijos vice-pre- 

į zidenį-0 įj Yuan Hung, kuris

f

tas už neva melagingas ži
nias, nors tos žinios buvo pa
imtos iš gubernatoriaus 
kanceliarijos. Jekaterinos- 
lave darbininkams uždraus
ta įtaisyti paskaitą apie Šev- 
čenko. Archangelske, pro
kurorui paliepus, buvo su
imtas daktaras, kuriam tuoj 
turėjo būt daroma operaci
ja.

Pavislio geležinkeliai už
sakė 800.000 pūdų Dono an
glių. Užsieninės fabrikos 
ir šiaip firmos daro tą patį. 
Tai pasekmės Angijos ang
liakasių streiko.

Tarp katorginių.
/ Iš Rygos kalėjimo jau iš- 

s/ ista 100 katorginių Amu- 
r geležinkelio statyti. Iš 
Pskovo norėta išsiųsti 500 

^katorginių Amuran geležin
kelio statymo darban.

Rygos kalėjime.
Šiuo laiku Rygos 

niame kalėjime sėdi viso 
labo 750 areštuotų žmo
nių.

žydus varo laukan.
Iš Odesos praneša 5 ba

landžio, kad Tambovo gu
bernijos valdžia įsakius 1000 . .
žydų laike 24 valandų išsi- Savo pasikalbėjime 
kraustyti iš Tambovo gu- porteriu atsisakiusis prezi- 
bernijos už jų pasinaudoji- dentas Sun lat Šen, kuris 
mą ukininkyste, kad daryt užleido savo vietąYuan Ši 
pelną iš javui ” Kai’jui, pasakė, kad manču

_ ~ t dinastijos prašalinimas ati-
Intendantų byla. darė kelią prie Chinijos iš-

Kovo 5 dieną ^Peterburge sitobulinimo linkui socijaliz- i 
prasidėjo vyriausios inten- mo. 
danturos byla. Kaltinama 
keli pulkininkai ir 1.1., viso 
8 žmonės. Visi kaltinami už 
kyšių ėmimą. Kokius ky
šius intendantai imdavo, ga
lima spręsti iš to, kad tik 
viena Til firma per paskuti
nius 25 metus intendantų 
kyšiams išeikvojo 20 milijo
nų rublių. Pirklys Linken- 
bach valdininkui Kislinskiui 
tik vienu kartu užmokėjo 
14,000 rublių.

Teismas užsitęs ilgai.
Gazo ekspliozija.

• Dono apskritij, kasykloje 
vadinamoje ’Ttalijanka,” 
sprogo gazai. Kasykloje ta
po palaidota 50 darbininkų. 
13 žmonių iškelta sunkiai 
apdegintų ir kurių trįs su 
menkais gvvasties ženklais. į 
Spėjama, jog po žeme turi 
būt da 25 darbininkai.

liko skaudžiai sužeistas. Ma- ^au». negu 
noma, kad mančiujiečiai ar-

• v

I

ta, iš kurios matos, kad ižde Streiku ir_ čia vadovauja 
dabar vra $30,000,000 dau- Industnal Workers of the 

buvo pirma.^YorJdumJ^vP^k^rl(?Spri_ 
Angliakasių streikas pada- siras® Jau Į 7,000 darbinin- 

aaa nnn ku. Lietuviai orisideio iki

World unija, prie kurios pri-

! noma, Kaa mančiujiečiai ar- s blėdies vai k|3- Lietuviai prisidėjo ikiba Anglijos Vokietijos arba ręs 52,000,000 oledies vai- ^skutinjo vie£nis R
Suvienytų Valstijų' nusam-dziai. Urbanavičia taipgi darbi-
dj t1^ P1'5tadanal kėsinosi, Naujas ministeris. ninkams daug užjaučia ir 
nes. Chinija gaunanti pasis- Tokio, 5 balan. — Japoni- i darbuojasi streiko labui,

■v •

stebisi,

klonįse

v •

laiki-

nes vninija gaunanti pasis- Tokio> 5 balan _ Japoni_: darbuojasi streiko 
Ikolint $10,000,000 nuo Bei- jos karėS ministeris Ishima- kiek jam leidžia aplinkybės, 
i o nuo minėtų valstvoių į0 pasimjrė ir į j0 vietą liko Jis net ir Lawrence’o strei- 

I Tą pačią dieną Mukdene ra.
buvo kėsintasi užmušt Man- 
džiurijos viceroją Čao Erh 
Hsun. Paleista į jį du šū
viai. Piktadariai nepagau
ti. Sakoma, kad mančujie- 

ičiai kėsinosi už jo pasisten
gimą įvykdint taiką.

Chinijos moterims bus su
teiktos lygios tiesos su vy
rais ir jos galės dalyvaut vi
suose rinkimuose.

i Iki šiol Chinijoj įvyko šios 
žymios permainos: įvesta li
ko mokestis nuo pelno; leis
ta kiekvienam užsiimt lais
vai bile kokiu amatu, vertei-: kad kas diena Chinijoj nu- 
gyste ir išdirbvste; nusi-i miršta po 3000 žmonių iš 
kirptos ilgos kasos ir dėvi- 1 1 
mos šilkinės kepurės ir ser
mėgos; geležinkeliai, kasyk- 

• los ir kitos panašios įstaigos 
perėjo į valdžios kontrolę.

su re-

I

Žmonių atstovų namas 
nubalsavo, kad Chinijos sos
tinė turi būt Pekinas ir iš 
Nankingo bus perkeltos į 
Pekiną visos didžiosios val
džios įstaigos.

Riaušės Ispanijoj.

Bilbao, Ispanija. — Laike 
pirmeivių demonstracijos, 
atžagareiviai pakėlė riaušes 
pereitoj nedėlioj. Vienas 
žmogus tapo užmuštas,

Vėl. kazokai.

Mieste Maskade, Persijoj, 
vėl siunta Rusijos kazokai. 
Jie daro skerdynes ir plėši
mus. Užpuola ant besimel
džiančių bažnyčiose žmonių 
ir visaip kankina juos. Ka
zokai pradeda taip pat elg
tis ir tūluose kituose Persi
jos miestuose.

I

paskirtas generolas Hyeha- kieriams rinko aukas, kuo- 
jmet tenaitinis kun. Jakaitis 
i streikierius išniekino ir lie
pė grįžti darban. Taigi nė
ra abejonės, kad Lowell’io 

! streikas bus laimėtas. Tik 
aukų jau mažiau plaukia. 
Pereitoj nedėlioj gauta $400 
aukų iš Bedfordo ir tuoj a- 
tidarvta streikieriams val
gykla. Lig šiol ‘streikieriai 

į dvasioje vis tvirti. Demon- 
jstraciias jie rengia tokias, 
kad Lawrence nė pusės to 

; nebuvo. Praėjusį panedėlį 
i kad išėjo demonstracija su 
| raudonomis vėliavomis, tai 
tarsi, kokia upė užliejo mie
sto gatves.
Policija areštuoja organi

zatorius.
Balandžio 5 d., I. W. W.: 

unija nusiuntė į Manches-; 
ter, N. H., 9 organizatorius: 
4 francuzus, 2 lietuviu, 2 len
ku,, kad suorganizuotų te
nai audėjus ir parinktų Lo- 
well’io streikieriams aukų. 
Bet policija neleido jiems nė 
aukų rinkti, nė darbininkų 
organizuoti. Lenkai neno
rėjo da paklausyt, tai tuos 
tuojaus areštavo, o palai
kius per naktį kalėjime, ant 
rytojaus išvijo iš miesto. 
Bet į tą trumpą laiką suspė
jo suorganizuoti 600 darbi
ninkų.

Worcesterije pereitoj ne
dėlioj kalbėjo tas pats uni
jos organizatorius Schmidt 
(lietuvis) ir suorganizavo 6 
tūkstančius geležies indust
rijos darbininkų.

Lawrence suorganizuota 
visi — 30, 000 žmonių.

Balandžio 9 d., organiza
torius M. A. Ruseckas iš
važiavo organizuoti lietu
vius Connecticut valstijoj. 
Balandžio 10 jis aplankys 
Hartfordą, 11-Union City, 
12—Bridgeportą, 13— Me- 
rideną, 14 — Waterburv ir 
New Haveną, 17— Ansonią, 
o 18 grįž į Worcesterį, Mass.

Orlaivininkas nukrito.
Hudson, Anglija, 8 bal.— 

Žinomas orlaivininkas Glau
dė Graham White vos tik iš
liko gyvas šiandien, kada jo 
orlaivis su dviem mechani
kais, kaipo ( pasažieriais, li- 

:ko pagautas viesulos ir ap
verstas. ' Orlaivis nukrito 
.ant žemės ir smarkiai pri- 
! trenkė orlaivininkus.

Po 3000 miršta kas diena. 
Daktaras J. Woods, kuris y- 
ra ateivių gydytoju Chinijos 
mieste Šanghajui, praneša,

bado.
Milijoninis streikas.

Valdžia Anglijoj jau per
leido minimum algos bilių ir 
jis liko įstatymu, bet ang
liakasiai nesutinka su val
džios bilium, kadangi jis nė
ra aiškus ir pilnas. Vienok 
leista per balsus, kas sutin
ka grįžt į darbą ir užsiganė
dina valdžios bilium. Už 

! sugrįžimą į darbą balsavo 
1201,013 angliakasių, o 
už tolimesnį streiką 244,011. 
Žymi angliakasių didžiuma 
pasiryžus yra kovoti, kol 
tik pilnai laimės. Valdžia 
išsigandus ir ministerių pir
mininkas daro tarybas su 
karalium. -Kapitalistiški 
laikraščiai skelbia, buk an
gliakasių unijos viršininkai 
agituoja už grįžimą į dar
bą, bet negalima jiems įti
kėt.

Škotijoj ir Vali jo j įvyko 
.susirėmimai tarp streikierių 
ir policijos. Taip Škotijos 
apylinkėj Glencraig net 50 
poiicistų liko pašaukta strei
kierių numalšinimui ir dau
gelis liko sužeista, 
kieriai padarė 
ant ne-unijistų 
typoolij, nes 
streiklaužiauia. 
net ant gatvių.

Strei- 
užpuolimą 

namų Pon- 
ne-unijistai 

Muštasi

f

<

000,000, o tvanui da nėra ga- nu jr demokratų, 
lo. '“f« »

Raupai platinasi.
Salėm, Mass. — Čionai 

pradėjo sirgti raupais. Bu
vo jau 35 apsirgimai. Uni
ted Shoe Machinerv dirb- •z 
tuvėj paleista dviem sąvai- 
tėms 1,500 darbininkų, kad 
vieni kitų susiėję neužkrės- 

į tų.
Angliakasiai karia streik

laužius.
Laikraščiai praneša, kad 

apie Shamokin, Pa., anglia
kasiai streikieriai pakorė į 
tuziną streiklaužių, o Fay- 
ettevillėj, W. Va., nušovė 

jbankierių W. Bustiką. 
200 šiaučių išėjo ant streiko.

St. Louis, Mo. — 3 balan
džio A. D. Braun Shoe Co.' 
dirbtuvėj sustreikavo 200 
šiaučių dėl sumažinimo 
jiems mokesties.

Streikas kas diena vis di
dinasi ir streikierių skait
lius vis auga. Skebams kom
panija moka po $5 į dieną ir 
duoda valgį, bet mažai, kas 
ant to eina.

Šiaučiai priklauso prie I. 
W. W. unijos ir tikisi streiką 
laimėti.
Susekta pinigų dirbtuvė.

Brockton, Mss. — Ant 
Packard gatvės, po No. 17, 
skiepe atrasta gerai įtaisytą 
pinigų dirbtuvę, kurios jau 
suviršum dveji metai polici
ja jieškojo po visą Naują 
Angliją. Dirbtuvė aprūpin
ta gerais aparatais, formo
mis, metalu, pečiais ir maši
nomis.

Prie tos dirbtuvės policiją 
privedė suėmimas Fall Ri- 
ver miestelije tūlo Mc- 
Grattho , kuris platino tenai 
netikrus pinigus. Suimtas 
Brocktone, 17 Packard st.

•J

Gryno
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PERŽVALGA, t
Kūdikių vergija.

Kada Lawrence’o vaikai 
atlankė Washingtoną ir iš
pasakojo ten apie vergiją, 
kurią jie turėjo audinyčiose, 
tad senatorius Borah pada
vė įnešimą, kad butų įsteig
tas vaikų darbo biuras. Biu
ro užduotimi turi būt rūpi
nimosi, kad perjauni vaikai 
nebūtų priimami*} darbą ir 
kad dirbančiųjų valandos 
nebūtų perilgos.

Amerikoj kapitalistai taip 
išnaudoja vaikų darbą, kad 
neretai ir jų pačių laikraš
čiuose yra daromi pasibaisė
jimai.

Vienok darbdaviai varėsi 
visom spėkom, kad vaikų 
darbo biuro sumanymas ne
būtų priimtas. Visgi bilius 
perėjo per abu parlamentu 
ir užsiliko senate dėl tūlų 
pataisymų.
Kapitalistams reikia, kad jų 
niekas nestabdytų vaikų 
samdyme ir išnaudojime, 
todėl jie dabar reikalauja, 
kad prezidentas pavestų 
biurą vadovauti fabrikantų 
išrinktam žmogui. Supran
tama, norima paverst biurą 
į įrankį da didesnio vaikų 
išnaudojimo.

Jau ir dabar laike ginčų 
už bilių aiškiai parodyta, 
jog Suvienytose Valstijose 
dirba 1, 752, 187 vaikai, ku-j 
rie neturi da 15 metų am
žiaus. Skaitlinės yra surin
ktos pačios valdžios, todėl 
jos apkramtytos, vienok 
ir tai paaiškėjo, jog arti du 
milijonai vaikų, da kūdikių, 
turi dirbt po 12 ir 13 valan
dų kas diena palikę mokyk
las ir žaidimo vietas. Skai
tlinės parodo, kad 142,105 
vaikai, uždirbanti sau pra
gyvenimą, yra 10 metų am
žiaus; 158,778 vaikai 11 me-

šku, kad tikėjimas yra sva- 
j, neteisybė.

Nebūtų reikalo jo kliu
dyt, jei jis nekeltų vienų 
žmonių neapykantos prieš 
kitus. Visi pasaulio žmo
nės yra broliais, iš vienos 
veislės paėjusiais. Santaika, 
brolybė tarpe žmonių yra di
džiausia jų laimė. Bet tikė
jimai per amžius kurstė vie
nus žmonės prieš kitus, kiek
vieno tikėjimo ypata buvo 
gatava išnaikint visus kitus, 
kitaip tikinčius. Ir dabar 
da tikėjimas varo savo žiau
rų darbą. Neretai musų ti
kintieji lietuviai skaudžiai 
persekioja netikinčius ir ki
taip tikinčius, nors ir patįs 
nukenčia toj kovoj. Iš viso 
pasaulio kraštų pareina ži
nios apie skerdynes dėl ti
kėjimo. Turkijoj kas metas 
liejamas kraujas tikėjimiš- 
koj kovoj. Čhinijoj darosi 

* taip pat. Portugalijoj daro
mos skerdynės už tikėjimą 
ir net dėl jo norima sugrą
žint karalių ant sosto, kad 
gyventojai pasiliktų po jo 
letena. 5 balandžio iš Ispa
nijos miesto Badajas prane
šė apie įvykusias skerdy
nes dėl tikėjimo. Rėmėsi 
gyventojai su kariumene ir 
daugelis liko sužeistų.

Galime tikrint, kad tikėji
mas nuneš da daug aukų ir 
nemažai pralies žmonių 
krajo, kol jis liks palaidotas. į 
Reikėtų atsinešt serijoziš-. 
kai į tą baisų siaubūną.

Kapitalistai eina išvien.

Kur socijalistai da nepa
sirodė su žymiu balsų skait- 
liumi, ten veda "aštrią” ko
vą demokratai su republiko- 
nais ir vieni kitus vadina 
darbininkų i 
vagimis ir t. t. Rodytųs, 
kad tos dvi partijos yra su 
visai skirtingom platfor
mom ir atstovauja skirtin
gus draugijos sluogsnius. 

tų; 221,318 vaikų 12 metų; Kaip tik ant horizonto pasi- 
268,427 vaikai 13 metų; 406, rodo darbininkų apginėjai 

— socijalisįai su nemaža ga
lybe, tuoj musų demokratai 
ir republikonai susilieja Į 
krūvą, pasidaro bepartyviš- 
kais ir išvien muša socijali
stus. Geriausį pavyzdį ta
me duoda miestas Milvvau- 
kee, kur socijalistai paėmė 
valdžią Į savo rankas ir laikė 
du metu. Nors šitų eilučių 
rašėjui da neyra žinoma, 
kuomi užsibaigs Milvvaukee 
rinkimai, kurie jau prasidė-

701 vaikas 14 m. ir 552,854 
vaikai 15 metų.

Yra gerai žinoma, kad jei 
vaikas mokyklos nepabai
gia, tai be 14 metų į dar
bą jo nepriima be tam tikrų 
aplinkybių. Aišku, kad la
bai daug bėdinų tėvų turi 
meluoti apie vaikų amžių, 
jei nori gaut jiems darbą. 
Galima tikrint, kad daugiau 
negu du milijonai vaikų, dir
bančių dirbtuvėse ir kitur,.---------- ,------ v— --------
yra kur kas jaunesni, negu ’ Jo, vienok yra žinoma, kad 
yra pasidavę ir negu statis- ten demokratai ir republiko- 
tikose pažymėta. Taip sa- nai susidėjo į krūvą, išstatė 
kant, daugiau negu du mili
jonai vaikų kankinasi’audi- 
nyčiose, kasyklose prie ma
šinų ir kitur.

Nors ir bus įsteigtas 
vaikų darbo biuras, bet tė
vai bus priversti jieškot pro
gos įkišt į darbą savo jaunu
čius kūdikius, nes skurdas 
juos prie to spiria; o kapita
listai atras progas, kaip pri- 
sisamdyt kūdikių į darbą, 
nes ir juos verčia prie to biz- 
niškoji gadynė.

Tik socijalizmui įvykus, 
kada išnyks skurdas ir tur
tų krovimas, galės būt išnai
kinta kūdikių vergija.

i

savo kandidatus, kaip be- 
partyviškus žmonės, ir iš
vien kovoja prieš socijalis
tus. Ne tik savo laikrašti
ją išžiodino prieš socijalis
tus, o leidžia pinigus balsų 
pirkimui ir apgavingai nori 
suviliot balsuotojus.

Nors dabar darbininkai 
lai supranta, kad demokra
tai ir republikonai yra vie
nas ir tas pats gyvulis, kuris 
yra pasiryžęs kovot prieš 
darbininkus ir prieš kurį 
darbininkams prisieis atši
lai ky t.

Reikia laukt, kad greitoj 
ateitij darbininkų susiprati
mas privers ir demokratus 
ir republikonus susiliet į vie
ną partiją ir kovot. Tai ne 
spėjimas, o greitos ateities 
praktika.

i

I

žmonės neprivalo turėt tie
sos jį atsaukt.

Suprantama, kad teisėjas 
pasilieka ant visad, tad ka
pitalistai pasamdo jį kaipo 
berną ir jis darbuojasi jų la
bui. O kas to nežinę, kad 
šalį valdo ne įstatymai, o 
teisėjai.

Bet Arizonos gyventojai 
nepripažino tokios ne tik i- 
dijotiškos, o ir biaurios tie
sos teisėjams. Valstijos var
dą Arizona gavo, nes kon
stitucija jai jį suteikė, ku
rios prezidentas peržengt 
negalėjo.

Manyta buvo, kad Arizo
nos senatas pataikaus Taf- 
tui, bet dabar atsibuvo bal
savimas apie teisėjų rinki
mą ir atstatymą. 16 Arizonoc 
senatorių balsavo, jog teisė
jus yra galima pavaryt, o 
tik du balsavo prieš .

: republikonai atsiuntė tuo
jaus miliciją. Pastaroji su 
policijos pagelba daužė dar
bininkams galvas, areštavo 
juos ir net vaikų neleido ki
tur siųsti, kas reikalinga bu
vo streikui palengvinti. 
Bet "Katalikas" to nemato. o __ w r_______
Nejaug jis taip spangas? Jis štai kad ir tame pat "Kata- 
garsina priešingas darbinin- liko" numerije (14) "Redak- 
kų luomai partijas ir liepia cijos patėmijimuose" rašo-

darbų vaisiai dideli. Dabar, Kaip tik majoras prad 
pardavinėt bulves po 75c A 
bušelį, tuoj jos atpigo ir A 
krautuvninkus. Majora 
paėmė nuo farmerių kiaulie\ 
nos, jautienos, vištų, kalakuA 
tų ir kitų maisto produktų < 
ir pardavinėjo publikai. Jis 
pats dalyvavo pardavinėji
me ir beveik visi daiktai bu
vo galima nupirkt pusę 
prekės.

Majoras Shank tvirtina, 
kad jei ir visur butų leista 
farmeriams statyt maistą 
stačiai į miestą ir pardavi
nėt ant gatvių ir paskirtose 
turgavietėse, tuomet pragy
venimas žymiai' atpigtų. 
Nors ir nebusianti nuregu- 
liuota kaina, vienok farme- 
riai varysią varžytines ir 
parduosią tavorus kuopi- 
giausiai.

Suprantama, Shanko pie
nas prieitų liepto galą gana 
greitai šioj kapitalistiškoj 
gadynėj, kada išauginimas 
vietomis javų ir gyvulių 
randasi trustų rankose. Be 
to geležinkeliais prisieitų 
atvežti tavorų didumą, o už 
pervežimą gali paimt gana

ponas ''Katalike,” leiski 
mums užklaust jus jūsų žo
džiais: Parodykit gi jus sa
vo darbų vaisius.

Jūsų "darbai” — tai vi
suomenės klaidinimas, me
lagingų žinių platinimas.

už jas musų žmoneliams bal
suoti : "Lietuviai, darbinin
kai, balsuokit už republiko- 
nus ir demokratus," o kada 
jus streikuosite, kada jums 
prisieis išeiti į kovą už duo
ną, tai jie prisius jums mili
ciją su blizgančiais durtuvais 
Taigi, kaip matot, "Kata
likas” yra "tikras" darbinin
kų užtarėjas. Bent taip jis 
nori pasivadinti. "Kova," 
"Keleivis," tai socijalistų 
laikraščiai. O socijalistai 
streikui, anot "Kataliko," 
nieko nenuveikė. Jeigu ir 
prisidėjo, tai labai mažai.

"Pripažįstama minėto 
streiko reikale darbštumas 
kongresmanui Berger’ui, 
bet ar jis savo tikslą atsie
kė? Ką laimėjo streikininkų 
būrys Washingtone? Kokios 
to viso pasekmės?"

Taip, Bergerio darbštu
mas kongrese pasiliko be pa
sekmės, be pasekmės todėl, 
kad jis tik vienas socijalis- ,

ma:
"Didžiausias socijalistiškas 

laikraštis ’Appeal to Rea- 
son,’ išleidžiamas miestelij 
Girard, Kan., andai sustojo 
ėjęs..."

Ir priduria:
"Pirm dešimties metų 

Warren tą laikraštį įkūrė ir 
iš ano paliko milijonierium. 
O dabar kaipo milijonieriui, 
ar pridera bendrauti su soci- 
jalistais?"

Tokią melagingą žinią pa
leido Hearsto laikraščiai, 
mūsiškių ją pasigavo pir- 
bet paskui ją atšaukė. Iš 
miausiai "rimtoji" "Vieny
bė Lietuvninkų,"o dabar su 
džiaugsmu ją atkartoja ir 
brolis "Katalikas.” Jis jau 
sužinojo, kad Warren paliko 
milijonierium ir su socijalis- 
tais daugiau nebenori drau
gauti.

Grynas išmislas. "Appeal 
to Reason" eina kaip ėjęs ir 
sustoti visai nemano. Skai
tytojai auga tūkstančiais, 
kas sąvaitę. Taip pereitoj 
sąvaitėj priaugo 6,000 nau
jų prenumeratorių. Tai yra 
vienas iš aštriausių socijalis- 
tiškų laikraščių. Pusę mi
lijono turi skaitytojų ir kur
gi jam sustoti! Pasirodo, 
kad musų "rimti" laikraš
čiai a la "V. L." ir "Kat." ne
žino ką rašo.

<

lBijo karės su Japonija.

Jau treti metai, kaip Suv. 
Valstijų valdžia bijo, kad 
Japonija nepradėtų karę su 
jomis. Buvo susekti aiškus 
pienai, kad Japonija sten
gias įgyt gerą poziciją prie 
Ramiojo vandenyno ir nesi
gaili tam tikslui pinigų.

Dabar vėl triukšmas pasi
darė Suv. Valst. senate. Se
natorius Lodge įnešė, kad 
butų ištirta, kas darosi Mag- rx , - . Tr.z.
dalenos prieplaukoj, arti kongrese buvo. Kiti po- 
kurios japonai turi nusipir- nai tai republikonai ir de- 

fą'žemę'nupFrko' keli' k% "Katalikas”'garsfna.
- - - Jie nenorėjo ne girdėt apie

darbininkų kovą Lawrence 
ir todėl Bergerio reikalavi
mas, kad streikas butų ištir
tas, likos atmestas. Tas aiš
kiai parodo, kad pakol žmo
nės balsuos už republikonus 
ir demokratus, jiems visuo
met galvos bus skaldomos, 
kad jie prieš kapitalą pasi
priešins.

Toliaus "Katalikas” sako: 
"Darbininkai tik tuomet i 

streiką laimėję kuomet Į 
fabrikantus rūsčiai atsisuko 
visos tautos aponija, kuomet 
kapitalistų tarnai buvo ap
daužę ir be malonės apstum
dę moteris su vaikais. Tai 
koks gi čia dabar butų soci
jalistų nuopelnas? Vienas 
tik vardas be gerų darbų jo
kių nuopelnų negali suteikti 
musu rėksniams. Parodv-v 
kitę savo darbo vaisius ir 
tuomkart pasigirkite." 

Jei "Katalikas" tų vaisių 
iki šiol da nemato, tai neuž
simoka jam ir rodyt, nes vis- : 
tiek jis nesupras. Kas mo- '

f

L'brangiai. Gali kapitalistai / 
išleist agentus, kad supirk-4
tų produktus nuo farmerių, h 
mokant jiems biskį bran- 1 
giau arba ir tiek pat, kaip 
miestuose o tuomet atvira 
proga vėl brangint viską, nes 
farmeriai jau neturės ko at
vežti. Ne tik čia minėtas, o 
ir daug kitų progų atras ka
pitalistai, kad pasinaudot iš 
publikos.

Vienok Shank parodė, kad 
kapitalistiškoji sistema yra 
ne tik nereikalinga, o bai
siai kenksminga. Kiekvie
nas protaujantis žmogus su
pranta, kad maistas ir kitos 
gyvenimo reikmės brangsta 
tik todėl, kad jos eina per 
rankų rankas ir vis su nau
ju pelnu kiekvienoms ran
koms.

Jokia kita sistema, kaip 
tik socijalizmas, nepanaikys 
tavorais pirkliavimo. Tie
siai iš vienų produktorių 
rankų į kitų produktorių 
rankas tavorai eis tik prie 
socijalizmo. Taip sakant, 
tuomet įvyks teisingai nu- 
reguliuotas produktų dalini- 
masi tarp įvairių produkto
rių

kę 4—5 milijonus akrų že-imokratai, tai tokie patįs po- 
mės. r_ 
metai atgal viena japonų 
kompanija. Žemė neder
linga ir niekam netikus, to
dėl manoma, kad ji paimta 
dėl apgyvendinimo japonų 
ir jų kariumenės sustojimo, j 
Ištikro, čia japonų apsigy- 

išnaudotojail veno labai daug. Laivai su
- ■ Japonijos vėliavomis atplau

kia labai tankiai ir mikado 
valdžia skirianti 8 milijonus 
dolerių tų laivų plaukioji
mui. Jie gal pastoti į šar
vuočius ir stot į mūšį .

Įnešimą svarstys abu par
lamentu ir bus užklausta Ja
ponijos valdžia, kodėl ji kė
sinasi užviešpataut Magda- 
nenos prieplaukoj ir kam 
steigia savo koloniją Ame
rikoj, kur nedaleidžiama nė 
vienai šaliai tą daryt.

Reikia tikėtis, Japonija 
tokio užklausimo nenusigąs, 
nes ji žino, ką daranti.

Suvienytos Valstijos įsa
kė savo kariumenei, esan
čiai ant Filipinų, grįžt kaip 
galima greičiau į Ameriką 
ir užimt vietas žemojoj Kali- ka dafvkuš "matvti ’ tikroj 
formjoj ir kitur, kur japo- šviesoj, tai mato ir be paro- 

! dvmo, kad sustreikavus<7 7

Lavvrence’o audėjams, neat
važiavo pas juos nė demo
kratai, nė republikonai, nė 
klerikalai. Atvažiavo soci
jalistai Ettor ir Giovannitti 
ir pradėjo darbininkus or
ganizuoti. Demokratai su 
republikonais juos areštavo, 
o kunigai apšmeižė, kaipo 
riaušininkus. Atvažiavo 
tuomet Haywood, Traut- 
mann, Bedard, Yates — tie 
irgi socijalistai. Jie paėmė 
streiką į savo rankas, pasta
tė reikalavimus ir tol kovo
jo, kol kompanijos nenusi
leido. Jie sumanė pieną į 
siųsti streikuojančių vaikus 
į kitus miestus, kad sujudi
nus daugiau visuomenę, 
spauzdino atsišaukimus, lai
kė prakalbas ir visuomenė 
likos sujudinta. Bet tai tik 
ačiū socijalistams ir jų laik
raščiams. Demokratų ir 
republikonų spauda apie 
streiką melavo, o tikrąjį da
lykų stovį slėpė. Bet ačiū 
socijalistams, streikas lai
mėtas. 
Atskaitos parodo, kad 60 
procentas aukų sudėta strei
kui vienų tik socijalistų. 
Tarp lietuvių taipgi dau
giausiai streiką rėmė "Ke
leivio" skaitytojai; jie sudė
jo apie $2,000.00. Taigi musų

I

• Tikėjimo bjaurumas.

Kad iš 2 ir 2 pasidaro 4, tą 
pripažįsta visų tautų žmo
nės. Tokis visų tautų spren
dimo supuolimas apsireiškia 
ir kituos dalykuos, kurie yra 

• tikromis teisybėmis.
Visai ką kitą męs mato

me su tikėjimais: netoli kie
kviena tauta turi kitokį ti
kėjimą; neretai net vienos 
tautos žmonės yra pasis
kirstę į tikėjimiškas sektas; 
galima sakyt, ir pas to pa
ties tikėjimo žmonės : 
randa skirtingas ;
mas apie apeigas, Dievą irtt.. sėjas iš proto išeitų, jis vis- 

Vien tik iš to pasidaro ai- gi turi pasilikt teisėju ir kad |

Galės atstatyt teisėjus.
Kada pernai liko pripažinta 
Arizonos teritorija valstija, 
tad prezidentas Taftas darė 
kliūtis ir nenorėjo pasira
šyt po pripažinimo, nes ten 
gyventojai turėjo Įvedę tiesą 
atsaukt teisėjus, jei tie pasi
rodo neatsakančiais arba 

atsi-k prasižengia. Taftas yra 
suprati- tos nuomonėsK kad nors tei-

I

nai gali pradėt mūšį.
"Katalikas" apie Lawren- 

ce’o streiką.

Pagaliaus ir Chicagos 
"Katalikas" įkišo savo dvi-i 
leki į Lawrence’o streiką. 
Jis nori pasakyt, kad prie to 
streiko laimėjimo socijalis
tai nieko nepridėjo ir kad | 
"Keleivis," Kova" ir kiti 
socijalistų laikraščiai "pu
čia tik išsvajotą giesmę," 
buk jie yra tikrais darbinin
kų užtarėjais.

Ant kito "Kataliko" pus
lapio metasi į akis pusė tu
zino politiškų apskelbimų. 
Vis tai republikonai ir de
mokratai. Prie kiekvieno 
paveikslo stambiomis raidė
mis sustatyta: "Balsuok už 
Ji”

Demokratai ir republiko
nai, tai tie žmonės, iš kurių 
susideda Lawrence’o audi
nyčių savininkai, milicija, 
policija ir kiti dabartinės 
valdžios nariai, 
savininkai taip išnaudojo 
darbininkus, kad šie pasta
ruoju laiku nė pavalgyt ne
galėjo sočiai iš savo uždar
bio. Daugelis gaudavo po 
9 centus į valandą. Ir kada 
tie žmonės sustreikavo, ka
da jie pareikalavo sau dau
giau duonos, demokratai ir

Audinyčių

Maistas pigesnis 
Indianapolij.

Maistas taip pabrango, 
kad darbininkai visai turi 
________ j su apetitu ir 
nuolatos ginčytis su kišenių. 
Jei da Amerikos darbininkai 
nebadauja, tai visgi pilną 
pusbadį kenčia.

Rodytųs, kad produkto- 
riai, t. y. maisto gamintojai 
arba ūkininkai nepaprastai 
pabrangino savo tavorus. 
Pasirodo vienok, kad ūki
ninkai už savo tavorus ne
gauna nė kiek brangiau, 
kaip ir tuomet, kada mais
tas buvo pigus. Vadinasi, 
skundžiasi ūkininkas, skun
džiasi ir darbininkas mieste, 
kuriam reikia pirkt maistą.

Indianapolio majoras S. 
L. Shank aiškiai parodė, kas 
tavorus, pabrangina. Jis, 
kaipo farmerio sūnūs, žinojo 
jog farmeris negauna dau
giau už savo produktus, nes 
tam tikri pirkėjai superka 
juos pas jį, o paskui veža į 
miestą ir parduoda į dide
lius sandelius, iš kur perka; 
mažesnieji sandeliai, o iš tų. 

•jau ima krautuvninkas, ku
ris parduoda publikai.

Produktų kraustymas iš 
vietos į vietą po kelis sykius, 
agentų gaujos nusamdymas 
tavorų supirkimui ir įsiuliji- 
mui, pačių pirkėjų ir parda
vėjų pelnas — viskas tas 
taip pabrangina tavorus, 
kad abelnai imant farmeris 
tegauna tik 50 procentą. 
Majoras Shank įsakė farme- • 
riams tiesiog vežti tavorus į 

I miestą ir tiesiai parduoti pu
blikai. Iš tos priežasties tūli 
tavorai atpigo daugiau negu 

■ ant pusės. Taip bulvių bu
šelis parsidavinėjo po $1.60. 
Majoras sužinojo, kad far
meriai gauna tik 60c. už bu
šelį. Jis pasiuntė žmogų į 
Michigan valstiją ir liepė 
supirkt bulvių, kurios vago
nais buvo gabenamos į Indi- 
anapolį ir pardavinėjamos 
po 75c. už bušelį. Atveži
mas ir pardavinėjimas iš tos 
sumos pilnai užsimokėjo. (

t *
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KORESPONDENCIJOS
DETDOIT, MICH.

27 kovo pas P. Bulauską 
No 871 Chene gat. apsivogė 
vienas įnamis, Juozas Lap- 
kauskas. Jis išėmė $48.00 iš 
Jono Šatkausko skrynios ir 
nuėjęs į karčemą girtuoklia
vo, o paskui užsuko pas Lig- 
malį ant Graham gat. ir pa
sidėjo pas Ligmalienę $26, o 
pats su merginomis į teatrą 
nuėjo. Šatkauskas, atradęs 
•skrynią išvogtą, pasikalbėjo 
įsu šeimyninke ir nuėjo žiū
rėt pas Ligmalį. Pasiimta 
policija, kuri suareštavo va
gilių grįžtant iš teatro. Poli- 
cistams jis pats prisipažino 
esąs kaltu ir pavogtus pini
gus pasidėjęs pas Ligmalį. 
Policistai nuvedė jį ten ir 
suėmė sykiu Ligmalį, bet tas 
išsiteisino, sakydamas, buk 
nežinojo, kad pinigai yra 
vogti.

Teismas nuteisė Lapkaus- 
ką nuo 1 iki 2 metų į kalėji
mą. Kada teisėjas jo pa
klausė, kam jis vogęs pini
gus, kaltininkas atsakė, kad 
norėjęs atlikt velykinę iš
pažintį ir neturėjęs užmokėt 
$5.00 kunigui.

Lapkauskas yra 25 metų 
amžiaus, vedęs Lietuvoj, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav. 
Amerikoj gyveno 5 metus.

F. Mažamokslis.

RAYMOND, WASH.

Čia dirba keli tūkstančiai 
žmonių giriose prie lentų
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Ryklų. Pastaruoju laiku 
■F darbininkų susirašė į I. 

W. ir 25 kovo nutarė 
Kreikuot. 26 kovo sustrei- 
Bjavo 3 dirbtuvės. 27 kovo 
Kau streikavo didesnės ir 
Knažosios dirbtuvės ir rodės, 
■jog viskas apmirė. Darbda- 
’ viai pradėjo jieškot streik
laužių ir siūlyt augštas al
gas. Atsirado keli lenkai ir 
pora lietuvių, kurie pastojo 
judošiais, bet šiaip visi dar
bininkai laikosi solidariškai 
ir yra pilna viltis, kad strei
ką jie laimės.

Patariu niekam nevažiuot 
į čia darbo jieškot, kad ne
pastojus streiklaužiu.

Streikierių komiteto narys
A. Vaičiūnas.

ATHOL, MASS.

24 kovo L. S. S. kuopa tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo P. 
Jatulevičius iš Lawrence a- 
pie audėjų streiką. Paskui 
kvietė rašytis į I. W. W.. Į- 
sirašė 7 nariai. Ketinama 
pakviesti Haywood’ą ir pra
dėt plačiai organizuoti žmo
nes. Aukų streikieriams 
surinkta $19.15.

J. Kavlaičia. 

EASTHAMPTON, MASS.

D. L. K. Vytauto Kliubas 
nutarė surengt prakalbas 
ant 14 bal. Kalbėt pakvies
tas F. Bagočius.

22 kovo pasimirė čia Pra
nas Tumsa. Sirgo jis apie 
12 sąvaičių. Tikėdamas 
greičiau pasveikt, jis pasi
davė į Northampton ligon- 
butį, bet ten jam pranešė, 
jog išgyti nėra galima. Ka
da jis sugrįžo į savo apsigy
venimo vietą pas V. Šaulins- 
ką, tad jo neįleista, nes šei- 
myninkas nenorįs, kad jo 
bute kas pasimirtų ir jo 
žmona turėtų bijot. Ligonį 
paėmė miestas, ir kadangi 
ligonbučio čia nėra, tad lai
kytas belangėj. Ant ryto
jaus sužinojo apie tai lietu
viai ir parvežė pas Mickų, 
kur tą pačią dieną ir pasi
mirė. Jis buvo vedęs ir tu
rėjo vieną sūnų. Priklausė 
į šv. Juozapo draugystę, ku
ri jį palaidojo.

P. Vizgirdas.

BRIGHTON, MASS.
30 kovo 4 vai. ryte iškilo 

gaisras Hyde Park Skin Ass. 
skerdinyčioi. Pusę dienos 
dirbo ugniagesiai, kol užge
sino. 3 ugniagesiai susižei-: 
dė ir pateko į ligonbutį.

Kamendorius.

GREENPORT, N. Y.
A. A. Bočkauskui, dirbu
siam ant vieno laivo, airvs 
sudaužė akinius, kirsdamas 
per veidą. Lietuvis apskun
dė airį. Teismas nusprendė, 
kad airys turi užmokėti už 
akinius. Dosižinojo apie tai 
laivo savininkas ir tuoj pa
varė A. Bačkauską iš darbo, 
nes esą nevalia yra skųsti.

A. Bačkauskas.
DENVER, COL.

Čia buvo atsiradęs darbš
tus vyrukas P. Venčaitis, 
kuris pasidarbavo, kad su
rengti prakalbas, suorgani
zavo chorą, bet pavyduoliai 
ėmė jo neapkęsti ir perse
kioti, tad jis ir pasitraukė 
nuo darbo. Nors jie tvirti-| 
no, kad ir be jo gali taip pat 
veikti, vienok dabar visai jų 
nesimato. Jaunikis.

BUTTE, MONT.

250 socijalistų liko paleis
ta iš darbo. Mat, pereitaisj 
metais rinkta miesto valdy
ba ir į ją pateko majoru so- 
cijalistas Dunkin; 5 alder- 
manai, prokuroras, polici
jos kapitonas ir teisėjas irgi 
išrinktas iš socijalistų. 
Šįmet, kada aldermanų tar
nystė baigiasi, kapitalistai 
sumanė nugązdinti darbi
ninkus ir ėmė atleidinėt iš 
darbo socijalistus, kurių di-! 
džiuma yra finai. 24 ir 25‘
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Šis paveikslelis parodo, kaipr|SuvienytųĮ|ValstiiŲl kongrese daromi] prie konstitucijos 
amendmentai — priedai. Konstituciją* čia perstato sulužusį medelį.

kovo buvo sušauktas ang
liakasių susirinkimas ir kai-
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MILWAUKEE, WIS.
Čia buvo parengtos pra-

už tokį kompanijos pasielgi
mą. Airiai ėmė rėkt, kad jie 
už finus nenori streikuoti. 
Balsavimuose netoli visi ai
riai buvo priešingi streikui, 
dėl to jis neįvyko.

V. čapas.

GILBERTVILLE, MASS.

18 kovo ant geležinkelio 
vienai moteriai traukinys 
nutraukė abi koji ir tuoj 
pasimirė, kaip tik nuvežė ją 
į ligonbutį.

25 kovo pas mus atsilankė 
kun. Jakaitis išklausyt žmo
nių „griekus” ir gaut atlygi
nimą už juos. Jis nedavė iš
rišimo tiems, kurie nepriža- arba kaip kitų miestų admi 
dėjo kas nedėldienis lanky
tis ant mišių ir keikė bedie
viškus laikraščius.

salės. Tuomet lermas išny
ko. ir parapijonįs nutarė 
kun. Šatkų visai prašalint iš 
parapijos.

Reikia pažymėt, kad kun. 
Šatkui į čia pribuvus, visos 
geresnės merginos atsisakė 
eit giedot ir jam prisiėjo 
surinkt chorą iš „grinorkų”, 
kurios rėkia ožio balsu ir ga
li apsargint parapijonis au
sų liga. Parapijonis.

VVESTERNPORT, MD. 
ir PIEDMONT, W. VA.

Darbininkai maž-daug vi
sur, pradeda laimėti. 10 ko
vo buvo sušauktas ekstra 
susrinkimas Bloomington, 
Md., angliakasių ir nutarė, 
kad iš nedėlios į panedėlį bu
tų prikalta pranešimas prie 
Brayton Coal kompanijos 
kasyklos durų ir kad nė vie
nas darbininkas neitų į ka
syklas, pakol visi nesusi
rinks. Taip ir padarė. 
Panedėlį visi susirinko ir nė 
vienas nedrįso eit į kasyk
las, o laukė ateinant kasyk
lų užveizdos. 7 vai. atėjo jis. 
Pamatė visus darbninkus 
laukiančius, užklausė, kodėl 
neina jie dirbti, ir pasakė: 
„Jeigu kuris nenorės eiti dir
bti, tai galės įrankius neštis 
laukan.”

Darbninkai nenusigando 
ir atsakė vienas iš būrio, 
kad jie su juonetur jokio rei
kalo ir liepė pašaukti patį 
kompaną Braytoną. Tas at
bėgęs baisiai perpyko ir už
klausė, ko jie čia laukia, ko
dėl neina dirbti. Darbnin
kai atsakė, kad jie neis nė 
vienas dirbti, kol nepakels j 
mokesties po 10c. ant tono, 
neduos geresnės vogos ir 
nemokės už akmenų šaudi- 
mą prigulinčiai. P. Bray
ton nesutiko ir atsakė, kad 
jis to negalįs išpildyti, jei 
norite, esą, dirbti, tai dirb
kite už tą patį mokestį ir 
svarai pasiliks tie patįs, o 
jei ne, tai galite eit kur kam 
patinka. O jei visur pakels 
mokestį nuo 1 aprilio, tai ir 
aš pakelsiu, o jeigu nekels 
kitur, tai ir męs to negalime 
daryti. Darbininkai atsakė: 
Męs da šiandien einame, bet 
pamatysim už sąvaitės! Ir 
suėjo visi nusiminę. Bet gi 
už poros dienų past Brayton 
ėjo per vsas vietas ir paaiš
kino darbininkams, kad pri- 
dėsiąs algos ir pagerinsiąs 
svarus. Net ir ateinančios 
algos bus užmokėtos pagal 
reikalavimą. Pirma buvo 
mokama už toną po 50c. ir 
55c., o dabar jau po 60 ir 65c.

M. L. Balčiūnas.

tetas prašome iš apielinkės 
j kalbėtojų atsilankyti paagi- 
t tuoti lietuvius, pagelbėti 

mums kovoti toj sunkioj va
landoj. '

Aukas siųskite sekančiu 
atrašu: '

Mr. Gustaf Copper 
43 W. 4-th st., Lowell, Mass. 
arba pas lietuvių komitetą: 

įRev. Chas. Urbanavičius ir 
A. J. Versiackas, Rogers st.

"DeLEI pavogimo 
RAčIUTeS laiško.

„Keleivio” No. 13 draugas 
J. S. Pruselaitis kaltino ma
ne kaipo vagį Račiutės laiš- 

Iko, kurį aš gavęs nuo Wa- 
terbury’o tautos „pa tr i joto” 
ir slepiąs nuo ko tą laišką ga
vęs. Prie tam „draugas” 
Pruselaitis vadina ir Sirvy
dą su „draugu” Račkausku 
naturališkais melagiais—vis 
dėl to vogto laiško.

Kad ištirti tą dalyką ir pa
rodyti visuomenei tikrąjį— 
pirmąjį—vagį, tą Waterbu- 
ry’o tautos patrijotą, aš 
reikalauju trečiųjų teismo 
ir iš savo pusės skiriu drau
gą S. Michelsoną, "Keleivio” 
Redaktorių, arba drg. P. 
Butėną arba drg. Vidiką, 
*Kovos” Redaktorių; drg. 
Pruselaitis lai pasiskiria iš 
savo pusės teisėją, o tie du 
pasiskirs trečiąjį teisėją. 
Teismo vietą skiriu „Tėvy
nės” Redakciją, kaipo ir su
tinku ant neprigulmingos 
vietos, New Yorke, ant 5 d. 
gegužio, 1912, ant 10 vai. 
pirm pietų.

Trečiųjų teismo darbu bus 
1 tiktai ištyrimas tos vagys
tės. Draugas Pruselaitis pa
rodys originališkąjį vagį, 
kuris perėmė jo laišką ir man 
prisiuntė; o jeigu drg. Pru
selaitis nepataikytų, nes į- 
taria „du patrijotu”, tada aš 
apsiimu ir pažadu parodyti 
tikrąjį laiško vagį ir tada iš- 
landinsime ylą iš maišo.

Kaltoji pusė — drg. Pru
selaitis, arba aš — turėsime 
užmokėti baudą nuo $25.00 
Aušros Draugijos iždan ir 
teisėjų išlaidas. Pinigus 
bent po $25.00 reikės uždėti 

- už rankų pirm tyrinėjimo 
pradėjimo.
New York, 5 bal., 1912.

P. Mikolainis.

P. S. Musų nuomonė, tą 
dalyką butų galima užbaigt 
ir be trečiųjų teismo, jeigu 
p. Mikolainis pasakytų vie
šai, kokiu keliu tą laišką ga
vo. Nereikėtų tuomet lai
kas gaišinti ir pinigus mėtyt 
kelionei. Red.

RAYMOND, WASH.

Streiko pasekmės. Kom
panijos ir miesto valdžia ne
galėdama priversti darbi
ninkus už dyką dirbti, su
manė išvaryt iš miesto visus 
streikierius. 30 kovo pradė
jo daryt kratas ir priversti
nai varyt prie darbo, kurie 
nesutiko eit prie darbo, tuos 
areštavo ir vedė ant stoties, 

ra širdį, nes žinote gerai, o atėjus traukiniui suvarė

*

' na iš Kauno gub., Linkavos, 
10 metų dirbo So. Boston’e, 
Mass.,cukernėj. Linkoln’e 
gyveno 7 metus; labai mylė
jo gerti degtinę; sakydavo, 
kad turįs brolį So. Bostone 
ir pačią, su kuria negyveno. 
Brolis jo gyvenąs ant Gold 
st., So. Bostan, Mass. Atra
do pasikorusį girioj ant me
džio 31 kovo. F. žilaitis.

Partijos lietuvių skyriaus. 
Kalbėjo sekanti kalbėtojai: 

miesto advokatas Hone ir 
lietuviškai S. Dargužis ir F. 
Pobedinskis; buvo pakvies
tas ir P. Puskunigis iš Chi
cago, bet atsisakė.

Miestas Milwaukee „Ke
leivio” skaitytojams išda- 
lies yra žinomas. Čia yra 
socijalistiška miesto valdy
ba, kuri tur gerą autoritetą 
darbininkų tarpe ir baisią 
neapykantą iš kapitalistų 
pusės už tai, kad miesto ad
ministracija netarnavo ka
pitalizmui, kaip pirmiau,

CLEVELAND, OHIO.

31 kovo tapo surengtos 
prakalbos LSS. 3 kp. Kalbė
jo d-rė Baltrušaitienė ant 
temos: ”Gamtos tiesos ir 
kaip su joms naudotis.” Ai
škiai nupiešė praeities ir da- 
bartiespoziciją. Kvietėprisi- 
rašyt prie LSS. ir balsuot 
už tą partiją busiančiuose 
rinkimuose; kurie mėgsta 
alkoholį, geriau, kad nesira- 

Gabrys. mui nepatinka. Kapitalistu į
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nistracijos, bet, priešingai, 
uždėjo akyvą kontrolę ant 
visų ištaigu, kas kapitaliz- ? .

Visa publika klausėsi su do- 
ma išskiriant vieną alkoholi
ką, kuris pradėjo murmėt ir 
kenkt kalbėtojai. Bet, Jė
zau Marija, kad užpuolė mo
terėlės ant to niekšo, tai ką 
sprando nenusuko ir išvijo, 
kaip šunį lauk. Ir po tam nė

partijos — republikoniška 
ir demokratiška ir dirbtu
vių sąjunga šio apskričio 
susivienijo ir 3 išrinko kiek
viena po 9 žmonės į rinkimų 
komitetą ir tie 27 nominuo
ja Dr-ą Badingą Į majorus,

ta ta (teckj i kasierius ant bepar-Lsni.Ps^’ psi, rodos, pabijojo 
D. Deve.į tikėto su tikslu su-

LOS ANGELES, CAL.
Lietuvių Laisvės Kliubas 

ir LSS. 39 kuopa atidarė čia 
savo salę 19 kovo, kur bus 
laikomi susirinkimai ir knv-«/

gynas. «*.
Yra čia vakarinė mokyk

la, bet tik du vaikinai iš lie
tuvių ją telanko.

GARY W V 4 mušt darbininku balsavimus
26 kovo čia, 4 mylių atstu i £ balandžio Dabar verda 

nuo mesto, anglių kosyklose baisl. k°va 
ivvko bais eksplozijai Žu-Pos Jr .bępartyviskųjų; be- 
vo 108 žmones.
vaikai verkia 
nelaimės vietą.

P. Grigaliūnas.

McCURTAIN, OKLA.
20 kovo čia įvyko eksplio- 

zija anglių kasyklose, ir žu
vo 24 žmonės, tarpe kurių ir 
8 lietuviai. Dabar juos ap
draskytus ir pajuodusius 
traukia lauk.

P. Vaškevičius.

KLAIDOS ATITAISIMAS. 
Scranton, Pa.

Čia turiu perstatyt tą žinu
tę, kuri tilpo „Kel.” apie 
dinamitavimą šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčios. Ten bu
vo pasakyta, kad dinamitas 
buvo padėtas ant vėliavos 
akmens. Turi būt: padėtas j 
ant paprasto akmens, pas 
pačią Jono Jurkaus stube- 
lę. Dinamitas eksplioduo- 
damas suplėšė akmenį ir ap
draskė karidoriauš stogelį. 
Girdėt, kad dinamitatorius 
bus greitu laiku susektas.

M. šliakys.

I

MhtPrą ir partyviškieji arba kapitalis- 
ir renkasi į ta.skl agitatoria. kariauna su

* pinigais ir degtine ant susi
rinkimų ir šaip, o S.-D. P.

. dora ir gerais užmany- 
: mais. Matysim, kas laimės, 
jL.S.S. taip pat rengia pra
kalbas ant 31 kovo Sv. Uni-; 
versitySettlement 861 — 1 
Avė., 2-rą vai. po pietų, kur 
kalbės Wisconsin’o valsti
jos senatorius Gaylord an
gliškai ir S. Dargužis lietu- •'V’l •viskai.
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Milwaukietis.

LINCOLN, N. H.

28 kovo pasikorė lietuvys 
Mikolas Brazas. Jis iš ryto 
atėjo i dirbtuvę dirbti, pa
dirbo iki 8:40 vai. ryto, pa
prašė pas savo draugą taba
ko ir pasakė, kad jis mirsiąs 
už 10 min., ir dingo iš dir- 
tuvės apsirengęs darbinė
mis drapanomis; geresnės 
drapanos liko dirbtuvėj. Jis 
jau ketino pasikarti penki 

: metai atgal. Amerikoj pra
gyveno apie 21 metus, paei- 

J
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Atsišaukimas į visuomenę.
Gerbiamieji pasaulio 

darbininkai:
Męs streikuojanti darbi

ninkai šaukiamės pagelbos 
nuo jūsų, kad būtumėte ma
lonus sušelpti mus tokiame 
varge ir prisiųstumėte aukų 

labiausiai patiko vi- kiek kas galite, o męs busi
me labai dėkingi už jus ge-

kad męs neišėjom į kovą su visus į vagonus. Bet kon- 
pilnais kišeniais; męs išė-1 
jom tik su tos dienos pragy
venimu, nes nebuvo iš kur 
būti turtingais, kadangi už
darbiai buvo labai maži: vos 

ninkai turėjo sutaisę keletą 6 — 7 doleriai ant sąvaitės, 
moterų, tarpe kurių buvo o reikėjo išlaikyt šeimynas, 
Kelnerienė, Antanavičienė, tokiu budu męs negalėjome 
Daukšienė ir Ambravičiutė. būt turtingais ir esame pri- 
Prisiėjo šaukt policistą, kad versti šauktis pagelbos nuo 
jas numalšintų. Policistui jūsų, broliai darbininkai, 
viena katalikė drožė per vei- Podraug užprašom ir kalbė- 
dą. Tas pasikvietė da 6 po- tojus, kad^ atsilankytų paa- 
licistus ir nugabeno ponią —
Kelnerienę į šaltąją. Ji tu
rėjo užsimokėt bausmę.

Kun. šatkus norėjo pra
šalint parapijos komitetą, 
o išsirinkt naują. Parapijo
nįs stovėjo už senąjį komi
tetą. Kada klausymas leis
tas per balsus, tad parapijo
nįs paėmė viršų. Kunigas . 
ir jo šalininkai prašalinti iš męs Lowell’o streiko komi-

kaip sufragisčių. Po pra
kalbos deklamavo U. Matu- 
lioniutė ir J. Naujokas. Bu
vo renkamos aukos Lawren- 
ce’o streikieriams, iš 300 v- 
patų tapo suaukauta $18.50. 
Kalbėtoja skaitė referatą 
apie „Industrijos higieną” 
kas I ’ ' 
siems.

A. Šmulkštys

NEW HAVEN, CONN

21 kovo atsibuvo Šv. Ka
zimiero parapijos mitingas. 
Kaip ir visuomet, keltas bai- 

Isus trukšmas. Kunigo šąli-
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gituoti lietuvius, nors čia ir 
yra pora kalbėtojų I. W. W. 
unijos, bet kalbėtojams kal
bant per dienas ir iškalba ir 
sveikata mažinasi, todėl bu
kite malonus atsilankyti ir 
pagelbėti musų vadovams 
J. Smithui ir M. A. Rusec- 
kui, nes tie vaikinai dirba 
per dienas ir naktis, todėl

duktorius be tikietų, nors ir 
streikierius atsisakė vežti. 
Tada policija liepė streikie
riams nusipirkt tikietus kur 
kas nori ir jeigu kurie to ne
padarys, grąsino išvežti ten, 
iš kur niekad negalės sugrįž
ti. Vienog streikieriai to 
nepabūgo ir tikietų nepirko, 
tada tapo suvaryti į tam tik
rus karus ir vėliau išvežti. 
Eina gandas, kad buvo su
rinkta keliolika dolerių už
vedimui bylos prieš tokį 
priešteisišką pasielgimą, 
bet šerifas ir tuos konfiska
vo. Matote, kokios neteisy
bės dabar daromos. Jeigu 
Raymond’o darbininkai bu
tų organizuoti, arba prigu
lėtų prie socijalistų kuopos, 
tada galėtų daug gero pa
daryti patįs sau.

K. Chesunas.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

— Žinai ką, Maike? Aš 
vakar norėjau pasikarti, tik 
medžio šaka nulužo ir aš 
nudribau ant žemės.

— Turbut, tėve, girtas bu
vai ar iš proto išėjai?

— Kodėl, vaike? Ar tu 
manai, kad nusišaut ar nusi
nuodyt geriau? Pats žinai, 
kad revolveriai brangus ir 
aš praleisčiau visus pinigus, 
jeigu gerą reikėtų pirkt, nes 
aš kietas ir bile kokiu ne
persišausiu.

— Nors tu, tėve, ne kasžin 
kaip išrodai, vienok nenorė
čiau, kad pats save nusižu- 
dytum. Ir taip pilnas pa
saulis visokių nelaimių, nuo 
kurių nuolatos reikia sau
got savo gyvastį.

— Taip, Maike, kad žmo
gus sveikas ir gali dirbti, 
tuomet jį visur leidžia ir jam 
bepigu nusižudyt, o pasenk 
tu, tai taip ir saugoja tave, 
net ir policmanas nemuša 
per tokias vietas, kurios pa
vojingos.

— Kokiu budu tu tai išty- 
riai, tėve?

— Žinai, vaike, aš sykį at
siguliau ant geležinkelio ir 
norėjau, kad suvažinėtų, bet 
mašinistas pamatė mane, 
sustabdė traukinį, sugavęs 
nuvežė mane į miestą, kur 
turėjau teisintis ir ką tik į 
beprotnamį nepatekau. Ki
tą vėl. sykį norėjau po karu 
palįsti, bet konduktorius 
sustabdė jį ir ėmė mane vi
saip keikti. Kada aš užsige
riu, tai vis kišu galvą polio-
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užmuštų, bet jis vis muša 
per padus, šonus ir kitas 
minkštas vietas. Tiesiog aš 
neatrandu, kas mane nužu
dytų ir priverstas esu pats 
nusižudyt. '

— Kodėlgi, tėve, tu nori 
nusižudyt?

— Kąd aš nereikalingas 
esu, vaike. Tu žinai, kad aš 
visą amžių sunkiai dirbau, 
kojos mano sulinko, pats li
kau į mešką panašus, pavar
gęs, nesveikas, — o neturiu 
jokio smagumo iš viso savo 
vargo. Pats matai, kad aš 
apdriskęs, purvinas ir darbo 
negaunu. Tiesa, tu 4nane 
užlaikai, bet ir tu uždirbi 
mažai, pats skursti dėl ma
nęs. Aš esu tau apsunkini
mu. Niekam smagumo aš 
negaliu padaryt ir visi neap
kenčia manęs. Aš jaučiu, 
kad bereikalingai užimu vie
ta ir kitus varginu, o prie to 
visko ir pats nė geram mais
tui. nė butui, nė drabužiui, 
nė išeigoms pinigų neturiu. 
Velyk jau man pasikarti.

— Labai man, tėve, gaila, 
kad šis- surėdymas atima 
nuo žmogaus visas pajiegas, 
viltį ir smagumus, o privaro

f

manui, kad kirstų per ją ir Jie skeletai su ilgais be mė

prie tokio stovio, kad žmo
gus atranda savo gyvastį 
nereikalinga.

—Man rodos, nedaug yra 
tokių nelaimingų, kaip aš.

— Net perdaug, tėve. 
Skaitlinės parodo, kad vien 
tik Suvienytose Valstijose 
laike vienų metų, tai yra 
1911 metupse, patįs nusižu
dė 12,242 žmonės. Apsistok, 
tėve, ant šios skaitlinės ir 
pagalvok , kiek tai baisių 
tragedijų įvyko vienais me
tais. 12,242 žmonės išdrįso 
patįs savo ranka atimt sau 
gyvastį. Suprask, kad gy
venimas jų Ūko nepaprastai 
kartus.

— Ar čia Amerikoj - tiek 
nusižudė?

— Taip, čia, toj šalij, kuri 
vadinasi laisva, drąsi ir tur
tinga. Toj šalij kas mėnuo 
nusižudė daugiau negu po 
tūkstantį žmonių.

— Man stebėtina, Maike. 
Tai sakai, kad kas diena nu
sižudo po kelis žmones.

— Ne po kelis ^ėve, o po 
34 žmones. Jšeina, kad kas 
valanda žūva netoli po pus
antro žmogaus. Ir netoli 
visi tie nelaimingi, bevilčiai 
žmonės nusižudo dėl ekono
miškų kliūčių. Galima sa
kyt, kapitalistiškas surėdy
mas yra žudysčių surėdymu 
ir šimtai tūkstančių saužu- 
džių skeletų rodo pirštais į 
savo žudytoją-kapitalizmą 
ir meta jam prakeiksmą.

— Maike, tu manęs ne- 
gązdink. Man taip ir matos

j

sos pirštais, kurie rodo, kas 
juos nužudė. Aš pradedu bi
jot ir pats jau neeisiu kartis.

— Geriau, tėve, ir padary
si. Velyk padėk savo svei
katą ir gyvastį prašalinimui 
šio biauraus surėdymo, ku
ris tiek daug aukų nuneša.

Nėra darbų.
Tam tikras vakarinių 

valstijų biuras praneša per 
laikraščius, buk daugelis 
žmonių važiuoja i Californi- 
ią, Washingtono valstiją, 
Meksiką ir kitur, pasitikė
dami gaut darbą, neš abel- 
nai yra manoma, kad vaka
rinėse valstijose darbą yra 
lengviau gaut. Biuras skel
bia, kad darbininkai nesi
skubintų Į vakarus, nes ten 
esą labai daug bedarbių ir 
darbai eina visai prastai.

Beto, dabar ten prasidėjo 
girių darbininkų streikai, 
kurie da labiau padidino be
darbiu skaitlių. Nėra ten 
ko skubintis.

žmogus ne pyragas —ne
perlauš!.

Nevvk Dievo i medžius, 
nes paskui neišprašysi.

Ką reiškia šitas streikas
i
jie kitą sykį bijotų iššaukt 
streiką. Vienok gerai yra 
žinoma, kad po kiekvieno 
angliakasių streiko anglis 
žymiai pabrangsta. Mat, 
anglių kasyklos randasi vie
no trusto rankose, nors jis 
vadinasi įvairiais vardais. 
Pats ankliakasis jau turi 
brangiau mokėt už anglis. 
Ta pati našta krinta ir ant 
kitų darbininkų. Vadinasi, 
jei angliakasiai laimėjo, tai 
ne iš kišeniaus savo darbda
vių, o iš burnos pusiau alka
nų savo brolių darbininkų, 
kurie taipgi savo laimėji
mais pabrangina kitus tavo
ms, kuriuos angliakasis tu
ri pirkti.

Išeina, kad vieni unijistai 
kitų neskriaudžia, nes jie 
greičiau iškovoja didesnes 
algas ir visų jų daromie
ji produktai lygiai brangsta. 
Labiausiai lieka nuskriaus
tas tas, kurį American Fed- 
eration pripažįsta prastu 
darbininku ir nepriima jį. į 
savo tarpą arba reikalauja 
n.uo jo to, ko jis negali išpil
dyt į ją įstodamas, t. J. per- 
brangaus įstojimo.

Skaitytojas mato, kad nuo 
angliakasių laimėjimo kapi
talistai nenukenčia. Čia yra 
reikalinga daugiau kas, kad 
padidinta alga liktų padidi
nimu, iš kurio galėtų geriau 
gyvent. Čia jau amati- | 
nė unija negali atsiekti tik- j 
slobe politikos, kurią AmerL 
can Federation of Labor 
draudžia.

Darbininkai turėtų išsi
rinkt sau tokią valdžią, kuri 
įstatymais uždraustų kelt 
kainas ant tavorų. Arba — 
visa išdirbystė ir pelnas iš 
jos butų pavestas patiems I 
darbininkams.

Patartina angliakasiams 
rašytis į Industrial Workers 
of the World organizaciją, 
kuri žengia tikresniais ke
liais.

Ir lai šis streikas būna le
kcija ateičiai.

A. Antonov.
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Iš visų kraštų girdžiame 
apie darbininkų judėjimą: 
vienur revoliucijos vikdina- 
mos, kitur milžiniški strei
kai vedami. Galima pažy- 
mėt, kad darbininkai jau 
atvirai pradeda eit po soci
jalistų vėliava ir nepasiduo
da suvedžiojimui tų organi
zacijų, kurios gyvuoja, kad 
neleist darbininkams matyt 
tikros šviesos. Apie 2 mili
jonai Amerikos darbininkų 
turi laimę ar nelaimę prik
lausyt į tokią organizaciją 
—tai American Federation 
of Labor. Jos principu iki 
pat šiol buvo nesikišti į poli
tiką, vienvt darbininkus 
prie amatų ir vest streikus. 
Tas vienvjimas ir paskirsty
mas į grupas sykiu su orga
nizacijos ižduotais aprube- 
žiavimais tankiai trukdo 
darbininkų kovą labiau, ne
gu jie butų visai neorgani
zuoti. Juk kada Lawrence’o 
audėjai streikuoja ir kapita
listams prireikė išleist suve- 
džiojančius atsišaukimus, 
kada laikraščiuose kas nors į 
meluojama prieš streikie
rius, tad tos pačios unijos na- 
riai-zeceriai atlieka darbą, 
nes, mat, jie ne audėjai ir jų 
unijos skyrius nestreikuoja. 
Pasinaudodami tokia orga
nizacija, kapitalistai neretai 
pastato unijistus streiklau
žių vietoj.

Bet eisime prie paties 
branduolio. J.

United Mine Workers of 
America unija, kuri yra da
limi American Federation 
of Labor, iššaukė angliaka
sių streiką, kuriame daly
vaus apie 500 tukst. žmonių

Kas gali nelinkėti streikui 
pasisekimo? Jei jis pradė
tas ir da su geru tikslu, ang
liakasiai jį turi laimėti.

Bet keistumas tame, kad 
angliakasių unija,, turbut, 
niekad neleidžia per balsus, 
kiek žmonių nori streikuot, 
o kiek yra priešingų:jos val
dyba padaro derybas su ka
pitalistais ir tuomet prade
da streiką.

Angliakasių unijos virši
ninkai J. White, J. Mitchell, 
S. Gompers ir kiti poneliai 
jau prieš metus praneša ka
pitalistams, ko angliakasiai 
reikalaus ir dėl ko jie strei
kuos. Nesunku tad kapita
listams iškalno priversti an
glių tiek, kad paskui nejaus
ti streiko per kelis mėnesius. 
Neveltui angliakasiai turi 
streikuot po pusę metų ir il
giau. Ir šį sykį sakoma, 
kad streikas gali prasitęst 
nuo 6 iki 8 mėnesių.

Da blogiau, kad angliaka
sių sutartis visada pasibai
gia 1 balandžio, nuo kada 
kurui anglių beveik nereikia 
ir darbai sumažėja. Kadan
gi anglių reikalavimas su
mažėjo, tad bepiga kapita
listams nesispirti kelis mė
nesius ir pavargint strei
kierius.

Daleisime, angliakasiai po 
kokių 6 mėnesių išlaimėtų 
ir net po 25 procentus gavo 
daugiau. Jie turi tuomet 
dirbt be sustojimo du metų, 
kol sugrįžš ta suma, kokią 
galima butų buvę .uždirbt 
laike streiko. Taigi kada 
praeis dveji metai po strei
ko, tai nenuoalsus darbi
ninkas galės tarti: ”Ačiu 
Dievui, iki šiol da nieko iš 
streiko nelaimėjau, tik su
grįžo tas, kas buvo laike jo 
pralaimėta.” O kas ginčvs, 
kad už dviejų metų jam vėl 
neprisieis streikuot? Ir kas 
tikės, kad net 25 procentą 
jis išlaimės? >

Bet tiek to. Jei laimėji
mas liktų tikru laimėjimu, 
galėtume nesirūpint, kada 
pralaimėjimas sugrįžš, nes 
tik paėmimas viršaus ant ka
pitalistų daug reikštų ir gal

Viskasjas, kas tik kruta, 
daro balsą. Menkiausis 
daikto pajudinimas, jo su- 
drebėjimas pagimdo ore 
bangas, kurios eina į visas 
puses nuo sujudinimo vie
tos. Juk vra žinoma, kad</

balsu vadinasi oro judėji
mas, o jis negali nesusiju
dinti, kada kas nors jame 
pakruta, tuomet ir jis ban
guoja ir tos bangos eina į 
neaprubežiuotą tolį. Tiesa, 
męs galim jas pastebėti tik 
iš pradžios, t. y. išgirstame 
jų bangavimą netoli nuo tos 
vietos, iš kur jos kilo, vienok 
paimkite bevielinį telegrafą, 
tą pusėtinai jautrų aparatą, 
ir galite jau pagaut oro ban
gų skridimą už daugelio 
mylių. Bet juk negalima 
sakyt, kad bevielinis tele 
grafas yra jautriausiu į- 
rankiu ir kad jis gali pažį- 
mėt smulkiausias oro ban
gas, pasidariusias nuo kokio 
nors daikto sujudinimo.

Musų ausis nėra tiek to
bulos, kad išgirsti kiek nors 
smulkesnes oro bangas. Męs 
girdžiame tik tada, kada 
daiktas yra labai sukrečia
mas arba kokiu nors budu 
oras sujudinamas. Šiaip 
męs negirdžiame, kada dai
ktai judinami kiek silpniau. 
Kur kas geriau girdi už mus 
tūli gyvuliai. Taip šuo gir
di kelis sykius geriau už 
žmogų. Jis gali būti gana 
toli nuo savo gaspadoriaus, 
o vienok išgirsta švilpimą ir 
šaukimą ir moka atskirti, 
keno tai daroma.

Kada męs metame į van
denį grūdą, męs negirdžia
me balso, bet matome, kaip 
nuo kritimo vietos .pasis- 
kleidžia ratai į visas puses.
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Vadinasi, akįs musų geriau 
mato, negu ausįs girdi. Ra
tai ant vandens darosi nt tik 
nuo vandens sujudinimo, o 
ir nuo oro bangų, kurios pa
sidarė metant grūdą. Gali
te matyt, kad vanduo pasi
lieka ant vietos, o ratai ar
ba lankai ant vandens eina 
gana toli.

Dono Kazokas.

Prieš melą.

Girdėjimas

Pasinaudodama Lawren- 
ce’o audėjų streiku ”Vien. 
Liet.” ir jos gizeliai ėmė ūžt 
ant So. Bostono socijalistų 
ir socijalistiškų laikraščių, 
nors visuomenė plačiai žind, 
kad So. Bostono socijalistai 
ir socijalistiški laikraščiai 
žymiausiai pasidarbavo dėl 
streiko laimėjimo. Kokis 
tai neva streikierių komite
tas, kuris tingėjo parašyt 
atvirutę kalbėtojams, kad 
užkviest ant prakalbų, o ne
tingėjo parašyt sieksninį 
šmeižimą į ”V.L.,” sako, kad 
So. Bostono socijalistiški 
kalbėtojai nesirūpino strei
ku. Tokį ”Vien. Liet.” melą 
sparčiai platina visur besi- 

i mėtas L. Grikštas, kuris va
žinėjasi su kokia mašinpa- 
laike ir rodo karės paveiks
lus. Ypač jis šmeižia F. Ba- 

| gočių, buk tas esąs kapita
listams parsidavęs.

Kadangi melas yra plati
namas viešai, tai aš turiu 

I čia parodyt nors vieną fak
tą, kokių esama So. Bostono 
kalbėtojų. Štai F. Bagočiaus 
laiškas, rašytas į mane: 

i ”Drauge, kviečiate mane į 
Worcester’j su prelekcija a- 
pie Rymo istoriją iš politiš
ko atžvilgio.

Aš manau, kad Liet. Sūnų 
Dr-stė gerai žino apie Law- 
rence’o streiką, taigi pasirū
pinkite, kad butą galima pa- 

I kalbėti ir apie Lawrence’o 
streiką ir pai’inkt kiek aukų. 
Rodos, apie audėjų padėji
mą aiškiai žinote. Jis ap
verktinas...”

Skaitytojas mato, kad pa
tįs kalbėtojai jieškojo pro
gos, kad tik surinkt aukų 

• streikieriams. Pačiame 
Worcesterije per F. J. Bago
čiaus prakalbas surinkta a- 
pie 50 dol.

Reikia da patėmyt, kad 
socijalistiški laikraščiai, v- 
nač ”Keleivis,” mokėjo pub
likai perstatyt audėjų padė
jimą taip aiškiai ir taip su
judino publiką, kad aukos ė- 
mė plaukt daugiau, negu ko
kiai revoliuerjat

Liet. Sunu D-tės narys |
M. Dusevičia.
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I Paskutinis noras.
— Ką pasmerktasis norė

tų ant paskutinių pietų?
—Iškepkit man budelį, 

kuris turi mane karti.

Atsikirto.
Vienas piktas vyras klau

sia vienos senmergės:
— Pasakyk tamista, kodėl 

merginos, jei neišteka, po 30 
metų eina į davatkas

Ji ant .to: — Dėlto, kad 
padėkavoti Dievui, jog ap
saugojo jas nuo vyro.

LOWELL’O STREIKIERIAMS.

OELWEIN, I0WA.
Sumanėm parinkt aukų Lawrence’o 

streikieriams ir vienoj stuboj susirin
kime surinkom $15.95. Kurie neatsi
lankė ant susirinkimo, ; tų stubas at- 
rilankė A. Tamošiūnas ir P. Pauliu
kas ir surinko $8.10. Aukavo šios v- 
patos: T*. Pauliukas $3.00; J. Gadva- 
nauckas $2.00; P. Pauliukas, A. Ta
mošiūnas, A. Brazere, A. Stationis, M. 
Girunas, K. Ambrasas — visi po 1.00; 
•T. Kirstukas, A. Valiulis. J. Pauliu
kas, T. Girgaliuniutė, K. Kudokas, J. 
Salasevičia, J. A.mbrazas, A. Matai
tis, A. Kudokas, J. Akelaitis, M. Pau- 
liukienė, A. Likienė, J. Ulbikas. L. 
Brazdžius, J. Brazdžius, Kaz. Petro
nis, M. Savickas, A. Stankevičius, P. 
Bratenas — visi po 50c; S- Oleksink, 

K. Jučas, P. Peleckis, J. Janučiq 
Kirstukas, K. Likiutė, S. Mūzas 
Girunas, K. Likas, J. Jasiukevičii 
F. Likas po 25 c; J. Kudokas 30J 
Rudokienė ir A. Kudokaitė po 20c; 
Likiutė 10c; viso $24.05.

, A. Tamošiūne
Pinigai pasiųsti tiesiai į Lawrence.

ROSIYN, WASH.
D. L. K. Vytauto draugystė paau

kavo iš savo iždo 8 dol ir nariai su
metė $11.35; viso labo pasidaro $19.35.

Aukos gautos ”Kel.” red. ir per
duotos į Lawrence.

LAPORTE, IND.
Męs keletas lietuvių susirinkę 24 d. 

kovo pas P. Didlionį ant varduvių 
ir suaukavom kelis dolerius Lawren- 
ce’o streikieriams: Aukavo Kaz. Ka- 
zanowskis ir St. Šimkus po $1.00; J. 
Aitukis, J. Katkin ir F. Jonavič po 
50c; J. Daučas, M. Venckus ir Am. 

^Delioniukė po 25c; viso $4.25.
" Pinigai gauti ir perduoti. Red.

I
CLEVELAND, OHIO.

Aukos surinktos Lavrence’o strei
kieriams susirinkime moterų drau
gystės ''Birutės.” Aukavo šios ypa
tos: O. Akšienė 75c; A. Baltrukonie- 
nė , M. Senkuvienė ir Senkus — po 
50c; M. Kairukštienė, A. Tupčauckie- 
nė, M. Geibienė, B. Želionienė, B. Va- 
rakojienė, E. Naujokienė, M. Dagilai- 
tienė —po 25 c; viso $4.00

M. Geibienė.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

CLEVELAND, OHIO.
Surinktos aukos Lawrence’o streikie
riams per L. S. S. 3-čios kp. prakal
bas, 31 kovo. Aukavo šios ypatos: U. 
Matulioniutė, J. K. Burokas ir J. Za- 
karevičia po $1.00; A. Šmulkštys, J. 
Mažeika, A. Senkus, L. Baltrukonis, 
J. Tripeika, K. Matulioniutė, O. Ak
šienė, M. Stankevičiūtė, O. šmulkš- 
čiutė, P. Krikliutė, S. Daukas ir J. 
Naujokas po 50c; J. Karvelis, F. Ma- 
sikvietis, K. Kairis, J. Dovidavičia, A. 
Waškevičia, V. Ivansevičia, J. Janke- 
vičia, A. Matikonis, J. Baranauskas, 
S. Valentavičia, J. Garmus, J. Skleris, 
F. Skleris, J. Kirvelaitis, F. Janušai- 
tis, P. Palionis, P. Duikis, J. Tamo
šiūnas, V. Litavičia, A. Grigaliutė, P. 
Naujokienė, O. Brazaitienė, K. Ma- 
tukonienė, J. Kukešnavičius, P. Sta
siulevičius, V. Krikščiūnas, M. Rod- 
džiavičia, K. Zakala ir S. Balčiūnas 
po 25c; A. Zubiniutė 26c; J. Januse- 
vičia 30c; J. čižikas 35c; smulkių au
kų $1.34; viso labo $18.50.

A. Šmulkštys.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

ST. CHARLES, ILL.
Rūpesčiu A. Valinto ir K. čarnaus- 

ko liko pereita lietuvių stubos ir pa
rinkta aukų Lawrence’o streikie
riams. Aukautojų vardai: J. Meške
lis $1.00; J. černauskas, V. Alekna, 
J. Jankauskaitė, A. Meškelytė, A. Ki- 
mintas, B. Kacikas, P. Tamošiūnas, 
L. Medvego — po 50c; L. Liaudens- 
kas 45c; J. Armalis, A. Kirlis, J. Čai- 
ka, P. Vilkas. P. čiurlis, L. Masulis, 
J. Jakubar.is, T. Sipančiutė, P. Eina- 

i ris, A. Muntvidas, M. Bajoras, J. Lau- 
■ denskas, P. Blažis, S. Švagždis, A. 
Barzdams, S. Tarnas. V. Jaciaivčius, 

I J. Petrevičius, A. Galkaitė, L. Gabre- 
j nas, J. Stanislavičius, J. Alekna, J. 
i J. Šaltis, P. Valintas, V. Kimintas, B. 
| Šetaitis, J. Mačis, M. Lukaševskis, J. 
Valintas, R. Vasilis, J. Tamašiunas, F.

• Juęenas, K. Caplis, J. Jadelis, P. 
j Traukus, L. Kimintas, V. Galvanaus- 
| kaitė. J. Satula, J. Sadauskis, J. žu- 
: kauskas — po 25c; A. Vasiliauskas,
• J. Miranas. R. Gričiunas, A. Galkie- 
i na, Z. Kiele, K. Tamašiunas — po 15c; 
; D. Jusius, B. Einaris, P. Šernas. V.
Ragališkis. A. Ablačinskis, A. Kaze- 
vičia, J. Kutaitis, A. Bukantienė, J", 
čižauskas, F. Grinsius, J. Muranas, 
P. Valintas. F. Malinskis, B. Ruzas — 
po 10c; B. Eineris, A. Stanevič, J. Ma- 
jauskukas, M. Vilkaitė — po 5c; viso 
suaukauta $17.55 ir pasiųsti A. Ra
manauskui.

Pinigai gauti kovo 4; vardai balan
džio 2. A. Ramanauskas.

JERSEY CITY, N. J.
59 L. S. S. kuopa laike savo susirin

kimo 23 kovo apkalbėjo apie Lawren- 
ce’o streikierius ir po trumpam apkal
bėjimui paskyrėmė iš iždo $5.00 ir su
sirinkusieji kiekvienas -pagal savo iš
galę paaukavo ir da paskyrėmė P. Vo- 
silių, kp. iždininkas, idant pereitų per 
lietuvius, kaipo rinkėjas aukų Law- 
rence’o streikieriams, idant jiems pri- 
duot didesnę drąsą kovoje prieš ka
pitalizmą.
Vardai aukautojų: 59 L.S.S. kuopa 
$5.00; P.etras Vasilius.............. 1.15;
Petras Bulota 1.00; A. Potumsis, V. 
Deksnis, Kl. Linorta, J. šalčius ir P. 
Bvdrevičius po 50c; O. Jasulaitienė. J. 
Vitkauskas, St. Jankus ir A. Gražys 
po 25c. Visos augščiau minėtos au
kos surinkta nuo socijalistų kp. narių.

Aukos surinktos nuošaliai: M. 
Skučas, L. Jasulaitis, J. Kleiza, F. Bu- 
levičius, A. Karnauskas. A. Valentas 
ir K. Jasulaitis po 50c: J. Paserbskis, 
J. Skrinskas, H. Bobker, Jonas Sragi- 
nis, G. M. Faullknej- Jr, K. Dumčius, 
J. Kuras. M. Sabaliauskas, J. Dreski- 
nis, J. Slavickas — po 25c; viso sy
kiu $16.65. ,

Kuopos sekr. J. A. Mockevičia, 
Iždininkas P. Vosilius.
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Žeme ir Žmogus.
PARAŠĖ Z. ALEKSA.
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Įžanga.
Mažai męs turim raštų apie žmogų ir 

jo gyvenimą. Musų rašėjams daug prisiei
na darbo padėt, kad bent svarbiausias spra
gas užpildyti. Tik gaila, kad nevisuomet 
pasirodo laukiami raštai. Ypač trūksta 
mums populiariškų platesniai miniai veika
lų. Permažai turime atsakančių populiari- 
zatorių, o da mažiau tokiems raštams lei
dėjų. Netiek rupi gera knyga, kiek — pel
nas. Todėl vieton naudingo rašto, tankiai 
pasirodo įvairus niekai. ”Gadzinkos” ir 
tam panašus dalykai greičiau randa sau lei
dėjus, kaip moksliški raštai iš visuomeniškų 
ir gamtiškų klausimų. Pastariemsiems ra
štams prisięina tik užkampiuose gulėt ir 
tas, žinoma, jų autoriaus nepastumia prie 
tolimesnio darbo. Negeriau darosi ir su 
originaliniais raštais. Originalinis raštas, 
jeigu jo autorius nori duoti visai naują da
lyką, reikalauja daug darbo ir laiko. 
Daug gi darbo įdėti į kokį nors raštą ne 
kiekvienas gali sau pavelyti, nes tam tiks
lui ne pas kiekvieną ištenka laiko. Juk ra
šytojui reikia pagalvoti ir apie pragyveni
mą. Kai kurie mano, jog rašytojas turi 
dirbti tik dėl pasišventimo, ir kad jam ne
privalo rūpėti pelnas arba uždarbis. Vie
nok nereikia užmiršti, kad nė vienas rašy
tojas negali gyventi vien grynu oru. Ra
šytojas negali būt vien labdariu. Ir jam 
prisieina pagalvoti apie savo reikalus. Sun
kios materijališkos sanlygos neleidžia musų 
rašytojams užsiimti gilesniais tyrinėjimais, 
neleidžia imtis už platesnių raštų, ką reika
lautų kelių metų darbo — ir prisieina pasi- 
kakinti mažesniais veikalėliais, prisieina 
užsiganėdinti vien tik perdirbimais iš sve
timų kalbų. Bet ir šios rūšies raštai skai-i 
tytojams labai naudingi.

Augščiaus išdėstytos priežastis ir pri
vertė mane imtis už šio darbo. E. Rėkliu 
parašė didelį veikalą ”Žemė ir Žmogus.” 
Tas veikalas musų skaitytojams neprieina
mas. Vienok įvairiose kalbose tas veikalas 
pasirodė sutrumpintai išguldytas dėl pla
tesnio skaitytojų skaitliaus. Tuo supopu
liarizuotu raštu ir prasinaudojau. Turiu 
pridėti, kad kai-kurias vietas prisiėjo savaip 
išdėstyti. Mat, originalo autorius, kaipo 
anarchistas, stojo ant klaidingų pomatų 
kalbant apie santikius tarp gamtos ir žmo
gaus. Pas E. Rėkliu, bent supopuliarizuo
tuose jo raštuose, beveik vienatinė priežas
tis to, kaip žmogui gyvenasi, yra gamta 
viskas priklauso nuo jos, ir visas žmogaus 
gyvenimas tai tik kova su aplinkine gamta. 
Tuo tarpu męs, materijališko istorijos su
pratimo (istoriškojo materijalizmo) šali
ninkai, nurodom, jog svarbiausis žmogaus 
gyvenime dalykas, tai išdirbimo būdas. 
Nuo ekonomiško visuomenės stovio pri
klauso ir visi kiti visuomenės apsireiškimai. 
Žinoma, didelę svarbą žmogaus gyvenime 
turi ir gamtos priežastįs: geografiškas pa
dėjimas, klimatas (oras), žemės sluogsnių 
turtai, gamtiški susinešimo keliai ir t. t. 
Apie šių dalykų įtekmę šioj knygutėj ir pa
kalbėsime. Žinoma, siauros raštelio rybos 
neleis viską prigulinčiai išdėstyti. Vienok 
ko čia truks, tą skaitytojas galės rasti ki
tuose raštuose. Vienoj knygutėj niekuo
met negalima parašyt apie viską. Visuo
met prisieina įvairius raštus skaityti, nes 
tik daug skaitant galima prigulinčiai apsi
šviesti. Z. Aleksa.

i.
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los, jos turtų ir t. t. < 
atsakančios medegos augalų augimui, tai 
negalėtų gyventi žmortės. Gamta turi sa
vo įtekmę ne tik į atskirus žmones, bet ir į 
čielas jų kuopas, o, jeigu norite, ir į čielas 
tautas. Į žmonijos istoriją turi didelę įtek
mę žemės paviršio ypatybės, upės ir jūrės, 
aplinkinis oras ir kiti dalykai. Kur šfe da
lykai žmonėms atsakantesni, ten visuome
niškas žmonijos gyveninis gali plėtotis daug 
greičiau ir pasekmingiau. Kaip nekurie 
mano, kad visa žmonijos istorija priklauso 
beveik vien nuo gamtos dalykų. Tiesa, per i 
ilgus amžius žmogus buvo vien gamtos ver
gu. Jis toumet naudojosi vien neperdirb
tais gamtos turtais. Bet nuolatinis rūpes
tis apie pragyvenimą tobulino jo kovos bū
dą su gamta, ir žmogui vis lengviau galima 

! buvo pragyvent net ir ten, kur seniau jam 
butų prisiėję tik badu mirti. Su išdirbimo 
pakilimu mainėsi taipgi ir visuomeniškas 
žmonijos gyvenimas, ir mainėsi taip, kad 
tas gyvenimas liktų atsakantesniu dėl žmo
nijos išdirbimo formos. Pagaliaus, išdirbi- 
mas taip pakilo, kad žmogus perstojo būt 
gamtos vergu, žmogus tapo jos viešpačiu, 
ir gamtai prisiėjo žmogui tarnauti. Dabar 
žmogui tarnauja ne tik vėjai ir upių van
dens, ne tik garas ir elektra, bet net saulės 
šviesa, kuriai prisieina dirbt žmogaus fa- 
brikose vietoje garo spėkos. Nors žmo
gus ir privertė gamtą sau tarnauti, bet 
visgi jis be gamtos ir jos spėkų negali apsi
eiti, nes jis pats tai tik tos gamtos dalelė.

Žmonijos senumas.
Nuo to laiko, kada atsirado pirmi 

žmonės, perėjo labai daug amžių. Rašyti 
ženklai apie žmogų apima tik 3—4 tūkstan
čius metų. Mūrinių namų liekanos liudija, 
kad tas tvirtove žmogus pastatė 5—6 tūk
stančiai metų atgal. Bet šie 50—60 am
žių,‘palyginant su žmonijos senatve, da la
bai trumpas laikas. Žmogus daug seniau 
atsirado. Gilioj senovėj žmonės gyveno 
giriose, arba ant jūrių, ežerų ir upių kran
tų. Tuomet jie vartojo paprastus skaldy
tus, vėlesniuose laikuose jau lygintus, šli
fuotus akmeninius ginklus. Tokių ginklų ir 
Įrankių liekanos randasi žemės sluogsniuo- 
se ir-šiandien. Tos jų liekanos rodo, kad 
tuos ginklus žmogus pasigamino kelias de
šimts tūkstančių metų atgal. Žmogaus esy
bės liekanos randasi net iš tų laikų, kada 
ant žemės gyveno net tokie gyvūnai ir au
galai, kurie jau labai seniai išmirė. Jeigu 
męs persikelsim į da senesnius laikus, tai 
jau jokių žmogaus esybės liekanų nera- 

. sim. Bet tas da nereiškia, kad tuomet žmo
gaus jau visai nebūta. Tas tik reiškia, jog 

! nuo tų laikų ligšiol neužsiliko jokių žmo- 
i gaus gyvenimo liekanų. Jeigu męs eisim 
i vis tolyn į praeitį, tai tuoj patėmysime: juo 
senesnius laikus imame, tuo prastesni 
žmogaus įrankiai. Seniausių žmogaus pa
darytų įrankių liekanos da gana gero pada
rymo. Męs drąsiai galim daleisti, kad da 
senesni žmonės tokių įrankių nemokėjo 
padaryt. Padėkim, kadaiši buvo laikai, 
kada žmogus vieton skaldytų akmenų var
tojo paprastus akmenų gabalėlius, rastus 
ant žemės paviršio. Ir tuos akmenis žmo
gus net nemokėjo pritaisyt prie medinio 

j koto. Pagaliaus, da senesni musų pratė
viai ir visai nemokėjo įrankių varto t. Vie
nok tokius savo pratėvius męs jau nebeva- 
diname žmonėmis, — tai ”bezdžionės” 
arba ”žmonžvėrįs.” šie musų pratėviai gy
veno mažiausiai milijonas metų atgal. Jų 
dalis išmokus vartoti savo rankomis pada
rytus įrankius liko žmonėmis. Vienok, 
pirma jie turėjo apsigyvent bendrijomis, 
kad lengviau kovot su savo priešais. Tik iš 
bendrijomis apsigyvenusių gyvūnų galėjo 
atsirasti žmogus, nes tik bendrijinis gyveni
mas atsakančiai išlavina protą. Neturint 
atsakančio proto arba išsilavinimo nedasi- 
nrotėtų žmogus imtis už jam reikalingų 

■ įrankių ir ginklų išdirbimo. Ne visiems 
bezdžionžmonėms buvo lemta žmonėmis li
kti. Daug daugiau nepasiekė to išsitobuli- 
nimo laipsnio ir tokie, ilgainiui, nuo jiems 
netinkamų pragyvenimo sąlygų turėjo iš- 
nvkti. Dabar esančios beždžionės — tai ne 

musų atrimiau-

Jeigu gamtoj nebūtų p«j lAČlrnlim ' 
augalu augimui, tai * Hilai

Reikalingas korespondentas, mo
kantis kelias kalbas. Atsišaukite lai
šku, prisiųsdami aplikacijas vartoja
mose kalbose, adresuodami: [18]

J. F. SOSNOWSKY,
287 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

gyveno Škotijoj. Malonėkite atsi
saukt šiuo antrašu [15]

J. Stačiokas,
Box 28 E. Millinocket, Me.

' Idant paskui nesigailėtumėte, nes ki
tos tokios progos taip greitai nepasi
taikys išgirsti vienam vakare keliose 
kalbose dainų ir linksmai pasišokti 
po ilgos gavėnios. KOMITETAS.

I

Žmogus ir Gamta.
Žmogus ne tik ant žemės gyvena, bet 

ir paeina iš jos. Ant žemės auga įvairus 
augalai, ką perdirba žemės medegą ir per
dirbus pagamina iš jos maistą gyvūnams 
atsakantį. Žmogus gi maitinasi augalais 
arba gyvūnais, t. y. taja medega, kurią au
galai pagamino iš žemės medegos. Be to 
žmogus kvėpuoja žemės oru, apsidengia 
(apsirėdo) drabužiais, pagamintais iš auga
lų arba gyvūnų dalelių, šildosi prie ugnies, 
gunamos nuo degančių medžių, anglių ir 
1.1. Žmogus vadina save gamtos viešpačiu, sjos giminės, arba net išgamos.

i

ncios b^c
žmomų pratėviai, — tai tik

bet jo gyvenimas labai priklauso nuo gam- (Toliaus bus).
%

DraugysčiuReikalai
PAJIEŠKAU VIETOS 

dėl uždėjimo duonos kepyklos.
Geriaus būt ųgaut vietą apgyventą 

lietuviais, lenkais ir austrijokais. Aš 
galiu kept visokią duon°, o ypatingai 
grynai ruginę krajafą duoną. Aš ne
norėčiau lįst kitam už- akių, dėl to 
pajieškau vietos kur nėra kitos tokios 
kepyklos. Draugai, kurie praneš man 
apie tokią vietą, busiu dėkingas ir už 
triūsą atlyginsiu. [16]

F. Masiulevičia,
320 So. 11-th st., Easton, Pa.

Draugystė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
NARIŲ ATIDAI!

Mitingas pripuolantis nedėlioj, 7 d. 
Balandžio, š. m., iš priežasties velykų 
šventės liko perkeltas į petnyčios va- i 
karą 12 d. balandžio, š. m. 7:30 vai. 
vakare Bierzynskio svetainėje, 4600 
Paulina st. Meldžiame visų narių at- 
siankyti ir atsivesti naujų kandidatų. 
K. A. čiapas, prot. rašt. [15]

TEATRAS IR BALIUS!
Rengia Liet. Teatr. Rat. "Vėsula”, 

atsibus 13 Balandžio (April), 1912 m. 
svetainėj K. of P., 825 N. Main st_, 
Montello, Mass. Bus perstatoma ant 
scenos dvivien veikmės komedijos: 

1 ?Neatmezgiamas Mazgas” ir Knar
kia Paliepus.” Tai bus juokų, kad 
net pilvai plis. Turėsite progą maty
ti, kip Lietuvos šundaktariai-felčeriai

i "gydo” žmonės; taipgi ir daugiau 
matysite lietuviškų typų. Po persta
tymo bus šokiai ri grieš geriausia 
Montellos orkestrą. Svetainė atsi
darys nuo 6:30 vakare, perstatymas 

į 7:30 . įžanga vyrams 25c. moterims 
; i5c.

REIKALINGA.
50 darbininkų prie trąšų išdirbimo. 

Atsišaukit į
BRADLEY F ERTI LIŽE CO., 

NORTH IVAYMOUTH, MASS.
Klauskit Andriaus Krasausko.

4

atsibus Kviečia KOMITETAS.

DR-STĖ PALAIMINTOS LIETUVOS
CHICAGO, ILL.

Čvertinis susirinkimas
Nedėlioj, 14 d. Balandžio, 1912 m.
Jurgio černiauskio svetainėj, 1900 S.

i Union st., 1-mą vai. po pietų. Kiek- 
į vienas narys užkviečiamas atsilanky
ti, nes yra daug reikalų dėl apsvars- 
timo naudai draugystės.

PROTOKOLOVAS
Pajieškau merginos arba našlės ap

sivedimui, kad butų be vaikų, nuo 20 
iki 30 metų amžiaus. Tikėjimo ne
skiriu; gal būt vokietaitė arba Ii©' 

i tuvaitė, bile tik kdlbėtų lietuviškai ir 
kad butų laisvų pažiūrų ir su pinigais. 

į . Pinigai reikalingi dėl biznio. Aš esu
26 metų amžiaus, augščio 
pėdas ir 3 colius. Meldžiu 
ant šio adreso:

J. Tellaisha,
308 N. Tremont st., Kewanee, III.

turiu 5 
atsiliepti

[15]

Pajieškau dėdės Bernašiaus čičekevi- 
čiaus iš Kairėnų, Vilniaus gulą.» Tra
kų pav. Meldžiu jo paties atšišaukt 
arba kas žinote malonėkite pranešti 
šiuo adresu: [16]

Miss Anelė Cicikevich,
112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

FERAI! FERAI!
Surengti iš draugės Liet. Teatr. kp. ir 
Liet. Muz., New Britain, Conn. Trau
ksis per du vakaru, t. y. Subatoj ir 
Panedėlij 13 ir 15 Balandžio (April), 
1912, Turner salėją ant Arch gatvės, 
New Britain, Conn. Pirmą vakarą 
nuo 7 vai prasidės šokiai: 9 vai. per
statymas — vienos veikmės drama iš 
dvarponių gyvenimo po vardu "Ge
riau vėliau negu niekad.” Po teatro 
šokiai iki vėlai nakti. Antrą vakarą 
šokiai prasidės nuo 7:30, apie 10 vai. 
bus perstatoma vieno akto teatras— 
"Nutruko”, iš gyvenimo kaimiečių 
Lietuvoje. Po perstatymo šokiai, iš- 
laimėjimai ir kitokie pasilinksmini
mai. Tęsis iki vėlybai nakčiai. įžan
ga visiems po 15c.
Užprašo Teatrininkai ir Muzikantai.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, I1L 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st.

Vice-prez. F. A. Mišius
4602 So. Ashland avė. 

Prot.- rašt. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 
4606 S. Paulina st.

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland avė. 

Užžiūrėtojas org. St. Ragauski, 
4612 So. Wood st.

I

broliai sutarėm komunistiškai 
ir pajieškom merginos kuri 
gaspadinystės raktus. Už

Męs 6 
gyventi 
valdys 
darbą bus apmokėta. Neturi būt jau
nesnė 20 metų ir nesenesnė 30 ir kad 
mokėtų gerai valgius pagaminti. 
Kalbanti kad butų nors tris ar ketu
rias kalbas ir prie to, nors biskį ang
liškai. Norinčios užsiimti gera tar- 
nysta, malonėkit kuogreičiausiai at
sišaukti. Per laiškus gausite plates
nes žinias. [15]

S. P. SHONAS,
1124 Albright avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Simano Giedraičio, Su
valkų gub., Marijampolės pav., Vei
verių gminos ir kaimo; meldžiu pati 
arba kas kitas jį žino pranešti šiuo 
adresu:

Antanas švenčiunas,
326 Meidroth st., Peoria, III.

TEATRAS ir BALIUS.
18 Balandžio (April), 1912 m., sa

lėje Haru-Gary, 67 Sixth st., E. Cam
bridge, Mass- Prasidės 8 vai. vakare 
ir baigsis 2:30 ryte. Bus sulošta vie
nos veikmės komedija "Nesipriešink’ 
ir "Šalaputris.” 
sios 
nuo 
ant 
kad 
benas grajįs šokius, o pertraukose 
choras dainuos gražiausias lietuviš
kas dainas; bus lakiojanti pačta ir ki
tokį žaislai. Rengia L. S. S.kuopa. 
įžanga pigi. Svetainės durys atsida
rys 7:30. [16]

Su pagarba KOMITETAS.

.99

Yra tai juokingiau- 
komedijos. Publika turės juoko 
pradžios iki pabaigos. Eidami 
teatro susiveržkite geraį pilvus, 
nuo juoko netruktų. Po teatrui

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th PI., Chicago, III.
Pirms. pagelb. Karolis škadauskas,

1504 S. 49-th avė., Cicero, III. 
Protokolų rašt. J. Šyker,

5047 W. 32-nd st, Cicero, UI.
Fin. Rašt Kast. Simons,

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

3131 Wentworth avė., Chicago, UI. 
Ligonių užveiz. Pet Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chicago, III.
■

Lietuvių Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st, Chicago, 
Prot raštininkas K. Mikolaitis, 

930 — 33-rd st Chicago, 
Fin raštininkas B. Guos,

837 — W. 34-th pi., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Aubum Avė., Chicago, 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3229 S. Halsted st, Chicago, 111. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

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

III.

m.

m.
m.

s

s

DIDELIS TEATRAS.
Pirmas puikus teatras, koncerets ir 

balius, parengtas Lietuvių Muzikan
tų Grant Works beno, atsibus Nedė
lioj. Balandžio 14.1912m., J. Jukniaus 
svet. 4832 W. 14 st., Chicago, III. Sce
noje statoma labai juokinga komedija 
"Dėdė Atvažiavo.”. Pradžia 4 vai. po 
pietų. įžanga 25 centai porai.

Kiekvieną jauną ir seną, vyrą ir 
i merginą užkviečiam atsilankyti. Phi- 
! sijuoksite iš "Dėdės atvažiavimo,” 
kad ir šonus paskaus, o laike koncer- 

, to išgirsite gražias ir malonias melo
dijas. Po viskam puikus balius, ga
lėsite šokti iki šočiai. [15]

Užkviečia KOMITETAS.

Lietuvių fmigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:*

Visokiuose reikaluose susineškįte 
su susirašinėjimų sekretorium P. 
Montvila, 124— N. 4-th st., Brooklyn, 
N. Y.
S.

Pajieškau draugo Wm. Zaram- 
bos, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur
šėnų parapijos, 11 metų kaip persi- 
skyrėm Haverhill, Mass. Dabar ne
žinau kur yra. Prašau, atsišaukti ar
ba kas žino meldžiu pranešt jo ad
resą.

Stanislovas Juknevič,
88 Vine st., Montello, Mass.

\ _____________________

kauskienės, kuri 4 kovo išvažiavo su 
4 vaikais nežinia kur ir iki šiai die
nai neturiu jokios žinios. Su ja iš
važiavo ir buvęs mano burdingieris
K. Stanis. Jiems išvažiavus dingo ir k .. ... ",'L. -■ ---------------------------------

apie $400 pinigų. Kas apie juos pra- \ BALIUS,
neš, tam busiu labai dėkingas. Laisvės ’ Mylėtojų Dr-stė, Aurora,

F. Jankauskis, III., Rengia puikų balių Subatos va-
2 City Point et., So. Boston, Mass. kare, 13 Balandžio, Turner Hali, ant

----------------- Broadway ir New York st. Prasi-
Pajieškau Jono Milinevičiaus, Vii- dės 7:30 vai. vakare. įžanga vyrams 

niaus gub., Trakų pav., Oranų mies- 25 c.; moterims dykai. Todėl kvie
telio. Kas apie jį žino, malonėkit čiam atsilankyti ant musų baliaus nes 
pranešt jo antrašą. tai bus puikus balius. - Bus skrajo-

Marijona Milinavičiutė, janti krasa; kas daugiausia atviru-
28 Broadway, So. Boston, Mass. čių gaus, tas išlaimės $3.00 vertės do- 

----------------- i vaną. Taipgi kviečiami atsilankyti ir
Pajieškau draugo Petro Mikelaičio, aplinkinių miestelių.

Kauno gub., Resenių pav., Dzugų _____ '_____________ KOMITETAS.
kaimo. Pirmiau gyveno Chicago, III. r
Jis pats ar kas kitas teiksitės duot BALIUS.

į man žinią ant šio atrašo: W. Lynno Ukėsų Kliubas rengia =
A. Kazakewich, puikų balių ant 20 Balandžio (Aril)J

199 Doke st., Keorny, N. J. Columbia Hali, po No. 105 Federal* -
-------------- - sq., W. Lynn, Mass. Prasidės nuo 7 

Pajieškau pusbrolių Petro ir Pran- vahare. Užkviečiame jaunuomenę 
ciškaus Staškevičių; paeina Kauno ^a’P iš Lynno, taip ir iš apielinlikių. 
gub., Reseinių pav., Betigalos par.; i KOMITETAS,
jie patįs arba kas kitas apie juos ži- .

, no, teiksitės pranešti šiuo atrašu:
Antanas Staškevičius,

i Clinton Co.,

Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
Žaliauskas pagelbininkas,

243 Bedford avė., Brooklyn, N. Y. 
Montvila, prot. sekr.

124 N. 4-th st., Brooklyn, N. Y. 
J. Jukelis, fin. sekr.

307 W. 30-th st., New York, N. Y. 
V. J. Daunora, (aptiekorius) iždinin.

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.
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Parsiduoda Barbernė.
Biznis išdirbtas gerai per 7 metus 

toj pačioj vietoj. Parduodu už pusę 
prekės,, nes važiuoju į Lietuvą. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės šiuo atrašu: 

K. AJAMIAN,
62 Millbury st., . .Worcester, Mass.

%

•>

Pajieškau pažįstamos Marijos Au- 
kseliutės, paęina Kauno gub., Šiaulių 
pav., Gruzdžių mietelio. Apturėjau 
nog jos antrašą, bet negeras. Ji pati 
arba kas kitas teiksitės prisiųsti man 

i geresnį atrašą.
H. Hausman,

; 519 Mill st., Rockford, III.

Pajieškau brolio Igno Stačioko, ir 
seserų Agotos Morkūnienės ir Kos- 
tancijos Stačiokaitės. Girdėjau gy
vena Montreal, Canada; pusbrolio 
Juozo Stačioko. Visi Kampinės kai
mo, Skreudžiu parap., Suvalkų gub. 
Pusbrolio Juozapo Juozuno, pirmiau

Balius ir Koncertas.
Didelis balius ir koncertas pareng- 

Chazy, N. Y. tas Liet. Teatr. Drg. Rūtos ir Liet. 
Muz. Choro Aido atsibus Nedėlioj.
14 Balandžio (April). 1912. M. Mel- 
dažio svetainėje po No. 2242—44 W. 
23-rd place. Pradžia 4 vai. po pietų, 
įžanga 25c., 35c. ir 50c., Šitas kon- 

■ žertas bus vienas iš dailiausių, kada 
nors buvusių Chicagoje, nes jame da
lyvaus garsiausi lietuviški ir svetim- 
tautiški chorai; bus dailios deklama- 

l cijos ir monologai, perstatys visiems 
žinoma monologistė V. BrusOka, o po 
koncerto didelis balius. Todėl užpra
šome visus lietuvius ir lietuvaites, se- 

, nūs ir jaunus, vienu žodžiu visą Chi- 
Į cagos lietuvišką visuomenę atsilanky
ti, nes užtikriname, jog kiekvienas 
bus užganėdintas. Nepamirškite!

_ •

GERAS KEPĖJAS.
Galiu kepti baltą ir juodą duorfą 

■ pirmos klesos. Darbo noriu ant pir
mos rankos. [L6]

F. ELIS.
165 I.akeview avė.. .Loveli, Mass.

POPIEROS LAIŠKAMS.
Turiu visokių popierj dėl laiškų 

rašymo, su pasveikinimais, dainelėms, 
šilkinėmis kvietkomis, paveikslėliais 
ir parduodu kiekviena tuziną už 25 c. 
su konventais; už 5 tuzinus imu tik 
1 dolerį ir duodu konventus. Mažiau 
negu dolerį galit siųsti stampom, iši
mant Kanadą. [15]

F. K. NOREIKA.
Salėm, N. J.Box 102.

AKYVA.
•

Iš inkvizicijos laikų istoriška kny
ga, "Kovotojas už teisybę. -Jeronimas 
Savanorolla”, gaunama pas F. Mila- 
šauską už 25 c. [17]

F. MILAŠAUSKAST
25 — 2-nd st., S. Boston. Mass.

y
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KELEIVIS
NAMINE MOKYKLA.

Gramatika angliškos kalbos mo
kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00.

Vaikų draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c

Naujas Budas mokintis rašyti be 
mokytojo..........................................10c.

Aritmetika mokinimuisi rokundų 
su paveikslais (apdaryta)....... 35c

Pinigus siųskit per Money Ordei 
šiuo adresu: [16-2]

P. MIKOLAINIS,
BOX 62, NEW YORK CITY I

NAUJAU ARB1N1NKIŠK A KNYGA

Nuo ko priklauso žmonių 
-----  nuotikiai.-----

Knygelėj aiškinama materijalistiJ 
kosios istorijos supratimas:

KAINA 1OC.
L. 8. S. kuopoms extra nuošimtis.

Gaunamos lik pas vertėją. Gali 
ma prisiųst ir štampoms.

A. J. KAKALIUS,
1607 X. Ashland avė, Chieago, 111.

Administracijos atsakymai.
P. Kaušinui. — Kaip ir 

kur aukos buvo renkamos, 
tai nelabai svarbus dalykas 
— netaisysim, nes prie to ir 
taip reikia pridėti mums 

į daug sunkaus darbo, kurio 
I niekas neapmoka. Užteks 
I jau4r to, ką vardus apgarsi- 
nom.

L. Grabliauskui. — Tami- 
I stos laiško negalime suskai- 
I V’t.

K. Trijoniui. — Pajieško- 
! jimas tilps tris sykius.

J. Benui, Chicagoje.—Ta- 
mista liepi mums siųsti ”Ke- 
leivį” ant 419 N. Clark st., 
Chieago. Siuntėm, bet pač- 
ta sugrąžino ir liepė dau
giau nesiųsti, nes tokios y- 

’patos tenai neesą. Sustab
dėm; tamista mums vėl ra-j 
šai, kodėl nesiunčiam, ir pa-1 
duodi tą patį atrašą. Para- j 
šėm tamistai laišką ir idė
jom gautą iš Chicagos pač
tos kortą, kad galėtumėt 
persitikrinti, jog ji liepia 
tamistos laikraštį sustab
dyt. Bet ir tas laiškas su
grįžo. Ant konverto pažy
mėta ”Unclaimed”. Tuo 
tarpu tamista vėl mums ra
šot, kodėl męs nieko neatsa
kom ir laikraščio nesiun
čiam. Matyt, toj vietoj, kur 
tamista dirbi, krasą priima 
toks žmogus, kuris apie ta
mistos buvimą tenai nežino 
ir tamistai adresuotos kra
sos visai nepriima. Kitaip 
męs to apsireiškimo sau iš
aiškint negalim. Žinoma, ta
mista negaudamas ”Kelei- 
vio” negalėsi šito atsakymo 
matyti, bet gal būt, kad kas

— Tai jau riebi.
— Jeigu taip, tai greičiau 

tik piauk ją; man važiuot 
jau neužsimoka.

Išgirdęs tokį atsakymą, 
Papelis labai nusistebėjo.

Tuo tarpu dalykas dėjosi 
taip: ___________

Pačta sujungė ūkininkui 
telefoną su gyvulių dakta
ru, t. y. su veterinorium. 
Veterinorius manė, kad Pa- 
peliui apsirgo karvė.

Ūkininkas gi manė, kad 
jis kalba su tikruoju dakta
ru. Bet kaip jų pasikalbėji
mas pasibaigė, tas nesvar
bu. Svarbu tas, kad kada 
Papelis parėjęs namo pasa
kė pačiai, jog daktaras lie
pė ją piaut, ji tuojaus pa
sveiko.

Balevičia 
tamistos, aš sakysiu, kad ir 
kiaulės viena kitai padeda, 
o čia žmogus lietuvis, tos pa
čios tautos narys, kuriam 
jus padėjote kilt ir parėmė
te. Aš sakyčiau, ant tokio 
žmogaus saliuno reikėtų 
tautiška vėliava pakabinti.

Visi: — Ura! Tautišką vė
liavą! Ura!...

Vaikėzas: (įbėga uždu- 
isęs) — Policmanas klausia, 
kas čia tokį trukšmą kelia ir 
ketina suareštuot.

Visi (verkdami) — Tai tau 
ir šalis: nė laiškų vogt nelei
džia, nė lietuviškos vėliavos 
iškabint, nė apie musų tautą 
parėkaut; o gal da ir už so
či j alistų spendavimą ims 
bausti... Alpstame, miršta
me... (visi alpsta).

Sirvydas: (stenėdamas) 
— Visgi mano išlošta... Ka
žin kur dabar eisiu, kada šį 
darbą užbaigsiu.

Balsas iš šalies: — Ei, ei! 
Policijos departmentas! A- 
reštai! Kartuvės!

Liutkus: — Atsisakau nuo! 
kandidatūros, nors ir gavau 
vieną balsą. A. Ručas.

KANDIDATAI.
(užbaiga.)

ŽivatkauskasGuodoti- 
ni tautiečiai, aš da neišsi
traukiau atsakančiai ir ne
galiu jums pakalbėt apie Vy
tauto, Gedimino ir kitų Lie
tuvos garsių ir narsių kuni
gaikščių garbę, apie ką aš 
taip mėgstu kalbėt, kada ma
ne užkvieČia su prakalbom. 
Aš galėčiau jums papasakot, 
kad S. L. A. yra garbingiau
sia musų organizacija ir vi
sokie partyviškumai tik nu- 
sispiaut prieš ją. Atleiski
te, kad aš vadinuos socijali- 
stu, bet jus žinote, kad aš e- 
su tokis socijalistas, kurio 
kiti socijalistai nepripažįsta, 
tai yra aš esu savotiškas so
cijalistas...

Mikolainis: — Tu, Živat- 
kauske, vistiek išrodai išsi
traukusiu ir perdaug kalbi. 
Mums čia svarbu žinot ne 
S. L. A. stovis, o ar nėra ja
me socijalistų. Tu, turbut, 
girdėjai, kad męs dėjome vi
sas pastangas, kad išvyt so- 
cijalistus iš musų organiza
cijos. Gali suprast, kad 
mums dabar nerupi, ar SLA. 
turi narių, ar ne, bet svar
bu, kad vėl socijalistai neįsi
mestų.

Živatkauskas: — 0 jei or
ganizacija sugrius?

Račkauskas: — Nebijok. 
Aš galiu pranešti per laik
raštį, kad jau pusę milijono 
narių turime. Juk atskai
tas nevisi supranta ir neži
nos, kiek narių beliko. i

Visi: — Bravo, bravo! 
Tu, Račkauske, ir vėl galėsi . 
redaktorium likt ir garsint i 
savo verčiamąjį "Prisikėli
mą.”

Žemantauskas: — (verk
damas) O aš turiu atsisakyt 
nuo kandidatūros, nes jei aš 
neatsisakysiu, tuomet vir
šiausioji taryba turės mane 
suspenduot, kadangi ji yra 
priversta suspęnduot Gegu
žį, nes jis gali likti išrinktas 
į iždininkus.

Paukštis: — Bravo, Že- 
mantauske! Tu supranti, 
yra darodymai, kad tu pats 
už save agitavai, o jei tave 
nesuspenduot, tai Gegužio 
jokiu budu negalima spen- 
duot, nes už jį tik kitas agi
tavo. žinai, jis pats neagi
tavo.

Jokubynas: — Gerai, ka- _ - t , y
da kas nors agituoja. Prie pačtos yra telefonas,
agitacijos ir šlicas, nors de- Nubėgo ir prašo, kad duotų 
mokratas ar republikonas... Jam pasikalbėti su daktaru 

Balevičia: — Irtu jau at- Per telefoną. _ 
sibudai. Linksma matyt, — 
kada pradeda gyvuot tautie-4tarė sau kaimietis, kada 
čiai. Visgi mums pavyko telefono varpelis suskambi- 
pataisyt taip, kad susivieni- no. 
jimas neteko socijalistams. — Kas 
Nors męs patįs greitai gali- daktaras. Papelis pasisakė 
me užgiedot jau amžiną atil- savo vardą ir reikalauja, 
sį, bet ir jie negavo. kad daktaras tuojaus pri-

Laukis: — Man net liūdna į butų, nes ji labai serganti, 
darosi, kad visi giriatės, o _o kur jai skauda? Ar
mane užmirštate. Jei aš ne- žinai? — klausia daktaras, 
bučiau išmislijęs tokios lie- _ Viduriuose, — sako u- 
tuviškos kalbos, kokia liko kininkas. 
parašyta konstitucija, tai 
kasžin...

Karčemninkas: — Guodo
tini tautiečiai, aš sakysiu, 
kad visgi tamistos atsižymė-

I
iI

I

i Redakcijos atsakymai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

VVOMENS MEDICAL CALLEG 
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo arba 
palago, teipgi suteikia visokias 
das moterų ligose parūpina gydu >les 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, Mam.

j

Taipgi didvyris.

Žydas, buvęs turkų ka
riumenė j Tripoli jo j, parva
žiavo namon ir giriasi, kad 
viea ua- ntilir ėgEPdauraks 
vienam italui nukirtęs abi 
kojas.

— Tai kodėl tu jam gal
vos nenukirtai?

— Nu, kaip jam nukirsi, 
jau jam buvo nukirsta — 
paaiškino žydelis.

Išmintingai atsakė.

— Kodėl žirafas turi taip 
ilgą kaklą? —klausia mo
kytojas mokinio.

— Todėl, kad jo galva la
bai toli nuo liemens — atsa
kė mokinys.

I

Ant farmos.

Miesčionė: —Ko ta karvė 
taip žiuri ant manęs?

Farmeris: — Ji žiuri ne 
ant tamistos, bet ant tamis
tos skrybėlės.<z

Išsiteisino.
— Sei. mister boss— gir

dit balsas lietuviškam saliu- 
l ne — šitas alus nėra čystas. 
Sy?

— Kad tik tu butum toks 
čystas, kaip šitas alus — ki
tas balsas iš už baro atsako.

Šitas alus yra oi rait, tik 
stiklas biski nečvstas, dac 
01.

Pasikalbėjimas per telefoną.
Vieną sykį susirgo Pape- 

liui pati. Daktaro kaime 
nebuvo, o važiuoti toli, pati 
gali tuo tarpu numirti. At
siminė musų Papelis, kad

Na, tai ačiū Dievui —

ten? — klausia

—Ar labai ji stena?
— Stena.
— Gal apgirdei?

___, ___________ __ — N’e — atsako nustebiu 
jote šį vakarą. Persipra- tas tokiu klausimu ukinin 
sau... Kaip čia pasakius, mat. kas.
aš neesu kalbėtoju, jau alų
išbaigėme.

—Ar ji riebi? 
toliau daktaras.

klausia

Nieko

I

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavų skrybėlių nė dre- 

sių, nes tokios tik sugadina jūsų iš- 
veizdą ir figūrą. Ateikit pas mane 
aš padarysiu kuopuikiausias dresias 
ar tai paprastas ar šliubines, ir pada
rau gražias skrybėles. Kalbu lenkiš
kai ir angliškai.

Mrs. K. NOOL,
328 E. st., So. Boston, Mass.

MOKYKLA ŠOKIŲ
Mokinu visokius 
šokius: Buck and 
Wing, Buck Skirt 
Irish Jig, Clog, 
Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, 
Side Step. Pirma 
lietuviška moky-
kykla Amerikoje. Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana Walets.

PROF. JULIUS SILSKO, 
2124 S. Halsted st., Chieago, IIL

Russian-AmericanfBureau.

rodvs. Kitokio budo su ta- •/

mista susižinot neturim. 
Laiškai grąžinami.

• V •

PasavoJeigu jus norite išsiimti 
nigus iš banko Rusijoj arba Austri
joj, arba norit savo pinigus tenai pa
sidėti, kreipkitės j šitą biurą. Męs 
padarysime tai į 4% są vaičių.

Pas mus taipgi randasi geru advo
katų ir padarom visokius dokumen
tus už prieinamą kainą.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

160 N. Fifth avė., Cor Randolf st.,
2-nd Floor, Chieago, III.

B. Vargdieniui. — Po ko
respondencija nepadėjote 
pilno adreso, todėl numėtė
me. Nenorime tvirtint, bet 
rodos, kad aukos buvo pagar
sintos ir Jųsų miestelio. Per
žiūrėkite visus „Keleivio” 
numerius. Jei nėra, tai gal 
iš tikro jūsų rinkėjai rudžio 
išsigėrė už jas.

J. Judikočkai.
naujo korespondencijoj. Ne
dėsime.

P. V. — Rašykite ką nors 
naujasnio. Žinutė silpna, 
todėl nedėsime.

J. P. Juodakiui. — Kadan
gi panašių padėkavonių ir 
paraginimų gauname su be
veik kiekvienomis aukomis, 
tai jie užimtų labai daug vie- iš pažįstamų tamistai jį pa- 
tos, todėl netalpiname. At- ‘ 
leiskite, kad ir jusąjį atidė- 
jomee.

BUK MANDAGUS!
nusipirk i

ETIKETĄ-
Taisyklės, kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten rasi 
su virš 300 pamokinimų gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose atvejuo
se. Kaina tik 25 c. [8]

Mary M. Rice-Herman,
112 E. 19-th st., New York. N. Y. I

Parduodu

— DU LOTUS —
Ryitnėj pusėj miesto Springfield, III. 
nepertoli C. P. st. L. Šepių. Ateinan
tį pavasarį žada statyti karų dirbtu
ves. Kadangi savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą, todėl gali nupirkti už 
lengvą prekę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
1711 E. Matheny avė., Springfield, III.

Bell Telephone, Dickinson 3757*w

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig. 
Stankus su pagelba elektros šviesos 
(X—ray) permato visą žmogaus kūną 
ir atrauda pavojingas ligas.

Tel. Tanai 2118.
DAKTARAS A. YUŠKA

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

Gydo visokias ligas Vyrų, Mote
rų ir Vaikų. Gyvenimas ir ofisas: 
1749 S. Halsted st., kertė 18-tos, 

CHICAGO, ILL.

i John E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

I

j Išimkit skaitlines iš kvadrato 
ir įdėkit jas kitan kvadratan 

| taip, kad suma skaitlinių iš vi
sų pusių butų lygi 75. Jei išrišit 

i šitą užduotį, atsiųskit ją mums 
I o męs prisiusime jums kredita- 
; va paliudijimą ant 8100, gerą 

; pirkimui 2-jų gražių lotų, kurie
randasi tik 10 mylių nuojDidžiojo New Yorko. Paprasta šitų lotų preke yra 
8199; jeigu išrisite musų uždavinį gerai, tai tie lotai jums lėšuos tik 899. Šitą 
sumą galima išmokėt, davus 5'7.00 ir 83.00 kas mėnuo. Atsiųskit mums išriši
mą ir reikalaukit žemlapių ir tt. Rašykit:

Lithuanian Dept. K. Room 1103,63 Park Row, New York, City.
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DAKAI! DYKAI!
Jaijru nori gauti gerą 14K. auksu auksuota 

LAIKRODĖLĮ
gvarantuotą ant 20 metų, tai gauk pas 
mus. o ne pas biznierius, kurie už tokius

1
1 1 i

laikrodėlius reikalauja dvigubai ir daugiau. Išrišk šitą mįslę, t. y. skaitlines 
iš vieno keturkampio ir sudek kitan taip, 'kad iš kiekvienos pusės išeitų 15. 
ir prisiųsk savo išrišimą žemiau padėtu antrašu, męs nusiųsime užtai 
kredito čeki ant $25, kuris turi savo vertę, perkant pas mus laikrodėlį, prie 
to da nusiųsime katalogą, iš kurio galėsi išsižiurėti sau laikrodėlį, lenciūgėlį 
ir laketuką, kokis tau geriau patiks. Įdėk dėl persiuntimo štampų ir adre
suok mums šitaip:

II IRWINC VVATCH CO.,
TEMPLE COURT, DEP. 2, NEW YORK.

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi 
įrengė ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tame pačiame 
name įrengė savo locną ap- 
tieką, kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai
PASARGA : Mano ligon- 
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagel 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus šteitus ir į visas šalis. 

3 Gydau Visokias Ligas.
*

Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy- 
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe- j 
rapv), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos || .
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreųuency) Galvana elektra. Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Dalydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

9 Turiu įsitaisęs savo locr^s elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prie d i caro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gydo /-.sėkmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kes operacijas savo locnam lit- c.outyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — vy iškai par telefoną, ir“'par laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų. 0

“Keleivio" Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Banku Komisoriaus

Laivakortės į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsaugojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius į Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

Pinigus siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajaus Slidžia (Justice of the Peace) ir 
Rejentas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu: „
28 W. &sadway S
So. Boston ^Mass. |“KELEIVIO”,AGENTŪRA

»



7KELEIVISy—.......   —.... — 1 -- -------- 1 —
Lietuviška Banka Kapitalas ir kaucija f ii mos 550,000.00

i| Co.

BOSTON, MASS- PROVIDENCE, R. I. Į SALĖM, MASS.
92 SALĖM STREET. MARKET SQUARE Į 213 DERBY STREET.

LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

!$ LIETUVOS
Vilnius. ”Lietuvos Uk.” 

ir „Lietuvos Žinių” leidėja 
F. Bortkevičienė kovo 1 d. 
paleista iš kalėjimo. Davė 
parašą, niekur neišvažiuo
sianti iš Vilniaus iki nepa
sibaigs byla.

Kaunas. Naujas laikraš
tis. „Lietuvaitės” redakto- 
rė-leidėja Kobelinskaitė ke
tina leisti kitą laikraštį 
„Pavasarį,” jaunuomenei 
skiriamą.

Andrioniškis (Ukm. p.). 
Čia šviesesnieji ūkininkai 
pradėjo rūpintis apie ati
dengimą valsčiaus „banko” 
(skolinimui taupomosios 
„kasos”). Tamsuoliai, žino
ma, priešinasi. Pasilieka tik 
linkėti gero pasivedimo pra
dėtame darbe ir negalėjimo 
tamsybės. Valstietis.

Kruonįs (Trakų p.). Kaip 
visur, taip ir pas mus lenkai 
nori gaut lygias tiesas, kad 
butų ir jiems lygiai, vieną se
kmadienį praleidžiant, laiko
mi pamokslai ir giedamos 
giesmės, nors jų yra 10 dalis 
tiek, kiek lietuvių, ir buvo 
padavę skundą ant kunigo, 
kad jis labai skriaudžia ir 
tame prašyme buvo nurody
ta, kaip juos persekioja ku
nigai ir lietuviai dalija jiems 
pajuokiančias knygeles. Tar
dymui buvo atvažiavęs Tra
kų džiakonas. Buvo ir to
kių, kurie ir prie džiakono 
ėmė verst ant kunigo nebū
tus daiktus. Bet kaip reikė
jo prie priesaikos stoti, dau
gelis lenkų pabūgo ir atsisa
kė, kad nieko nežiną apie 
skundą. Kruonietis.

Pasvalys (Penev. p.). Va
sario 18 d. vietinis aptieki- 
ninkas Rimkunas — Rimke
vičius ir dvarininkai: Cho- 
dakovskis ir Klongevičius 
gavo leidimą įsteigt čia ūkio 
draugiją „Viensėdija” var
du. Reikalaujama da tik 
kai kuriu formališkumų at
likti ~ “ I.

Gulbių valse. (Pan. pav.). 
Gale praslinkusiųjų metų 
Gulbių valsčiuje buvo nu
tarta Įkurti liaudies mokyk
los: Trečiuonyse, Kriničine, 
Papivėsiuose, Daukšuose, 
Butuonvse, Pasvailiečiuose 
ir Bajariškiuose. Patįs val
stiečiai duoda kiekvienai 
mokyklai po vieną žemės de
šimtinę, pažadėjo iškirsti, 
suvežti iš iždo miško, prista
tyto kokį tik reikia mokyk
los pastatymui materijolą ir 
1.1.. Be to Bajoriškių ir Tre- 
čiuonių valstiečiai, kol pa
statys mokyklai triobas, 
duoda pas save vietą vaikų 
mokymui.

Stačiūnai (Šiaulių pav.). 
Šis užkampis, turbut, mažai 
kam žinomas: tai didelis 
kaimas, stovįs prie pat baž
nyčios. Bažnyčia iki šiol 
skaitėsi Ligunų parapijos fi
li ja, o dabar kun. Bružiui 
pasirūpinus pasidarė para
pija, priskyrus prie jos ne
mažus Radviliškio, Šaduvos, 
Pakruojaus ir Lygumų pa
rapijų prabaščius kun. 
Bružas už tokį savo suma
nymą turėjo pekėlti nema
žai visokių neteisingų kal
bų, ypač Lygumų klebonas 
Rupka atkalbinėjo savo ave
les, kad kun. Bružo neklau
sytų ir neleistų atsiskirti. 
Bet už tai dabar anų visų 
parapijų pakraščių žmonės 
turi arčiau savo parapijos 
bažnyčią. Miško Bedievis.

Pavasaris. Iš visų pusių

rašoma apie tai, jog jau nuo 
vasario 15 d. pradėjo grįžti 
pas mus pavasario paukš
čiai, esama dagi žmonių, 
kurie sakosi matę ir lauki
nes žąsis. Apie kovo 1 d. ke
tina dagi garlaiviai Nemunu 
pradėti plaukti nuo Jurbar
ko į Kauną.

Vasario mėn. iš 19 į 20 d. 
naktį sprogo Nemuno ledai 
ir jis ėmė plaukti. Atsitiko 
tas taip nepaprastai urnai ir 
taip nepaprastai anksti, kad 
daugybė iškirstų rąstų ir 
sukrautų ant ledo, upės pa- 
kraštije, buvo vandens nu
nešti. Tų rąstų savininkai ‘ 
tokiu budu turi didelį nuos
tolį pakelti.

Rokiškis. Rokiškije yra 
valdžios užlaikoma mergai
čių pradinė mokykla. Moki
nasi daugiausiai lietuvaitės. 
Pirma mokytojavo Karosai- 
tė. Ji išguldinėdavo ir lie
tuviškai. Dabar-gi antri 
metai mokytojauja rusė, ku
ri musų kalbos nemoka, Įtai
gi ir lietuviškai nemokina. 
Valsčiaus sueigoje J. Petru
lis, pasiremdamas augščiau- 
siais įsakymais, nurodė, jog 
privalo būt mokinama ir 
musų kalba toje mokykloje, 
ir vienbalsiai tapo nuspręsta 
kreiptis į Kauno gub. pradi
nių mokyklų direktorių su 
prašymu, kad paskirtų į Ro
kiškį mokytoją, mokančią 
lietuviškai ir kad musų kal
ba mergaičių mokykloje bu- 
tu išguldoma.

Pažymėtina, kad ir visi 
sentikiai-rinkikai balsavo už 
lietuvių kalbos mokymą.

Seniaus buvo kilęs suma
nymas įkurti Rokiškije pro
gimnaziją. Apie tai rūpino
si vietinis ”Saulės” skyrius, 
ir valsčius buvo paskyręs 
tam tikslui trijų metų iš val
stybės iždo gaunamą pašal
pą ”stoikos” užlaikymui.

Valdžia neleidžia progim
nazijos, bet siūlo atidengti 
4-klesų miesto mokyklą. Su
eigos dauguma taip išsireiš
kė: jei mums neduoda pro
gimnazijos, tai nereikia ir 
siūlomos (miesto mokyk
los). Rinkikas.

I

L. I.D. reikaulose.
Lietuvių Imigracijos 

Draugijos komiteto praneši
mas gerbiamoms draugi
joms, kurios prisidėjo prie I 
šelpimo Lietuvių Imigraci
jos Draugijos arba da keti
no prisidėti. Malonės jos 
prisiųsti įnešimus arba dele
gatus į ateinančią konferen-I 
ciją, kuri atsibus 28 d. ba-i 
landžio, 1912 m., 10 vai. išry
to po No. 372 Bedford avė., 
Brooklyn, N. Y. (Lietuvių 
Ukėsų kliubo rūmuose).

Butų praktiškiau, jei d-tės 
siųsdamos delegatus į kon
ferenciją, paminėtų nuo 
kiek draugų siųsti delegatai 
yra; taipgi, kad nutarimus 
arba įnešimus paduotų, ant 
tam tikros popieros surašę, 
nes pasitaiko, kad delegatas 
nėra iškalbus ir neperstato 
dalyko aiškiai, tąsyk kiti de
legatai nenori atkreipt ati
dos ir įnešimai pasilieka be 
pasekmių, šioj konferenci
joj bus svarbiausis dalykas 
tarime, po kiek draugystės 
mokės nuo nario. Nekurios 
užsimokėjo arba nutarė mo
kėt po 20c. nuo nario ant 
metų. Taipgi yra užsimokė
jusių ir užsirašiusių mokėti 
po 10 c. ant metų nuo nario. 
Vėl gi randasi ir tokių, kad 
užsirašo mokėt po 5 c. ant 
metų nuo nario.

Draugai, tas nelabai prak
tiška turėti daugeli skyrių. 
Jeigu jau du skyriai mokes- 
ties butų, tai butų ikivaliai, 
o kitas, žemesnes už 10c., 
priimt kaipo auką, nes mu
sų padaryta kortos dėl drau
gysčių, kuri bus duodama 
nariui, katras užsimokės 
duokles. Ta korta paliuo
suos draugą nuo mokėjimo į 
kitą draugystę (jei priguli) 
imigracijos reikalams, bet 
viskas priguli nuo jus, drau
gai ; kaip jus nutarsit, taip 
męs darysime.

J. Jankauckas, pirm.
P. Montvila, sur. sekr.
J. Jukelis, fin. sekr.
V. Daunora, iždinin.

I
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GERA PROCA
Cambridge'čiaus lietuviams, kurie no
rite pirkti namus. Aš turiu labai pui
kų namelį dėl dviejų šeimynų su labai 
puikiu sodeliu ir ant puikios gatvės, 
galima nupirkti labai pigiai. Taipgi 
turiu tris namus vienoj vietoj ir lietu
vių apgyvento j, parsiduoda labai pi
giai ir randos įneša labai gerai. 
Kas turi $2000 įmokėti, tas gali tuos 
namus pirkti ir užtikrinu, kad savo į- 
mokėtus pinigus atsiims laiek trijų 
metų. Taipgi turiu daugelį kitokių 
namų, ateikite, dasižinosite. Turiu 
namų ant pardavimo Watertone, po 
tris gyvenimus kožnam name ir visi 
nauji. Lietuviai, kurie tenai roberi-

' nėj dirbate, jums butų labai gerai te- 
| nai pasipirkus. Kurie norite pirkti 
žemės lotus Cambridge’uj ar toliaus, 
kreipkitės pas mane, aš jums suteik
siu plačias informacijas. Taipgi, ku- 

j rie turite kokias provas teismuose ar 
reikalaujate advokatų (Lawyerių), 
kreipkitės pas mane, aš jums priro- 
dysiu kuogeriausius, ir pats einu už 
tlumočių (peršnekėtoją) į teismus.

Inšiurinu viską, kas tik yra inšiu- 
rinama nuo ugnies ir nelaimių, kaip 
turtus, taip ir žmogų patį.

Taigi visuose tuose reikaluose 
meldžiu kreiptis pas mane, vietoj 
pas kokį svetimtautį; aš tą darbą ga
liu atlikti visoj Massachusetts 
tijoj. Ofisas yra atviras kas 
ras iki 9 vai.

A. BABILIŲ ,
Ofisas: 873 Cambridge st., 

Tel: Cambridge. 2642—J.
Gyvenimo vieta: 69 Clark st., 

CAMBRIDGE,----- MASS.

vals- 
vaka-

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186 E. Chapel st., New Haven,Conn. 

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui.

STATAU NAMUS 
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto- 
rius. Kalbu visokias kalbas.

A. SUDYMT [14]
328 E. st., 3 fl., So. Boston, Mass.

JlfREIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Turkiškas maišytas tabakas visus vilioja savo gražumu. 
Tokį malonų kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per
mainom tokį padėjimą, bet pasitikim ir ant turtinges- 

■ nių žmonių ir teisingų kritikų tarpe savo rūkytojų.
Menka užmokestis už

Zira Ci^arettes
Visos Tinklinės turkis'; 

priemaišos ir kvapsniai su
dėti į ZIRA Cigaretns — vi
sas sunkumas išmestas .

Turtingi - Švelnus - Kvepia.

Jų priemaišos suteikia 
švelnų net saldų kvapsnį — 
išimtina rukvma. Suvienytų -i, 
valstijų Prezidentas nerūko 
geresnių cisraretų. kaip ka 
jus galit rūkyti nusipirk 
ZIRA CIGARETT^S.

Parsiduoda Visur.

Tai buvo stebėtinai dide
lis tabako pirkinis — daug 
didesnis už kitus — kad pa
velijo mums tokios rūšies ci- 
garetus pardavinet po 5c. 
už 10.
Puikios Satino Dovanėlė* 

bus randamos kiekvienoj 
“ZIRA’’ dėžutėj, paveikslai 
aktorių, kvietkų ir paukš
čių. Rinkite tuos paveikslė
lius. Iš jų galima padaryti 
dailias paduškaites ir šali
kus.

(9

Nupirk dėžutę tuoj — Pamėgink nors vieną — Persitikrink.
• X . '

P. LORILLARD COMPANY

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų „Kelei

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia 

sados priduot naująjį ir
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.„ Administracija.
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Dr.F. Matulaitis)!
495 8roadway, So. Boston. jį 

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų. :

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LUSTUA..

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

Į Rotterdamą 8 (L, į Liepoją 11 dienų.
$33.00 “ “
$48.00

$65.00
Dabar plauks iš New Yorko:

Kurską 10 <L vasario (Feb.), 
Lituania 24 vasario (Feb.), 
Birma 9 d. kovo (March), 
Kursk 23 d. kovo (March).

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. J0IINS0N & CO. 
27 Broadway, New York.

III klesa
II klesa
I klesa

$35.00 
$50.00 
$75.00

I 
ė

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natų Fa
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku ?ero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So, Boston, Mass
J.P.TUNILA

Užlaiko didelę
KRAUTUVŲ

Deimanų, Laikro
džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namu3. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

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

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

F. S. Simanckis.
Profesorius medicinos

Lietimszkas D-ras M. Ziselman.
7 I’armenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pas-kmingia- 
usiai. A eikit tie- 
>iok pas mane 1 
tropais į vir ų tik < 
.įeikit j -------
mano d—_ — 
tos arba telefoną ., 
i nok o aš atesiv \ 
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

■ ■■»v»re. TeleDhone 1967- -3 RicvW !̂

į aptieka: 
durvs bal-

dus, 
tus.

Liihr/iš'a Auksinių Daiktų Krautuvė
Užlaikome visokius Laikrodžius. Laikrodėlius, Dei- 
montus, Sliubinius’žiedus. Britvas. Perdirbame pa
veikslus iš mažų ant didelių ant audimo. Darome Ka
lendorius Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
tūrą. Išsiunčiam pinigus, parduodam Laivakortes ir 
Geležinkelio Tikietus. Jei norit būt turtingais, nusi
pirkt Sekretnas Kvortas. Taipgi apmainome senus 
Laikrodėlius ant naujų. Sutaisome Laikrodžius, Žie-

Laikrodėlius, Lenciūgėlius ir visokius auksinius ir metalinius daik- 
Užlaikome keliaujančius agentus ir pareikalavus pristatom į namus.

LITHUANIAN JEVVELRY CO. .
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28 Main st-,Room204, Brockton, Mass, jį

VYRAI!

ir

Puikų, naujausios 
mados

SIUTĄ
Jeigu užsisakysi t da

bar pavasainį ploščių 
tad’$25.00 vertės, pa
siuvame už OO.

Tikras] jūsų brolis 
lietuvys

222 Broadvvay
SO. BOSTON

24 Ames st 
Montello

Mass



Vietinės Žinios
v

Panedėlio ryte, tuoj po 
pradėjimo darbo Roxbury 
Carpet Co. dirbtuvėj, Bos
tono priemiestij Roxbury, 
600 darbininkių metė darbą 
ir pradėjo streiką. Kol kas 
streiką vadovauja ponia 
Conboy. Tuoj liko prisiųsta 
policija, kuri saugoja audi- 
nyčių vartus. Dvi sąvaitės 
atgal darbininkės padavė 
reikalavimus audinyčių pre
zidentui F. Simpsonui. Jis 
atsisakė juos pripažinti. 8 
balandžio reikalavimai pa
duoti superitendentui Ha
miltonui, bet ir tas atsakė, 
kad jie savo nuomonės ne
permainė. Tuomet moters 
mete darbą ir susirinko Į 
Roosevelt salę, kur kalbėjo 
ponia Conboy. 
"Kiekvienam 
Anglijos kampelij, kur yra 
audinyčios, liko padidintos 
algos ant 5 ir 15 procentų. 
Jus esate vienintelės audė
jos, kurios negavote algos 
pridėjimo."

Streikierės reikalauja, 
padidinimo mokesties ant 
10 procentų ir kad butų pri
imtos į darbą dvi merginos, 
kurios be matomos priežas
ties tapo atleistos iš darbo.

buvėliai.” Yra tai juokin- 
1 giausi veikalai, kurie tik ka- 
1 da lietuvių kalboj buvo lo

šiami. „Piršlybos” tai veika
las garsaus rusų humoristo 
Gogolio; pilnas juoko ir 
sveiko humoro, dabar tik iš
leistas lietuvių kalboje. 
"Svečiai nebuvėliai" arba 
"Svečiai iš Lietuvos" — tai 
darbas vieno iš gabiausių 
musų rašytojų K. Jasiukai- 
čio ir taipgi labai juokingas. 
So. Bostono lietuviai turės 
tik pirmą progą taip gar
džiai pasijuokti. Kiekvie
nam patartina nueiti.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų protėviai žmonas sau 

į vogdavo, paskui pirkdavo, moti- 
■ nos šbvo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. 35c.

A mžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei-

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

I4

I

Ji sakė: 
Naujosios

Žinomas Bostono ir apie- 
linkės lietuviams p. K. Šid- 

| lauskas, musų vientautis 
aptiekorius, kuris šį pava
sarį pabaigė aptiekorystės. 
mokslą, pereitam utarnin- gah skait-vtl2 
ke atidarė savo locną aptie- 
ką ant kampo Broadway ir 
C st., So. Bostone. Todėl su 
visais reikalais, kurie lytisi 
kokių nors gyduolių, o taip
gi ir su daktarų receptais, 
patariam lietuviams kreip
tis pas p. Šidlauską, o tiki
mės, kad busit užganėdinti. 
Jo aptieka yra viena iš gra
žiausių ir didžiausių visam 
So. Bostone.

i

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

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

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas .............................

Musų padėjimas.
Vaizdelis iš gyvenimo, 

syta 
mus

Para-
pagal naujausius atsitiki-

............................................  10c.

Paparčio žiedas 
kitos gražios apysakos, ku-

50,000^
KNYGŲ

Vysai dykai

Jurgis Gillis bandė 5 kar
tus nušauti savo pačią Ele
ną jų name No. 538 Shirley 
gat.. Wintrop Beach. Kada 
jo revolveris neišdegė, jis 
ėmė mušt ją kumštimis ir 
kede, .o paskui nubėgęs Į 
skiepą perplovė sau gerklę 
skustuvu* taip giliai, kad ,' 
vargiai jis bepasveiks.

Sprendžiama, kad jis tu
rėjo nu ožvalgą ant f 'o pa
čios, kad ji ką myli.

Policija pribuvo ant kai
mynų šauksmo per telefoną. 
Ji atrado Gillį beveik negy
vą, nes kraujo labai daug iš
bėgo. Jis nuvežtas Į ligon- 
butį. z

Gillienė yra gerokai su
mušta. Ji jokių platesnių 
paaiškinimų nedavė polici
jai, tik sakė, kad vyras ją 
mušė ir bandė nušaut, bet 
kada jam tai nesisekė, 
tuomet nubėgo j skiepą. 
Ji dabar randasi pas kaimy
nus ir yra prikalbinėjama, 
kad pasakytų teisybę, nes 
gali išeit didesni nesmagu
mai.

Gilliai turi 22 metų sūnų 
ir 24 metų dukterį. Tik tris 
sąvaitės kaip jie atsikraus
tė iš No. 856 Broadvvay, 
Chelsea. Gillis yra 54 metų 
amžiaus, o jo pati vienais 
metais senesnė. Jis buvo 
pametęs darbą ir iš vakaro 
pasakė pačiai, kad važiuos Į 
Tauntoną jieškoti darbo.

igva-Prie pusryčių prieš 
žiuosiant jis pradėjo Bartis 
su pačia. Paskui išsiėmė re
volveri ir norėjo nušaut.

Anądien Bostono prie
plaukoj buvo sulaikytas atė
jęs iš Italijos laivas su žmo
nėmis ir padaryta krata. 
.Mat Italijos policija telegra- 
’favo čionai, kad ant to lai
vo išvažiavo daug "juodran- 
kių.” Iškrėtė visą laivą, 
bet "juodrankių" nėra. Ant 
galo policijos komisijonie- 
rius liepė atidaryt vandens 
rezervorą, kuris buvo ant 
pat laivo dugno. Norom-ne- 
norom atidaryta ir tenai 
pasirodė žmonių galvos. Su
skaityta 27 "juodrankius.” 
Tuojaus areštuota laivo ka
pitonas ir visi "juodran- 
kiai. Pastaruosius 8 balan
džio sugrąžino Italijon at
gal, o kapitoną sulaikė.

Pereitoj nedėlioj socijalis
tų svetainėj St. Michelsonas 
skaitė referatą apie religi
jos logiką. Vienam nepati
ko privesta iš biblijos citata, 

’ kur Kristus sako, kad tikin
tis žmogus savo žodžiu gali 
kalną perkelti, ligonius ran
kos uždėjimu gydyti, nuo
dus gerti ir kitokius ste
buklus daryti. Kada publi
ka pradėjo juoktis, tas žmo
gelis pakilo ir sako, kad jis' 
galis darodyti, jog Kristus

i taip nesakė. Prelegentas 
užklausė, ar jis yra skaitęs 
bibliją. Jis atsakė, kad ne, 
ir biblijai netikįs, nes ji tur
būt žydų esanti parašyta. 
Publika pasileido juokais. 
Bet musų katalikas neužga
nėdintas. Duokit jam bal
są, o jis darodysiąr Atsa
kyta, kad jau trumpas lai
kas ; patarta prisirengti ant 
kito karto, o pagrindis bus 
duota su mielu noru. Jis at
sako. kad jam rengtis visai 
nereikią, teisybę pasakyt jis 
esąs gatavas ”eni taim,” tik 
meluot reikia rengtis. Pub
lika vėl kvatoja. Pagaliaus 
duota jam pagrindis ant 15 
minutų. Bet nieko žmogelis 
negalėjo pasakyti ir publi
ka privertė nulipti žemėn.

Toliau buvo inauguravi- 
mas socijalistų vėliavos, už 

į kurią užmokėta $40.00. 
Drg. L. Pruseika kalbėjo, 
kas po raudona vėliava yra 
jau nuveikta ir kas veikia- 
nja, o S. Michelsonas aiški- 

. no, kodėl socijalistų vėliava 
yra raudona.
- Kas pereitoj petnyčioj Socijalistų 
svetainėj paėmė iš manęs 3 tikietus 
ant teatro ir neužsimokėjo pinigų, 

. meldžiu sugrąžinti man juos atgal, 
' kitaip man reikės kuopai už juos už- 
i mokėti iš savo kišeniaus.

JONAS KLEVAS,
28 Broadway, S. Boston, Mass.

KNYGOS
“Keleivio” spaudos

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

I

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

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir ‘pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos .............. 10c.

Kaip tapii Suvienytų Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

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

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga, 

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

IŠ

Ateinančia j subatoj lietuvių 
socijalistai rengia teatrą ir 
balių. Dahlgren salėj, ant 
kampo E ir Silver gatvių, 
bus pastatyta ant scenos 
"Piršlybos” ir "Svečiai Ne-

Monologai ir Deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, 

tinkamų prie visokių apvaikščio- 
jimų, prakalbų, ir susirinkimų. 
Deklamacijos tautiškos, darbi-

; ninkiškos, revoliucijonieriškos, 
laisvamaniškos ir humoristiškos. 
Monologai visai nauji, ir niekur 
negirdėti ir labai juokingi. Ant 
geros popieros, spauda graži .... 25c.

'Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Jieva. 
gutė. 
liūne

Labai juokinga kny- 
Daugiau juokų, negu sa- 

alaus..................................... 10c.

i

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste- 
buklingu kuvgu. Vyrai, katrie žada apsivesti vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir W 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, uervoti ir katrie prastoi W
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale ’ 
nauduoti pyluai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga i 

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

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

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

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

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

dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netiutikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums viena iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.

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

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

reikalavima sergančia.
Mę» tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk sava 
adresa iendena.

Vardas ir pavardė.

Adresas.

Stejtas

■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
■ Dr.JOS.US7ER&CO^L601,208N.FifthAv^Ctiicago,n. I
M GOTONI:—AŠ esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai si u n- ®
■ stos knygos ir norėliau, jog jius išsiustument man vieną ■

iš tuo knygų. ■

*

25c.

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui.................... 10c.
Lytiškos ligos.

Labai naudinga knyga apsisau
gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis....................10c.

Linksmas apreiškimas
Arba kaimiečių ir caro išpa

žintis............................................... 05c.

Revoliucijos giesmės 
su notomis, sutaisytos ant 2-jų, 

3-jų ir 4-rių balsų........................  35c.
Naujausios ir visokios dainos. 

Rankius gražių dainų.................... 50c.

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

Išleido 
mėgėjai.

I

10c.

Ar yra Dievas?
viršminėto klausymo 

Gaunamos ”Kel.” red. 25c.'

KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.

I 
I

j.

DRAUGAI!
PLATINKIT "KELEIVĮ!”

‘‘Keleivio” spaustuvėj dirba iisokius 
spaudos darbus gražiai ir už prieinamą 
prekę, todėl turint koki nors darbą, mel
džiam prisiust mani s, o męs pasisteng
sime užganėdint. ADMINISTRACIJA.

SPUOGAI.
dedervinės, parkai, dėmės ir visi 
kūno ir veido negražumai pražū
va ant visados nuo ”Aknol” plei- 
sterių. Yra tai vaistas, kuris iš 
lauko išvalo kraują, o visi negra
žumai nuo nešvaraus kraujo juk 
ir paeina. Musų pleisterių ne
galima lyginti prie mosčių, ką 
tik tarpu pagelbsti. ”Aknol” pa- 
liuosuos tave nuo niaurių spuogų 
ant viso amžiaus. Galim prista
tyt tūkstančius paaėkavonių nuo 
savo kostumerių. Bet to neuž
tenka. Apie ”Aknol” gerumą 
pats persitikrink. Jei nepatiks, 
sugrąžinsim pinigus iki cento. 
Taigi, kam rodytis žmonėms su 
biauriu veidu? Kam turėti ne
smagumą ? Kam būti ant pa
juokas ?. Atsiųsk SI.50 ir tuoj 
nusiųsim tau 100 ”Aknol” plest- 
relių, t. y. tiek, kiek reikia krau
jo apvalymui. Nelauk iki ryto
jui. įdėk Įlaišką $1.50 ir tuoj nu
nešk ant pačtos užregistruoti. 
Užadresuok aiškiai: [17]

’ AKNOL REMEDY CO.,”
330 E. 15 st., New York, N. Y.

FARMOS.
New Yorko lietuviškoj kolionijoj 

yra da daug neišparduotų farmų, ku
rios parsiduoda už prieinamą prekę: 
86 akra už $2,100, 99 ak. už $1000, 
100 ak už $2000, 135 ak už $2000 ir 
daugelis pigesnių ir brangesnių. 
Daug lietuvių jau čia nusipirko. Prie 
kiekvienos farmos yra reikalingi bu- 
dinkai. Platesnių žinių klauskite 
pas: į . ♦ [15]
GEORGE KLEEK, Poolville, N. Y.

Reikia įdėt už 2 c. markę dėl atsa
kymo.

II

į

TELEPHONE: Fokt Hill 1S64.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

but-ų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
2S W. Broadway So. Boston. Mass. I

TEATRAS
13 BALANDŽIO (April j 1912 m. 

t. y. ateinančioj Subatoj, bus perstatyta ant scenos 
L. S. S. 60 kp. triusu du veikalai:

ir “Svečiai Nebuvėliai iš Lietuvos”
DAHLGREN SALĖJ

kampas E ir SILVEK Sts. SO. BOSTON, MASS.

Prasidės 7:3O vai. vakare. Po teatro bus šokiai. Teatras bus neišpasa- 
kjtei juokingas. Juokas ir juokas, nuo pradžios iki galui. Da pirmą sykį 
čia lietuviu kalboj toks lošimas."T™ BALIUS

So- Bostono Lietuvių Labdarystes Draugijos, atsibus

Petnyčioj, 19 Balandžio' Aprilv, 1912 m. 
Saleje Odd Fellovvs Hali, 

51S TRENONT STREET, BOSTON, MASS.
Prasidės 2 vai. po piety ir trauksis iki vėlai nakti.

Lietuviai ir lietuvaitės! Balius rengiamas gražioje 
svetainėj, todėl gražiai galima bus pasibovyt. O 'ka
dangi Labdarystės Dr-ja tą pasilinksminimą t rengia 
naudai pastatymui lietuvių svetainės, todėl kiekvieno 
pareiga priremti. Malonėkit atsilankyt visi, kurie 
tik galėsit. Su pagarba KOMITETAS.

t

j

Užlaiko geriausi

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, So. Boston.

Tel.: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 913—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Atlieka visokius reikalus
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai
ALEXAND£R ROSE

294 Washington st., Room 330, 
| BOSTON, MASS.

i

Ei, Vyrai, visi pas

YUDE IKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir ( igarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų. Gerų brit- 
vų, drukuojamų 
mašinukių, albu

mų fotografijoms,
istoriškų ir maldų knygų, popierų 
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 

' ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. AVAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

I

■<" ■'

s v.r^ais. La

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo- 
w teriško didumo, ant 
Jv 20 metų auksuotas, 

su i-rašytais d v bei- 
- t

bai teisingai eina. 
C Y

gal geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reiki a tikras
laikas žinoti. Gvarant uotas ant 20 nu 
Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 

ireso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

r ■ s ypatin

DYKAI f Pirkite už 86.00 vertės 
DlIlžU* muSų žinomos tabakos 
dėl cigaretų ir išsirinkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: Naujausias im
portuotas Fonografas, su didelia ni
keliuota dūda, kuris grajina aiškiai 
visokias muzikes ir dainas. Kiekvie
nas gali turėt koncertą c’vo name.
2. Geriausias Armonika;, vokiško iš- 
dirbimo. su notom ir nurodymais.
3. Puitus staiavas laikrodis, su m u*

4. Vyriški arba moteriški paauk-zike, kiekvieną kartą grajina 10 minutų. 
suoti laikrodėliai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai. 6 videlciai, 
6 dideli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui ir šaukštukas cukrui.

Už musų dovaną vien norime kad pagarsintumėt musų firmą tarp jūsų 
pažįstamų. Atsiųsk mums ant rankos 50 c. markėms, o mgs jums*prisiųsime 
40 skrynučių tabako 4 patunku už $6 ir jūsų išrinktą dovaną. Likusius 82.50 
užmokėsit gavę to vorą Jeigu tavoras nepatiks, galite jo neimt.

English Asiatic Tabacco Co., Dept.K. Z. 115 17th st., New York, N.Y.I




