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Iš Rusijos.
Už kito liuosybę nuėjo 

katorgon.
18-kos metų jaunikaitis, 

kuris paliuosavęs iš ligonbu- 
čio teroristę, metusią į Var- 
šavos general-gubernatorių 
Skalloną bombą, likos nutei
stas 6 metams ir 8 mėne
siams katorgon.
40 kareivių laukia teismo.

Laikraščiai praneša, kad 
netrukus Taškente prasi
dės byla 40 kareivių (sape- 
rų), kurie buvo pakėlę ka- 
zarmėse maištą prieš carą. 
Už tą patį maištą 221 ka
reivių nuteista jau pirmiau.

Dideli šalčiai.
Sibirijoj dabar užėjo di

deli speigai. Šalčio esti po 
40 laipsnių. Traukiniai vė
luojasi. Daug žmonių ran
da sušalusių.
V. Puriškevičiaus leidinys.

Puriškevičius išleido kny
gą po antgalviu: ” Dešimts 
liūdesio giesmių,” pašvęstą 
revoliucijos baisenybėms 
nuo 1905 iki 1907 metų, la
sai leidinys dideliame skai
čiuje buvo išsiuntinėtas po 
kaimus išdalinimui valstie
čiams. Tečiaus, sulig gau
tų iš Peterburgo žinių, toji 
knyga nenaudojasi pasise
kimu, nes valstiečiai atvirai 
praneša, kad Puriškevi
čiaus veikalas netinka dar
gi ”bankrutkoms” ir todėl 
jie visai nenori jį imti.

V. Puriškevičius, įžeistas 
tokiu atsinešimu prie jo 
tvarinio, pareikalavo pris
tatyti jam ”neištikimu” i 
valstiečių surašą, kad jis 
galėtų su jais kaip pridera 
apsieiti.

Išeivystė Amerikon.
Lapkritije 1912 metų pei 

Liepojų iškeliavo Ameri
kon 5763 išeiviai, tame 
skaitliuje 3870 vyrų ir 1893: 
moterįs. Per tą patį laiką J 
pargrįžo per Liepojų 1700' 
išeivių, iš kurių 1636 vyrai | 
ir 64 moterįs.

"Neužtektinai įsudė”
Šiomis dienomis Grodni- 

čiuose, Grodnos gub., numi
rė gana pasiturįs miestie
tis — katalikas, 
žmona, norėdama mylimo
jo vyro lavoną užlaikyti 
kaip galima ilgiau, sukrovė 
jam iš plytų skiepą, kurs, 
žinoma, tuojaus ir sugriu
vo.

Su lavonu ji, pagal kai
mynų patarimą, pasielgė 
šitaip: kuomet lavonas bu
vo nuplautas, ji paliepė jį į- 
sudyti. Tečiaus tas neat
nešė laukiamojo rezultato. 
Lavonas netik kad neužsi
laikė ilgesniam laikui, bet 
priešingai, tuoj pasmirdo.

Kuomet laidojo niekas 
nenorėjo jo nešti ir grabą 
prisiėjo vežti.

”Neužtektinai įsudžiau,” 
dejavo našlė.

Areštantų pasielgimas
Areštantai Narvos stoti- 

je pakėlė triukšmą: ėmė 
kolioti policiją, teismą ir ė- 
mė dainuoti.

Velionio

ŽINIOS IS VISUR.
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ro didelis meteoras ir su di
džiausiu užimu įsmigo šla- 
pion žemėn. Per 24 valan
das farmeriai, kurie susi
rinko iš visos apielinkės pa
žiūrėti tų ”stebuklų,” nega-

pakilo Seino upė. 2 vasario 
visos ~ /• _ * J
kos buvo jau po vandeniu, o 
upė vis kilo.
Turkija laukia pirmutinio 

šūvio
Kaip jau rašėm anam nu

merije, tarybos tarp Turki
jos ir Balkanų delegatų 
Londone pertraukta. Bal- 
kaniečiai išvažiavo jau visi 
namo, išskiriant tik Juod
kalnijos delegatus, kurie 
pasiliko da Londone. Tur
kija taipgi įsakė savo dele
gatams pasilikti da Londo
ne, pakol neprasidės karė 
išnaujo; savo kariumenei 
gi ji įsakė nepradėti mūšio 
tolei, pakol balkaniečiai ne
duos pirmutinio šūvio.

Apie tokį įsakymą prane
ša iš Konstantinopolio ’’Dai- 
ly Mail” korespondentas. 
Jei tas tiesa, tai matyt, kad 
Turkija-labai dabar nori 
būt atsargi, kad nebūtų kal
ta už karės atnaujinimą. 
Dabar gi ji kaltina Balka
nus, kad tie nenori žmoniš
kai taikytis. Balkanai gi sa
ko, kad turkai ‘kalti, kodėl 
iie neatiduoda Adrianopolio 
ir nesutinka ant kitų reika- 
lavimų.

Kas iš to išeis, parodys 
i greita ateitis.

Grekai atakuoja Bisani
Atėnai. — Išgirdęs apie 

tarybų pertraukimą, Greki- 
jos sosto įpėdinis Konstan
tinas, kuris vadovauja gre- 
kų kariumene, 29 sausio at
akavo Bisani tvirtovę, sus
progdino turkų parako ma
gaziną ir išmušė daug jų ka
reivių.

Karė eina tolyn
Telegramos iš 4 vasario 

patvirtina žinią, kad ties 
Čataldža, netoli turkų sos- 
tapilės, ištikrųjų prasidėjo 
mušis ir karės šmėkla vėl

Seino upė. 2 vasario IA AIACDII/AC 
Paryžiaus prieplau- |Q AMlIiIKUUi

Maura nepasitraukia
Madridas, Ispanija. — At- 

galeivių vadovas Maura, ku
ris anuomet buvo atsisa
kęs nuo savo vietos ministe- 
rių bute, apreikšdamas vie
šai, jog suvisai pasitraukia 
iš viešo gyvenimo, dabar, 
kada atgaleivių partija ap
skelbė savo manifestą, šau
kiantį kovoti prieš radika
lus ir socijalistus, Maura su
grįžo atgal ir išnaujo apėmė 
apleistą vietą. Iš tos prieža
sties pažangieji elementai 
smarkiai vienija savo spė
kas. šaukdami žmones kovon 
prieš monarchiją ir reakci- 
jonierišką Mauros politiką.

žemės drebėjimas
Konstantinopolis. — Prie 

visų Turkijos nelaimių pri
sidėjo da ir žemės drebėji
mas. 25 sausio žemė taip su
siūbavo, kad pradėjo griūti 
manai ir prietarų bažnyčios.

Užmušė 90 razbaininkų
Manila, Filipinai. — Atėjo 

čionai žinia, kad Amerikos 
lieutenantas užtiko su savo 
kariumene bandą razbainin
kų ir 90 jų išžudė tenai. Iš 
kareivių nenukentėjo nė vie
nas. Stebėtinas tai daiktas.; 
Matyt, tie ”razbaininkai” i 
b ivo beginkliai ir ramus gy
ventojai.
Ispanijos republikonai prie

šais monarchiją.
Madridas. — Ispanijos re- 

| publikonai sausio 14 d. turė
jo savo visuotinąjį susirinki
mą Tortosa, Castelbona ir 
Barcelona miestuose, dėlei 
apkalbėjimo reikalo dėlei aš
trios kovos priešais atžaga
reivius, ypač klerikalus. 
Barcelonoj gavosi policijai į 
rankas atsišaukimas prasi-! 
dedantis nuo žodžių: Šalin: a^arg sav0 nasrus su viso 
monarchija” ' - -
Pažangieji parlamento na
riai susivieniję į Republiko- 
nų-Radikalų-Socijalistų blo
ką, surengė po visą Ispaniją 
daugelį viešų susirinkimų, 
organizuodami žmones ko
von priešai atžagareivius ir 
prieš valdžią, kuri susitaikė 
su popiežija. Progresistų 
partija išleido ir apskelbė 
savo manifestą, kuriame sa
ko, kad klerikalų partija su 
savo vadovu Maura, kuris y- 
ra kaltu už netiesų Ferrero 
nužudymą, yra pavojinga 
Ispanijos ramumui, ir šau
kia visus progresiviškus ele
mentus susivienyti, kad ben
dromis spėkomis pradėti 
kovą prieš Mauros reakciją.

Laukiama Ispanijoj kru
vinų susirėmimų iš priežas
ties, kad atgaleiviai su kuni
gija ir ministerių pirminin
ku priešakį j e nori vėl turėti 
tąjį žmonių minties ir lais
vės budelį, kruvinąjį reak- 
cijonierių Maurą.

Mušis jau prasidėjo
Į Londoną telegrafuoja, 

kad tarp turkų ir bulgarų 
armijų, stovinčių ties čatal
dža, netoli Konstantinopo
lio, mušis jau prasidėjo .

Seinas kjla
Paryžius. — Iš priežas

ties nuolatinių lietų, labai
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■mis savo baisenybėmis. Pa- 
įkol ėjo Londone tarybos, 
per čielus du mėnesiu, nebu
vo jokio susirėmimo.

Bulgarų delegatai, par- 
I važiuodami iš Londono, Pa
ryžiaus laikraščių reporte
riams išsitarė, jog Bulgari
ja tik tuomet ginklą padės, 
kada turkai sutiks ant Bal
kanų reikalavimų. Kitaip, 
karė eis tolyn, ir tolei, pakol 
Turkija nebus galutinai su
mušta.

4 vas. turkų delegatai ga
vę jau nuo savo valdžios įsa
kymą apleisti Londoną. Iš
važiuodami jie sakė: ”Jei 
bulgarai nori karės, tai ir 
turės ją. Įerzinti turkai 
mušis, kaip laukiniai žvė- 
rįs”

Taigi, kaip iš visko ma
tyt. abidvi pusės daugiau į- 
niršo ir toliaus reikia tikė
tis karės daug kruvinesnės, 
negu išpradžios ji buvo.

Norvegijos ministerija 
rezignuoja.

Christiania, Norvegija. — 
Pereitoj sąvaitėj rezigna
vo visa Norvegijos ministe
rija. Rezignacijos priežas
tim buvo tas, kad paskuti
niuose rinkimuose valdžios 
partija likosi baisiai sumuš
ta. Į parlamentą likos iš
rinkta 44 socijalistai.

Generališkas rubsiuvių 
streikas.

Rubsiuvių streikas kas 
diena eina vis platyn, apim
damas vis naujus ir naujus 
miestus. Sprendžiant pa
gal dabartinį dalykų stovį, 
generališkas Amerikos 
rubsiuvių streikas, rodos, 
neišvengtinas. Šį panedėlį, 
3 vasario, Bostono rubsiu- 
viai taipgi išėjo į streiką.

Darbdaviai samdo žmog
žudžius.

Jersey City, N. J. — John 
W. Burke, keliaujantis u- 
nijos organizatorius, pra
nešė vietinei policijai, kad 
ant jo galvos yra už $150 
nusamdyti 3 žmogžudžiai 
iš ,New Yorko miesto. 
Pereitoj subatoj tie žmog
žudžiai peršovė Tarną Con- 
rey, irgi unijos organizato
rių, kuris dabar guli ligon- 
butije mirtinai sužeistas.
Kanuolės prieš darbininkus

”The Industrial Worker” 
praneša įdomią žinią apie 
Merryville, La., atsitiki
mus. Jau du mėnesiai, kaip 
tenai streikuoja 
pramonės 
Streikieriai 
bai ramiai, 
kabint negali. Bet pati kom
panija prisisamdė valkatų, 
detektivais vadinamų, ap- 

I ginklavo juos ir tie pradėjo 
darbininkus provokuoti. 
Streikieriai tuomet kreipė
si į gubernatorių, prašyda
mi sau pagelbos. Guberna
torius jų prašymą atmetė. 
Bet kompanijai jis paskoli
nęs 200 valstijos šautuvų, 
kuriais liko apginkluoti 
valkatos. Apart to, kompa
nija turi dvi mašinines ka- 
nuoles ir čielą gaują šaulių. 
Kaip skebai, taip šauliai vi
suomet esą nugirdyti. Ne
galėdami kitaip streikie- 
riam atkeršyti, kompanijos 
agentai kėsinosi juos už
nuodyti tam tyčia sutaisy
ta degtine, bet ir tas nenu
sisekė. Tarp streikierių 
darbuoiasi I.W.W. organi
zatoriai.

Areštavo generolą.
27 sausio New Yorke ta

po areštuotas generolas 
Daniel E. Sickles, tarnavęs 
Gettysburge laike civiliš
kos karės. Jį kaltina už iš
eikvojimą $23,476 valstijos 
pinigų. Generolas 
93 metų amžiaus, 
do ant laisvės tik 
$30,000 parankos.
Atmetė darbininkų reika

lavimą.
Bangor, Me. — Bangon 

and Aroostook geležinke
lio viršininkai pranešė 
streikuojančių kondukto
rių komitetui, kad kompa
nija atmeta jų reikalavimą 
padidinti algas ant 45 nuo
šimčių. Streikininkai gi 
laikosi prie savo ir tikisi 
laimėti.

Nupuolė milžiniškas 
meteoras.

Netoli nuo Pittsburgo, ant 
Etna farmos nupuolė iš o-

I

medžio 
darbininkai, 

užsilaiko la- 
Valdžia prisi-

jau yra 
Jį palei- 
uždėjus

Šimas. Visi pradėjo bėgti, 
o žmonių buvo daug; susi
kimšo durįse.
1,300 angliakasių streikas. 

______  _____ ______ &v. į Harrisburg, Pa. — 29 
Įėjo dasiliesti prie jo ranko- sausio sustreikavo čionai 
mis — taip ilgai jis buvo 1,300 unijistų angliakasių, 
karštas. Meteoras, i 
ma, sveria nemažiau, 
2,000 svarų ir išrodo, 
surūdijusi geležis.

Daužo streikieriams
gus.

Laikant pereitoj sąvaitėj 
New Yorko viešbučių dar
bininkams susirinkimą, 
staiga suskambėjo langai ir 
pradėjo į vidų lėkti akme- 
nįs. Svetainėj kilo panika 
ir susirinkimas reikėjor per
traukti.

Aiškus dalykas, kad lan
gus daužė kapitalistų nu
samdyti valkatos ar detek- 
tivai, bet kapitalistiški laik
raščiai rašo, kad tai darbas 
tų streikierių, kurie nenori 
streikuoti.

Patarnautojų streikas 
pabaigtas.

”Boston American” pra
neša, kad New Yorko vieš
bučių patarnautojų strei
kas pasibaigė 31 sausio. 
Streikieriai nutarę grįžti į 
darbą. Ar ką laimėjo, ar 
ne, apie tai nerašo.

Audėjai streikuoja.
North Providence, R. I. —• 

Esmondo audinyčioj Gra- 
nitevillėje streikuoja apie 
du šimtai audėjų, reikalau
dami daugiau algos. Dirb
tuvė siūlė 5 nuoš. daugiau, 
bet darbininkai nesutiko, 
nors ir badaut prisieina. Va
sario 1 dieną jau atidaryta 
virtuvė, kur streikieriai su į 
vaikais du syk ant dienos 
gauna sriubos. Ant sriu-| 
bos renkama aukos.

Nelaimė ant jūrių.
Philadelphia, Pa. — Iš

plaukęs iš čia pereitoj suba- 
toj Hamburg American li
nijos garlaivis ”Oskar” su
sidūrė ant jūrių su žegliniu 
laivu ”City of Georgetovvn” 
kuris-buvo prikrautas drus
ka, ir pastarąjį nuskandino. 
Jurininkai išgelbėti.

Policija užmušė plėšiką.
Chicago, III. — Iš 1 į 2 

vasario naktį, i 
su policija liko tužmuštas tas ir 12 žmonių sunkiai su- 
plėšikas James Higgins, o ‘ “ 
jo draugas, William Cant- 
well, sumuštas buožėmis.

Jiedu buvo jau vieną sa- 
liuną apiplėšę ir kitame 
krėtė žmonėms kišenius, 
grąsindami visiems revol
veriais, kaip štai įbėgo du 
policistai ir liepė revolve
rius mesti. Higgins revolve
rį metė, bet tuoj norėjo 
trauktis kitą, tuo tarpu po- 
licistas jį šovė ir ant vietos 
padėjo.

Panika teatre
New York. — Laike ju

damųjų paveikslų perstaty
mo Hipodrome pereitoj ne
dėlioj nuo kibirškties užsi
degė celuloidas. Pasiro
džius liepsnai, moteris pra
dėjo rėkti: ”gaisras!” Te
atre pasidarė baisus sumi-

J
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spėja- Streikas iškilęs dėl vieno 
, kaip, žmogaus, kuris nenorėjęs 

kaip prisidėti prie unijos. Taip 
į bent rašo kapitalistiški 
i laikraščiai.
i

I

lan-

I

3 vasa-

15,000 rubsiuvių streikuoja 
Rochesterije, N. Y.

Jau pora sąvaičių, kaip 
Rochesterije prasidėjo rub
siuvių streikas. šiandien 
streikuoja jau 15,000 vyrų 
ir moterų. Iki šol streikie
riai laikosi drūčiai. Strei
kui priešingi tik vokiečiai; 
jie daugiausia ir skebauja. 
Streikas eina tvarkiai ir ra
miai; tik du streikieriai bu
vo areštuoti, bet paskui ir 
tie paleisti. F. žaibas.

Gaisras
Savannah, Ga.

rio gaisras nušlavė 4 blokus 
didelės sąkrovos tavorų. 
Nuostoliai siekia $1000,000. 
Saužudvstė dėlei bedarbės

New Yorko viešbuti j nu
sinuodijo tūlas James A- 
dams su savo žmona. Šalia 
jų kūnų atrasta tik du stik
lu, iš kurių išgerti nuodai. 
Savžudystės priežastim bu
vusi bedarbė.
Sustreikavo ”robarinės” 

darbininkai
į Gavom iš New Yorko pra
nešimą, kad tenai išėjo į 

| streiką iš žinomos C. Kenin 
Co. firmos darbininkai. Ši 
firma išdirba guminius plo- 
ščius nuo lietaus. Perdėti- 

inis norėjo papirkti organi
zatorius, bet nenusisekė. 
Darbininkų čia dirba 1,800. 

Į Streikieriai prašo kitų mie- 
Įstų guminių (robo) dirbtu- 
j vių darbininkų, kad jie ne
dirbtų C. Kenin & Co. dar
bų.

Kruvina kova 
Pittsburge

sausio tarp streikierių 
ir nusamdytų kompanijos 
žmogžudžių-detektivų kilo 
mušis. Streikieriai begink
liai, gynėsi akmenais, o 
kompanijos žmogžu
džiai ginkluoti, šaudė. Jur- 

susirėmime gis Kaminskis likos nušau- 

žeista.
Streikieriai (plieno dirb

tuvės) laikė savo susirinki
mą. Čia kompanijos provo
katoriai pakėlė riaušes ir 
detektivai pradėjo šaudyt 
žmones. Viena motina su 
kūdikiu likos perverta kul
kos, kuri įlėkė per langą. 
Kituose namuose kulka įė
jus per langą sužeidė mer
gaitę. Ir tokį žmogžudišką 
darbą kapitalistams leisti
na varyti.

Trioba užgriuvo ant 100 
darbininkų

Eldorado, Kan. — Sta
tant čionai pokiliui tam ti
krą trioba atsitiko nelaimė. 
Statomoji trioba sugriuvo 
ir palaidojo po savim 100 
darbininkų. Daug liko su
žeista.
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2 KELEIVIS

Peržvalga.^
Streikų banga

New Yorko streikas buvo 
kaipi sutartu ženklu visos 
Amerikos rubsiuviams stoti 
į kovą prieš išnaudojimą. 
Nuo New Yorko streiko vil
nis perbėgo per visą Ameri
ką ir šiandien jau visuose di
desniuose miestuose rubsiu
viai rengiasi streikuoti.

Pereitoj sąvaitėj nutarė 
streikuoti Bostono rubsiu
viai.

Baltimorėj rengiama ge- 
nerališkas streikas, neku- 
rios dirbtuvės jau streikuo
ja.

Rochesterije streikas jau 
apskelbtas.

Chicagos rubsiuviai gata
vi išeiti j streiką, jei tik dar
bas iš New Yorko bus pri
imamas.

Clevelande ir Philadelphi- 
joj kalbama jau apie strei
ką.

Streikas mums nenaujie- 
na, bet šis streikas turi savi- 
je da tokią prasmę, kokios 
kiti neturėjo. Čia męs ma
tom, kad antsyk beveik visoj 
šalije tos pačios industrijos 
visi darbininkai pameta dar
bą. Tas parodo, jog darbi
ninkai suprato savo pozici
ją. Kapitalas yra organi
zuotas ir plačiai išsiplėtojęs. 
Ta pati firma turi savo dirb
tuves New Yorke, Baltimo
rėj, Bostone ir Chicagoj. 
Kada jos darbininkai su
streikavo New Yorke, jai 
dirba Bostonas. Sustreikuos 
Bostonas, jai dirbs Baltimo
rėj, arba Chicagoj. Taip da
lykams stovint, kompanijai 
lengva su savo darbininkais 
kovoti. Bet rubsiuviai tą 
suprato. Jie beveik vienkart 
pameta darbą visuose mies
tuose. Tas kapitalui atne
ša toki smūgi, kad geresnio 
ir nereikia. Todėl ir galima 

jis 
su-

| kitų instrumentų kursas da
1 pigesnis — $6 už 10 sąvaičių j ą < r vlvllllKa 
I mokslo. Visos lekcijos pus
valandinės.

„Pralavinti mokiniai bus 
leidžiami koncertan, kuris 
bus rengiamas pačios kon
servatorijos direkcijos už
baigoj kiekvieno mokslo se
mestro, t. y. po 20 sąvaičių 
laiko. Koncertai bus ren
giami dėl šių dalykų: kad vi- 

• suomenei parodžius, kiek toj 
' sritij nuveikta ir kad moki
nius pripratinus prie viešo 
prieš publiką pasirodymo.

„Mokinis, užbaigęs tam 
tikrą paskirtą muzikos kur
są, gaus konservatorijos pa
liudijimą, kaipo 'Muzikos 
Mokytojas’.”

Ši konservatorija turė
sianti filijas (skyrius). Vie
na fili ja busianti Waterbu- 

Elizabeth, 
N. J. Filijose lekcijos bus 
duodamos sykį ant sąvaitės.

ir Kritika

• biznį. Ir taip padarė „rim- kiškai. Visi kalbėtojai nu 
ti tautiečiai,” ką socijalistų | rodinėjo, kad laikas jau pri 
akiję ir krislą pamato.

Fr. Zavist

ry, Conn., kita

tikėtis, kad šitoj kovoj 
bus smarkiai darbininkų 
muštas.

Reikalauja atšaukimo
„Lietuva” bando sau įsi

kalbėti, kad dalykas su Kon- 
kolausku jau užbaigtas, nes 
Konkolauskas pats prisipa
žino „donosą” rašęs, taigi vi
si laikraščiai, kurie nepadė
jo „Lietuvai” į tą sensacijos 
dūdą pusti, dabar turėtų 
prieš ją atsipraššyti. Iš „Ke
leivio” gi ji norėtų net at
šaukimo to, kas buvo rašyta 
apie jos sensacijas. Ji sako:

” ’Keleivis,’ kuris visados 
afišuojasi savo teisingumu, 
užmiršo net atsaukt visą tai, 
ką buvo ant ’Lietuvos’ pri- 
burnojęs...”

Nesiguoskit, ponai, „Ke
leivis” neburnojo ant „Lie
tuvos” ir neturi ką atšaukti. 
Kad „Lietuva” norėjo iš to 
„donoso” sukelti didžiausią 

i sensaciją, tai ne burnojimas, 
i bet foktas, kurį „Keleivis” 
gali tik atkartoti, o ne at
šaukti.

Gi kaslink paties to „do
noso,’’ tai „Keleivis” jau pir
ma išreiškia savo pisipikti- 
nimą ir prie tos nuomonės 
pasilieka.

—
BeproĮiškas darbas

Vienas „Keleivio” skaity
tojas praneša iš Akron, O- 
hio, šitokią žinią:

„Turbut niekur nerastum 
taip tamsių žmonių, kaip ši
tam mieste, štai ateina pas 
mane žmogus (vardą išlei- 
džiam. Red.) ir prašo para
šyt laišką į ’krajų,’ išsi
traukdamas 558 rubl. Gir
di, šiuos pinigus noriu nu
siųst Viduklės klebonui, kad 
įtaisytų panelės švenčiau
sios nekalto prasidėjimo ’ab- 
rozdą.’ Sakau, žmogau, ar 
tau protas galvoj susimai
šė? Paaukauk geriau tuos 
pinigus New Yorko streikie- 
riams, tai atliksi naudingą 
darbą ir garbę įgysi. Kle
bonas gi tau ir ačiū nepasa
kys, išgėręs už tuos pinigus 
šampano arba pralošęs juos 
kortomis. Jis da pasijuoks iš 
tavo kvailumo.”

Kuomi tas užsibaigė, skai
tytojas nepasako, bet visgi 
reikia tikėtis, kad to žmo
gaus jis nepertikrino. Ar 
ne beprotiškas tai darbas 
tiek kruvino savo triūso ati
duot ant „abrozdo? 
kaip tamsumas 
skriaudžia!

M. Petrauską boikotavę
„Draugas” da vieną nau

jieną pranešė—buk ”Kelei- 
vis” boikotavo M. Petrausko 
koncertą. Hm! iš kurgi tam 
davatkinui galėjo prisisap
nuoti So. Bostono koncer
tas? Mums rodos, kad čio
nai bus jau vietinių jo kores
pondentų sufabrikuota ži
nia. Nejaugi katalikai ne
gali nė vienos koresponden
cijos parašyti be melo? Ne
jaugi kunigų skelbiamoji 
dora vien tik meluoti juos 
mokina?

Koncertą Petrauskui ren
gė kun. Žilinskas. „Kelei
vis” nieko su rengimu netu
rėjo, tečiaus kelis sykius pa
skelbė visai už dyką ir nie
kam neprašant. Žilinskas 
buvo ant tiek mandagus, 
kad nė žodžio vietiniams lai
kraščiams apie koncertą ne
pranešė. Ir dabar da jie ne
sigėdi rašyt, kad „Keleivis” 
koncertą boikotavo!

• •

Debsas areštuotas.
„Appeal to Reason” pra

neša, kad Terre Haute, Ind., 
valdžia areštavo Debsą, ku
rį jau seniai buvo apkalti
nus už aštrų kritikavimą 
teismų ir teisėjų per 
„Appeal to Reason,” o taip
gi ir už aprašymą valdžios 
žvėriškumų Leavenwortho 
kalėjime. Prie to visko da 
prikergia išmislą, buk Deb
sas norėjęs išsiųsti valdžios 
liudininką iš tos valstijos. 
Liudininkas gi valdžiai bu
vo reikalingas, kad prirody
ti, jog tam kalėjime tokių 
žvėriškumų nėra.

_____  ____ Uždėjus $1,000 kaucijos,
neto, klarneto, trombono ir Debs’ą paleido.

” Ot, 
žmogų

„Lietuviška Muzikos 
Konservatorija”

Taip p. M. Petrauskas už- 
vardijo savo muzikos moky
klą, kuri atsidarys 6 vasario 
Brooklyne, po No 101 So. 2 
st. Pranešime p. Petrauskas 
sako, kad
„Lekcijos labai pigios: dai

navimo ar kompozicijos lek
cijos $8 dešimtssąvaitinis 
kursas. Piano, smuiko, kor-

Keli klausimai tautiečiams.
* Garbi „Kel.” Redakcija!

Nors riksmas dėl Bago
čiaus jau apsistojo, bet ka
dangi musų taip vadinami 
tautiečiai prie kiekvienos 
progos drg. Bagočių vis 
purvina ir prie to da priker
gia ''Keleivį” ir liepia jį boi
kotuoti (kaip paveizdan 
Cherry, III. ir Cedar Point 
diskusijose jie darė), tai 
malonėkite patalpinti savo 
laikraštije 
klausimų. Aš klausiu ponų 
tautiečių:

1. Kada S.L.A. advokatai 
išlydėjo iš kasos kelis šim
tus dolerių neva už čarterį, 
bet čarterio geresnio neišė- 
mė, o kada Bagočius viešai 
nurodė, kad tas čarteris ne
geras, jus Bagočių viešai iš- 
vadinot už tai melagium, o 
čarterio negerumą nuo žmo
nių slėpėt, tai ką Bagočius 
turėjo daryti, kad parodyti 
visuomenei, keno pusėj tei
sybė?

2. Ką tautiečiai, ėdami iš 
visų pusių, butų darę, būda
mi Bagočiaus vietoj?

3. Kaip jie butų parodę, Į 
kad S.L.A. advokatai meluo
ja apie čarterį — kaip jie 
butų parodę, kad tas čarte
ris ištikrųjų Mass. valstijoj 
nelegališkas?

4. Jeigu tautiečiai ir visi 
S.L.A. šulai neapkenčia so
cijalizmo, bet giria dabarti
nę valdžią ir už ją agituoja, 
o ta giriamoji jų valdžia i- 
ma juos ir baudžia, tai kas 
iš jų negeras: ar valdžia, ar 
tautiečiai su savo SLA?

5. Jei S.L.A. legališkas, tai 
kam valdžia jį persekioja?

6. Jei valdžia elgiasi netei
singai, kodėl jie tą valdžią

• • o *giria ?
7. O jei valdžia pasielgė 

teisingai, tai kam jie šaukė, 
kad S.L.A. yra legališkas 
visose valstijose?

Aš noriu, kad ant šių 
klausimų tautiečiai arba S. 
L.A. šulai atsakytų.

šilakojo Kvietkas.

keletą mano

Vardan teisybės.
Keleivio” No. 4, skyriuje 

„Tiesų patarimai,” p. F. J. 
Bagočius, atsakydamas p. J. 
K. Damijonaičiui i tulus 
klausimus kaslink SLA., 
tarp kitko pataria paklausti 
centro valdybos ir šitokio 
dalvko: „Kodėl „Tėvynės” 
redaktorius, imdamas nuo 
S.L.A. algą, visą laiką pra
leidžia duonkepykloj, kur 
jis yra klerku?

Šitoksai p. Bagočiaus išsi
reiškimas parodo, kad jis 
arba rašo ko nežino, arba ži
nodamas tyčia neteisybę ra
šo ; o kad toks klaidinimas 
skaitytojų yra negeras dar
bas ir gali kenkti nekaltoms 
ypatoms, tad aš, Garso kep
tuvės užveizda, laikau sau 
už pareigą tą neteisybę ati
taisyti — p. V. K. Račkaus
kas, ”Tėvynės” redaktorus, 
nėra duonkepyklos klerku, 
o tik du sykiu (kartais tris) 
į sąvaitę atvažiuoja vaka
rais ir nedėldienio rytme
čiais keptuvėn suvesti kep
tuvės knygose rokundą. A- 
belnai imant, jis keptuvėje 
būna 6 vai. per sąvaitę, ir 
tai vakarais, liuosuoju savo 
laiku, ką gali paliudyti prie 
keptuvės gyvenantieji p. 
Stankevičius ir visa Garso 
kompanija. O kur kas savo 
liuosą laiką sunaudoja —

brendęs statyt reikalavimus 
ir laimėti juos. Darbininkai 
su entuziazmu pritarė.

Jei įvyks generališkas 
streikas, tai 40,000 rubsiu? 
vių išeis į streiką.

J. Lietuvninkas.
SPRINGFIELI), MASS.
Čia susiorganizavo taip 

vadinama mašinistų unija 
(The Machinist Ass’n), ta
da kokis tai Wallace, būtent 
organizatorius, pakalbėjo, 
kad bus streikas per tris 
valstijas, daugelis lietuvių ir 
prisirašė, nežinodami, ką ta 
unija reiškia. Žinoma, ma
šinistai juos priėmė, jeigu 

i tik kuris nors paketino mo
kintis mašinisto profesijos. 
Ir, žinoma, tie organizato
riai matomai tą darė su tik
slu, nes draudė rašytis į to
kias, ”kaip tai ana Lawren- 
ce yra,” (I. W. W. ne vien 
Lawrence, bet visoj Ameri
koj. Red.), ką amerikoniš
ką vėliavą nepripažįsta, tai 
yra anarchistiška.

Ir tulus* neprotaujančius 
jie tokiomis pasakomis ap
kvailino, bet ar ilgam, tai 
laikas parodys.

Uniją suprantąs. 

ATHOL, MASS.
Sausio 22 kalbėjo čia kun. 

Saurusaitis iš Waterbury, 
Conn., apie girtuoklystę: 
„Girtybė viso pikto motina: 
bedievybės, socijalizmo ir 
revoliucijos. Socijalizmas y-

I

Tautiečiai ir „monki-biz- 
nis.”

Pora metų atgal, „V. L.” 
šventė savo 25-metinį jubi- 
lėjų. Patėmijau didelį ap
skelbimą, kad paminėjimui 
to „svarbaus atsitikimo,” 
„V. L.” išleis didelį „Atla
są” ir duos jį dovanų vi
siems, kas tik užsirašys „V. 
L.” ant dviejų metų. Na, 
rodos, kas tam netikėtų? 
Užsirašiau ant dviejų metų 
„V. L.” ir laukiu „Atlaso.” 
Praėjo dvieji metai, o „At
laso” kaip nėra, taip nėra. 
Dabar gaunu atvirutę, kad 
mano prenumerata jau pasi
baigus. Na, manau sau, da
bar gera proga užklausti ir 
kur mano „Atlasas” yra.

Užklausiau.
Gaunu atsakymą: 
„Gerbiamasis! Atlasas 

išeis ar ne, męs nežinom, ba 
mus autorius irgi apgavo, 
ale mes su žmonėms apsiei
na sekančei, kas ka nori ar 
prenumerata ant puses me
tu pailginame ar knigu duo- 
dme vertes vieno dorielio..” 
. (Rašyba netaisyta. Rd.).

Tai tikras „monki-biz- 
nis,” pamislijau sau. Garsi
na tą, ką patįs neturi ir ne
žino da ar kada turės. Tai 
yra tik žmonių suvedžioji
mas ir dolerių gaudymas. 
Tokią malonę galima gauti 
ir be jubilėjaus: užsirašyk 
ant dviejų metų laikraštį ir 
kiekviena redakcija duos to
kią dovaną, kaip dabar „V. 
L.” siūlo, žodžiu sakant, ji 
iš savo „jubilėjaus” padarė

ar
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Ant galo gavo ir kunigai. 
Sakė, kaip jam teko būti 
vienam miestelije ir tuotar- 
pu pakvaišęs Kazys laikė te
nai savo „misijas/ kurias 
pradėjęs šitokiais žodžiais: 

, „Mieli katalikai, žiūrėkit, 
pirm mano misijų čia buvo 
atvykę du velniai, o dabar 
pats liuciperis atvažiavo. 
Saugokit, katalikai, savo 
dūšias.” Liucipierium jis va
dinęs kalbėtoją Kasparką.

Prie kuopos prisirašė 3 
nauji draugai. Aukų ap
dengimui lėšų surinkta 
$5.10. Knygelių išparduota 
už $1.05.

„Naujas Narys.
MAHANOY CITY, PA.
Sausio 19 d. atsibuvo pra

kalbos, į kurias buvo užkvie
stas „Keleivio” redaktorius 
St. Michelsonas. Publikos 
susirinko apie 500 ypatų į- 
vairių pažiūrų. Kalbėtojas 
iš tos priežasties negalėjo 
prisilaikyti vienos temos, y- 
pač, kad tarpe gana atidžiai 
besiklausančios publikos at
sirado keletas naujokų, ką- 
tik iš Lietuvos pribuvusių 
vaikinėlių, kurie gal many
dami, jog randasi kur smuk
lėje, nenorėjo ramiai pasė
dėti, bet visaip kėlė neramu- 

į mą ir matomai stengėsi su
kelti riaušes. Ir tokius bė
dinus vaikinėlius protu, ne
mokančius savęs paguodoti 
višuose susirinkimuose, pri
siėjo kalbėtojui mokyti aky- 
vaizdoje visos susirinkusios 
publikos mandagumo ir 
žmoniškumo, per ką tema 
kalbos buvo pertraukta ir 
kalba gana susitrumpino, 
kas padarė nuostolį tiems, 
kurie susirinko klausyties. 
Iš tikro gėda mums už' to
kius neauklėtus vyrukus, 
bet sykiu reikia atminti, 
jog tokie žmonės kaime gi
mę, jokio mandagumo nesi- 
mokinę, nežino kaip kur rei
kia pasielgti. Bet daug pa- 
peiktinesnės gali būti „Sau
lės” darbininkės, kurios vis
gi turėtų būti šiek-tiek ap- 
sipažinusios su kultūriškų 
žmonių apsiėjimais; jos lai
ke ramiausios valandos tar
si susitarusios visos pakilo, 
kad demontrativyškai išeiti 
iš svetainės. Jos taip elgėsi, 

j regis, nebūdamos girtos, 
j kaip anie vyrukai. Bet ar 
tik nebuvo apsvaigintos fa
natizmu. Tiek to. Tokius 
pasielgimus visgi išmintingi 
žmonės pasmerkia ir neiš
mintingi pasielgimai pačius 

i pasielgiančius pažemina.
Mahanoj ietis. 

BRIGHTON, MASS.
26 sausio 76 socijalistų kp. 

buvo parengus vakarėlį su 
paveikslais. Buvo parody
ta karės laukas ir kiti kapi
talistiškojo surėdymo žie
dai. Ant užbaigos parodė 
kun. K—nieką, kuris gązdi- 
na žmones pragaru ir žvejo
ja iš jų dolerius, žmonės 
pasipiktino. J. J.

HERRIN, ILL.
24 sausio čia liko peiliu 

perdurtas lietuvis Z. ir dak
tarai abejoja apie jo pasvei
kimą. Jį perdūrė lietuvis D., 
burdingieris. Mat, D. išvijo 
Z. iš namų. Paskui Z. su
grįžo ir pakėlė muštynes. 
D. išsitraukė peilį ir dūrė 
savo priešui. Vienas dabar 
ligonbutije, kitas kalėjime.

Wm. Arlauskas.
GREAT NECK, L. U N Y.

15 sausio čia atsitiko ne
laimė, automobiliaus likos 
užmuštas lietuvis D. Dauno- 
ris. Jis važiavo ant dvira
čio ir už kelių viorstų nuo 
čia susitiko su automobi- 
lium. Automobilius pasu
kęs ant kranto apvirto. Va
žiavęs automobiliuj žmogus 
likos užmuštas ant vietos, 
o Daunoris mirtinai sužeis
tas ir už 5 dienų ligonbutije 
mirė. K. Raz— ?r J. čeb—-
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tai niekam neprivalo rūpėti. ra sekta, kuri nori visus ly- 
Da nebuvo. atsitikimo, kad giaįs padaryt, o to negalima, 

nes vienas žmogus didelis ir 
riebus, kitas mažas ir kudas, 
kaip juos sulyginsi?” Na, 
jeigu tiek apie socijalizmą 
Saurusaitis težino, tai ge
riau apie tai ir nekalbėtų, 
tuomet nedarytų pats sau 
sarmatos. Nedyvai, kad taip 
suprasdami musų kunigu- 
žiai socijalizmą jam taip 
priešinasi. Jiems baisu, kad 
socijalistai ir dvasiškųjų 
pilvus nesulygintų su darbi
ninkų.

Sausio 24 LSS. 114 kp. pa
rengė kitas prakalbas. Kal
bėjo drg. L. Pruseika apie 
lietuvių darbininkų padėji
mą Amerikoj. Žmonių buvo 
apie 200. Eiles deklamavo 
M. Gadimauskas „Degtinė.” 
Uždengimui lėšų surinko 6 
dol. 16c. Lietuviai, tamsos 
vergai, turi čionai savo sve
tainę, bet laisvųjų žmonių 
prakalboms neduoda ir pra
šo da kad ir kiti neduotų. 
Bet dabar pastačius puikų 
namą Y. M. C. A., svetainę 
galima gaut kada norint. 
Gal ir daugiau parengsim 
prakalbų. J. Kavlaičia.

YOUNGSTOWN, OHIO.
12 sausio buvo čia prakal

bos, kurias parengė 56 kp. 
L.S.S. Kalbėjo vietinis ang
lų socijalistų laikraščio ”So- 
cialist Press”’ redaktorius 
ir J. Kasparka iš Detroit, 
Mich. Pertraukoje dekla
mavo A. Petraitis kaž-ką 
dėl savęs. Antras deklama
vo D. Lekavičius „Sausio 
devinta,” trečias J. S. Ma
žeika „Kada mums ta 
žvaigždė?” Kalbėtojas kal
bėjo apie 2 vai. ir pusę. Pir
moj temoj kalbėjo apie Lie
tuvą ir dėlko męs ją aplei
dom, kitoj — apie karių pa
sekmes ir jųjų nelaimes. 
Kalba jo labai švelni. To
liau kalbėjo apie netikusį 
pasaulio surėdymą, kaip vie
nas pertekliuje gyvena, o ki
ti turi už jį badu mirti. Ir 
visas kapitalo šunų šunybes 
kaip ant delno išdėstė. Sa
ko, kad iš priežasties šio ne
tikusio surėdymo 700,000 
merginų turi pardavinėti 
savo kūną ant gatvių, o 14,- 
000,000 vyrų prostituti- 
ninkų, kurie turi jas užlai
kyti.

p. Račkauskas butų pralei
dęs visą laiką keptuvėj, už 
kuri jam Susivienijimas mo
ka algą.

Manvdamas, kad šie žo- 
•/

džiai ganėtinai paaiškina 
dalyką ir nuima dėmę nuo 
žmogaus, kurį p. Bagočius 
bereikalingai apšmeižė, (pa
sakyti, kad žmogus dirba 
kepykloj, nėra jokiu šmeiži
mu. Red.), pasilieku su pa
garba S.L.A. narys ir Garso 
keptuvės užveizda

F. Maculevičia.

KORESPONDENCIJOS
Baltimorės rubsiuviai ren
gias į generališką streiką.
Sustreikavus New Yorko 

i rubsiuviams, tuoj iš tenai 
pradėjo vežti darbus į Bal
timorės dirbtuves; ypač į 
tas, kur darbininkai nesusi
organizavę į uniją. Dau
giausia tokių darbų privežė 
į Greif Bros. Co. dirbtuvę, 
kur dirba, galima sakyt, de- 
sėtkas tūkstančių rubsiuvių. 
Bet baltimoriečiai, atjaus- 
dami kovojantiems New 
Yorko draugams, tuoj metė 
darbą, susiorganizavo ir ne
tik ką sustreikavo dėl užuo
jautos newjorkiečiams, bet 
ir patįs išstatė reikalavi
mus: 9 vai. darbo dienos 
(dabar dirba 10) ir pakelt 
ant 10 nuošimčių algas vi
siems rubsiuviams.

Dabar beveik kas vakaras 
Baltimorėj esti mitingai ir 
kalbama apie savo ir New 
Yorko reikalus. Visų fir
mų rubsiuviai pasirengę iš
eiti į streiką ir reikalauti 
daugiau algos ir trumpesnių 
valandų darbo.

New Yorko darbas iš Bal
timorės liko išvytas. Darb
daviai žiuri, kad tik patiems 
kaip išbristi sveikiems iš 
šio sūkurio, o apie gelbėji
mą New YYorko firmos jau 
nėra ir kalbos. Darbininkų 
vienybė išblaškė juos!

24 sausio, Lietuvių I. W. 
W. lokalas No. 192 sušaukė 
mass-mitingą. Nors lietus 
lijo, bet žmonių prisirinko 
pilna svetainė ir daug turė
jo grįžti atgal, negalėdami 
jau įeiti. Kalbėjo angliškai, 
lietuviškai, rusiškai ir len-

i
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MT. CARMEL, PA.
Netoli nuo šio miestelio, 

taip vadinamam Kulpmont 
kaimelije teko matyti tūlos 
moteriškės sufragistišką 
kerštą. Moteriškę butų ga
lima palaikyt už apsvaigu
sią ar sumišusią matant su 
kokiu įnirtimu ir nepaisėji- 
mu į savo likimą, apsigink
lavusi akmeniu daužo lan
gus, kad atmonijus, mato
mai, už kokią skriaudą. 
Daužė smuklių langus, rasi, 
kaip amžinos atminties Ca- 
rie Nation, norėdama išnai
kinti tą prakeiktą alkoholį, 
kuris yra priežasčia dauge
lio nelaimių ir piktadarys
čių. Ir ištikrųjų ir čia tas 
sielvartiškas nelaimingosios 
moteriškės pasielgimas • ki
lo iš tos priežasties, kad vy
ras visą uždarbį palieka 
smuklėse, o ji vargšė su vai
kais skursta ir badauja. Tas 
skurdas ir badas privertė 
nelaimingą moteriškę, bent 
pagieža atsilyginti sau 
skriaudą, kokią jai daro al- 
koholiaus pardavinyčios. Ar 
atsilygino, tai abejotina, 
kaip lygiai abejotina, kad 
daužymu langų pataisys sa
vo neišmintingą vyrą.

Senas singelis.
PITTSBURGH, PA.

LMD. savo metiniame su
sirinkime nutarė nusamdyti 
mokytoją grajinimo ir dai
navimo mokinimui. Ir tas 
geras sumanymas sureali- 
zuota. Pradėta mokintis. 
Tas užkenkė ”velnio knygu
čių” ir stiklinio dievaičio 
garbintojams, kurie susita
rę, susirinkime minėtos dr- 
jos pakėlė triukšmingą pro
testą prieš mokinimąsi mu
zikos ir dainavimo. Jie rei
kalavo, kad draugija savo 
svetainę dykai duotų vestu
vėms, nes dabar mat reikia 
užmokėt $15 už dieną, lai
kant vestuves svetainėj. Ar 
tie žmoneliai vestuvių poki- 
liuose, torielkų ir galvų dau
žyme mato taip prakilnų 
darbą ir taip svarbų visuo
menei dalyką, kad net rei
kalauja, idant mokslo drau
gija remtu net pinigiškai 
tokius darbus, kurie priguli 
jau prie atgyventų laikų ir 
šiandien civilizuotam pa
sauliui tik gėdos raudonius 
iššaukia ant veido, kada gir
ti ir tankiai kruvini, kaip 
laukiniai rėkaudami šven
čia susituokimo aktą.

Bet tokiems žmonėms, 
kaip šie musų tamsos palai
kytojai, matomai ne į galvą 
neateina mintis, kad be ves
tuvių puotų, be girtuoklia
vimo ir besidaužymo laikas 
jau ir mums apsieiti, o drau
gijos priederme, kaipo mok
slo draugijos, remti ne ves
tuves, bet apšvietą, kultūrą 
ir civilizaciją. Taigi nežiū
rint tų netikusių protestų ir 
reikalavimų, mokinimas : 
muzikos ir dainavimo pasi
liko, o vestuvninkai, kad 
mažiau torielkų sudaužy
mui pirktų, turės už svetai
nę mokėt, kaip mokėjo.

Soho bedievis.

pas Juškus (mergina, O. Ra- 
žukiutė, kuri apturėjo gyvų 
gėlių bukietą), taipgi atsi
žymėjo K. Kriaučiūnas dai
nomis.

Turiu priminti apie Aug. 
Auguną, kuris užėmė rolę 
Mikolo Gotauto; nors lošė 
neblogiausia, bet jam pasi
rodžius ant scenos ir paži
nus kalbą, publika ėmė kal
bėti apie kokius tai begėdi
škus darbus, papildytus Bu
činsko dirbtuvėj; tokiu bu
du nekuriems klausytojams 
sugadino skonį tėmijant į jo 
veikimą

Bet išmetus minėtus maž
možius, vakarėlis užganėdi
no publiką, kurios buvo į 
700 ypatų. Ačiū p. M. Pet
rauskui už lavinimą lietuvių 
dailės sritije; su laiku bus 
galima ir iš lietuvių padary
ti atsakančius aktorius ir 

į i scenos mylėtojus.
>' New Yorke ir Brooklyne 

verda kruvina kriaučių ko
va su nevidonais kapitalis- 

. tais. Toj kruvinoj kovoj di
džiausią įtekmę įgavo visų 
tautų socijalistai už miela- 
širdingus jų darbus ir iš
mintingas prakalbas laike 
tos sunkios kovos. Bet kad 
pasėti tarp lietuvių streikie- 
rių neapykantą link socija
listų, Varnagiris parsikvie
tė plaukais ir nagais apau
gusį kapuciną, kuris 26 sau
sio savo pamokslą pašven
tė šmeižimui socijalistų ir 
grąsinimui pragaru tiems, 
kurie lankysis ant jų pra- 

i kalbų: ragino nesigėdinti 
atsisakyti nuo „cicilikų,”' 

į kad papulti i Dievo karaly
stę. Papasakojo, kaip vie
nas sociialistas, kuris gyve
no netoli Bostono, atsiver
tęs prie Dievo ir nešęs kry
žių, o dabar išvažiavęs į 
Kauną mokintis į mokyto
jus; o pirma buvęs didžiau- 
sis „cicilikų” kalbėtoias. 
Tai ei toks buvęs smarkus 

Įtikėjimo griovikas ir cicili- 
ku vadas, o nesigėdėięs nuo 
cicilikų atsisakyti ir nešti 
dideli kryžių apie bažnyčią 
(kažin kada tas necivilizuo
tas žmogelis apie tai sapna
vo? Rd.). Da turiu pasakyt, 
kad tas basakojis buvo ap
siavęs puikiais čeverykais: 
p-al todėl, kad nesudarkyti 
Varnagirio kaurų.

V. P. Jurbarkiškis.

netik užveizda bet ir šėri- 
ninkai. Linkiu bendrovei 
pasitaisyti ir pasekmingai 
darbuotis. P. Grikis.

rodė tikrus faktus, kad tik apsilipdyt tais popiergaliais 
socijalistai užstoja už darbi- savo langus ir duris, kad ge
niukus. Gražiai pajuokė lie-^riau išsigarsinti, o kokius 

vaisius tas apgarsinimas at
neš, tai parodys ateitis. *

Entuziazmas tarp strei- 
kierių kuodidžiausis ir vie
nybė kuotvirčiausia. Ant tų 
injunctionų žmonės visai ne
paiso, nes žino, kad tie in- 
junctionai drabužių siut ne
gali. Jie tik parodo kapita
lo šunelių niekšystę ir ne
apykantą prieš darbininką. 
Todėl jie mus tik geriau per
tikrina, kad darbdavis dar
bininkui ne draugas; vis
tiek, ar jis bus tavo tautie
tis, ar svetimas, jis visuo
met tavo išnaudotojas ir 
skriaudėjas, jis visuomet 
pavartos prieš tave policis- 
to buožę ir revolverį, kada 
tu pareikalausi teisingesnio 
atlyginimo už savo darbą. 
Tą jau aiškiai parodė mums

Ypač šio vakaro parengė
jai verti pagyrimo už tai, 
kad rengė balių be svaigi
nančių gėrimų, kas čionai 
yra pirmutiniu bandymu, 
tuomi silpna kuopelė parodė 
savo drąsą ir gerus norus 
veikti blaivai ir šviesti ne
apsvaigintus protus. Gal ir 
kitos draugojos dabar pa
seks nurodytu keliu, o butų 
labai geistina.

Ten buvęs A. L.
S. MANCHESTER, CONN.

Sausio 5 čia buvo prakal
bos, deklamacijos ir dainos. 
Prakalbas parengė du dar
bininkai, A. Zakaitis ir J. 
Žokas. Kalbėjo „Keleivio” 
redaktorius drg. S. Michel
sonas. Pirmu kartu kalbė
jo apie darbininkų klausi
mą, antrą kart apie gamtos 
apsireiškimus. Deklamavo 
U. Kumpiutė, O. Kreuziutė 

į ir J. Šalaveičikienė ir jos 
duktė, 8 metų mergaitė, iš 
New Britain ir du vaikinai 
iš Hartfordo. Taipgi U. 
Kumpiutė, O. Kreuziutė ir 
M. Raseckiutė sudainavo 
„Užtrauksim naują giesmę 
broliai.” Viskas nusisekė 
gana puikiai. Publikos pri
sirinko nedaug, bet užsilai
kė ramiai, už ką reikia tarti 
ačiū.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $4 suvirs.

Čia yra TMD 103 kp.; tu
ri 24 narius ir turto apie 13 
dol. 67 c., bet nieko visuome- 

1 neveikia. Jeigu 
kas įneša parengti prakal
bas arba , kad mitingai at- 

isibutų tankiau, ar kad nors 
HOOSICK FALLS, N. Y. lavintis apšvietime, tai tuoj 
Lietuvių, kaip girdėjau. I išgirsti perkūniškus balsus, 

skaitoma čionai Į 80 šeimy- kad "mums nereikia bedie- 
nų ir dusyk tiek pavienių, viškų prakalbų!” arba kad 
Apšvietą čionai stovi beveik ”tankųs mitingai, tai berei- 
ant žemiausio laipsnio. Lai- kalinga gaištis' fturbut nuo 
kraščius kai kurie nors ir 
skaito, bet daugiausia kleri- 
kališkos pakraipos, kaip va 
„Draugą,” „Saulę,” „Katali
ką,” todėl žmoneliai labai 
tamsus, bet užtaigi tautiš- 
kai-katalikiški smuklinin
kai čionai gana gerai gyve
na, keli jų turi nusipirkę jau 
net po keletą namų.

Draugystė yra tik viena, 
šv. Jurgio Kareivio, bet ir 
ta pati po „dvasiškojo tėve
lio” itekme. Ant kultūriš
kos dirvos apsoliutiškai nie
ko neveikia, apart parengi
mo kelių „pasilinksminimų” 
su svaiginančiais gėrimais, 
kurie daugiau atneša blė- 
dies, negu naudos. Argi ne
vertėtų parengti prakalbas, 
ar pastatyti ant scenos kokį 
nors veikalelį, kas ir pa
tiems, ir kitiems atneštų ne
mažą naudą.

Yra čionai susitveręs ir 
lietuviškas benas, bet ir tas 
po ”dvasiško tėvelio” globa.

Pakalbinus man neku- 
riuos užsirašyti „Keleivį” i 
arba „Kovą,” gauni atsaky
mą, kad jie negali to pada
ryti, nes negausią „nuodė
mių atleidimo.” Susipratu
sių žmonių mažai.

Laikas butų jau atsibusti 
ir nesiduoti taip lengvai vi
sokiems "Romos agentams” 
išnaudoti. H. Bučeraitis.

SO. CHICAGO, ILL.
Pietinėj miesto dalij čia 

neseniai susitvėrė nauja S. 
L. A. 251 kuopa iš keliolikos 
narių.

Sausio 19 ta kuopelė su
rengė pirmą vakarą su pra
kalbomis ir dainomis. Pa
dainuoti buvo užkviestas D. 
L. K. Vytauto Choras, kuris 
ir sudainavo keletą dainelių 
gana pagirtinai ir susirin
kusius labai užganėdino. 
Bet prakalbos neįvyko, nes 
kalbėtojai nepribuvo. La- < 
bai nesmagu, kad kalbėtojų : 
nenribuvimas suvedžioja 
publiką, ir tai apsiimantieji 
kalbėti privalėtų vsados at
minti.

I

SPRING VALLEY, ILL.
Sausio 11 vietinė socijali

stų kuopa buvo parengus 
prakalbas; kalbėjo drg. šeš
tokas. Kalba buvo gana aiš- 
gi. Trumpais sakiniais api
piešė dabartinę politiką ir 
perėjo prie socijalizmo ir 
mokslo. Kadangi darbinin
kų judėjimui ir apšvietai 
ant kelio stoja dvasiški ja, 
tai neaplenkė ir kunigų su 
išmislytais jų velniais, pra
garu, dūšioms ir tt. Išėmus 
4 fanatikus, prakalbos pati
ko visiems. Musų žmonės 
yra jau gana girdėję apie 
savo kasdieninius vargus ir 
tas ant jų nedaro jau dide
lio įspūdžio. Kalbant gi a- 

: pie kunigijos tamsinimo 
darbą pasidaro nauja tema 
ir publika labai tuomi įdo
mauja. Po prakalbų ji ve
da tarp savęs karštus gin
čus ir lavinasi.

Beje, nuo Kalėdų iki 7 d. 
sausio čionai buvo bažnyti
nė jomarka, arba f erai, ku- 
rius surengė kunigas. Įė
jus, negalima atsigint nuo 
visokių lioterijos leidėjų; 
kiekvienas šaukia, traukia, 
kad pirkti tikietą. Leidžia
mi visoki skudurai, dievu
kai ir tam panašus nieknie
kiai. Kitas paliko paskuti
nius savo centus. Labai pri
tinka kunigui taip žmones nės labui 
išnaudoti — nėra ko.

šilakojo Kvietkas.

I
i

I

tuviškus filozofus, kurie 
statosi dideliais mokslo ži
novais ir sakosi, jiems soci- 

:jalizmo mokslas yra perže- 
mas; pasakė, kad kitos tau- 

į tos taip yra kultūringos ir 
tiek daug turi mokslo vyrų, 
o neįstengia sukritkuoti so
cijalizmo mokslo, tik mūsiš
kiai, ką da nespėjo susipa
žinti su socijalizmo mokslu, 
o jau šūkauja, kad tiek daug 
žino. Prakalbos padarė ga
na puikų įspūdį ant žmonių, 
kurių prisirinko pilna sve- 

į tainė ir visi labai ramiai už
silaikė, už ką 64 kp. nariai 
esame labai dėkingi kaip 
drg. Grigaičiui už jo taktiš
ką kalbą, taip ir visiems at- 

i silankiusiems. Aukų surink
ta viso $8.08, už ką aukavu
siems tariama širdingą ačiū.

Lietuvių kooperaciją, ku- gg streikas.
ri 13 sausio užsidarė, jau Mitingai laikomi kasdiena 
baigiama išparduoti. A. jr piketai kasdiena praneša 
Stravinskas uždėjo atateh- sav0 raportus. Kur da dir- 
mantą. J. J. Kuršas. foa> ten siunčiami delegatai

ATHOL, MASS.
Ypač pastaruoju laiku lyg 

šventos dvasios apsėstas 
musų vietinis dvasiškas tė
velis užsimanė visus gėrusi 
katalikus nuvesti į dangaus 
karalystę, o už pasportą lie
pia imtis tik katalikiškąjį 
laikraštį ”Draugą,” nes, gir
di, tik ”Draugas” gali nuve
sti skaitytojus į dangišką 
karalystę. Kiti visi laikraš
čiai, tai velnio balsas ir jų 
reikia saugotis geram kata
likui. Męs darbininkai ga
lime palikti visą plačių-pla- 
čiausią pomirtinę dangaus 
karalystę dvasiškam tėve
liui. o patįs norime gyventi 
ir likt ant tos žemės, iš ku
rios gimėme ir sėmėme me- 
degą savo kunui. Norime 
žinoti žemišką gyvenimą ir 
to gyvenimo reikalus, o ne- 
prirodomų paiku svajonių 
sutvertų užgrabinių pasau
lių nesirūpiname, — nes ži
nome, kad ten netik niekas 
iš musų, bet niekas net iš 
šventų tėvų negyvens sykį 
numiręs ant žemės.

Matyt iš tokio atžvilgio 
žiūrint ir tarpe atholiečių 
lietuvių atsiranda daug su
sipratusių žmonių, kurie 
„tėvelio” pasakai netiki ir, 
matyt, į dangų nenori ke
liaut, nes nors kunigas ir 
pasiuntė du ištikimu tarnu, 
kad rinktų prenumeratą 
”Draugui” ir tie įkalbinėjo, 
jog, jeigu užsirašys dauge
lis, tai gaus „Draugą” išti
sus metus tik už 80c., tečiau 
visgi nedaug rado tokių, ku
rie už vieną dolerį užsipre
numeravo ”Draugą” išti
sam metui. Arškėtis.

išvesti ir tuos į streiką. To
kiu budu stiprinasi musų 
dvasia ir viltis laimėti. Kal
bėtojai vis nurodo valdžios 
šunybes ir aiškina, kad se
kančiuose rinkimuose žmo
nės tokios valdžios jau ne
rinktų, kad balsuotų už dar
bininkiškos partijos atsto- 

i vus, t. y. už socijalistus, nes 
tik jie kovoja už musų rei
kalus, o risi kiti eina prieš 

; mus.
20 sausio liet, siuvėjų uni

jos skyrius 54-tas surengė 
prakalbas, kur kalbėjo drg. 
J. Šaltis lietuviškai ,o vienas 
žydelis angliškai. Abudu 
kalbėjo nuosekliai, priduo
dami energijos ir drąsos ko
voti.

22 sausio buvo apvaikščio- 
jimas ”Krurinojo Nedėldie- 
nio.” Kalbėjo drg. Šukys ir 
Perkūnas, deklamavo V. Pe
traitis ir šerkšnienė. Kaip 
kalbėtojai, taip ir deklama
toriai atliko savo užduotis 
pagirtinai. Publikos buvo 
pilna svetainė.

V. J. ž—kas.

Ikazyrių). A. Penkpirštis.
i

PEORIA, ILL.
Šis miestelis nemažas ir 

gana dailus, ypač gražioje 
vietoje guli, prie Illinois u- 
pės. Gyventojų turi 80,000, 
tarpe tų yra ir lietuvių bū
relis. tik lietuvaičių merge
lių, tai kaip ir suvis nėra, o 
atvažiavusioms labai lengva 
butų pasirinkti bernelius.

Oras čia šįmet labai gra
žus ; žiemos veik visai nėra.

Darbai tuo tarpu, kaip 
kasyklose taip ir fabrikose, 
eina gana gerai ir pribuvu- 

■ siems darbas nesunku gaut.
Sausio 15 šičia kasyklose 

Crescent Coal Co. atsitiko 
didelė nelaimė. Ekspliozija 
užmušė du darbininku, o 
trečias, kuris nusileido gel
bėt draugus, rado mirtį taip 
pat. Žuvusieji visi buvo an
glai. Senas gyventojas.

LAWRENCE, MASS.
Sausio 17 LSS. 64 kp. pa

rengė puikias prakalbas. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis. 
Pirmiausia kalbėjo apie Ru
sijos revoliuciją 1905 ir 1906 

i metais ir jos nenusisekimą ; 
išaiškindamas, kas tame bu
vo kaltas. Toliaus aiškino 
Rusijos darbininkų gyveni
mą, jų persekiojimą ir. var
gus.

Pertraukoj buvo dekla
macijos; deklamavo D. Ja- 
nulionis.

Antram atvėjuje drg. Gri
gaitis kalbėjo apie Balkanų 
karę, kaip ten žvėriškai 
žmonės yra .kankinami ir 
žudomi už kelių ypatų gero
vę. Priminė Francuzijos pe
reitų metų 24 valandų strei
ką ir Bazelio demonstraciją 
prieš karę ir kaip tuos de
monstrantus priėmė, kada 
jie ėjo su vėliavomis ir dai
nuodami revoliucijoniškas 
dainas, juos patiko su iškil
mėmis, buvo uždegtos visos 
lempos ir varpai gaudė... ir 
taip toliau. Daugiausia drg. 
P. Grig. visoj savo kalboj ri
šo socijalizmo teoriją ir pri- .

EAST ARLINGTON, VT.
Sausio 19, per pasidarba

vimą nekuriu veiklesnių lie
tuvių buvo surengtos pas
kaitos, temoje: „Kaip ir ko
kiu budu susitvėrė musų že
mė. kokį ji turi pavidalą ir 
judėjimą.” Prelegentas R. 
Baltrūnas savo užduotį atli
ko gana gerai, faktiškai iš
aiškindamas musų žemės 
atsiradimą ir jos nuolatini 
besikrutinimą.

Publikos nors ir nedaug 
tesusirinko, bet visi sau ra
miai užsilaikė ir su atida 
klausėsi, už ką verta yra pa- 
girimo.

Po paskaitos prelegentas 
nuosekliai atsakinėjo į visus 
klausimus, kokie tiktai buvo 
iš publikos pakelti.

D. J. Alekšaitis.

CHICAGO, ILL.
Nuo 23 gruodžio čia ati

daryta lietuvių bendrovės 
valgomųjų daiktų krautuvė 
po No 1957 Canalport avė. 
Angliškai bendrovė vadina-

I si Lithuanian Merchandise 
C o. Chicagoj privatiškų 
lietuvių biznierių irgi ne
trūksta, todėl jiems pikta, 
kad čia užsidėjus bendrovė 
ir jie visokiais budais bando 
jai kenkti. Vieni leidžia pa
skalas, buk tai „cicilikų 
krautuvė.” kiti pasityčioda- 

; mi sako, kad keturių dešim
tų brolių miegančių ir tt. 
Bet netik tičiojasi, o ir kon
kurenciją varo. Pirma tie 
ponai pardavinėjo mėsą po 
18 ir 19 centų už svarą, o a- 
tidarius krautuve bendrovei 
jie paleido tą pačią mėsa po
II ir 13 centų. Taigi aišku, 
kad musų tautiški biznie
riai pirma patis buvo taip 
augštai mėsos kainą pakėlę, 
bet bendrovė privertė juos 
tą kainą nuleisti.

Bendrovei irgi yra kas 
užmesti — tai nuolatinis 
darbininkų mainymas. Vos 
praėjo vienas mėnuo, o jau 
tris kartus darbininkai mai
nėsi. Girdėtis, kad ir užvei
zda. p. Keturakis, ketina 
pasitraukti nuo vietos. Vie
nas dalykas, kodėl darbinin
kai negali ilgai dirbti, tai 
labai maža užmokestis — 
vos 10—12 dolerių, o darbas 
16 valandų į dieną; antras 

i gi — tai daug ponų ant dar
bininko sprando. Ponauja

BROOKLYN, N. Y.
Sausio 25 M. Petrauskas, 

su pagelba Scenos Mylėtojų, 
statė ant scenos „Kamin
krėtį ir Maluninką” ir „Šie- 
napiutę.” žodžiai K. Jasiu- 
kaičio abiejų veikalų. Mu
zika M. Petrausko.

Nesavo vietoj buvo (Pra
nas (P. Rimkus), kaminkrė
čio sūnūs, kuris netik buvo 
silpnas kalboje ir dainose, 
bet šaltai, nerangiai atsine
šė ir link savo numylėtinės. 
Geriausia lošė A. Kanceriu- 
tė, Kaminkrėtis (K. Kriau
čiūnas) ir Sabukas (J. Pru- 
selaitis); visi kiti vidutiniš
kai.

„Šienapiutėj” geriausia lo
šė šios vpatos: Aldona, tar
naitė (A. Kanceriutė), S te-'

I

BROOKLYN, N. Y. 
Iš rubsiuvių kovos

Rubsiuvių streikas vis tę- 
, siasi ir vis eina tvarkiai, tik 
policija begalo žiauriai dar
bininkus persekioja. Bet 
męs jau tą žinojom iš kalno, 
kaip kapitalas ir jų čebatlai- 
žė valdžia mus pasitiks, to
dėl mums tas nenaujiena. 
Turim jau ir taip vadinamą 
injunctioną, kuris draudžia 
musų pikietams prie dirbtu
vių prisiartinti. Tą išsiru- kia, tik alų traukia ir snau- 
pino mielaširdingi musų džia. Vėjaputis.
darbdaviai. Nestebėtina, i iki v
kad taip padarė didesni ka- • KOLHESTEK, N. Y. 
pitalistai, bet stebėtis reikia, streikas
kad tokiais injunctionais 22 sausio buvo sušauktas 
grąsina mums ir musų tau- rubsiuvių susirinkimas ir 
tiečiai. kurie, anot „rimtų” 
musų laikraščių, pakelia lie
tuvių tautą ir pagerina jos 
būvi. Štai tokie nonai Buč— 
ir B—sokas nešiojasi pilnus 
kišenius prisikišę tokių po
piergalių ir išsitraukdami 
rodo darbininkams: „Pažiū
rėkit, kokia baisi šita popie- 
ra!” Bet darbininkai to ne
nusigąsta, kad ir baisi ji. 
Jie liepė musų tautiečiams

ST. CLAIR, PA.
Darbai čia anglių kasyk

lose eina neblogai ir pragy- 
venmias galima užsidirbti. 
Lietuvių yra apie 50 šeimy
nų ir tiek pat pavienių, bet 
jie nieko kultūriško nevei-

balsuota, streikuoti, ar ne. 
Prieš streiką balsavo 228, o 
už streiką — 2,644. Tokiu 
budu nutarta streikuot. Vie
ni išėjo jau pora dienų pir
ma, o kiti dabar eina. Jei 
vienybėj laikysimės, strei
kas bus laimėtas. Tik vie
na mus nelaimė, kad pervė- 

1 lai pradėjom organizuotis, 
i tik 4 sąvaitės nrieš streiką.
1 F. T. žaibas.



4 KELEIVIS

sinorėtų, kad boba galėtų! Baha į. Baha’u’llah. I 
būt ir gubernatorium.

— O kodėl? Ar tau ge
riau dabar, kada laike strei
ko vyriškas gubernatorius 
atsiunčia miliciją streikie
riams šaudvt? Moteris to 
nedadarvtų.

— Teisybę sakai. Na, tai 
aš jau su tavim sutinku, 
Maike. Lai gyvuoja mote
rįs! Urra!

— Maike, tu matei, pat, kiek ir vyras, bet algos 
kaip socijalistai duoda tau gauna per pus mažiau, 
vėjo per ”Kovą?"

— Už ką?
— Sako, kad tu moterims 

priešingas. Cha,cha, cha!... 
Ir gerai, vaike, darai, kad 
boboms nepasiduodi.

— Aš da nemačiau, kas 
ten pasakyta, bet tikiuos, 
kad niekas negali duot man 
už tai vėjo, nes jis nepriro- 
dytų, kur aš moterims bu
vau priešingas.

— Ką tu, vaike, paisai! 
Vistiek, ar buvai priešingas 
ar ne, bet jie parašė ir dabar 
jau bus parašyta.

— Jei teisybė, kad taip pa
rašyta, aš pareikalausiu pn- 
rodvmo.v

— Kam to reikia vaike? 
Jie gali neprirodyt ir man 
vėl bus sarmata kad tu už 
bobas užsistoji. Dabargi 
man net ant širdies geriau, 
kada zakristijonas man per
skaitė, jog ”Keleivio” Mai- 
kis priešingas moterims. 
Tai, sakau, vyras, kas taip 
parašė. Vertas šlico užfun- 
dyt.

— Tai už tave, tėve, 
man tokią sarmatą daro. 
Tu visuomet priešingas, kad 
moteris turėtų lygias tiesas 
su vyrais.

— Visi protingi žmonės 
tam priešingi. Kas tai ma
tė, kad boba butų lygi su vy
ru? Jau ką-ką, o to, vaike, 
niekados nebus. Kaip Die
vas svietą sutvėrė, taip jis ir 
bus. Bobos dabar pradėjo 
rėkti, kad ir jos nori turėti 
tą, ką vyrai turi. Ir dauge
lis vyrų, ypač socijalistai, 
pritaria tam. Na tik pamis- 
lyk, vaike, argi tas ne kvai
la? Kokiu budu gali jos tą 
viską turėti?

— Tu, tėve, nesupranti, ko 
moteris reikalauja, todėl ir 
priešingas ėsi. Ir netik tu i 
vienas, bet daug tokių yra. j 
Yra net ir moterų, kurios 
priešinasi, kad joms duotų 
lygias tiesas. Žmonės, kurie 
tam priešingi, visi beveik y- 
ra atžagareiviai, jie nesu
pranta šios gadynės dvasios.

— Na jau tik tu nesakyk, 
kad aš nesuprantu.

— Nesupranti ir tu, tėve.
— Šarap!
— Matai, jau tu pradedi 

karščiuotis. Tuojaus matyt, 
kad tu nesupranti.

— Prirodyk, kad aš nesu
prantu.

— Tuojaus, tėve. Gyveni
mas šiandien taip susitvar-! 
kė, kad darbininkas vos tik 
sau gali ant maisto užsidirb-. 
ti. Jeigu jis turi šeimyna, 
tai netik jo vaikams prisiei
na eiti uždarbio jieškoti, bet 
ir moteriškei. Gavus darba, 
ji padaro prie mašinos tiek

i!
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— Bobai ir nereikia tiek 
daug: jai nereikia tabako, 
nereikia išsigert...

— Tas tiesa, ji tokių kvai
lysčių nevartoja, bet už tai ji 
nori taip pat valgyt ir apsi- 
rėdyt, o jos apsirėdymas da 
daugiau lėšuoja, negu vyro. 
Bet tas, sakysime, da netaip 
svarbu. Tame guli truputį 
didesnis klausimas. Kada 
moteriškė dirba fabrikoj 
per pus pigiau, negu vyras, 
tai fabrikantas atleidžia 
vyrą, o stato jo vieton mote
riškę. Ar tu matai, prie ko 
tas prieina?

— Vistiek, Maike, aš ne
sutinku, kad bobos butų po- 
licmanais, fajermanais, ka
reiviais ir prezidentais? 
Pasakyk, kas tuomet vai
kams košę virtų? Kas pečių 
šveistų? Kas bulves skus
tų ? Kas puodus mazgotų ? 

i Viską reikėtų vyrams dary
ti. Ir matyt, kad bobos jau 
varosi prie to. Ar nereikia 
prieš tai protestuoti? Bobos 
vieta prie pečiaus, vaike.

— Taip, tėve, męs irgi sa
kom, kad moteries vieta — 
tai namai. Moteris irgi tą 
patį sako. Bet tu pats 
matai, kad šiandien jos ne
gali būt namuose. Aplinky
bės šiandien išvaro mo
terį iš namų dirbtuvėn. 
Ir tik prie šitokių sąlygų, 
kokios šandien pradeda vieš
patauti, kada dirbtuvėj vy
ras liekasi pakeistu moteriš
ke, vyrui prisieina jau vai
kus namie saugot ir pečius 
šveist, o moteriškei dirbti 
fabrikoj vyrų darbus. Mo
teris reikalauja to
kių sąlygų, kad joms bu
tų galima namie pasilikti. 
O tas galima tik tuomet, ka
da moteris turės lygias tie
sas, kada ji galės balsuoti ir 
pasipriešinti netikusiems į- 

į statymams, kada moteris 
galės likti teisėju ir guber
natorium, kurie mokės su
prasti moterų padėjimą ir 
panaikinti kenksmingą joms 
darbą fabrikose. Todėl 
tėve, ir socijalistai pritaria 
moterų reikalavimui lygių 
tiesų, nes tas reikalavimas 
yra teisingas. Ir visi vyrai 
turėtų tam pritarti, jeigu jie 
nenori susilaukti tokios ga
dynės, kada jų moteris dirbs 
fabrikose, o jiems reikės ne
šiotis vaikus arba puodus 
mazgoti namie.

— Man dyvai iš tavęs, 
Maike, kad tu toks mažutis, 
o taip daug žinai. Aš jau bai
giu 70 metų, o man tas nie
kad ir į galvą neatėjo. Da
bar jau aš matau, kad ištik- 

I ro vyrams gali prisieiti blo- 
gai, jeigu moterįs užims jų 

1 džiabus. Bet vistik man ne-

i
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paštalą Bahą ir jo mesijošių darbo spėkas, o per tai ar- 
Baha’u’llah nieko nėra nau- dant šeimyną ir stumiant 
jo. Prie to da jie klaidingai 
supranta karių priežastis. 
Anot jų, karės kįla dėl sto
kos vienybės. Reikia tik su
sivienyti
Nesąmonė. Karės tik tuo
met galės išnykti, kada iš
nyks privatiška nuosavybė 
ir niekam nerūpės naujų že
mių užgriebimas. Taip mo
kina socijalistai.

Eks-klerikas.

žemyn žmonijos moralio ir 
i fiziškojo stovio laipsnį. Ka
pitalizmas nėra niekuo kitu, 
kaip tik abelna karė visų 
prieš visus. Pardavėjas ka
riauja su pirkėju už parduo
damo ir perkamo daikto kai
ną; juo blogesnis produktas 

j ir augštesnė jo kaina, juo di
desnis pardavėjams pelnas. 
Iš čia ir kįla tas neapsisto- 
jantis ginčas, neužsitikėji- 
mas, melagystė ir apgau- 

j liojimas. Visur suktybės, 
melas, apgavystė, pavydas, 
neapykanta, pagieža ir ty
kojimas — ir tai netik todėl, 
kad visus prie to verčia rei
kalas apginti savo gyvastį, 
savo gerovę ir užtikrint sau 
maistą senatvei. Kas neno
ri būti išnaudotu ir apgautu, 
turi išnaudoti ir apgaudinė
ti kitus; kas nenori būt su
mintu į purvus turi minti 

| kitus. Ta būvio sąlyga, ku
rią sutveria kapitalistiškas 
lenktyniavimasis, verčia 
prie to netik kapitalistą, bet 
ir kiekvieną kapitalistiškam 
surėdyme gyvenantį žmogų. 
Tas kapitalistiškas surėdy
mas išdirbo net tokias apy- 
stovas padėjimo, kad darbi
ninkas priverstas kovoti net 
prieš darbininką.

Nuolat besigerinanti ma
šinerija vietoj kad palengvi
nus didžiumos būvį, vietoj 
kad suteikus gausumą gy
venime reikalingų išdirbių, 
kapitalistiškojo surėdymo 
apystovose liekasi darbo 
žmonėms tikra nelaimė. 
Šiandien mašina nėkiek ne
palengvina darbininkams 
sunkenybes, tik pajungia 
darban moteris ir kūdikius, 
o vyrų bedarbių skaičių su 
kiekviena diena didina. Pui
kus vaisiai šiandieninės 
technikos ugdina armiją be
darbių ; vieną darbininką 
daro priešu kito darbininko.

Ir to viso priežasčia, bea- 
bejo, yra taipgi reikalavi
mas, tik čia tas reikalavimas 
nėra teisingu reikalavimu; 
jis ne atviras reikalavimas, 
bet vagystė.

Palikus nuošaliai bedar
bius ir dauginančias jų skai
tlių sąlygas, pažvelgkime į 
dirbančius darbininkus, ku
riais vadinti šiandien prisi
eina, ypač Suvienytose A- 
merikos Valstijose 6 bei 8 
metų amžiaus kūdikius. 
Darbininkai dirba su neišsa
komu smarkumu, kraudami 
išdirbinių piramydas; patjs 

' skursta, badauja, šala, 
i skarmalais dėvi, o teisingų 
ir pilnai tiesotų savo reika
lavimų neišdrįsta pakelti. 
Pasikakina tuo, ką turi, 
nors tikrai sakant nieko, ab
soliutiškai nieko neturi.

Berlino industrijinio ins
pektoriaus raporte už 1906 
metus skaitome, kad Vokie
tijos pramonėj vyriškos dar
bo spėkos bėgije 15 metų už
augo 18 nuošimčių, gi mote
riškos spėkos tuo pačiu lai
ku pasiekė 65 procentą. 
Daugelije fabrikų moters vi
siškai atėmė darbus išvyru; 
vyrai reikalauja, kad mote
rįs namie sėdėtų, valgį ga
mintų ir vaikus auklėtų, bet 
ar daug tų vyrų reikalauja 
panaikinimo tų priežasčių,

Abdul Baha — tai prisisa
vintas vardas persų misi j o- 
nieriaus, kurio tikrasis var
das ir pavardė yra Abbas 
Effendi.

Abdul Baha skelbia, kad 
laukiamasis viso pasaulio iš
ganytojas (mesijošius) jau 
pereitam šimtmetije gyveno 
ant šios žemės, mokino žmo
nes ir mirė Akkos kalėjime, 
Sirijoj, 14 metų atgal. Jis va
dinosi Baha’u’llah. Sėdėda
mas kalėjime jis parašė tris 
knygas, kurios esą naujojo 
tikėjimo pamatu. Abdul Ba
ha dabar važinėjasi po svie
tą ir skelbia tariamojo mesi- 
jošiaus mokslą. Pereitą va
sarą jis buvo ir Amerikoj; 
aplankė New Yorką, Bosto
ną ir kitus didesnius mies- 

------- tus. Dabar jis lankosi An- 
kate rink^aukas Visur jį priima su pa-kaip rinko aukas garba ir jig mano> kad jig 

tikrųjų yra naujojo Kris
taus apaštalu. Ištikrųjų tai 
ir visa istorija labai panaši j 
pasaką apie Kristų. Kada 
Kristus gyveno, mokino, ir 

i mirė, tai niekas apie jį neži- 
| no jo, bet kada praslinko su- 
i viršum šimtas metų, kada 
neliko nė vieno žmogaus, kas 
galėtų apie tai paliudyti, tai 
pradėta skelbti, kad šimtas 
ar daugiau metų atgal, ant 
žemės gyveno Kristus, kuris 
buvo gimęs iš nekalto prasi
dėjimo, numirė ant kry
žiaus, paskui iš numirusių 
atsikėlė ir su visu kunu 
dangų nuėjo. Abdul Baha 
nesako, kad jo Baha’u’llah 
gimė iš ”nekalto prasidėji
mo,” arba kad jis iš ”numi- 
rusių prisikėlė,” nes iš tokios 
pasakos ir vaikai 20-tam am
žiuje juoktųsi, bet vistiek jis 
tvirtina, kad Buha’u’llah bu
vo mesijošium. Jis nemoki-• 
no naujos etikos, nes dabar
tiniuose tikėjimuose, sulig 

i to perso nuomonės, etikos 
gali užtekti da keliems šimt
mečiams; jis nemokino taip
gi ir naujo tikėjimo, nes jam 
rodėsi, kad visi dabartiniai 
tikėjimai pilnai atsako savo, 
tikslams; jis skelbė tik vie-i 
nvbę. Visas jo mokslas gali 
būt sutrauktas į vieną žodį: 
Vienybė. Visi tikėjimai tu
ri paliauti tarp savęs kovoti, 
užmegsti tarp savęs ryšį ir 
stengtis suvienyti viso pa
saulio tautas. Visų pirmiau
sia tarp žmonių turi būt vie
nybė. ”Karės turi išnykti,” 
sako Abdul Baha. ”žmonių 
vienybė yra augštesnis idea- 

i las už visus patriotizmus ir 
geriau mylėti ypatoje ne sa
vo vientautį, bet žmogų. Ka- 

I da męs tą suprasime ir pa
matysime, jog visi žmonės 
yra broliais, karė mums pa
sirodys tikroj savo šviesoj 
kaipo nedorybė, pasiutimo 
ir apjakimo darbas.”

Tai tokia, trumpai imant, 
Ba'nos tikėjimo filozofija. 
Apie Dievą jis nekalba visai. 
Bet kad jis Dievo neignoruo
ja, tai matyt jau iš to, kad 
jis pripažįsta visus tikėji
mus gerais. Bahaizmas rei- 

į kalauja iš tikėjimų tik vie
no dalyko — kad kunigai ne
imtų už ”tiesos” skelbimą 
jokio užmokesčio; jie turi 
patįs užsidirbti sau užlai
kymą, praktikuodami kokią 
nors profesiją arba stačiai 
turi užsiimti rankų darbu, 
kaip ir kiti žmonės.

Męs su tuo pilnai sutin
kam, tik reikia pastebėti, 
kad tai ne pono Bahos pa
tento filozofija. Kad kuni
gai turėtų užsiimti darbu, o 
ne tukti iš biednų žmonių 
kruvino prakaito, tai seniai 
jau reikalauja socijalistai. 
Taip pat seniai socijalistai 
reikalauja ir karių panaiki
nimo ir šaukia visų šalių 
darbininkus vienytis. Taigi 
pasirodo, kad pas naująjį a-

RUBSIUVIŲ STREIKAS.
Daugiausia degančiu 

klausimu Amerikos darbi
ninkui šiandien turi būti 
arši New Yorko rubsiuvių 
kova.

Rubsiuviai nėra socijalis
tai. Gali būt, kad socijalis
tų nuošimtis tarp jų da ma
žesnis, negu kitose indus
trijose.

Tečiaus socijalistai šoko 
į kovą ir, I 
ir rūpinosi apie I. W. W. 
streikierius Little Falls, N. 
Y., taip jie dabar renka au
kas A. F. of L. streikie
riams New Yorke.

Jie neklausia, ar strei
kieriai yra demokratai, re- 
publikonai, ar socijalistai. 
Jie organizuoja juos vien 
kaipo darbo vergus, ku
riuos slegia vienas kapitalo 
jungas.

Bosai taipgi neklausė jų, 
ar jie republikonai, demo
kratai, ar socijalistai. Jie 
žiurėjo į juos kaipo į lygius 
darbo įrankius ir visus juos 
lygiai išnaudojo.

Padėjimas darbininkų bu
vo aršus, arši jų ir kov<».

Kapitalistų smūgis rub- 
siuviams buvo skaudus. Jie 
pavartojo prieš darbinin
kus visus ginklus, kokius 
tik darbininkai į jų rankas 
buvo sudėję: injunctionus, 
policistų buožes, teismus ir 
kalėjimus. Teismai atėmė 

| streikieriams jų konstituci- 
jonališkas tiesas prisiartin
ti prie savo darbavietės. 
Policija skaldo žmonėms 
galvas į visas puses, kurie 
išdrįsta pasipriešinti teisė
jo injunctionui.

Teismai nedaro išėmimo 
Į nė demokratiškiems, nė re- 
publikoniškiems, nė progre- 
siviškiems darbininkams — 
siunčia kalėjiman visus ly
giai. Policisto lazda lygiai 
krinta ant demokrato gal
vos, kaip ir ant republiko- 
no.

Ar tas da neaiškiai paro
do, kad jus save apgaudi
nėjat, kuomet vadinatės de
mokratais ar republiko- 
nais ir už tas partijas bal- 
suojat manydami, kad tie 
ponai pagerins jūsų būvį?

Jiems visai nerupi, kas 
jus esat. Jų buožė, injunc- 
tionas ir kalėjimas aiškiai 
tai parodo.

Kodėl tad jus norit būt 
demokratais ir republiko- 
nais?
Socijalistai ateina į pagel- 

bą jums net tuomet, kada 
jus ignoruojate juos. Kodėl 
gi jus nenorit būt socijalis- 
tais ir balsuot už juos?

S. M.

EPIGRAMAI
—Nors ji milijoną turėtų 

dalies, 
Bet vis nepavergtų ji mano 

širdies...
— Girdėjau ji tūkstančių

turi šimtyną.
— Taip?... Reikės sueiti su

ta mergina!
J. J. N.

Męs turim daugybę 
draugų — 

Jie žodžiais gražiausiais 
mus lydi...

Bet kiek gi atrasi tokių, 
Ką nieko tikrai nepavvdi?

J. J. N.
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ir karės išnyks.

DARBININKU REIKA
LAVIMAI IR PROGRESAS.
Garsus sociologas La- 

salle pasakęs: ’Tki kol turite 
galą netikusios dešros ir sti
klą alaus, jus užmirštate, 
kad jums da daug ko pri
trūksta. Jus nežinote, kad 
tas jūsų pasikakinimas tuo
mi ką turite, yra stabdytoju 
progreso ir didžiausia nelai- j 
me darbininkų klesai. Musų 
bendralaikio principas — 
tai kuoplačiausi reikalavi
mai ir mokėjimas tuos rei
kalavimus patenkinti doru 
ir teisingu budu. Neapsis- 
tojantis reikalavimas yra a- 
kstinu, stumiančiu pirmyn 
išsivystymą gerovės ir kul
tūros.”

Pirmutiniu tų reikalavi
mų slopintojų yra romiškoji 
bažnyčia, draudžianti savo 
nariams reikalauti gerybių 
ant žemės ir liepianti su 

- nuolankiu viešpataujan- 
■ tiems pasidavimu nešti ne- 

panešamas naštas skurdo ir 
vargų, viliodama, kad juo 
kas daugiau nukentės skur
do ir vargų, tas gausingesni 
atlyginimą gausiąs po mir
ties, kuomet nieks tais atly
ginimais negal pasinaudoti.

Kas mano, kad romiško
ji bažnyčia nėra progreso, 
kultūros ir civilizacijos prie
šu, lai įsidomėja augščiau 

| pasakytus faktus, ir lai su
lygina su bažnyčios reikala
vimu : ”palaiminti ubagai 
dvasioj” — ”palaiminti nuo
lankus” (suprask vergai).

Musų būvio sąlygos to
kiems mokymams tik ir sta
to nesutaikomą priešginybę. 
Musų gyvenimas tik ir rei
kalauja nepasidavimo, bet 
kovos; ne nuolankumo, bet 
kuoplačiausio reikalavimo, 
idant nepasilikti žmonijos 
progreso slopintojais, idant 
nelikti kultūros ir mokslo 
vystymosi ir plėtojimosi 

| stabdyto jais. Juo musų rei- 
; kalavimai platesni, juo dau
giau męs stumiam visą žmo
niją prie kultūros, prie tik
ros covilizacijos, prie gero
vės ir laimės.

Kapitalizmo surėdymas, 
stovintis ant lenktyniavimo- 
si pagrindų, gimdo nenatu- 
rales, draugijoje kenks
mingas vienutes multimili
jonierių, kurių pelnas gali 
aprūpinti ir patekinti gyve
nimo reikalus šimtams tūks
tančių šeimynų, kuomet tuo 
pačiu laiku — dėka plačių
jų darbininkiškų minių nuo
lankiam pasidavimui viešpa
taujančių valiai ir kantriam 
nešimui vargų naštos, — pa
sibaisėtinai smarkiai plėto
jasi skurdas su visomis jo 
baisiausiomis pasekmėmis: 
žmogžudystėm, parsidavi- 
nėjimais ir nesuskaitomo
mis piktadarystėmis.

Kapitalizmo principas, 
reikalaujantis vis naujo pel
no iš vienos pusės, ir skur
das, reikalaujantis priemo
nių apsiginti nuo nubadėji- 
mo iš kitos, netik yra prie
žasčia minėtų piktybių, bet 
įkinko į fabrikos mašiną 
motiną ir jaunutį kūdikį, 
kad mažu atlyginimu už jų 
fabrikos mašinų aptarnavi
mų didinti fabrikanto pelną, 
sykiu atpiginant vyriškas

I

t

Vl£ ĮJl 1V400V1<£, 
I kurios išvaro iš namų į fa
briką moterį ir verčia ją pa
likus dieviškai apveizdai kū
dikius bei savo iščiuje neštis 
tuos da negimusius kūdikius 
i pilną nuodingų dulkių fa
briką, kad ten užsidirbus 
sausos duonos kąsnį ir tuo 
kąsniu duonos pasidalyti su 
sNBo kūdikiais ir bedarbiu 
vyru!

J. B. Smelstorius. 
(Pabaiga bus).

Seniai
— Ar seniai esate pliki?
— O labai. Gimiau plikas.



v I
Žmogaus Išsivisty mas

Pagal Boelsche. Erheniusą ir kitus 
Sutaisė S. Michelsonas.
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Kas gali užginčyti, kad iškasti priešis-' 
toriškų nežinomų gyvūnų kaulai nėra to- 
mis liekanomis, kurių męs taip jieško- 
jom? — Kas gali užginčyt, kad tai ne žmo
gaus kaulai?

Pasakose randam daug panašių pada
vimų. Sako, kad pirmutiniai žmonės buvo 
kariai, mažučiai, ir vėl atbulai, — kad buvo 
milžinai, vienaakiai, ožiakojai, smailaau- 
siai ir su uodegomis. Kada pirmą sykį iš
kasta mamuto kaulai, manyta, jog tai kau
lai milžino-žmogaus, būtent: Gogo, Ma- 

I gogo arba šv. Kristopo, bet vėliau pasirodė, 
kad tai klaida. Įtariami kaulai prigulėjo 
mamutui, bet ne šv. Kristopui ar Gogui. 
Męs gi, dabartinių laikų žmonės, ant tokių 
spėjimų nesiremiam. Męs jieškome faktų. 

Ir jis gyveno ant Įr jješkodami męs suradome, kad nelabai da

i

N'ew Yorko streikuojantiems rubsiuv.

Su tuomi grįžtame į trečiojo skyriaus 
gadynę. Ji mus perkelia į daug karštesnį 
klimatą. Augščiau nupieštas vaizdelis at
sineša prie antros jos pusės. Europos lygu- 
mynuose tuomet žydinčios girios buvo ap
gyventos žirafais ir į žmogų panašiomis 
beždžionėmis, kaip kad Afrikoje šiandien 
yra. Ir akmeniniai žmogaus įrankiai siekia 
net tuos laikus. Tas reiškia, kad žmogus 
jau gyveno net trečiojo skyriaus gadynės 
vidurije. Jis tiko prie tokios gamtiškos de
koracijos (papuošimo). 7 
žemės jau apie milijoną metų. Per tą laiką tolimoj senovėj žmonių sudėjimas buvo vi- 
jis pasidarė nors netobulą, bet atsakantį iš l saj nepanašus į dabartinį, 
akmens ginklą kovot su žvėrimis. Taigi tas 
ginklas ir buvo pirmutiniu „kultūros” užsi-| 
mezgimu.

Jeigu jau taip toli mintimi gilinamės, 
tai pats per save turi mums užeiti klausi
mas: ar žmogus kartais nėra dar senesnis?

Grįžtant už milijono metų atgal, męs jį 
radome jau tarpe nepaprastų mums apysto- 
vų. Jis gyveno žvėrių draugijoj, daug kars- 
tesniam klimate negu šiandien. Jis gyveno 
Europoj, kurioj buvo ką tik pradėję Alpų 
kalnai tvertis, kur nebuvo da aiškių jūrių 
rubežių. Ir nebūtų nieko įstabaus, jeigu 
pasirodytų, kad žmogaus da gilesnėj pra
eiti je gyventa. Bet iš tolesnių laikų stoka 
mums jo kultūros liekanų. Iš pirmos tre
čiojo skyriaus gadynės pusės neturim nė 
vieno gabalėlio titnago, žmogaus ranka 
apdirbto. Vienok męs iš patirimo esame 
persitikrinę, kad juo senesnių laikų lieka
nos, tuo jos prastesnės, daugiau suakmenė
jusios ir sunkiau jas atskirti. O gal žmo
gus gyveno ilgą laiką neturėdamas jokių 
įrankių, ir todėl męs negalime surasti jo 
pėdsakų iš gilesnės senovės? Tas gali būti.

Gerai — sako mokslo priešai — daleis- 
kime, jog žmogus nereikalavo jokių įran
kių, arba nemokėjo jų pasidaryti, ir todėl 
jus jų negalite surasti. Bet męs gerai ži
nom, kad žmogus be kaulų negalėjo būti. 
Kur tad tie kaulai yra? Jeigu įrankių jis 
neturėjo, tai nors jo kaulai, jo paties kaulai 
turėtų pasilikti uoluose suakmenėję, greta 
ichtiozauro skeleto. Kur tie kaulai?

PROVIDENCE, R. I.
Baliuje, atsibuvusiam 1 vasario, D. 

L. K. Gedemino draugystės, įnešus A. 
Griškevičiai, surinkta aukų $7.21. 
Aukavo: J. Dragūnas — $1.00; A. 
Grigas — 60c.; A. Skernevičius, D. 
Kairis ir S Mikelevičius — po 50c.; 
A. Karpavičius, J. Karpavičius, A. 
Griškevičius, K. Grokauskas, J. Egel, 
W. Menčiunas, J. Rakauskas, A. Ku- 
bilis, W. Rakauskas, J. Brazauskas, 
V. Kasparavičia — po 25c.; smulkių 
aukų surinkta $2.16; viso — $7.21. 
Aukavusiems tariama širdingą ačiū.

Aukos perduotos "Keleivio” Adm. 
persiuntimui streikieriams.

K. S. Karpavičius.

K.

J.

CONCORD, MASS.
Reyno paaukavo —

MONROEVILLE, OHIO. 
A. Kelley paaukavo —

$1.00.

40c.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Janulio 
ir draugo Povilo Briguno, Jaunių so
dos, ir Jokūbo Briedžio iš Pamūšio 
viensėdijos., visi Meškaičių parap., 
Šiaulių pav., Kauno gub., Malonėkite 
patįs atsišaukti arba kiti praneškit.

P. M. Braidjs
P. O. Box 34, E. Millinocket, Me.

Pajieškau Antano Bulavo, Felikso i 
Baužiuko ir Rufino Balčiūno, visi iš 
Kauno gub., šiadasų vai., Panemunės 
par., turiu svarbų reikalą, jie patįs ar 
žinantieji apie juos malonės pranešti. 

Feliks Yakštas
492 Dearborn avė., Kankakee, III.

Pajieškau pusseserės Onos Motei- 
kaitės, pirmiau gyveno Rochester, N. 
Y., jau antri metai kaip nieko neži
nau apie ją; malonėkite apie ją ži
nantieji pranešti ,arba pati lai atsi
šaukia po antrašu :

K. Giedrys
26 Boston st., So. Boston, Mass.

Draugysčių reikalai
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 

Town of Lake, Chicago, UL 
ADMINISTARCIJA:

Prezidentas A. J. Bieržynskis, 
4600 S. Paulina st., Chicago, I1L 

Vice-prez. F. A. Misius
1644 W. 47 st., Chicago, I1L 

Prot. rašt. K. A. čiapas
1644 W. 47 st., Chicago, III. 

I Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis, 
i 4537 So. Hermitage avė., Chicago, I1L 
! Kasierius K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.

Kaip augščiau sakėm, turime žmonių 
kaulų likučius da iš ledų gadynės. Tie žmo
nės, sulyginus su žmonėmis dar senesnių 
laikų, mums yra artimiausi. Kultūriškai 
jie nežemiau stovėjo už šios gadynės lauki
nius. Juk ir šiandien pietų Amerikoj ran
dasi giminės, kurios nežino vartojimo nau- 
gių (metalų). Visus padargus ir įrankius 
daro sau iš medžio, rago ir akmens. Bet 
jeigu pamatytume ledų gadynės žmogų be 
abejonės turėtume persigąsti. O vienok bu
vo tai žmogus, musų pratėvis. Pagal jo 
kaulų ir šiandien galėtume nupiešti pa
veikslą. Jis butų baisus, bet jeigu nupiešti 
žmogų iš dusyk senesnių laikų, jis visai ne
būtų į žmogų panašus.

1856 metais iškasta žmogaus kaulai 
ytin įstabaus pavidalo ir pavesta mokslo iš- 
tirimams. Buvo tai prie Duesseldorfo kai
mo, Neanderthalio klonije. Darbininkai 
valydami tenai vieną urvą rado žmogaus 
skeletą ir visai beveik sudarkė jį. Pribuvo 
d-ras Fuhlrott ir nekuriuos kaulus surinko. 
Šiandien jie sudėti Bonno miesto muzėjuje.

. Kaulai tie griežtai skiriasi nuo šios gadynės 
žmogaus. Galvos viršus visiškai priplotas, 
o virš akyduobių išsikišę du guzai, kurių 
šiandien nerandame nė pas žemiausio laips
nio laukinius australiečius. Štai jo ir foto
grafija.

BRISTOL, CONN.
Sumaniau parinkti aukų New 

ko streikieriams; aukavo šios ypatos: 
S. Prenis, D. Prenienė, J. Prenis, D. 
Prenis, C. Svinskis, M. Dergelaitė, P. 
Ječus, J. čaponis ir S. Valančis — 
po 25c.; D. Stakenas — 15c.; M. Rek- 
laičiutė — 10c.; viso — $2.50.

Aukų rinkėjas S. Prenis.
Pinigai gauti. ”Kel.” Adm.

Yor-

BROOKLYN, N. Y.
Męs gavom nuo LMD. ir LSS. 

kp. iš Carnegie, Pa., $6.75, kurie 
tino aukautojų pavardes patįs pagar
sinti "Keleivije.”

Taipgi
Šiuomi paliudijame, kad priėmėm 

nuo St Kazlausko iš Puritan, Pa., 
$1.50.

Liet Siuv. Streik. Šelp. Komisija: 
Prez. J. M. Bushinski

Sekr. A. Lelis, ižd. P. Mačys.

108 
ke-

MONTELLO, MASS.
Vestuvėse J. Jurkevičiaus su Dara

ta Masteikiute suaukauta streikie
riams $4.50. Aukavo: J. Orintas $1; 
J. Jurkevičia, D. Jurkevičienė, A.. A- 
domaitis — po 50c.; J. Masteika, F. 
Masteika, J. Stigienė, F. Duoba, F. 
Kasparavičia, J. Puidokas, A. J. Ba
čiulis, A. Bačiulis — po 25c.; pinigai 
pasiųsti ”Kel.” Red. J. Stigienė.

Pinigai gauti. ”Kel.” Adm.

SO. BOSTON, MASS.
J. G. ir J. B. Smelstorius — po $1; 

R. Vasiliauskas ir J. Klevas — po 50 
cen.; C. Karpovich, J. P. Raulinaitis, 
P. Ketvirtis ir A. Pečiulis — po 25c.; 
M. K. 10c.

Ant Vytauto dr-stės susirinkimo 
aukavo šie: P. Audickas ir V. S. Nar
butas — po 50c.; M. A. Balčiūnas, N. 
Januška, J. Karsokas, K. Sasnauskas, 
A. F. Zaperiackas, Košt. Rauba ir P. 
Tamenas — po 25c.; K. Naujokaitis 
10c.; smulkių $1.55; viso $8.60.

Per "Keleivio” Red. 
Tiesiog ’ Streik. Kom.

$27.41
6.75

Viso $34.16.

Pajieškau Juozo šilinsko, Kauno g. 
Panevėžio pav., Kupreliškių par., Ka
darų sod., pirmiau gyveno So. Bosto
ne, jis pats ar žinantieji apie jį malo
nės atsišaukti šiuo adresu:

Mikolas Nakinis
P. O. Box 554, Aberdeen, Wash.

Pajieškau pusbrolio Jono Aleknavi
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vaitkunų sod., taipgi draugo Stasio 
Palijecko, kas apie juos žino arba jie 
patįs teiksis atsiliept šiuo adresu: 

Jurgis Stuknis
1411 N. Front st. Grand Rapids, Mich

Pajieškau dėdės Kazimiero Kon
čiaus, Kauno gub., Raseinių pav., An- 
drijavo vol., Žadeikių sod., 13 metų 
kaip Amerikoj, gyveno Chicago, III., 
ir Wilberton, Okla., kas apie jį man 
pranešite aš prisiųsiu 30c. stempoms. 

Antanas Piaulokas ■
914 W. 18 pi., Chicago, Illinois.

Pajieškau brolių Vinco ir Jono Si
manavičių, Juibarko miestelio, Kau
no gub., taipgi ir švogerio Simeono 
Mačulio, turiu svarbų reikalą tad mel
džiu pačių atsišaukti arba kas kitas 
teiksis duoti žinią šiuo adresu: 

Antanas Simanavičia
31 Stoneyburn by Fuldhouse Scotland

Pajieškau brolio Petro Misevičiaus, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Kapčiamie
sčio gm., Menšiškės sod., 14 metų 
kaip Amerikoj, girdėjau gyveno 
Springfield, III., noriu būtinai žinoti, 
ar jis da randasi gyvas, kas praneš 
apie jį gaus $5.00 atlyginimo, arba jis 
pats patyręs apie mano pajieškojimą 
lai atsišaukia:

Miss Agatha Misevičiutė 
Box 13, Arlington, Vt.

Pajieškau pusbrolio Gabrieliaus 
Benešono, Suvalkų gub., Seinų pav., 
Kapčiamiesčio gm. Menšiškės sod., 
gyvenęs pirma Chicagoj, jei kas apie 
jį žino malonės pranešti arba jis pats 
lai atsišaukia:

Thomas Misevičius
Box 13, Arlington, Vt.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chieago, III.

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas,

3305 Auburn avė., Chicago, I1L 
Prez. pag. — Jonas Simbalis,

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

3364 S. Halsted st., Chicago, III. 
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis, 

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

922 — 35 pi., Chicago, UL 
Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,

3400 Union avė., Chicago, UI. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼. 
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.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS. 
Chicago, I1L

ADMINISTARCIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago, DL 
Pirmsed. pagelb. Karolis škadauskaa, 

1504 S. 49 avė., Cicero, UL 
Prot. raštininkas J. Šyker,

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

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

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

1830 Canalport avė., Chicago, UL

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
Visokiuose reikaluose susineškit* 

su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

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

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

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Bet toks užmetimas neišlaiko kritikos.
Gali būt, kad daugelio gyvūnų, tose ga

dynėse ant žemės gyvenusių, kaulai iki mu
sų laikų neužsiliko. Ypač žmogaus kaulai 
sunku ilgai užlaikyti. Pagaliaus tie kaulai 
gali gulėti da neištirtuose sluogsniuose, 
kurie užlieti šiandien jūrėmis, arba apdeng
ti žemgalių ledynais. Juk nuo tų laikų ant 
žemės įvyko labai daug permainų; vietos, 
kitąkart buvusios jūrių dugnu, šiandien 
randasi ant augštų kalnų. Ir atpenč, dide
lius senovės kalnus ir girias šiandien ran
dame ant jūrių dugno. Tų persikeitimų ir 
sumišimų laike galėjo būti sunaikinta visos 
senesnių laikų liekanos ir pėdsakai, viskas 
galėjo pavirsti į pelenus ir dulkes! Tą ga
lim lengvai suprasti, jeigu persistatysim 
sau faktą, kad nekuriu milžinų, gyvenusių 
priešistoriškoj gadynėj, užsiliko vos tik 
vienas blauzdakaulis arba pakaušis. Kitų 
gi dalių, iš kurių butų galima sustatyti ske
letą — nesurasta. O jeigu vienas kaulas 
kokio nors milžino užsiliko, tai reiškia, kad 
ir daugiau jam panašių turėjo būti, o vienok 
jų nerandama.

Iš to darom šitokį išvedimą:
Žmogus galėjo gyventi nuo pat priešis- 

toriškos gadynės pradžios. Pradžia jo gy
venimo nyksta praeities tamsoje ir ūkanoje. 
Ir iš kur jis paeina — negalima žinoti.

Bet štai da vienas privedimas, daug 
daugiau žingeidus ir labai galimas.

Męs jau žinom, kad juo toliau gilina- 
mės į praeitį, tuo prastesnį randame žmo
gaus sudėjimą. Taigi nėra abejonės, kad iš 
taip tolimos praeities žmogaus kaulų, jeigu 
juos ir parodytų mums kas, negalėtume pa
žinti, nes tuomet žmogus kitaip išrodė, negu 
šiandien. Laikui bėgant viskas keitėsi: 
keitėsi pati gamta, keitėsi visi gyvūnai, 
keitėsi ir žmogus.

Dvi priešistoriškų žmonių makauli su išsikišusiais 
guzais virš akiduobių. Abidvi parodyta iš šono. Viršu
tinis piešinėlis perstato viršgalvį iškastą 1856 m. Nean- 
derthalije. žemutinis gi perstato pilnesnį galvos pavei
kslą, nes su žandais, atrastas prie Namuro, greta mamu
to ir raganosio kaulų.

Iš karto manyta, kad žmogus iškastas 
Neanderthalije buvo nesveikas ir prie to tu
rėjo pramuštą galvą, dėlto tai ir pasidarė 

i jos toks keistas pavidalas. Bet toks many
mas buvo klaidingas. 1887 metuose prof. 
Fraipont rado Namuro apielinkėj du skele
tu visai tokio sudėjimo. Kiek vėliau Kroa- 
cijoj liko iškasta apie 10 žmonių kaulų krū
va, turbut priešistoriškų žmogėdžių, pražu
vusių laike puotos nuo kokios nors katas
trofos. Taip tie žmogėdžiai, taip jų iškep
tos ten pat nelaimingos aukos, turėjo tokio 
pat sudėjimo galvas, kaip ir Neanderthalio 
gyventojas. Taigi tas mums liudija, kad tų 
laikų žmonės buvo visi tokio sudėjimo. 
Kroacijoj taip-pat iškasta visa suakmenėju
sių žmonių grupa tokios pat formos, o šalia 
jų atrasta mamuto ir kitų ledų gadynėj gy
venusių milžinų skeletai, kas liudija, jog tie 
žmonės turėjo gyventi ledų gadynėj. Taigi 
ledų gadynės žmogus jau ant tiek skyrėsi 
nuo musų.

(Toliaus bus)

Paj ieškojimai
Pajieškau dėdės Rafolo Galumbau- 

sko, Vilniaus gub., Trakų pav., Ned
zingės par., Vartavaliakio sod. Kas a- 
pie jį žinote ar jis pats malonėkite 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Jonas švedas [7]
20 Arthur st., Montello, Mass.

Pajieškau Brolio Juozo Leikausko, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Varėnos 
vai. ir par., Mergažerio sodžiaus, tre
čias mėnuo kaip atvažiavau į Canadą, 
turiu svarbų reikalą, meldžiu atsišau
kti ar kas apie jį žinote pranešti. 

Vaitiekus Leikauskas 
14 Ruelle Provincial off Dufresne

Montreal, P. Q. Canada. [7]
st.

Reikalinga gera moteriškė ar mer
gina prie namų darbo; darbas lengvas 
ir gera mokestis. Atsišaukite pas

V. Tamkunas [6]
114 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau draugų Antano Kučins
ko, Antano Šabos, Stanislovo Barta- 
šiaus ir Petro Sunaus, visi Kauno g., 
Šiaulių pav., Kuršėnų vol., Skačių so
dos; meldžiu jei kas žinote duoti ži
nią arba jie patįs lai atsišaukia.

Kazimieras Paškus
P. O. Box 160, Lewiston, Me.

Pajieškau draugo Kazio Staškuno, 
Kauno gub., Ukmergės pav., šėrikų 
par., Petrunų sod., prieš du metu gy
veno Brooklyne, jei kas apie jį žino
te meldžiu pranešti arba jo paties 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Antanas Puišis
R. F. D. No 2 Box 54, Pittsfield N. H.

Pajieškau Mikolo Balionio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Biržų miestelio, 
jis pats lai atsišaukia arba žinantieji 
malonės pranešti šiuo adresu : 

Valieris Linkevičius
257 Pleasant st., Gardner Mass.

Pajieškau _ Kostantas Pinos, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Padbiržių par., 
Kirkilų sod., pirma gyveno Lawrence, 
turiu svarbų reikalą, teiksis atsišau
kti šiuo adresu:

Jonas Januškevičius
1427% So. Wash. avenue

Minneapolis, Minn.

Pajieškšau Barboros Jonušaitės, iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Veksnių pa
rap., Maigų kaimo, treji metai kaip 
Amerikoj, turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti arba žinančių praneš
ti šiuo adresu:

Liudvikas Johnson 
1413 Leech st Sioux City, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
protingos ir mandagios, nuo 18 metų 
iki 30 senumo, laisvų pažiūrų; aš pa
einu iš Kauno gub., Kupiškio parap., 
Rudikų kaimo. Turiu namus Libane, 
Lietuvoj, vertės $4.000. Manau grįž
ti j Lietuva. Platesnes žinias galima 
sužinot laiškais. [8]

Juozas Stančikas
29 Dean st., Norwood, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 20 ir 39 metų, at
sišaukt gali tik doraus gyvenimo, 
sveikos protiškai ir fiziškai, nors kiek 
laisvamaniškų pažvalgų, mylinčios 
mokslą ir teisybę. Neblogai butų jei
gu turėtų nors kokį šimtelį pinigų ir 
mokėtų kalbėt lenkiškai ir angliškai. 
Aš esmi 30 metų amžiaus, kalbu pen
kioms kalboms, turtas mano siekia į 
800 dolerių. Atsišaukiančios teiksis 
prisiųst ir paveikslus drauge su laiš
ku. [8]

KRIAUČIUS
kuris praktikavęs per ke

letą metų kaip po Europos taip ir Su
vienytų Valstijų didesnius miestus, 
norėtų apsigyvent tarp lietuvių apgy
vento j vietoj, kur neperdideliam mies- 
telij. Draugai, žinodami tokią vietą, 
teiksitės suteikt man žinią, už ką bu
siu labai dėkingas. [6]

A. L. Siuvėjas
183 Brandon avė., Detroit, Mich.

Adam šerkšnas
General Dėl., E. St. Louis, III.

Pajieškau brolio Jono Savickio, iš 
Kauno gub., Šiaulių nav., Kuršėnų 
par., pirma gyveno Elizabeth, N. J. 
Jau 20 metų kaip Amerikoj. Turiu 
svarbų reikalą, malonės pats atrišau 
kti arba kas kitas pranešti jo adresą. 

Magdalena Savickaitė
887 Cambridge street,

East Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolio Ignaco ir pus
seserės Rozalijos Winskaičių, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Triškių par., Stak- 
minų sod., gyvena apie Bostoną, mel
džiu atsišaukti jų pačių arba žinančių 
apie juos pranešti.

Antanas Silkinis
Box 161, N. Bloomfield, Conn.

Paješkau merginos arba moteries, 
katra galėhj daboti du vaikus, vaikai 
yra nemaži; užmokestis bus pagal su- 
rokavimą ir kiek norės tiek galės pas 
mus būti.

J. Dambrauskas
158 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnės kaip 30 metų 
amžiaus, aš 23 metų. Daugiau suži
nosit per laišką.

Petras Danis
Box 158 Divemon, III.

Pajieškau pusbrolių Antano Marti
šiaus Naumiesčo pav., ir Jono Puši- 
novičiaus, Veršių kaimo, Sintautų voi. 
Naumiesčio pav. Abu Suvalkų gub., 
meldžiu atsišaukti jų pačių arba kas 
apie juos žino pranešti, nes turiu pas 
juos svarbų reikalą.

Justinas Misevičius
1841 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Bačio ir Jeroni
mo Birgailos, abu Kauno gub., Rasei
nių pav., Jurbarko vol., Ratulų kaimo. 
Jie patįs arba kas apie juos žino mel
džiu atsišaukti šiuo adresu :

D. Naujokas
27 School st. Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Dominiko Jukne
vičiaus, Kauno gub., Ukmergės pav., 
Kurklių par., Bimbų sod., meldžiu jo 
paties atsišaukti arba žinančių apie 
jį pranešti.

Juozapas Bumeikis
P. O. Box 35 E. Arlington. Vt.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Iš priežasties nesveikatos, ypač 

kad esu nevedęs ir nėra kam pagelbė
ti varyt biznį, pigiai parduodu bučer- 
nę su gerai išdirbtu bizniu, bučemė 
yra vienatine lietuviška bučeme tar
pe lietuviu, todėl ėmėjų turiu 300 su- 
viršum. Platesnių žinių reikalaudami 
kreipkitės:

K AZ. ŠVILPONIS
86 Turner avė.. Pittsfield, Mass.

LIETUVIŲ ATIDAI!
Parduodu groserštorį ir bučernę su 

visais specijališkais įtaisais, ir dabar 
geroj vietoj ant didžios gatvės St 
Clair avė., N. E., 2416, galima daryt 
gerą biznį; aš parduodu tik todėl, kad 
turiu po prievarta išvažiuot į Lietuvą. 
Patarčiau šią vietą užimt lietuviui, 
nes aplink gyvena lietuviai, lenkai ir 
vokiečiai. Kreipkitės sekančiu adre
su: [6]

J. GILIUS 
2416 St. Clair avė. N. E. Cleveland, O.

I

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga padori lietuviška mer

gina, prie namų darbo, prižiūrėti 
vaikams, mokestis nuo 4 iki 5 dol. į 
sąvaitę, šiltas kambaris ir geras val
gis, taipgi gali naudotis pianu. Kreip
kitės pas

Wm M. Lee
61 Hulldone st., Atholl, Mass.

Parsiduoda Barberšopė.
Puikiai įtaisyta barzdaskutykla, ver
tės 350 dolerių, parsiduoda tik už 200 
dol. iš priežasties išvažiavimo savi
ninko į mokslainę. Galima uždirbti j 
sąvaitę po $25 — $35 ir daugiau.

Jonas Venrodminavičius
15 Porters st., Stoughton, Mass.

PAJIEŠKAU VIETOS
Jei reikalingas yra kam geras už

žiurėtojas gresernėje ar bučcmėje, aš 
tame biznije esu atsakančiai apsipa
žinęs, per kelis metus dirbau pas ki
tus ir suvirš porą metų laikiau savo. 
Paskutinius 8 mėnesius buvau užžiu- 
rėtoju (manageiiu) internationai Co- 
oper. Ass’n., Maynord, Mass. Kam 
reikalingas atsakantis biznije žmogus 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

R. P. Kentra
Box 1107, Maynard, Mass.

Taipgi jeigu rastųsi gera vieta už
dėjimui kooperativiškos krautuvės 
meldžiu pranešti.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. .............................. 35©.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilieči*,
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsąlamais, angliškai ir 
lietuviškai...........................................įfie.

Dievo žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas ............................. ĮSo. V
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Smarkus anarchistas
Eidamas sau kalba: ”Iš- 

tiesų seną tvarką reikia. 
griauti iš pundamento. Kas 
tai matė, kad valdžia už no
sies žmogų valdytų. Reikia 
jvykdinti tvarką be jokios 
valdžios, be įstatymų, tada 
tik bus rojus ant žemės. 
(Priėjęs prie daržo). Na, ot 
ir čia, ar teisingai sutverta: 
tokie dideli dynai auga ant 
tokių plonų virkščių, o gilės 
— ant didžiausio aržuolo. 
Argi tas ne kvaila? Pagal 
teisybės, tai dynai turėtų 
augti ant aržuolo, o gilės — 
ant šitų virkščių.”

Befilozofuojant anarchis
tui apie tokią betvarkę, gilė 
puldama nuo aržuolo patai
kė jam lygiai į kaktą. Anar
chistas nusigriebė už kaktos 
ir sušuko:

”0 kad tave šimtas, kaip 
užgavo. Laimė da, kad dy
nai ant aržuolo neauga.” 

Lašas.
Bedieviškai atsakė

Kaziukas su Petruku ra
šė pirštais ant smėlio nume
rius. Tuo tarpu prieina ku
nigas ir klausia, kur yra pa
čia. Kaziukas tuoj pašoko ir 
nuvedė jį į pačtą; sugrįžęs 
pradėjo su Petruku ginčy
tis, kuris iš juodviejų gra
žiau parašo. Tuo tarpu grį
žta tas pats kunigas ir sako: 
”Brangųs vaikeliai, nesimu- 
škite už svietiškąjį mokslą. 
Tai mamas daiktas. Atei
kit nedėlioi bažnyčion, tai aš 
papasakosiu jums apie dan
gų.” Kaziukas ant to: ”0 
ką tu gali žinot apie dangų, 
jei tu nežinai, kur yra Dač- 
ta?” Lašas.

— Pasakyk man tiesą, 
daktare, ar aš pasitaisysiu?

— Mielas, turi pasitaisyti, 
nes kitaip negali būti. Vai- 
stininkystės statistika paro
do, kad iš šimte tokių ligo
nių, kaip pats, vienas nuo- 

[ šimtis būtinai pasveiksta. 
Aš gydžiau 99 ligonius ir vi
si mirė. Taigi tamista ne
gali numirt, kad ir norė- 

| tum. Apgavybės statisti- 
koj nėra.

Kam reikalinga
— Ar negalėtum man do

vanoti kelis centus. Aš ne
turiu jokių namų.

— Tai kam gi tamistai pi
nigai gali but reikalingi, kad 
namų neturi?

Mielaširdinga.
Sena žmona (su ašaromis 

į chemiką): — Ar tamista 
negalėtum užnuodyti mano 
brangaus mažyčio Fido 
(šuo) ? Jis kenčia tokius 
skausmus...

Chemikas (mandagiai: — 
Su mielu noru, tamistele.

Sena žmona (pasipiktinu
si): — Su mielu noru, tu ne
nauda, be jausmo žmogau! 
Taigi negausi.

— Kas jam yra daktare? 
— paklausė susirūpinęs tė
vas.

Jaunas gydytojas išnaujo! 
pažiurėjo į vaiko liežuvį, vėl 
pačiupinėjo pulsą, pažiurėjo 
temperatūros ir pradėjo pilt 
kažin kokių vaistų.

— Aš užmiršau jos tech
nišką vardą, bet atsimenu, 
regis užsibaigia su ”itis” — 
atsakė jis. — Aš jį pataisy
siu vistiek.

J. J. Nienius.

išviliot skatikas, tai ir kuni
gėliai žino ką daro, leisdami 
jomarkų svetainėje pardavi
nėti svaiginančius gėrimus.

N. Valasinui. — Eiles su
naudosime. Rašykite ir to
liau, o galėsit visai gerai iš- 
silavint. Jeigu tai pirmuti
nis bandymas, tai talentą ta
mista turit.

W. VVaišvšilai. — Į mili
jardą eina 1,000 milijonų. Į 
antrą klausimą negalim at
sakyt, nes nežinom, kokią 
mylią tamista turi omenėj— 
anglišką, ar rusišką?

Fer. Kelei. — Negalėjome 
tamistos korespondencijos 
patalpinti jokiu budu, nes ji 
labai ilga, o aprašomi daly
kai nelabai svarbus. Dabar 
turim taip daug korespon
dencijų, kad vos tik pusę ga
lim jų sutalpint, taigi prisi
eina talpint tik svarbiausias, 
apie streikus. i

Kaz. Tamošiūnui. — Grą-| 
žinam.

J. A. J—niui. — Visai ne
svarbu, iš kur buvo tie lie
tuviai atvažiavę, svarbu tik 
tas, kad jie tenai streiklau- 
žiavo.

J. J. Guzevičiui. — Ačiū 
už žinutę, bet dėl vietos sto
kos negalim jos įdėt.

P. Adomaičiui. — Eilučių 
sunaudot negalima.

Kareiviui. — Neturim vie
tos tamistos žinelei, nors pa
rašyta ji neblogai.

F. Kaulakiui. —Korespon
denciją sutrumpinom, nes 
labai mažai vietos turėjom.

Komitetui apšvietos. — 
Korespondencija tilps se
kančiam numerije, tik su
trumpinta, nes ištisai patal- 
pint neturim tiek vietos.

v •
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V. Shileikai.—Tilps kitam 
numerije.

Mažamoksliui. — Sunau
dosime vėliau.

B. Airiui. — Juokai spau- 
, dai netinka.

Lietuviui. — Dėl vietos 
i stokos tamistos korespon- 
i denciją prisiėjo labai su- 
; trumpini ir išleisti visus vei
kiančiųjų vardus.

Pelėdos Vaikui. — Negali
ma per laikraštį apskelbti, 
kad žmogus apsivogė, pakol 
teismas nepripažins, kad jis 
taip padarė. Nors jūsų bu- 

j tų švenčiausia teisybė, bet į- 
statymai draudžia tai skel
bti ir gana.

K. Znamanskiui. — Nedi
delę svarbą turi žmogaus 
amžis, ar jis pora metų se
nesnis, ar jaunesnis, todėl 

! tokią klaidą galima atitaisy
ti ir antras popieras išsii
mant.

Mislinčiui. —Tamistos ko
respondencijos jau nebega
lėj om j šį numerį įdėti, tilps 
sekančiame.

Teisybės mylėtojui. — 
Korespondencija labai ne
aiški, sunaudot negalėjom.

Kl. Jurgelioniui. — Ta
mistos raštelis yra niekas 
daugiau, kaip tik bizniškas 
apgarsinimas, o tokių męs 
už dyką netalpinam to
kiems biznieriams, kaip ta
mista. Ar tamista jau už
miršai, kaip gindamas ”sve- 
čius nebuvėlius” neseniai 
da vadinai ”Keleivį” ”ligo- 
niu” ir tam panašiais epi
tetais? O gal jau vėl nuo
monė ”persimainė?” Mu
sų gi nuomonė taip greit 
nesimaino. Patalpinom 
gurban.

Telephone So. Boston. 845 M. j

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

Valandom
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 8 vai. po pietą

Vienatinis Lietuvis

GRAB0R1US
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

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

i

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

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

i
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Redakcijos atsakymai.
Ten buvusiam. — Tamis

tos atsakymai ”Visų Drau
gui” tik ir patvirtina jo pa
sakytus faktus. Visai nėra 
reikalo ginčytis arba koliot. 
Kad bažnyčią išgelbėta nuo 
pardavimo, tai negalima 
kaltint ”Visų Draugą,” kad 
pasakė, jog išstatyta ant 
pardavimo. 0 kad kas pe
šėsi ne toj, tik kitoj vietoj, 
”Keleivio” skaitytojams vi
sai nesvarbu.

J. Rupinskui. — Kadangi 
apie tą patį dalyką tilpsta 
kita korespondencija pirma 
priduota, tai jūsų negalime 
sunaudoti. Gi prisiųstas 
”juokas” nepadaro skaitan
čiam juoko.

Kunigo dėdei. — Į parapi
jų reikalus visai kištis neno
rime. Ne musų dalykas:

i joks susipratęs žmogus su 
bažnvtiniais dalykais nieko V «/

i bendro neprivalo turėti, nes 
šliubus bei krikštus gali at
likti civiliškose įstaigose. 
Kad laisvesnių pažiūrų žmo
nės leidžia save išnaudoti 
kunigams, tai jie patįs kalti. 

P. Jakšui. — Tamistai tą 
patį galima atsakyti, kaip ir 
Kunigo dėdei. Kad kuni
gas butų teisingas, tai męs 
su tuo nesutinkame, nes jis 
žmones mokina nuolankaus 

.pasidavimo valiai Dievo, ži
nodamas, kad tas dievas ka
pitalas yra kraugerišku. 
Kad kunigas yra priešu so
cijalizmo, kovojančio už tei
sybę, tiesą ir teisingystę, — 

2—ž 1—2 1- to turbut negali niekas už- 
eri dėl atgavimo nuo tavęs ginčyt. Kas yra priešu tei

sybės, tas negal vadintis tei
singu. Kas mokina priešin
gai teisybės, tas yra mela
gis.

Muilui. —Tamistos kores
pondencijoje permažai vi
suomenę apeinančių žinių. 
Tik svarbesnius atsitikimus 
reikia pranešti visuomenei.

Raseinių Masrdei. 
žnvtiniai fėrai” visai neap- 

— Tokios sąjungos tiesos; eina plačią musų skaitytojų 
jei aš paimčiau mažiau, ne- visuomenę. Suprantama, 
tekčiau kortos (ženklo). 'kad iš apsvaigusio lengviau

Teisme
— Ar supratai ištarmę?
— Taip, supratau viską: 

kurgi nesuprasi, taip aiškiai 
ponas teisėjas perskaitė.

_______ J. J. N. 
Mokykloje

— Pasakyk, mielas vaike- v
Ii. kur eina vėlė gero krikš
čionio, kuomet jis numirš
ta? — klausia kungas.

— Į kapus, — atsakė už
raudęs Jonukas. J. J. N.

Pasirengė blaivybėn.
Pati: — Juk prižadėjai 

ant visados negerti degti
nės.

Vyras: — Taip, dušyte, 
nupirkau jau ir peiliuką be 
greicoriaus. J. J. N.

Kiek reikia
— Gal gali man kiek nors 

atmokėti iš skolingų pinigų?
— Kiek tau reikia?
— Man reikia tiek, kad tu

rėčiau už ką pasisamdyt lo- 
jerį dėl atgavii 
likusios skolos.

Nekurie žmonės pasirėdo 
taip gražiai, kad jie skaito 
ir save už inteligentus .

Elgeta (grąžidamas centą 
davėjui): — Atleiskite man 
tamistos, aš negaliu mažiau 
imti, kaip penkis centus.

— Kodėl taip?

v •
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GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
I

Pabaigusi kursą.
WOMENS MEDICAL COLLEGE

Baltimore. M d.
Pasekmingai atlieka savo darbę prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro- 
,das moterį ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

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

TatafoMUž 14M-S.
VboM patarimai vala*

ilohn E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS1R BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

' kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

Įdėk numarus nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj 
į ratelius, kad pridedant kožnoje kertėje iš
eini 20. Išrištą uždavinį prisiųsk sykiu su 
50 c. krasos ženkleliais, o gausi šita puikų 
AUTOMATINĮ BANK-LAIKRODĮ. vertą 

£*> S10., už kurį aplaikydams užmokės; tik 
Viduje laikrodžio rasi didelę netikėtinybę. 
kas turi didelę vertę ir kiekvienam yra rei- 
kalinga.

Tas gražus laikrodis yra geru tuomi, kad 
į jį reikia įdėti kas 24 valandos po 10 centų, 
idant jis eitų, kas reiškia sutaupinima po 
10 c. kas diena. Laika rodo labai teisingai.

“E”BANK CLOCK, Lithuanian Dep.
63 Park Row, Room 1013,NEW YORK, N. Y.

MENS IN CORPORE SANO

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
?/ nervus gali padaryt laiminga savo 

šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 
VYRAI teip ir MOTERIS.

:v.T! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeisu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pu
lt visam kūuui bei ^veikalai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 

dyti.

i

vajus ne 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysi’ kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelphios M. 
Kliniko. kuris visada gili suteikti tikra rodų. išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt krauju ir išgydyt nervus trumpam laike; už tai

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI, 
tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatą, protą ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO 
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet ir užsisenėjusias ligas ir ne* 
tas. kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėji- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusią ligą, nuo peršalimo 
teipat kosėji ir skrepliuoji. sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI te:p lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj—apturėsite tikra pagelba. tik visada reikia įsitėmyt adresą arba 

rašyt TEIP:

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

VALANDOS: Nuo 10 iki po 4 piet. Nedėl. nuo 10 iki 3.Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.

SKAITYK knygą “DAKTARAS": ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygą“DAKTA- 
RAS" kiekvienas gali apturėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytą adresą ir kelias Štampas 
už prisiuntimą Philadelphios M. Klinikų!, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiądien dovanai.

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

Reikalaukite tuojaus.

J P Tiiimla 822 Washington St.
• * • * Uilllla, boston, MASS:

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskaną 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

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

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

Prcčkos nuo rerviško gal ve s skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligą.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS

be

1

i

brangiausi ZM0GA®

<Y'

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas dei Vidurių 
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio.............................. i>
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos..........
Pigulkos dėl kepenų.................

...............$1.00
..................... 75
..5Oc. ir 1.00
..50c. ir 1.00
..................... 50
..25c. ir .50 

. .5*
..10c. ir 1.00

.25

.10
3.00

.25

.25

.50

.25
1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo.........................10
Nuo peršaiimo........................ _. -25
Plaukų stiprintojas.... 25c. ir .50 
Linimcntas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų žilinto........................-50
Nuo Reumatizmo..........50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų..........50c. ir 1.00
Nuo dusulio.........................  ■5®
Nuo kirmėlių..............................25
Antiseptiška mostis.....................25
Nuo viduriavimo.................. ._. .25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Proškos dėl dantų..........................25
Karpų naikintojas.......................... 10

s?

Blakių naikintojas.....................
Dėl išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.............   .
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis................... .-...
Antiseptiškas muilas........ .
Gumbo lašai................... 50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejankar Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviško® gydančios žolės, šaknjs ir t. t, kokios 

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

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorias,
889 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga vės Brooklyn, N. Y.
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Reikaluose Lietuviški) Drau
gysčių Sąjungos Didžiamjam 
New Yorke, laikytoje kon
ferencijoje, 19 Sausio, 1913.

Laikytoje konferencijoje, 
19 d. sausio, 1913 m., dalyva
vo 36 delegatai, nuo 17 drau
giją-

Kadangi peticija, siunčia
ma miesto majorui nuo anos 
konferencijos neišsiųsta už- 
silikus dėlei mažumos drau
gijų pasirašymo, tai nutar
ta greitame laike nuo 10 
pasirašiusių draugijų pa
siųst minėtą peticiją New 
Yorko miesto majoru, dėlei 
atkreipimo jo atidos į neku
rtuos nedorėlius.

Priduotas pilnas rezulta
tas balsavimo ant viešų rei
kalų komiteto, iš kurių 9 
daugiau gavusieji balsų pa
silieka viešų reikalų komi
tete, tai yra J. Liutkauskas, 
J. Augunas, J. Bučinskas, S. 
Yankus, J. Šukys, T. Petrau
skas, J. Mačys, A. Vosylienė 
ir V. Zaveckas. Visas virš 
minėtas komitetas turi į ke
letą dienų pasiskirt sau vie
tas (urėdus) ir nuo tos die
nos vest varde Sąjungos vi
sus pradėtus ir nepabaig
tus užsiėmimus.

Prie tam nutarta vardan 
konferencijos pasiųst pro
testą į organą prieš draugi
jas, kurios laike čionykščių 
rubsiuvių streikų daleidžia 
savo nariams skebauti.

Sekanti konferencija, pa
gal programą, turi atsibūti 
kas 3 mėnesiai, bet turint 
svarbių viešų reikalų, komi
tetas gali sušaukti konfe
renciją pagal jų nutarimą ir 
pirmiaus.
Tuomlaikinis LDSDNY sek.

Stp. Karvelis,
127 Grand street ,

Brooklyn, N.
Nuo redakcijos: Sekreto

riaus pagelbininkas, drg. 
Vitkauskas, laiške klausia 
”Kel” redakcijos, kodėl ne
tilpo praeitos konferencijos 
nutarimas. Girdi, gal reda
kcijai nerupi šios Sąjungos 
reikalai ?

Draugai, jūsų reikalai 
mums rupi taip kaip savo; 
tas nutarimas negalėjo į lai
ką tilpti dėl to, kad pervėlai 
atėjo. Jis tilpo pereitame 
numerije.

Moksleivių Paskolos Ratelio.
M. P. Rat. valdybon ant 

šių 1913 m. didžiuma balsų 
išrinkta šie draugai:

Susinėsimų sekretorius L. 
Pruseika, 242 W .Broadway, 
S. Boston, Mass.

Turtų sekr. F. N. Rama
nauskas, S. Boston, Mass.

Iždininkas J. Šukys, 154-6 
Grand st., Brooklyn, N. Y.

Veikiantis Komitetas:
A. Kvedaras, Chieago, III.
F. J. Bagočius, 28 Broad- 

way, S. Boston, Mass.
J. J. Mickevičius, 552 Lo

cust st., Valparaiso, Ind.
Draugai! Kurie tapot iš

rinkti M. P. R. valdybon, 
malonėkite užimti vietas-ir 
patarnauti M. P. Rat. per 
šiuos 1913 metus. Adresus 
naujai išrinktos valdybos ne 
visų turėjau. Užtaigi, ku
rių nesiranda adresų, pa
duokite savo adresus naujai 
išrinktam susinešimų sekre
toriui drg. L. Pruseikai. Rei
kia tikėtis, kad naujai išrin
ktoji valdyba bus energiš- 
kesnė pasidarbuoti naudai 
M. P. Rat. Visuomenė kaip 
matosi jau ir daugiau pra
deda atkreipti atidos į šitą 
draugijėlę ir ją šelpia. Pa
staruoju laiku daugiausia 
pasidarbavo ir stiprino M.

Į
I

bus ten sudėti. Vienok re- 
voliucijonierių likusių pilie
čiais, niekados negražins. 
Greičiausia gražins tik tuos, 
kurie neišbuvo Suv. Valst. 3 
metų, kaip ir dabar gražina 
įvairius ”negeistinus imi
grantus.”

2. Ukėsai ir neukėsai visi 
lygiai turi mokėt taksas, o 
kaslink neišmokėjimo, tai 
priklauso nuo to, kaip kon
traktas su kompanija pada
rytas.

3. Taip, bet priklauso nuo 
dviejų dalykų: a) gero ad-l

, ----- -J-i
N. (kalingas popieras, ir b) ar

Buvęs susinešimų sekret. gubernatorius kitos valsti- 
V. Černiauskas, Jos.sutiks išduot parvežt jį

|P. R. draugai Brooklynie- 
čiai ir Bostoniečiai. Yra vil
tis, kad ir kitų miestų lie
tuviai prisidės prie M. P. R. 
ir šelps biednus moksleivius. 
Užbaigdamas savo tarnystę 
kviečiu visus protaujančius 
ir mokslus einančiai jaunuo
menei prijaučiančius drau
gus prisidėti prie M. P. R. 
Mėnesinė mokestis vien 15c. 
Įmokėti pinigai M. P. R. nie
kuomet nepražūva, juos po 
tūlam laikui galima atsiimti. 
Mėnesines duokles arba au
kas siųskite kasieriui 
J. Šukys, 154-6 Grand street, vokato, kuris parūpint rei 
Brooklyn, N. Y. ’ ” ’ * "

i

1711 E. Matheny avė., 
Springfield, III.

^Z\ušra\^ j
Draugija ShX:!::riams ŠdpU sr Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučnj padėti jai tą 
didį uždavinį vykinu. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

F. J. Bagočius.

Tiesu patarimas
KLAUSIMAI

1. Ar Rusijos valdžia turi 
tiesą daryti kokios kliūtis, 
jeigu žmogus pajieško savo 
paveldėto turto, gyvenda
mas Amerikoj ?

2. Ar žmogus turi pilną 
tiesą prie savo nejudinamo
jo turto, jeigu yra prasišali
nęs nuo kariumenės?

3. Ar matininkas matuo
damas žemę į viensėdijas tu
ri tiesą padaryti vaikams 
žemę atskirai, jeigu tėvas 
jiems yra palikęs po atskirą 
plotą? Jeigu galima, tai 
kur reikia kreiptis?

4. Ar valdžios, kaip Rusi
jos ir Amerikos, gali kon
troliuoti šventes, kad taip 
vadinama šventą dieną ne
galima sau dirbti kasdieni
nio darbo? Ar už tai gali 
bausti neturint ant to lais- 
nio? F. S.

į vietą prasižengmo.
4. Teismas niekad Apgali 

priversti vesti, vienok pa
prastai, jei toks vaikinas, 
darodžius jam kaltę, veda, 
tad jam kaltę dovanoja. Jei 
atsisako vest, gauna keletą 
mėnesių pasėdėt.

!$ LIETUVOS

ATSAKYMAI
1. Gali daryt, bet papras

tai savo dalį galima pavest 
per ”doviernastį” kokiai 
nors ten gyvenančiai ypatai, 
ir jokių kliūčių nėra.

2. Turi pilną tiesą. Neno
rint važiuot ir išsistatyt sa
ve ant pavojaus, geriausia 
pavest turtą per ”dovierna- 

I sS”
~3. Kada matininkas ma

tuoja, jau pervėlu kreiptis 
kur nors. Reikia iškalno 
kreiptis prie pavieto komi
sijos, kuri daro pienus skir
stymui.

4. Įstatymai, nežiūrint 
kaip naiviški jie nebūtų, tu
ri but pildomi pilnai. Rusi
os valdžiai niekas negali už
drausti išleisti jokius įstaty
mus. Amerikoj gi įstaty
mai negali priešintis konsti
tucijai. Bet šventadieniniai 
įstatymai ir reguliacijos ne
sipriešina konstitucijos dva
siai. Dirbt čia Amerikoj, di
dumoj valstijų, valia tik rei
kalingą darbą, namų arba 
ir kitokį, bet tik tokį, kuris 
yra neatbūtinai reikalingas. 
Kitaip, sugautas dirbant 
pelną atnešantį darbą, netu
rint ant to laisnių, papuola 
po bausme už ”violation of 
Sunday laws.”

KLAUSIMAI
1. Jeigu Burnett-Dilling- 

ham-Rooto bilius butų pri
imtas, ar deportuotų ir re- 
voliucijonierius, likusius ši
tos šalies piliečiais?

2. Ar tur mokėt taksas ne- 
ukėsai, pirkę žemę nuo kom
panijų, bet neišmokėję da?

3. Jeigu vaikinas suvi
liojęs merginą pabėgo į ki
tą valstiją, ar valdžia jieško 
jo savo lėšomis?

4. Ar teismas gali priverst
vaikiną vesti suviliotą mer
giną? Mislinčius.

ATSAKYMAI
Pakol bilius nėra perėjęs, 

negalima žinot, kaip žodžiai

Kova su kunigais 
(Prisiųsta)

Bolnikai, Ukmergės p— 
— Kova prieš dvasiškiją, 
kuri plėšte žmones plėšia, 
prasideda jau ir Lietuvoj. 
Pavyzdžiu gali but kad ir 
tie patįs Bolnikai. Dvasiš
kas piemuo čia ant tiek be
gėdiškai pradėjo žmones iš
naudoti, kad tamsus kaimie
čiai pradėjo jau skaitytis su 
juo, kaip su tuo paprastu 
”kromininku” žydu. Dalei
skime, atvažiuoja jaunikis 
ant užsakų duoti, tai klausi
nės tų katekizmų, klausinės, 
ir jeigu tik ko nepataikė, už
sakų nepriima. Jaunikis, 
suprantama, darbo žmogus, 
neturi kada sėdėt prie kny
gos, kaip kad kunigas, ir ne
galima, rodos, reikalauti, 
kad tiek mokėtų, kiek kuni
gas. Bet kunigas, mat, iš to 
tik ir naudojasi, kad žmogus 
tamsus. Jis tyčia jį kanki
na, kad išmestų jam kokią 
dešimtinę arba ir daugiau. 
Išmesi — katekizmų nerei
kia. Bet retai kuris gali de
šimtines metyti. Ir 10 ka
peikų darbininkui didelis pi
nigas. Todėl jis stengiasi iš
mokti katekizmus. Parva-~„ , 
žiavęs namon laiką gaišina, debesiu.

pav.
I • •

mokinasi tų tuščių pasakų iš 
atminties. Galų gale jau iš
moksta. Važiuoja duot ant 
užsakų — kunigas jau kitų 
pasakų klausinėja. Ir vėl 
žmogus neišdšuoda ”egza- 
mino.”

Bet dabar dauguma jau 
neduoda kunigui nė vienos 
kapeikos ir nereik vinčiaus 
— taip sau gyvena.

Štai da viens atsitikimas:
Balandžių sodžiaus tur-

i tingas ūkininkas užpirko 
mišias su egzekvijom ir už
mokėjo 6 rublius. Kunigas 
pasakė, kad 10 valandoj bu
tų jau ant mišių. Turtingas 
ūkininkas atvažiuoja su sa
vo giminėmis ant 10 valan
dos ir randa jau po mišių. 
Mišios ir egzekvijos esą jau 
atlaikytos 9 valandoj. Ūki
ninkas užsipuola ant kuni
go : ”Atiduok man 6 rublius, 
jeigu mišių nėra!” Kunigas 
ir klausyt nenori. Girdi, jei 
tau tos mišios negers, tai as 
galiu kitas atlaikyt, bet še
šių rublių jau negausi, nes 
tie jau Dievui ”apieravoti.” 
Bet ūkininkas nesutiko kitų 
mišių klausyt ir liepė sve
čiams važiuot namo. Taip 
6 rubliai ir paliko kunigo ki- 
šeniuje. Ir taip tie tamsus 
vargšai skutami ant kiek
vieno žingsnio: nuvežši kū
dikį pakrikštyt — mokėk, 
pasišauksi kunigą prie ligo
nio — mokėk, nueisi prie 
vinčiaus — mokėk, žodžiu, 
didžiausis lietuvių liaudies 
šnaudotojas — tai Romos 
katalikų kunigija. Ji di
džiausia Lietuvos siurbėlė. 
Ji ištraukia visas geresnes 
musų šalies sultis. Su ta 
surbele būtinai reikia kovo
ti. Nuliūdęs parapijonas. i

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

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

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

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

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

Kamp. Dover ir Albany st, 
BOSTON, MASS.

7 Harrison avė., arti Essex st., 
BOSTON, MASS.
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Padėkos iš Lietuvos-
Gerb. Redaktoriau!

Malonėkite patalpinti sa
vo laikraštije kelis mano pa
dėkos žodžius.

Tariu širdingą ačiū bro-
liui ir giminaičiams už laik
raščius. Gaunu nuo Jūsų iš 
Amerikos „Keleivį,” ”Ko- 
vą” ir ”Lietuvą.” Ir kiti A- 
merikiečiai nepasigailėkite 
kelių centų ant laikraščių 
savo giminėms. Siuntinėkit 
”Keleivį” ir kitus pirmeiviš
kus laikraščius, tik ne kuni
ginius, kurie ir taip jau mu
sų tėvynę dengia tamsybės

J. Waluga.

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs 
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento. Atsiminkite, jus 
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį 
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis 
dykai su kiekvienu laikrodėliu.

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

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durvs bal
tos arba telefoną 
duok oaš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

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

160 N. 5th avė., cor. Randolph
2-nd floor, Chieago, HL

CIGARETAIKOR KINIAIS GALAISįįEBO
Galutini 
visam 

Pasaulyje
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GRAMOFONAS Ant IŠMOKESCIO Po 10c. DIENAI.

Tai Rijšis Cigare tų 
iš

Turkiško Suomaišio

10 jjZ 5c
Parduadatna 
visose tabako 

krautuvėse.

ir kitokius Rubus J
1S

Duokit pasiūt mums*;
Užtikrinam kad Jus sučėdysite|| 

Sinigęt ir turėsite gražius rubus. II 
[ęs imam materiją iš gerųjų fir-1 

nuj ir primieruojam rūbą pagali 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus II 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi-IĮ 
šokias VyryĮir Motery drapanas. Į 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

!!! ŠALIN NULIŪDIMAI !!!

Jeigu sutinkate mokėti po 10 centų į dieną, tai atsiųsime Jums ant 
kredito labai gražų PLEITINJ GRAMoFON^. sukiu su 6 rekordais (12 
kompozicijų) įvairių lietnviškų dainų, valcų, patreptinių, apsuktinių, 
polkų ir maršų, kuriuos tik sau išsirinksite. Musų Gramofonų geruma 
GVAKANTUOJAME kiekvienam rašyta gvarancija. NUSIŲSIME JUlt 
NAUJUS SPECIJALIUS REKORDUS LIETUVIŠKUS, RUSINIŠKUS ir 
RUSIŠKUS. Rašykite tuojaus, reikalaudami katalogo ir informacijų, 
įdėdami krasos ženklelių dėl apmokėjimo pasiuntimo. (7)J

LIBERTY COMMERCIAL CO.
343 E 9 St. NEW YORK, N. Y.

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

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston.?21013.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
pestingą patarnavimą.

“Keleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.
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JO IE S P O N DE N CI JOS! ffiį
LEWISTON, ME.

18 sausio šv. Baltramie
jaus dr-stė statė ant scenos 
„Katriutę.” Perstatymas iš
ėjo nekaip. Buvo da persta
tyta komedijelė „Žydas ir 
Dzūkas,” ta visai prastai iš
ėjo.

LSS. 105 kp. ketina mo
kintis „Amerikoniškas Ves
tuves,” „Penktas Prisaky
mas” ir ”Žmonės.„ Gero pa
sisekimo. F. Kaulakis.

SCRANTON, PA.
Lietuvių šv. Juozapo baž

nyčios byla su vyskupu Ho- 
banu išėjo nė šiaip, nė taip; 
prieš Kalėdas buvo apskelb
tas Lackavannos pavieto 
teismo nuosprendis, kad jo- 
kis kunigas be vyskupos ži
nios negali įeiti į bažnyčią.

Globėjai ir parapijonai 
nepasikakino tokiuo teismo 
nuosprendžiu ir padavė bylą 
į augščiausį Pennsvlvanijos 
teismą. Jau ketvirtą sykį 
advokatas tvirtina, kad by
la bus laimėta vien tik dėl 
to, kad vyskupas Hoban 
peržengė teismo tiesas. 
Augščausis Penn. teismas 
buvo išdavęs tokį nuospren
dį, kad vyskupas turi duoti 
tokį kunigą, kokio žmonės 
norės, ir kad nuimtų nuo 
bažnyčios prakeikimą, bet 
augščiausio teismo nuos
prendį vyskupas visai atsi
sakė Dildyti ir kunigo neda
vė. Dagi priešingai Penn- 
sylvanijos įstatymams rei
kalavo nuo parapijonų, kad 
jam sugražintų bažnyčios 
”dvtą.”

Byla atsibus už poros 
mėnesių.

Mat, kaip sunku yra iš
trukti iš jėzuitų rankų 
Byla eina jau septin
tas metas. Kokia bus pa
baiga, pranešiu „Kel.” skai
tytojams vėliaus.

Bačių Juozas.

Streikierių atsišaukimas. 
•MT..
k'

KELEIVIS

parsidavė ir viešai apie tai

Grigorius.
I**’ Graži istorija apie Grigorių, 

kuris 17 metų išgyveno prikaus
tytas prie marių uolos....................15c.

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

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

ki 12 vai. nakties. Kalbos 
buvo sakoma angliškai, žy
diškai, lietuviškai ir itališ
kai. Lietuviams kalbėjo S. 
Michelsonas. Streikierių li
pas labai pakilęs. Kalbėtojai 
ragino prie vienybės ir ra
miai laike streiko užsilaiky
ti.

Utarninke po pietų lietu
viai turėjo savo atskirą su
sirinkimą So. Bostone, Ukė- 
sų svetainėj. Streiko komi
tetas pranešė, kad nekurios 
firmos jau nori taikytis. 
Pamatė, kad veltui prieš 
darbininkus priešintis, ka
da tarp pastarųjų tokia 
vienybė. Pikietai pranešė, 
kad dvi dirbtuves išvedė į 
streiką. Po tam kalbėjo Mi
chelsonas. Nupeikė tuos, 
kurie streikui prasidėjus 
tuoj pradėjo lankyt saliu- 
nus. Liepė tuos „nikelius” 

į taupyt ant duonos, nes neži
nia da, kaip ilgai streikas 
tęsis. Nereikia da džiaug
tis, kad nekurios firmos iš
reiškė norą jau taikytis. 
Kapitalas taip lengvai ne
pasiduos. Jis visųpirmiau- 

Į šia bandys da šį streiką nu
sopinti. Jis gali pavartoti 
da injunctionus ir policijos 
buožes, kaip jis dabar daro 
New Yorke; taigi darbinin
kai turi būt ant viso pasi
rengę. Tečiaus nereikia to 
nusigąsti. Lai jie sau apli- 
pina visas dirbtuves injunc- 
tionais; lai jie apstato jas 
policistų eilėmis, tai visgi 
tas jiems darbo nepadarys; 
tas tik didesnius nuostolius 
jiems neš. Darbininkai tu
ri laikytis tik vienybėj. Jei
gu kova trauktųsi toliau ir 
jums pritruktų duonos, kiti 
jums pagelbės. Kapitalistai 
turės Dasiduoti būtinai! Ir 
kuo didesnė pas jus bus vie
nybė, tuo greičiau tas strei
kas nasibaigs ir tuo daugiau 
ius laimėsite, r *"------Cukernės darbininkai ir
gi tarėsi streikuoti. Išpla-j 
tino net atsišaukimus, kad' 
streikas jau prasidėjo ir rei
kalauja 8 valandų darbo 
dienos. Tečiaus ir šiandiei 
visi da dirba. Stoka vieny-1 
bės tarp žmonių. Yra keli 
susipratę, bet keli negali 
nieko pradėti. Žilinskas an
dai prakeikė uniją ,kad tai 

; „bedievių” išradimas, tai 
tamsus cukerninkai ir per
sigando. Nors neša jaučio 
jungą, bet į uniją nesirašo. 
Kompanija iš to džiaugiasi.

Per eito j nedėlioj Soči ja- 
listų salėj buvo prakalboj 
Kalbėjo Michelsonas, Pru-! 

|seika ir Smelstorius. Visi! 
tris kalbėjo apie streikus,; 
aiškindami reikalą šelpti 
New Yorko streikierius. 
Surinkta $12.80. Aukavo | 
net rubsiuviai, kurie žinojo, 
kad ant rytojaus patįs į 
streiką išeina.

Ateinančioj nedėlioj soci- 
jailstų salėj bus diskusijos.

Ketverge, 6 vasario, po 
No. 376 Broadway bus „Žai
bo” susirinkimas. Buvusie
ji „Žaibo” nariai malonės 
atsilankyti, nes yra svarbus 
reikalas. Susirinkimas 
bus vakare, 8 vai.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

streikieriams pranešė.
Taigi męs pasiliekam su 

vilčia streiką laimėti ir kad 
visuomenė neatsisakys pa
duot mums savo ranką.

Spaudos komitetas:
J. Lapinskas, V. šibu- 
nauskas ir W. Wicker.
101 — 103 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.

SPRING VALLEY, ILL. 
Aukos „Keleiviui”

26 sausio, Lietuvos Did
vyrių D-tės susirinkime 
vienas draugas užmanė su
mesti po kelis centus „Ke
leiviui” dėl padarytos jam 
skriaudos byloj su kunigu 
B—ku. Visi draugai tam 
pritarė, išskiriant vieną, 
kuris buvo priešingas, nu
rodydamas, buk „Kel.” y- 
patiškai ant kun. užsipuldi- 
nėjo. Ant jo visų užmeti
mų atsakė drg. J. Gvazdins- 

i kas, nurodydamas, kad ant 
„Keleivio” tikoja ne už ypa- 
tiškus užsipuldinėjimus, 
bet už jo pasišventimą dar
bininkų reikalams, už skel
bimą teisybės.

Perėjus per draugus, su
mesta $3.20, kuriuos pri- 
siunčiam „Keleiviui” drau
gystės vardu, linkėdami 
jam darbuotis darbininkų 
labui ir toliaus.

Pr. M. Rimkus.
Pinigus priėmėm ir išta

riam širdingą ačiū Lt. Did
vyrių D-tės draugams už jų 
užuojautą musų skriaudai. 
Bet tegul jau toji skriauda 
bus iš mus pačių kišeniaus. 
Prisiųstus mums $3.20 
siunčiam New Yorko strei
kieriams. Jiems reikia duo
nos. „Kel.” Redakcija.

HAVERHILL, MASS.
29 sausio buvo teismas 

streikierių už muštynes. 
Pareinant iš teismo įsipai
niojo į streikuojančių tar
pą skebas, kuris neteisingai 
teisme liudijo prieš strei- 
kierius. Nežinia kas iš mi
nios kirto skebui į „valgo
mąją” ir primušė taip, kad 
reikėjo nuvežt ligionbutin. 
Sako, kad streiklaužis pa
sveiks. Tuoj tapo areštuo
tas Čiubirka, kurį kaltino 
už skebo mušimą, vienok 
liudijant pašaliniem žmo
nėm, kad Čiubirka tenai ne
buvo — tapo paleistas. To
liau suareštavo anglą, bet 
ir tas tenai nebuvo. Teis
mas bus šioj sąvaitėj.

Taipgi priminsiu Haver- 
hill’o lietuviams, kad Gede- 
mino Kliubas paėmė dabar 
grąžią svetainę ant River 
gatvės ir pradės darbuotis, 
todėl labai butų girtina, 
kad visi lietuviai stengtųsi 
atsilankvti ant Kliubo susi- 
rinkimų ir susipažintų su 
jo darbais. Pet. G—lis.

rooklyno ir New 
ubsiuviai, kurių y-i 

,000 ypatų, o tame 
j e virš 3,000 ir lietu-į 
atsišaukiam į jus, 

gai, kitų miestų rub- 
viai, melsdami nedirbti 

jokio darbo iš New Yorko, 
ir jei patėmysit tokį, malo
nėkit mums pranešti, ko
kios firmos. Praneškit ą- 
pie tai šitokiu antrašu: 
J. K. Matijošaitis, 101-103 
Grand st., Brooklyn, N. Y.

Taipgi draugai ir drau
gės darbininkai, šelpkite^ 
mus kiek išgalėdami šitoj 
sunkioj kovoj ir pinigiškai, 
o tas sudrutins netik musų 
spėkas, bet ir dvasią. E- 
nergijos mums reikia kuo- 
daugiausia šitoj kovoj.

Darbdaviai su valdžios 
pagelba stengiasi visomis 
pajiegomis nusilpnint mu
sų vienybę ir suardyt strei
ką. Jie automobiliuose ve
žasi visokias valkatas į 
dirbtuves, kad parodžius 
streikieriams, jog darbi
ninkų jie turi ir nesibijo 
streiko. Bet męs žinom, | 
kad tie valkatos nepadarysi 
jiems darbo. Jie jau ban
dė išsiųst darbus į kitus j 
miestus, bet tenai darbi
ninkai pradėjo prieš tai 
protestuoti ir, kaip girdėt, 
atsisako ji dirbti. Ačiū 
jiems už tai. Jei taip laiky
simės, streikas bus laimė
tas.

Tūli musų darbdaviai a- 
teina jau pas darbininkus,1 
kuriuos pirma „maištinin- į 
kais” vadino, ir prašo, kad 
grįžti į darbą. Kiti vėl ban
do papirkti vadovus. Vie-i 
nas didesnių Brooklyno fir
mų bosas pasigavęs geriau- 
sį streiko agitatorių siūlė 
kelis šimtus dolerių, kad

V

Vietinės Žinios
Rubsiuvių streikas

Praėjusį panedėlį Bosto
no rubsiuviai išėjo į streiką. 
Iš 180 vyriškų drabužių dir
btuvių, 156 panedėlij po pie
tų buvo jau visiškai tuščios. 
Lietuviai sustreikavo visi 
iki vienam. Utarninke išry
to buvo išstatyti pas dirbtu
ves pikietai, bet nepasirodė 
nė gyva dusia, kuri norėtų 
eiti dirbti. Sakoma, kad 
tik kelios žydų dirbtuvės da 
neprisidėjo prie streiko; 
tarpe jų esą keli ir sužydėję 
lietuviai.

Panedėlio vakare Faneuil 
salėj buvo mass-mitingas. 
Streikierių prisirinko iki 
at durų ir pilna galerija, 
albėtojai kalbėjo beveik i-

TĖMYKIT!
Parsiduoda fotografijų galerija, mie- 
stelij apgyventam lietuviais ir len
kais. Geriausia proga su maža pini
gų prasidėt biznį. Atsišaukit pas

THE SHUKIS PHOTO STUDIO 
18-20 E. Market st. Wilkes-Barre Pa.

<

REIKALINGA 
Mergina ar moteris 

dirbt “Lunch Room.” Turi 
mokėt nors biski rašyt ir 
angliškai kalbėt. Atsišaukit 
po šiuo adresu:

J. PETRAUCKAS
307 4-th, kamp. D st. storas 

So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 784.
Parduoda p i gi a i.\ amus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖ.,

SO. BOSTON, MASS.

10
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D-RAS ST. ANORZEJE WSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Užkimimas ir Kosulys 
paeina nuo peršalimo, bet lygiai užkimimą, kaip ir kosulį 

turint, ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims 

idveros Balsamą 
Plaučiams (Severa’s Balsam for Longs)

Tankiai tuojaus po pirmo priėmimo kosulys nu
stoja, spjaudymas pasilengvina, kvėpavimas len
gvesnis. Geras vaikams, kaip ir suaugusiems. 

Prekė 25c. ir 50c.

Kada Mažas vaikas Verkia, 
tai tas reiškia, kad jam kas nors viduj kenkia, pavvžiui vė
jiniai diegliai, traukučiai, drebulys ir t. t. Išmintingos 
motinos laiko po ranka ir duoda verkiantiems kūdikiams 

Severos Raminančius Lašus
(Severa’s Soothing Drops)

Šitas vaisias yra tikru motinų draugu 
ir kūdikių geradėju. Prekė 25 centai.

Aptiekus? visur. Reikalaukite, kati jums duoti} Severus. Neimkit 
kitų. Jeigu Jūsų aptiekorius uenuri jums pristatyt, rašykit mums. 

Gydytojo patarimas dykai.y
RAPIDS 

WA

i

u

i
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ssOUNamą, Ūkę ar Biznį?
Jeigu norite pirkti NAMA ar ŪKE arba norite užsidėti 
koki BIZNI, argai reikalaujate padaryt kokius teisiškus 
DOKUMENTUS rusiškoj ar angliškoj kalboj, atminkite, 
jog mes atliekame atsakančiai ir pigiai. Turime pardavi
mui daugeli visokiu Bizniu. Parduodame ant pigiu išmo
kėjimu. Norėdami pirkt Namą, Farmą ar Bizni Bostono 
apielinkėse, kreipkitės laiškais ar vpatiškai šiuo adresu:

LITHUANIAN ACENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass. ^T^įytšKEučn.’Mu'r

H. F. CORCORAN & C0.
14 Third st. kampas A, S. Boston, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

Didziausis atpiginimas degtines ir vynų
1 0 buvo padarytas.

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

1 kvorta SHERRY WINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už..........................................   $5 f ,00.

DYKAI!5.00
Si dėk bile numerį nuo 1 iki 9 į kiekvieną ratelį, kad 
išei'ų 20, skaitant bile iš katros pusės Nevariok ta 

. pačią skaitlinę daugiau, kaip vieną sykį ir prisiusi 
Asavo^darbo rezultatą.

Kas padarys teisingai tą uždavinį, męs nusiųsim 
jį jam čeeį vertės $15.00, už kurį t-aama <rauti auksinį 
“vyrišką laikrodėlį, evarantuotą ant 20 metų. a>ba 

moterišką su retežėliu ir brolioku Taipgi pasiųsime 
katalogą, iš kurio galima išsirinkti bile laikrodėlį ar 
retežėlį, kokie kam patinka. Toji ofortą tik trum
pam laikui padaryta, todėl pasinaudokite proga ir 

rašykite tuojaus, įdėdami krasos ženklelį dėl katalogo prisiuntimo. (6)

HOME CREDIT CO.
502E 16 street, Dept. 23, New York. N. Y.

t

į»

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokių MUZ1KALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip- 
kų. Armonikų, Klarnetų, Triubų. 
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun
čiant visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

W- Umavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st., Newark, N. J

Ei. Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadway ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

M. Gaili van Co.
Užlail--- geriausį

Elių, Vyn », Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
ILlTsKJA.

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

I Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$35.00 

$50.00 
$70.00

$33.00
$45.00
$60.00
Birmt —

III klesa 
II klesa 
I klesa

Vasario (Feb.) 11 d. 
Kursk — Vasario (Feb.) 22 d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOIINSON & CO.

27 Broadvvay, New York.
-<

i Phone Canal 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.

VValtz, Two Step ir kitokių 
Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Pro f. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip negali išmo
kant niekur kitur. [8]

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

Nuo 9 ryto iki 11 vak.

50,000 KNYGŲ
dėl

Pasakys Kokia Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingą, dykai gautą 

Knygą. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, Užsikišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstą ar Pūslės ligą, Nusilpneima Nervą, Pražudytą 
Vyriškumą, Neprijemną Sapną, Lytišką Nusilpneimą, l'žnuodijimą Kraują arba 
Brantą, Škrofula ir Nevalą Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamą ligą arba 
Naujai igautu Nesveiknmą; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jauną Pražangą, Renmatizma arba kokią ligą 
ir nesveikumą, paprastą vyrams u Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitą nuolatini isigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaipgaletė būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būdą, kat

Dykai

Vi ra
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Ta» pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skoU ir užmokiesni. Mgs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neėlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su ažmokitta pliti prastini ir užpičetytam konverti taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia 
talpina.
DR. JOS. LISTER & 60., L 804. 208 N. Fifth Avė.. Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Ai esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vyaai Dykai Knygį. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė

Adresas

(




