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Nelaimė kasykloj
Eldorado, III. — 19 vasar., 

Seagraves kasykloj atsitiko 
ekspliozija. Penki darbinin
kai sudegė, trįs liko sužeisti.

16,000 gumos darbininkų 
streikuoja

Akron, Ohio. — Čia strei
kuoja 16 tūkstančių gumos 
dirbtuvių darbininkų. 19 d. 
vasario buvo susirėmimas 
streikierių su kompanijos 
detektivais. Vienas strei- 
kieris likos subadytas.

I. W. W. ir A. F. of L., 
tarp kurių iki šiol buvo di
džiausia neapykanta, dabar 
susivienijo ir išvien organi
zuoja darbininkus.

Su skebais negali varyti 
darbo

Charleston, W. Va. — Ka
syklų kompanijos parsitrau
kė skebus ir manė, kad jie 
galės atlikti streikuojančių 
angliakasių darbą, bet pasi
rodė, kad negali, ir kasyklos 
vėHikos uždarytos.
Sudegino už $40,000 anglies

Charleston, W. Va. — 19 
vasario nežižnia kas padegė 
krūvą anglies, prigulinčią 
kompanijai, kuri pašaukė 
miliciją prieš streikuojan- 

įčius-savo- darbininkus. An
glies sudegė už $40,000.

Generališkas rubsiuvių 
streikas Philadelphijoj
Philadelphia, Pa. — Ma- 

j tydama, kad fabrikantai 
čionai priiminėja darbus iš 

iNew Yorko, kur rubsiuviai 
streikuoja, United Garment 
Workers unija ir čionai ap- 

j skelbė 18 vasario generalis- 
ką rubsiuvių streiką.

Bomba
Scranton, Pa. — 24 vasa

rio, ant Scranton st. irFran- 
klin avė. naujam tabako 

Į~ę-_ kompanijos name, kuris da

Bet mažai kas tam tiki. 
Spėjama, kad kareiviams 
buvo įsakyta juos vedant su
šaudyt, kad sykį ant visados 
nuo Maderos atsikratyti.
Suvienytos Valstijos siunčia 

kariumenę
Washington. — 24 vasar., 

Taftas, pasikalbėjęs su ka
rės sekretorium Stimsonu, 
nusiuntė da 5,000 kareivių į 
Galvestoną, kas padarys iš
viso 15,000 kariumenės, ga
tavos kelionėn į Vera Cruz. 
Be to, 25,000 federališkos 
kariumenės ir milicijos taip
gi stovi pasirengus ir laukia 
tik įsakymo, kada išeiti Me
ksikos pasienin. Iš šviso 40 
tūkstančių Suv. Valst. ka
riumenės gali užimti Meksi
ką i kelias valandas laiko.

Kaip rodos, tai Meksikos 
sumišimai užsibaigs tuomi, 
kad Suvienytos Valstijos įsi
maišys ir paims tą amžinų 
peštynių kraštą į savo ran
kas, nes kitaip kraujo pra
liejimas tenai niekad nepa- 

| sibaigs. Vos tik Madero li
kos numestas, šūviai da ne
nutilo, o generolas Orozco 

j kelia iau naują revoliuciją 
prieš Huertą, kuris likos pa
skirtas Mederos vieton.

Rubsiuvių darbdaviai 
pasiduoda; 40,000 jau sugrį

žo į darbą
”New York Call” praneša, 

kad ”bosų trustas” sugriu
vo. Kuomet vieni jų tvirti
na, jog unijos niekad nepri
pažins, kiti tuo tarpu rašo
si ant unijos reikalavimų. 
Taip 19 vasario 26 darbda
viai, tarp kurių trįs labai di
delės firmos, pasirašė ant 
streikierių reikalavimų ir 
ant rytojaus apie 2,000 rub
siuvių sugrįžo į darbą.

20 vasario da 16 firmų pa 
sidavė darbininkams. .
so jau 40,000 vyru ir moterų Jle^a vlsai užbaigtas, eksp- 
sugrįžo j darbą, o iki subatai 110?.a™ bomba. Penkiolikos 
da10,000 turėjo sugrįžti. Vi- aplinkinių namų febirejo

- langų stiklai. Policija sako,
kad bombą padėjo pavaryti 
nuo darbo darbininkai.

20 žmonių sužeista ant 
geležinkelio 

Waterbury, Conn. — 22 d. 
vasario, garvežis užbėgo ant 
stovinčio prie Union stoties 
trūkio ir sudaužė vieną va-

Philadelphijos rubsiuvių 
streikos bėgis

18 vasario išryto prasidė
jo čia visuotinas rubsiuvių 
streikas. Iki vakarui jau 
buvo išėję 12,00 visokių tau
tų siuvėjų.

Lietuviai atgaivino uniją 
Srk. 55. Narių yra netoli 
300. Jos prezidentu J. Vasi- 
konis.

19 vasario bandyta išvesti 
darbininkai iš didžiųjų dirb
tuvių Kirschbaumo ir Snel- 
lenburgo. Iš Kirschbaumo 
mažai da te pasisekė išvesti, 
bet kaskart vis daugiau iš 
čia išvedama. Iš Snellenbur- 
go išėjo iškarto 180 ir jau 
visi kiti pasirengę išeiti.

Pas Kirschbaumą suvežta 
70 lovų streiklaužiams.

Mažesnių dirbtuvių rub- 
siuviai jau visi išėjo. Streik
laužių beveik nėra.

20 vasario nuo ryto nuėjo 
apie 4000 streikierių minia 
pas Kirschbaumo dirbtuvę 
ir da daugiau išvedė strei
kam Paskui maršavo iki 
Snellenburgo dirbtuvei; pa
sekmės buvo geros.

Per visą dieną buvo visur 
mitingai. Vakare streikie
riai maršavo pas Kirsch
baumo dirbtuvę. 8-tą vai. 
vakare susirinko į didelę 
Royal svetainę, nes kitos 
jau buvo permažos.

Pradėjus rinktis kalbėto
jams ant estrados, pasipylė 
garsus delnų plojimas. Pir
miausia kalbėjo anglas Wm. 
Pratt, Am. Darbo Federaci- 

. jos organizatorius, paskui 
■italas V. Torcio, vėl angliš
kai vienas socijalistas, lietu
viškai kalbėjo drg. J. Sta
siulevičius, žvdiškai Maks 
Pine, generališkas organi
zatorius iš New Yorko, ir 
M. Mager. administratorius 
žydiško laikraščio ”For- 

■ warts,” rusiškai drg. A. 
j Stoklickis, vietinis generali
škas organizatorius. Visų 
kalbos buvo gana karštos ir 
visi šaukė vienybės, vieny
bės ir vienvbės. Streikieriai 
tam pritarė delnų plojimu.

Streikuoja jau 14,000 siu
vėjų.

Areštai atsitinka, bet ne- 
perdaugiausia. Pirmiausia 
buvo areštuotas drg. Ilčin- 
koff, bet tuoj tapo paleistas. 
Taipgi buvo areštuotas J. 
Vasikonis. Pastarasis lau
kė karo; netikėtai prie jo 
prilindo vienas lietuvis ir 
pradėjo kabinėtis; sako: tu 
rup... unijos prezidentas, 
buntaučikas, — ir norėjo 
kirsti Vasikoniui į ausi, bet 
persilpno butą. Vasikonis 
partrenkė jį ant žemės. Pri
buvusi policija abudu suare
štavo ir abudu turėjo užsi
mokėti po $5.00.

Streikieriai užsilaiko ga
na ramiai. Vienvbė didelė 
ir viltis negęsta. Tvirtai ga
lima tikėtis, kad kova bus 
laimėta.

Presos Komitetas:
A. Dagis,

J. Stasiulevičius. 
J. Lukoševičius.

Užmušė socijalistų vadą
Vienna, Austrija. — 12 d. 

vasario ant geležinkelio sto
ties likos užmuštas Schuh- 
meier, socijalistų vadas Au
strijos parlamente. Užmu
šė jį Kunschak, bedarbis, 
kuris paskui teisinosi, kad 
Schuhmeier nesirūpino ga
na darbininkų reikalais, 
žmogžudis karštas katali
kas.
Bomba sugriovė ministerio 

namus
Londonas. — 19 vasario, 

ministerio Lloyd George na
muose sprogo bomba. Na
mas liko visiškai suardytas. 
Iš žmonių niekas nenuken
tėjo, nes Lloyd George da- 
ibar važinėjasi po Francuzi- 
ją ir jo namai stovėjo tušti.

Nors prirodymų nebuvo, 
bet policija tuojaus pradėjo 
spėti, kad bombą padėjo su- 
fragistės. Dabar pasirodo, 
kad ištikrųjų taip buvo. Su- 
fragistės pradėjo girtis, kad 
tai tik pirmutinė esanti 
bomba. Jeigu ministeriai 
bus priešingi moterų balsa
vimui, tai bombų busią ir 
daugiau.

20 vasario Londono sufra- 
gistės sudegino botaniškam 
darže didelį pavilioną. Ke
lios moterįs liko areštuotos, 
bėgant nuo scenos. Kiekvie
na jų turėjo tamsią liktarnę 
ir sumirkytos aliejuje va
tos.

Kelios dienos pirm to, jos 
išdaužė valdininkų langus ir 
sudegino daug žmonių laiš
kų karsos dežėse. Tai, kaip 
moterįs kovoja!

Iš karės lauko
Mušis ties Skutari, kuris 

tęsėsi tris dienas, pertrauk
tas. Turkai ginėsi iš vidaus 
su dideliu narsumu ir pasi
rodė, kad miesto paimti ne
galima. Juodkalniečių kri-i 

| to šitam mušij 5,000, o serbų 
500. Serbai atakavo Skuta
ri nuo Berdikos, o juodkal- 
niečiai nuo Tarabošo ir Bar- 
dandžolto. Didžiausis mušis 
buvo prie Bardandžolto. čia 
krito 4,000 juodkalniečių, te
čiaus juodkalniečiai Bar- 
dandžoltą paėmė. Spėjama, 
kad atakas ant Skutari ne
užilgo bus atnaujintas.

Paskalos ėjo apie didelį 
mūšį bulgarų su turkais ant 
Gallipoli pussalio, ties Bu- 
lairu, bet iš Sofijos nieko a- 
Die tai nepraneša, o žinios 
iš Konstantinopolio stačiai 
toms paskaloms prieštarau- 
ia: sakoma, kad paskutiniu 
laiku ties Bulairu, Adriano- 
ooliu ir čataldža nieko svar
baus neatsitiko.

Nušovė kunigą 
spaviednyčioj

Muelheim, Vokietija. — 
22 vasario lenkas darbinin
kas nušovė čionai katalikų 
kunigą spaviednyčioj. Už
mušėjas suimtas. Pamatęs, 
kad nušovė kunigą atvažia
vusi. jis labai gailėjosi. Jis 
norėjęs nušauti savo para
pijos kunigą.
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mėnesiams kalėjimo kun. 
Mikolajunas už tai, kad jis 
draudęs katalikų vaikams 
lankyti rusų cerkvinę mo- 
kyklą.

"Dvasios” mokykloj
Pradinėje D. kaimo moky

kloje, gulinčioje antrame 
verste nuo Maskvos, ”atsi-| 
rado dvasios,” kurios laike 
paskutiniųjų dviejų metų iš
gyveno 4 mokytojas. ”Dva- i 
šių” apsireiškimas, svar
biausiu budu esti naktį. Tam 
tikra komisija, susidedanti 
iš kai kurių žemiečių valdy
bos narių, atvyko tą dalyką 
ištirti ir prasėdėjo mokykloj 
porą nakčių, bet ir jie, kaip 
pasakoja, girdėjo beldimą, o 
tuo tarpu visi jieškojimai 
nedavė jokių vaisių, dagi de
šimtininkas, atvykęs kad pa
sielgti su „dvasioms” kaip 
pridera, išbėgo, kuomet dva
sios ėmė belsti į visas ketu
rias sienas. Dabar tardoma, 
ar tai koks gamtiškas apsi
reiškimas, ar paprastas špo
sas.

i

Bedarbė
Lodziuje verpiamųjų fab

rikų savininkai daro susi
rinkimus ir tariasi kaip elg
tis užėjus krizisui. Mano
ma aprubežiuoti darbą vi
sose verpvklose iki 3 dienų į 
sąvaitę. Dombrovo nuova
do darbininkai renka aukas 
Lodziaus bedarbiams.

Pabėgėlis
Pebėgęs iš Šliselburgo ka

torgos kalėjimo areštantas 
Rogovoj, sutikęs miške 14 
metų berniuką, surišo jį vir
ve, nuvilko nuo jo ploščių ir 
kitas drapanas. Paskui nu
ėjo toliau. Sutikęs beva
žiuojantį ūkininką, jis pa
prašė parvežt iki kaimo. Pa- 
kelije sutiko stražninką. Ro
govoj ėmė šaudyti iš revol
verio, kurį jis įgavo kalėji
me ir kuomi užmušė kalėji
mo užveizdą.

žingeidi byla
Peterburgo apskričio tei

smas nagrinėjo italo Karlo 
Momino bylą. Kaitinosi jis 
pristavo Vachruševo įžeidi
me. Dalykas atsitiko taip: 
Sulig išpildomuoju lapu K. 
Domino, cirko klaunas, mo
kėjo pristavui pinigus, ir, 
kuomet pristavas padavė 
klaunui penkias kapeikas 
rešto, Momino tarė: ”paim- 
kie sau arbatai.”

Pristavas atsakė: „Neuž
mirškite, aš neimu arbatai.” 
Klaunas tęsė: ”Žinoma, pen- 
kiųkapeikų tamista neimi, 
nes esi pripratęs imti rub
lius.” Kaltu Momino nepri
sipažino, paaiškinęs, kad jis 
virš 30 metų dirba cirke ir 
žino, kaip elgtis su vyriau
sybe. Pasakytieji žodžiai 
atsinešė ne pristavui, bet 
buvusiam su reikalais pas 
Dristavą žmogui. Apskričio 
teismas nubaudė klauną 10 
rubliais.
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Kruvina revoliucija 
Meksikoj

18 vasario generolai Blan- 
quet ir Huerta perėjo revo- 
liucijonierių pusėn. Prezi
dentas Madero, jo brolis Gu
stavo Madero ir visi minis- 
teriai tuojaus buvo areštuo
ti.

Generolas Huerta, kuris 
buvo ištikimiausiu Maderos 
šalininku, atėjo su karei
viais į tautiškąjį palocių ir 
pranešė Maderai, kad jis jį 
areštuoja. Madero griebėsi 
už revolverio, bet tuo tarpu 
generolas Huerta kirto jam 
į veidą ir Madero parpuolė. 
Kareiviai jį surakino rete
žiais. Laike prezidento are
štavimo, policijos viršinin
kas šovė į Maderos šalinin
ką Riverottą ir padėjo jį ant 
vietos.

Po tam liko suimtas prezi
dento brolis, Gustavo Made-

jro, buvusis finansų ministe- 
ris. Jį areštavo tas pats ge
nerolas Huerta valgant pie
tus. Huerta sako, kad pre
zidento brolis norėjęs jį nu
nuodyti užnuodytu vynu. 

, Paskui areštuota ir visas, 
ministerių kabinetas.

Sukilėlių vadas Felixas 
DiŠ'zas suėjo su kitais gene
rolais ir paskyrė generolą 

i Huertą tuomlaikiniu Mek
sikos prezidentu, ką sušauk- j 
tas ant rytojaus sukilėlių 
kabinetas ir patvirtino.

Kuomet naujas kabinetas 
f laikė posėdį, Diazo kareiviai 
sušaudė Gustavo Maderą, 
numestojo prezidento brolį.

Numetimas Maderos nuo 
prezidento suolo reikalavo 
daug gyvasčių. Meksikos 
Mieste mušis ėjo 10 dienų. 
Sakoma, kad nėr ta laiką 
krito mažiausia 12,000 žmo
nių.

Generolas Huerta prisie
kė jau būti Meksikos prezi
dentu. Dabar sustatyta su
rašąs tų, ”kurie turi mirti.” i _ _
Ant surašo figūruoja 22 i si sugrįžusieji aukauja visą 
vardai. Vis tai įtekmingi ir Pirmos dienos uždarbį strei- 
ištikimi Maderos žmonės, ■ kuojantiems savo draugams 
tarp kurių randasi ir pats ' ir paskui moka po 10c. nuo

'<v

Madero. Generolas Diaz iš
leido savo kareiviams įsaky
mą, kad sugavę ką nors iš 
Maderos šalininkų ar gimi
niu tuojaus areštuotų.

Tuo tarpu visoj šalije eina 
plėšimai, deginimai ir žudy
mai. įvairios plėšikų ir gal
važudžių gaujos, pasinaudo
jant abelna betvarke, pradė
jo šeimininkaut, kaip namie.

Prezidentas Madero 
nužudytas

24 vasario atėjo iš Meksi
kos žinia, kad pereitoj suba- 
toj naktį likos sušaudytas 
numestasis prezid. Francis
co Madero ir vice-preziden- 
tas Jose Pino Saurez. Su
šaudė juos ant gatvės, ve
dant į kalėjimą, Huertos ka
reiviai. Tas atsitikimas su
judino netik Meksiką, bet ir 
Suvienytas Valstijas. Ge
nerolas Huerta teisinas, kad 
tas atsitiko netikėtai. Ve
dant juos į kalėjimą, Made
ros šalininkai užpuolę ant 
sargų ir norėję kalinius at
imti. Prsaidėjo šaudymas 
ir abudu kaliniai likos nu
šauti. Prie to, jie norėję pa
bėgti.

i

kiekvieno dolerio. Tokiu 
budu kuo daugiau grįžta į 
darbą, tuo lengviau liku
siems kovoti.

Streikierius visuomenė
remia netik pinigais, bet ir goną. 20 žmonių liko sužei- 
—1------sta.

I 
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valgomais daiktais. Atida
rius unijai valgomųjų daik
tų krautuvę streikieriams, 
nuo 5 iki 20 vasario buvo iš
imta jau už $3,474.50 ta vorų. 
Krautuvninkai suaukavo 
valgomųjų daiktų už $200. 
Kepėjų unija paaukavo 5000 
kepalų duonos. Pastaruoju 
laiku žydai farmeriai pra
dėjo siųst streikieriams (su
prantama, žydams) daržo
ves, miltus, surius ir vištas. 
Lietuvius daugiausia gelbsti, 
lietuviai. Pagelba reikalin
ga ir toliau.
Guminių darbų darbininkų 

streikas platinasi
Akron, Ohio, streikuoja a- 

pie 16 tūkstančių guminių 
darbų darbininkų. Trento- 
ne, N. J., 20 vasario sustrei-j 
kavo 350 tos išdirbystės dar
bininkų. Bostone streikuo
ja apie 1000. Walpole, Mass., 
irgi streikuoja visi amatnin- 
kai.

i 
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Sudegė 7 vaikai
Harrisburge, Pa., 20 vasa

rio, nebūnant tėvams namie, 
sudegė Smithų namai ir 7 
vaikai.
Po 29 metų pabėgėlis sugrį

žo kalėjimai!.
Jackson, Min. — Tom At- 

kinson, kuris 29 metai at
gal buvo pabėgęs iš vietinio 
kalėjimo, kur jis buvo paso
dintas už žmogžudystę vi
sam amžiui, pereitoj sąvai
tėj sugrįžo ir prašė, kad ji 
paimtų vėl. Jis yra jau 6o 
metų amžiaus, darbo negau
nąs ir negalįs kitaip gyven
ti. Jį pasodino vėl.

Nušovė savo pačią
Edison, Pa. 

tūlas J. Linci šovė ir užmu
šė jauną savo pačią už tai, 
kad jinai rengėsi jį pamesti. 
Užmušęs moteriškę, Linci 
šovė 4 kartus sau krūtinėn 
ir taipgi mirė.

19 vasario,
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taip
„Katalikas”

norėtu, kad

i

Peržvalga.^
„Katalikas” apie streiką 
„Katalikas” norėtų pasi

girti, kad ir jis rūpinasi 
streikierių reikalais, tik ne
gali paslėpt savo neapykan
tos link socijalistų, kurie 
giausia streikierius gelbsti. 
Štai No 7-tame jis talpina 
Nexv Yorko streikierių atsi
šaukimą ir priduria nuo sa
vęs šitokią pastabą:

„To straipsnio (streikie
rių atsišaukimo. „Kel.”) ga
lą nukirpome ir numėtėme 
šalin, nes presos komitetas 
straipsnio gale tiesiog rei
kalauja, kad darbininkai 
rinkimais balsuotų už soci
jalistų partiją. Vadinasi, 
jis nesirūpina streikininkų 
reikalais, bet giria socijalis
tų partiją... Reikia žinoti, 
kad socijalistai šiandien iš
sijuosę darbuojasi ne rub
siuvių labui, bet savo parti
jos naudai.”

Ar gali būt daugiai begė
diškas piktžodžiovims, kaip 
šisai „Kataliko” atsiliepi
mas?

Jis nesigėdi pasakyti, kad 
jis nukirpo streikierių. atsi
šaukimo galą ir numetė ša
lin dėl to, kad streikieriai iš
reiškia tenai savo simpatiją 
socijalistų partijai! Nejaugi 
ji? norėtų, kad streikieriai 
šmeižtų socijalistus, 
kaip Chicagos 
daro su savo davatkomis? 
Nejaugi jis 
streikieriai agituotų už re- 
publikonus arba demokra
tus, kurie skaldo jiems gal
vas ir sodina kalėjiman?

„Katalikas” nebūtų nu- 
kirpęs to atsišaukimo galo, 
jeigu presos komitetas tenai 
butų išniekinęs socijalistus. 
„Katalikas” visuomet soci
jalistus šmeižia pats, ir no
rėtų, kad streiko komitetas 
padėtų jam juos šmeižti. 
Jam pikta, jis stačiai siunta, 
matydamas, kad 200,000 
rubsiuvių per savo komite
tus maloniai kalba apie so
cijalistus. Jį baimė ima, kad 
tie žmonės, pamatę gerus 
socijalistų darbus, neprisi
dėtų kartais prie socijalistų 
partijos. Už tai gi jis, „Ka
talikas,” nukerpa nors galą 
atsišaukimo, kur kalbama 
gerai apie socijalistus, ir 
numeta jį šalin.

Veltui ta „Kataliko” cen
zūra. Nuo kapitalistų jis 
už tai ant arbatos negaus, o 
rubsiuviai vistiek mato so
cijalistų nuopelnus. Jie ži
no gerai, kas pirmutinis iš
tiesė jiems pagelbos ranką. 
Bereikalo „Katalikas” nori 
tai užslėpti, bereikalo jis jų 
atsišaukimus apkarpo. Vi
suomenė taipgi žino, kad vi
sų pirmiausia socijalistai 
atėjo rubsiuviams į pagelbą, 
o ne klerikalai, ne demokra
tai ir ne republikonai, už ku
riuos „Katalikas” laike rin
kimų visuomet agituoja. Tie 
republikonai ir demokratai 
pasitiko streikierius su poli
cijos lazda. Ir jie tą lazdą 
vartoja visur, kur tik alka
nas darbininkas Išeina į ko
vą už duoną. Jie daužė jam 
galvą Lawrence ir New 
Bedforde, Mass., jie daužė 
Little Falls, N, Y., ir Pitts- 
burge, dabar jie daužo gal
vas New Yorko ir Bostono 
rubsiuviams. Ir tokis „Ka
talikas” nesigėdi atsiliepti, 
kad presos komitetas „nesi
rūpina streikierių reikalais, 
nes giria socijalistų parti
ją.” Taip, rodos, galėtų kal
bėti tik kraštutinis Rusijos 
juodašimtis, kuris už stiklą 
degtinės eina daužyti soci- 
jalistams langus. Lietuivių 
gi laikraščiui, ypač Ameri
koj, gėda taip kalbėti, gėda!

Juk tik dabar ir yra pro
ga nurodinėti žmonėms ka
pitalistiškos valdžios šuny-

į 
i 
i VOJUS.

Mat, ir tarp amerikonų y- 
i ra tokių nelaimingų ligonių, 
'kaip tūli musų tautiečiai, 
kurie nuolat serga baime 

i prieš „šnipus” ir „peštukus,” 
i nuo kurių gręsia didelis „pa
vojus” musų tautiškoms or
ganizacijoms. Tokią gies- 
mę nuolat giedodavo miru- 

| sios garbės „veikėjas” Sir
vydas. Tokia pat manija 
sirgdami tūli amerikonai 
norėjo net ir ateivystę su
varžyti. Ot, prie kokio ap- 
jakimo prieina atžagarei
viai!

Bet visgi viršų paėmė 
sveikas protas. Taftas, kad 
ir nedidelis iš jo pirmeivis, 
visgi taip aklai nepasielgė. 
Jis kreipėsi Į sekretorių Na
geli ir kitus ateivystės žino
vus, prašydamas patarimo. 
Suprantama, Taftui čia ne
rūpėjo tų ateivių gerovė, 
kuriems tas bilius butų už
kirtęs kelią, bet jam rūpėjo 
pigus darbininkai, kokiais 
yra paprastai tamsus kata
likiškų šalių ateiviai — ita
lai, ispanai, lenkai ir tt. Ka
pitalui tokie žmonės labai 
reikalingi. Taigi Taftas bi
jodamas čia padaryt blėdin- 
gą kapitalui žingsnį, ilgai 
teiravosi, visaip svarstė, ir 
galų gale b i 1 i ų atme
tė. Mat, gudresni kapitalis
tai žino, kad tikrai pavojin
gi jiems žmonės yra ne tie 
tamsus, skaityt nemokanti 
katalikai, bet apsišvietę dar
bininkai. Bostono „Post” ai
škiai pasakė: ”tas bilius an
archistams ir kitokiems

bes. Nejaugi tas musų ka- ’kriminalistams’ kelio neuž- 
talikiškas laikraštis galėtų 
būti ant tiek aklas, kad tų 
šunybių nematytų? Nejau
gi jis nemato, kaip keliolika 
jaunų lietuvaičių eina kalė
jiman giedodamos marsalie- 
tę? O nejaugi jis nemato, 
kad į kalėjimą jas varo de- 
mokratų-republikonų val
džia? Ir nejaugi jis norė- 

| tų, kad presos komitetas sa
vo atsišaukimuose agituo
tų vėl balsuoti už tą pačią 
valdžią

„Katalike,” kur tavo sme
genis?

Męs pagiriam New Yorko 
streikierių presos komitetą, 
kad jis taip sumaniai ir lo
giškai moka visuomenei ra- 

! portuoti bėgančius streiko 
reikalus ir kad podraug jis 
atkreipė streikuojančių
jų domą į dabartinės val
džios žiaurumą. Presos ko
miteto užduotimi buvo ir y- 
ra agituoti už socijalistų 
partiją. Tik darbininkų iš
gamos gali būt tam priešin
gi- ________
Dillingham-Burnetto bilius 

atmestas galutinai
Kad Taftas atmetė Dill

ingham-Burnetto bilių, tai 
rašėm jau pereitoj savaitėj, 
bet kongresas jį buvo paė
męs išnaujo ir norėjo įvesti 
gvveniman nežiūrint ant 
Tafto veto. Bet tam reika
linga buvo dviejų trečdalių 
balsų. Už pervedimą biliaus 
gvveniman balsavo 114, o 
prieš — 213. Taigi reikėjo 
tik 5 balsus atimti nuo prie- Į 
šingųjų ir pridėti prie už
tvirtinančiųjų — ir bilius 
butų pervestas nežiūrint to, 
kad prezidentas buvo jį at
metęs.

Kaip biliaus šalininkai, 
taip jo priešai ilgas ir karš
tas sakė prakalbas. Šali
ninkai nurodinėjo, kad šioj 
šalije priviso daugybė anar
chistų, socijalistų ir kitokių 
„pavojingų” elementų. Tai
gi, jų nuomone, nors ant at
eities ši šalis turi apsisaugo
ti nuo tokių gaivalų. O kad 
nuo jų apsisaugoti, tai rei
kia neįsileisti nemokančių 
skaityti. Tie ponai mano, 
kad iš nemokančių skaityti 
daugiausia yra anarchistų 
ir kitokių piktadarių, nuo 
kurių gręsia Amerikai „pa-

kirs, nes tie visuomet moka 
skaityt. Jis užkirs kelią tik 
nemokantiems skaityt, o iš 
tokių žmonių esti ramiausi 
žmonės ir geriausi darbinin
kai.” Ir tas bilius neperėjo. 

Nors tas atmetimas pada
rytas dėl kapitalo labo, bet 

| visgi jame yra ta geroji pu
sė, kad jis palieka Ameri
kos sieną atdarą visiems.
Esperanto kalba platinasi
Vienas „Keleivio” skaitv-v 

tojas, esperantistas, prane
ša, kad Chicagoj lenkai es- 
perantistai pradėjo leisti 
pusmėnesini laikraštį lenki
škoj ir esperantiškoj kalbo
se. Laikraščio vardas: „Po- 
lo-Esperanto-Revuo;” ant
rašas tokis: 1041 Milwaukee 
aye, Chicago, III.

Anglų laikraštis „The Ca- 
valier” kas sąvaitė įdeda es
perantiškoj kalboj kokią 
nors apysaką, greta angliš
ko teksto.

Pasirodo, kad tarptautiš- 
koji kalba kas diena vis gau
na daugiau sau šalininkų ir 
gyvenime įgija vis platesnę 
sau dirvą.

Viskas mainosi 
Rimtoji „Lietuva”

I

nese
niai rašė, kad „Keleivį” lei
džia žydai. Dabar .ios kores
pondentas iš New Yorko jau 
tvirtina, kad „Keleivis” pri
klauso Bagočiui. Kaip grei
tai nas tuos „intelektuališ-X 

kus išsivystelius” viskas 
mainosi!

„Tautai butų gėda nuo pa
saulio, jeigu joje nebūtų so
cijalistų,” sako drg. J. Bal
trušaitis „Kovoje.”

Polemika 
ir Kritika

•

I

I

Principai
Pastaruoju laiku labai įė

jo madon principai. Atsi- 
skleidi laikraštį — princi
pai. Nueini susirinkiman — 
principai, žodžiu, žmonės 
pradėjo sirgti principų li
ga.

Bagočius likos taikos tei
sėju. „Vai Jėzau Marija! 
Bagočius peržengė socijaliz- 

j mo principus — išmest jį iš 
i Sąjungos !„

Kame gi čia tie principai 
peržengti? Jeigu principai 
neleistų socijalistui būti val
dininku. tai kamgi socijalis
tų partija stato savo kandi
datus ir visuomet agituoja, 
kad žmonės už juos balsuo
tų? Juk jeigu tokį Debsą 
išrinktų žmonės į preziden- 

j tus, jį reikėtų tuomet išmes
ti iš partijos, nes pagal mu
sų „galvočių” nurodymą, 
socijalistas negali būt kapi
talistiškam surėdyme valdi
ninku.

Netik valdininku, bet tūli 
„filozofai” jau atrado, kad 
socijalistas ir biznierium ne
gali būt. Principai nelei
džia. Vadinas, sacijalistas 
gali būt tik elgeta arba iš
naudojamu fabrikanto ver
gu. Sulig tų. vyrukų išma
nymo taip jau išeina. Juk 
musų gadynėj žmonės yra 
pasidalinę į dvi klesas: iš
naudotojus ir išnaudoja
mus. Na, o jei principai ne
leidžia socijalistui išnaudoti 
kitus, jam palieka būti tik 
išnaudojamu.

Ir taip, socijalistui nevalia 
būti biznierių, kad neliktų 
kapitalistu ir sukčium; ne
valia jam užimti geresnę 
vietą, kad neliktų buržuju; 
kada jam daro kas skriaudą, 
nevalia jam kreiptis į val
džios teismą, nes to princi
pai neleidžia; žodžiu sakant, 
jam nevalia kovoti už savo 
būvį. Jeigu jam kas šlovę 
nuplėš, jeigu plėšikai jį ap
stos, jis neturi tiesos gintis 
nuo užpuolikų, bet privalo

pradėjo šypsotis, matydami 
įpykusias merginas ir rė
kaujančias nesuprantama 
jiems kalba. Toliaus pasi
rodė, kad ginčai eina už ti
kėjimą. Mat, merginos fa
natikės, o vyras laisvama
nis — juokiasi ir erzina jas. 
Niekas daugiau prie tų gin
čų neprisidėjo. Girdėjosi, 
kiti net ir tą patį vyrą stab
dė, sakydami: „Liaukis tas 
kvailes erzinęs!” Ant galo 
gatvekaris sustojo ir tas vy
ras išlipo su visais kitais, 
kurie važiavo ant prakalbų.

Tie ginčai, tai atsitikimas 
visai nesvarbus. Juos čia 

• aprašiau tik dėl to, kad pa
rodyti, kaip ištikrųjų buvo, 
o kaip paskui rašė apie tai 
„Draugas.” Septintame nu- 
merij to „laikraščio” tūla 
Lietuvaitė (matyt, ta pati, 
ką ginčus vedė) giriasi, kad 
„dvi lietuvaitės sugėdino 
laisvamanius.” Girdi, net 
anglų dienraštis ”Daily Re- 
cord” pripažino joms už tai 
garbę.

Na, o iš kurgi anglų dien
raštis galėjo apie tuos gin
čus žinoti? Sakytum, gai
lėjo būt reporteris gatveka
rije. Bet ginčai juk ėjo lie
tuviškoj kalboj. Ką repor
teris galėtų žinoti, apie ką 
tos mergaitės ginčijosi? Čia 
jau kiekvienas supras, jog 
tos pačios mergaitės ir pa
rašė į anglų dienraštį, kad 
joms priguli garbė. Jos lan
kė čionai parapijos mokyk
lą, o prie to juk „Saulės” 
darbininkės, visgi jau tiek 
parašyt išmokytos, nors 

. daugiau nieko ir nežino.
Bet dalvkas da ne tame, v

Pažiūrėkime, kaip „Drau
go” korespondentė moka pa
rašyti apie tai, ko visai ne
buvo :

”Karu važiavo Bagočius 
su savo pačia, Michelsonas, 
Jurgeliutė ir keli socijalistai 
iš Shenandoah. Mat, Bago-- 
čius ir jo draugai laikė She-! 
nandoah’ryje prakalbas...”

Skaitai, žmogus, tokią ži
nią ir pats nežinai, ar čia 
sapnuoji, ar vaidinasi. „Ba
gočius su pačia!...” Tikri 
stebuklai — stebuklai, kokie 
galimi turbut vien tik da
vatkų organui. Bagočiui 
čia visai nebuvo, tečiaus 
„Draugo” korespondentai jį 
matė, ir matė net su pačia, 
nors jis kaip gyvas da nebu
vo vedęs.

Tai jau vienas nekvalifi-; 
kuotas melas.

Toliaus:
„Tame pačiame kare buvo 

ir minėtos lietuvaitės... Mer- i 
ginos taip drąsiai pradėjo 
išrodinėti laisvamanių ir so
cijalistų paklydimus, kad 
diskusantai susigėdijo, už
sigynė, kad jie esą laisva
maniais, o vienas išėjo net 
į karo užpakalį. Bagočius 
(kurio nebuvo. L.) ir jo 
draugai, dėl kurių prakalbų 
ginčai buvo kilę, tylėjo visą 
laiką, kaip pelės po šluota. 
Merginos labai prastą nuo
monę išnešė apie socijalis- 
tus-laisvamanius. Viena, 

j jos sumušė ginčuose, antra, 
I privertė užsiginti savo nuor 
monių.”

Kitas, perskaitęs tokią ži
nią, gal pamislys, kad taip ir 

, ir buvo. Ištikrųjų gi nieko 
panašaus nesimatė. Kaip 
tie ginčai ėjo, nurodžiau au- 
gščiau. Juose dalyvavo tik 
vienas vyras, taigi ne "soci
jalistai” ir ne "laisvama
niai.” Ir pati "Draugo” ko
respondentė sako, kad kiti 
visą laiką tylėjo. Jai, ma
tyt, išrodė, kad jie nedrįso 
prieš tas katalikes atsiliep
ti. Visai ne. Rimtesni so
cijalistai su tokiomis .mer
gaitėmis, ką tik poterius 
težino, niekados nesiginči
ja ; jie tik mokina tokias. Be 
abejonės jie butų pamokinę 
ir tas Mahanoyaus katali
kes, jeigu tai butų atsiėję

I

prašyti draugų, kad tie su
šauktų trečiųjų teismą ir iš
tirtų, kas čia kaltas: jis, ar 
T'klpči L" u i

Tokia „filozofiją” yra ne
tik klaidinga, bet ir kvaila. 
Taip gali kalbėti tik tie, ką 
nesupranta istoriškojo ma- 
terijalizmo. Jie nežino, kad 
tokio daikto, kaip absoliuti
škas principas, visai nėra. 
Mano principu yra gerai pa
valgyt, mažai dirbt ir daug 
uždirbti. Mano gi darbdavio 
principas kaip tik priešin
gas. Jis reikalauja, kad aš 
jam daugiau dirbčiau ir dir
bčiau pigiai. Kuris gi iš tų 
dviejų principų teisingesnis? 
Aš pripažįstu, kad mano; 
darbdavis tvirtina, kad jo. 
Ir aš žmogus, ir jis žmogus 
— ir abudu norim gyvent.

Na, principų žinovai, prie 
darbo: kuris iš mudviejų 
turi didesnę tiesą gyvent: 
aš, ar mano darbdavis? Iš- 
rišit šį klausimą, a?

Ne, vyručiai, principijali- 
škai tas neišrišama. Męs 
abudu turim lygią tiesą gy
venti. Tečiaus mudviejų 
principai yra taip priešingi 
ir nesutaikomi, kaip ugnis 
su vandeniu.

Jis nori mane daugiau iš
naudoti, kad jam butų ge
riau; aš noriu daugiau iš jo 
gauti, kad man butų geriau. 
Kitaip sakant, jo gyvenimas 
skriaudžia mano gyvenimą 
ir atbulai.

Na, ir ar jus tėmijat, kas 
išeina mudviejų principų 
rezultate? — kova už bųvį!

Dabar jau bus išrištas ir 
klausimas, kuris iš mudvie
jų turi didesnę tiesą gyven
ti — tas, kuris laimėsime tą 
kovą.

Tai toks yra musų gyve
nimo pamatas. Gyvenimas 
paremtas ant kovos.

Ta kova eina tarp atskirų 
ypatų ir tarp čielų klesų.

Argi tad ne komediiantai 
tie musų vyrukai, ką šaukia 
anie principus, o patįs netu
ri apie juos mažiausios nuo
vokos?

Paimkime, kad ir Bago- 
čiaus-Živatkausko inciden
tą. Karštagalviai šaukia: 
Bagočius sumindžiojo soci
jalizmo principus! Išmesti 
jį! Kitaip męs pabėgsim iš 
sąjungos.

Na, kame gi čia tie prin
cipai peržengti ? Organi
zacijos laisvė, jie atsako. 
Męs pripažįstam kiekvienai 
organizacijai laisvę organi
zuotis, o Bagočius. areštuo
damas S. L. A. pirmininką, 
ardo tą organizaciją.

Ir ar žinot, kad taip kal
ba tie, ką patįs Susivieniji
mą griauja. Paukštys net 
per „Kovą” šaukė, kad Susi
vienijimą reikia griaut. Bet 
kada Bagočius areštavo Ži- 
vatkauską, tas pats Paukš
tys šaukia, kad Bagočius 
peržengė socijalizmo prin
cipus.

Vyručiai, jus esat ne soci
jalistai, bet komedijantai.

Ne filozofas.

v*

Kodėl?
Pasakykit, žmonės, kodėl 

klerikališki laikraščiai ne
gali parašyti mažiausios ži
nutės be melo? Ypač begė
diškai meluojama, kur daly
kas lytisi socijalistų.

Štai faktas.
Kelios sąvaitės tam atgal, 

man teko važiuoti gatveka- 
riu iš Shenandoah, Pa., į 
Mahanoy City, Pa. Gatve- 
karije buvo ir daugiau lie
tuvių, kurie važiavo taipgi 
į Mahanoy City. Nežinau 
kaip ten atsitiko, kad tarp 
dviejų jaunų merginų ir vie
no vyro kilo ginčai. Jei tas 
butų kitokioj vietoj, į tuos 
ginčus niekas nebūt atkrei
pęs ir atidos, bet kadangi tai 
buvo gatvekarije, tai pasi
girdus lietuviškai kalbai, vi
si sužiuro. Svetimtaučiai 

atsakančioj vietoj. Ant gat- 
vekario gi žmones mokinti 
neišpuola.

Toliaus ji rašo, kad lais
vamaniai socijalistai buvo 
priversti užsiginti savo pa
žiūrų ir galų gale net ...„pa
bėgo.” Na, pasakykit, kam 
taip begėdiškai meluoti? Aš 
nepriguliu nė prie laisvama
nių, nė prie socijalistų, jų 
garbė man nerupi ir aš jų 
neginsiu, bet aš noriu, kad 
visur butų teisybė. Aš sė
dėjau ten pat ir gerai ma
čiau, kad nieko panašaus ne
buvo. Ar tas vyras, ką tas 
mergaites erzino, buvo lais
vamanis, ar socijalistas, aš 
nežinau, bet nuo savo pažiū
rų jis nesiginė. Nebuvo jam 
ir reikalo gintis, nes tos 
mergaitės, kaip aš patėmi- 
jau, apie pažiūras da nieko 
ir nesupranta. Tvirčiausis 

I jų „argumentas” buvo ši
toks : ”Tu kvailas, į Dievą 
netiki; męs už tikėjimą ga
tavos numirti.” Na, kokie 
gali būti ginčai prieš tokius 
argumentus? Iš to galima 
tik nusijuokti. Taigi anas 
vyras daugiausia juokais 
jas ir erzino. Bėgti taipgi 
niekam nebuvo reikalo ir 
niekas nebėgo; privažiavus 
prie vietos, visi išlipo ir nu
ėjo ant prakalbų.

Ar atitaisys dabar „Drau
gas” tą melagingą žinią? 
Vargiai. Jeigu jis norėtų 
likti teisingu, tai padaręs 
„rokundą sumenės” jis tu
rėtų atšaukti beveik viską, 
kas tik nuo pat jo užgimimo 
yra jame tilpęs. Nė vieno 
laikraščio korespondentai ir 
sądarbininkai taip nemeluo
ja, kaip „Draugo.”

Kodėl ? Lietuvis.

KORESPONDENCIJOS
v •

CENTURY, W. VA.
Lietuvių čia yra į 20 šeši- 

mynų. Nors svaiginančių 
gėrimų čia nėra, bet žmo
nės parsitraukia iš kitur. 
Laikraščius mažai skaito. 
Darbai eina neblogai. Visi 
čia užsidirbam duoną kasy
klose, kurių yra dvi. Tų ka
syklų kompanija kas mėnuo 
atskaito darbininkams po 
dolerį: 50c. eina daktarui, o 
50c. pašalpai laike nelaimės, 
o kaip kartais žmogų palai
doja kasykloj be jokio dak
taro, tuomet jo pinigai taip _ 
ir pasilieka ponų kišeniuje; 
kunigas, ką kitiems visada 
liepia nuo žemiškų turtų ša
lintis, už palaidojimą nesi
gėdi paimti $25. Jeigu jau 
žmogus bėdinas, tai visi jį ir 
skriaudžia. M. Shurmaitis.

COLLINSVILLE, ILL.
30 sausio LSS. 18 kp. su

rengė prakalbas; kalbėjo K. 
šeštokas, apie socijalizmą ir 
Romos agentus. Abelnai i- 
mant, kalba buvo daugiau 
tinkama laisvamaniams, ne
gu socijalistams, nes kalbė
tojas kone visą laiką kriti
kavo kunigus, o visai mažai 
ką pasakė apie socijalizmą. 
Kalbėjo valandą suviršum. 
Tą pačią dieną pribuvo iš 
Chicagos d-ras Graičiunas, 

| platindamas ”Draugą” ir 
paprašė 18 kp. draugų, kad 
ir jam leistų pakalbėti, ko 
jam ir neatsakė. Kalbėjo 
jis kone valandą, bet ką šis 
„naujas” katalikas norėjo 
pasakyti, sunku žinoti. Iš
sitarė, kad socijalizmas tik 
svajonė, o paskui, kad soci
jalizmas yra geras ir jis 
pats prisidėtų, jeigu su šei
myna iš socijalizmo galėtų 
pragyvent (čia turbut ”Dr- 
go” agentukas pamiršo, kad 
jau seniai turi ”kiką” iš L. 
S. S.). Ragino visus mokin
tis amatų ir pirkti automo
bilius, nepamiršti tėvynės 
Lietuvos, nes, sulig "Drau
go” ”filozofo” nuomonės, 
visi esame skolingi tėvynei 
(už ką? Red.). Liepė būti
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gerais patriotais ir gelbėti 
savo tautiečius, tik nepasa
kė, kokiu budu gelbėti, ne
jaugi taip, kaip jis A. Kubi
lių gelbėjo 1910 metais?

Žmonių buvo mažai, mat, 
tą dieną buvo gavę užmoke
stį, tai smuklėse trinėsi.

Buvo renkama aukos ap
dengimui lėšų ir Brooklyno 
streikuojantiems rubsiu
viams, surinkta $5.70. Ap
mokėjus iškaščius, liko $3, 
kuriuos ir pasiuntė streikie
riams. A. Dzūkelis.

RAYMOND, WASH.
30 sausio buvo pakviestas 

čionai kalbėti Haywoodas, 
bet kapitalistai nedavė nė 
vienos svetainės; reikėjo 
važiuot į South Bend, 3 ver
stai toliau. Čia svetainė 
gauta, bet užtai kapitalistai 
neišleido darbininkų iš dir- 
btųVių, liepė dirbti tą vaka
rą viršlaikį. Susirinko vos 
tik 100 žmonių. Haywoodas 
kalbėjo karštai, nurodė ka
pitalistų šunybes ir ragino 
organizuotis į I. W. W uni
ją. A. Vaičiūnas.

E. ST. LOUIS, ILL.
26 sausio LSS. 87 kp. sta

tė scenoje vieno veiksmo 
dramą „Penktas Prisaky
mas.” Publikos prisirinko 
pilna svetainė. Po teatrui 
buvo šokiai. Buvo da dek
lamacijos ir monologai.

Sausio 16 trįs vyrai, Vin
cas J—nas, Franas B—ckas 
ir Zenonas P—kis, gerokai 
jau įkaušę, lietuviškoj kar
čemoj susivaidijo ir gerokai 
Vincą J—na apipešė. Tas 
pasirgęs keliatą dienų-ir pa
simirė, o likusieji tapo su
imti ir nugabenti kalėji- 
man, kur laukia teismo. Ve
lionis V. Jeraminas Lietu
voj turėjo pačią ir vaikus, 
paeina iš Lūkės parapijos.

Teisybės Mylėtojas.
ROCHESTER, N. Y. 

Kapitalizmo auka
Kaip visiems jau žinoma, 

čia streikuoja 15,000 rub
siuvių. Mažesnėse dirbtu
vėlėse kaip kur dirba ske- 
bai. Taigi 4 vasario strei
kieriai susitarę nuėjo pas 
vieną tokių dirbtuvėlių iš
vesti tuos skebus. Buvo tai 
4 valanda po pietų, po No. 
464 Clifford avė., kur ran
dasi Valentino Sauterio 
dirbtuvėlė. Susirinkę Čio
nai streikieriai pradėjo šau
kti į skebus, kad tie pames
tų darbą. Išgirdęs šauks
mą, Sauter griebė šautuvą 
ir šovė per langą į minią, 
ant vietos užmušdamas Idą 
Braiman, 17 metų amžiaus 
karžygę, kuri kovojo už 
darbininko tiesas ir geres
nį kąsni duonos. Tas žvėris 
netik užmušė merginą, bet 
ir da 3 streikierius sunkiai 
sužeidė, kurie dabar randa- I YOUNGSTOWN, OHIO. 
si ligonbutije.

Kritusi musų draugė bu
vo vos tik 9 mėnesiai iš Ru
sijos. 7 vasario tūkstančiai 
darbininkų palydėjo jos kū
ną į žydų kapus, nes ji prie 
tos tautos prigulėjo.

Lai būna garbė jos var
dui, o panieka jos užmušė
jui — panieka ir prakeiki
mas visam kapitalui.

Męs, darbininkai, vienok 
nenusiminkim. Nors nete
kom vienos draugės ir kar- 
žvgės, bet jos drąsa ir mir
tis pagimdys šimtus naujų 
karžygių. Laikykimės so- 
lidariškai, o kova musu bus 
laimėta. F. žaibas.

BALTIMORE, MD.
Rubsiuvių streikas Greif 

Co. dirbtuvėj vis da tęsiasi; 
streikieriai laikosi gerai; 
streiklaužiauja tik miesto 
valkatos. Dabar Baltimo- 
rės miestas likos apvalytas 
nuo valkatų ir plėšikų ~ 
si surinkti ir uždaryti dirb
tuvėj alų geria. O streikie-

•
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rius policija buožėmis vai
šina. Atsiminkit, baltimo- 
riečiai, kad jums socijalistai 
kas vakaras aiškino kapita
listų valdžios darbelius, bet 
jus jų neklausėc, už tai gi 
dabar turit policisto buožės 
klausyt.

Lietuvių rubsiuvių I. W. 
W. unijos skyrius parengė 
prakalbas 2 vasario. Kalbė
jo Šmitas, dviejose temose; 

į pirma tema buvo apie mote
ris, bet nieko ypatingo ne
pasakė. Antras kalbėjo vie
tinis, K. Mikušauckas, va
karinės mokyklos mokyto- ( 
jas, kuris imigrantus moki
na A, B, C. Gaila, kad tokį 
kalbėtoją kviečia, kuris nė 
kiek nesusipažinęs su darbi
ninkų judėjimu ir reikalais. 
Tokių nešvarių žodžių pri
pliauškė, kad ir į laikraštį 
negalima paduoti. Po tam 
kalbėjo Šmitas apie išnau
dojimą darbininkų; labai 
puikiai ir aiškiai nurodė, 
kaip dabar darbininkai iš
naudojami. Vienas tiktai 
darbininkui kelias į vieną 
didele I. W. W. organizaci
ją. Baltimorės Liet. Rub- 

jsiuvių I. W. W. skyrius pa
aukavo iš Kasos $228 New 
Yorko streikieriams.

K. J. Geležėlė.
GARDNER, MASS.

30 d. sausio teatrališka 
kuopa „Aidas” sulošė kome
diją "Netikėtai” ir dramą 

| „Žmonės.” Lošėjai roles at
liko pusėtinai. Reikia pas- 

j tebėti, kad toki lošimai kaip 
„Netikėtai” mažai publiką 
interesuoja. Taipgi sudai
nuota keletas dainų ir buvo 
apie pora deklamacijų.

Nors publikos prisirinko 
nedaug, bet kuopai dar liko 
pelno $6 su centais. Liūdna, 
kad tuos pinigus panaudota 
ne tolesnio besidarbavimo 
reikalams, ne sušelpimui 
streikuojančių rubsiuvių, 
bet parsitraukė bačką a- 

i lauš, na ir praleido.... Nie- 
Iko neturėčiau prieš tai, jei
gu jie butų kokie ten šven
takupriai. Bet priešingai, 
daugelis jų priguli net 
prie LSS. kp., todėl už tokį 
pasielgimą jie užsipelno pa
peikimo žodį.

Toks pasielgimas žmonių 
akįse yra žemas ir peikti
nas. Viską žinantis.

KEENE, N. H. Į
Yra čia įvairių dirbtuvių, 

bet daugiausiai medžio iš
dirbinių. Darbai šiuo tar
pu eipa neblogai. Uždarbis 
nuo $1.50 iki $2.50. Geleži
nėj dirbtuvėj darbininkai 
turi susiorganizavę uniją. 
Bet visų kitų dirbtuvių dar- j 
bininkai visai neorganizuo- 
ti. Reikalingas butų orga-į 
nizatorius.

C. K. Jakimavičia.

”Kel.” No 4 tilpo kores
pondencija iš musų miesto, 
kur p. Naujas Narys rašo a- 
pie Progresiviško Liet. 
Kliubo nutarimus ir pavadi
na kliubo narius cariška 
valdžia. Jeigu kliubas ne
davė balso nepilniems na
riams, tai jis pasielgė pagal 
įstatus ir naujas narys ne
gali to reikalauti. Taigi pa
siskundimas per laikraštį 
čia nieko negelbės. Išrink
dami naują valdybą ant 
1913 metų pasielgė sąžinin
gai, nes pastatė tokius vy
rus ,kurie savo užduotį rim
tai ir teisingai pildo.

Teisybė, buvo užviešpata
vus „cariška valdžia,” bet ji 
viešpatavo tiktai iki 1913 m.

Toliaus N. N. rašo, kad 
p. Veiveriškis daugiausia a- 
gitaciją varęs. Tokio nario 
Kliube visai nėra ir jokios 
agitacijos nebuvo.

2 vasario Kliubas laikė 
mėnesinį mitingą, ant kurio 
nariai dėl viršminėtos ko-

respondencijos labai pikti
nosi. Taigi aš patarčiau to
kiam korespondentui dau
giau nesiskųsti ant Kliubo 
per laikraščius. Jeigu tokį 
Naują Narį Kliubas suseks, 
tai ragus aplaužys.

Pilnas Narys. 
TROY, N. Y.

Vasario 1 d. tūlo gero ka- 
taliko-lietuvio namuose ap
vaikščiota krikštynos. Su
prantama, kad pas katali
kus kitaip ir negalima link- 

I smintis, kaip tik girtuok
liaujant ir laukiniais girtais 
balsais bebliaujant. Ta pro
ga pasinaudojo du laisva
maniai kurie rinko aukas 
New Yorko streikieriams ii 
užėjo į tuos linksmybės na
mus, melsdami susirinku- 

| šiųjų sušelpti badaujančius 
: savo brolius, kovojančius su 
■ kapitalu rubsiuvius. Links
mieji katalikai taip sukilo, 
kad aukų rinkėjams reikėjo 
nešdintis per duris, kad iš
nešti da sveikas galvas.

Šiomis dienomis likosi ati
duota į pataisos namus 15 
metų lietuvaitė. Tėvas su 
motina gyvena nesutikime. 
Nuolatos tąsosi po teismus 
ir iš savo šeimyniško gyve
nimo sau daro tikrą praga
rą; bet katalikų bažnyčia 
surišo tokius skirtų pažiū
rų žmones, tai jie negali jau 
skirtis. Gorila.

So. BROOKLYN, N. Y.
Čionai yra lietuvių apie 

j 200 šeimynų ir 500 pavie
nių; randasi dr-stė D. L. K. 
Mindaugio, Liet. J. D. Kliu
bas, choras „Aidas” ir LSS. 
20 kuopa.

Vasario 1 d. atsibuvo „Ai
do” pasilinksminimo vaka
rėlis. Choras dainavo link
smas daineles. Vėliau atsi- 

; beldė į salę katalikas P. B-a 
ir pradėjo šaukti: „Matai, 
jus dainininkai runinat ba
lių, darot biznį, o čarterio 
neturite, visus sureštysiu !„ 

Jam atsakyta, kad niekai 
neklausia p. B—ros daleidi- 
mo ir jis gal sau kraustytis 

j iš svetainės. B—ra išsineš
dino grūmodamas atvesti 
policiją.

Bet p. B—ra nuėjo į J. J. 
saliuną ir ten pradėjo kelt 
triukšmą; saliuninkas jį iš
metė per duris. Tada B—ra 
pradėjo rėkti „murderP 
Pribėgę policmanai sužino
jo kame teisybė ir sudavę 
buožių per kuprą nusiuntė 
vargšą išsimiegoti.

Tai kokie žmoneliai šmei
žia ir žemina socijalistų 
garbę. Ex-katalikas.

AKRON, OHIO.
Streiko banga pasiekė ir 

musų miestą. Vasario 12 
sustreikavo 
Rubber Co.” 
gumų dirbėjai. Streiko prie
žastis tai numušimas mo- 
kesties ant 35 nuošimčių. 
Streikas po vadovyste I. W. 
W. kaip bematant išsiplėtė 
ir po kitas dirbtuves. Iš 
25,000 gurno dirbėjų strei
kuoja jau 1,200. Žmonės no
riai rašosi į I. W. W.

Vietinis republikoniškas 
majoras kreipėsi į guberna
torių kad atsiųstų miliciją, 
bet kad streikieriai elgiasi 
ramiai, tai gubernatorius 
kol-kas majoro prašymą da 
neišpildė. Streiko komite
tas kreipėsi į majorą, kad 
jis* uždarytų saliunus laike 
streiko, bet jis nesutiko, bet 
gavęs įsakvmą nuo guber
natoriaus liepė visus saliu
nus uždaryti. Taipgi majo
ras uždraudė daryti susirin
kimus ir laikyti prakalbas 
lauke.

Tai mat kokį atlyginimą 
darbininkai gauna bąjsuo- 
dami už kapitalistų partiją.

Streikas, matomai kryps
ta geronjon pusėn ir turime 
viltį laimėsime. Strei-

I
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”Firestone 
automobilių

kieriai reikalauja: geresnių 
darbo sąlygų, didesnės už- 
mokesties, 8 valandų darSo 
dieną ir pripažinimą I. W. 
W. Iš lietuviu dirba nusėti- V X
nas skaitlius, bet mažai 
kas streikuoja. Gėda, drau
gai, laukti iki bosas pasa
kys, jog esi nereikalinga^ ir 
ateikit darban, kuomet 
streikas pasibaigs. Klimas.

CHICAGO, ILL.
Pas mus gavėnios kaip ir 

' nėra. Visur rengiama te
atrai, baliai ir kitoki pasi
linksminimai.

15 vasario ant ”Town of 
Lake” buvo teatras ir ba
lius. Scenoje vaidinta 4 
veikmių drama ”Gadynės 
Žaizdos.” ’ Statė LSS. 81 kp. 
Sulošt nusisekė, bet dainos 
nekaip.

16 vasario buvo pareng
tas vakaras; buvo monolo
gai, deklamacijos, dialogai 
ir dainos. Galima paminė
ti: Dvi rusės dainavo ir 
skambino ant balalaikų, bu
vo iššauktos 4 kartus. M. 
Galinskaitės monologas 
”Senmergė” gana prijuoki
no publiką; „Pas fotografą” 
juokų daug, bet matyt, kad 
sulošta ant greitųjų; atliko 
S. Dilys ir J. Uktveris; dai
navo solo „Laivyne,” buvo 
iššauktas 3 kartus. Solo ant 
smuiko atliko Dunduliutė; 
V. Švidžiutė ir M. Bliužiu- 
tė gana gerai deklamavo. 
Monologą „Prostitutė” atli
ko drg. 4 kp. gana gerai.

Po teatro ir koncerto pa
raginta aukauti N. Y. strei
kieriams. Suaukauta $9.53.

L. Trumpas.
NEW BRITAIN, CONN.
Metai laiko kaip čia susi

tvėrė moterų draugystė 
„Biruta.” Nors dr-stės 
mieriai buvo gana kilti bet 
tūlą laiką ji nieko neveikė 
ir buvo jau arti mirties. 

Stojus naujam komitetui 
dr-stė pradėjo krutėti ir 
sparčiai augti. Parengė 
prakalbas ir baigia mokytis 
teatrą.

16 vasario minėta dr-stė 
turėjo susirinkimą ir pasky
rė Brooklyno streikieriams 
$5.00 iš iždo ir sumetė $1.82, 
išviso $6.82. Pinigus nutar
ta pasiųsti per „Kovos” re
dakciją.

Geistina kad visos čionyk
štės merginos ir moterįs 
nrisidėtų prie „Birutės.” 
Draugystė duoda pašalpą 
ligoje ir posmertinę.

J. Salaveičikienė.
LAVVRENCE, MASS.

2 vasariu LSS. 64 kp. su
rengė puikų koncertą, susi
dedantį iš solų, dialogų, mo
nologų, deklamacijų, ”spy- 

Į čių,” pasikalbėjimų ir t.t.
Visų dalyvavusių ypatų 

neminėsiu, tik turiu pasaky
ti, kad _”Užkabinskienės” 
monologu puikiai atliko p. 
Paltanavičienė , o p. Pal- 
tanavičia sudeklamavo 
daug puikių ir juokingų de
klamacijų. Žilinskas iš 
Lynn pasakė Ridziko „spy- 
čių” ir keletą deklamacijų.

Publikos buvo apie 2 šim
tai ir visi ramiai užsilaikė. 
Šitas koncertas buvo pir
mutinis LSS. 64 kp. ir taip 
žmonėms patiko, kad žmo
nės išėję iš svetainės kalbė
jo, jog kitąsyk ir 50c. nesi
gailėtų įžangai, o neapleisią 
tokių smagių vakarų. Su
prantama, kad L. S. S. kp. 
įžangų niekad nedarys.

J. J. Kuršas. 
DeKALB, ILL.

Nėra dar meto laiko, kaip 
čia susitvėrė LSS. 178 ko., 
bet labai atsižymi veiklu
mu ; rengia prakalbas ir dis
kusijas, ant kurių žmonės 
skaitlingai renkasi ir su ati
da pasiklauso. Bet malo
niau butų, kad prakalbas 
parengtų nedėliomis, nes

! 
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subatomis daugelis vaka- 

i rais dirba.
SLA. kp. turėjo pusėtinai 

narių, bet kasžin dėl kokios 
priežasties visi atsisakė, ne- 

į išskiriant nė valdybos; liko 
j tik 3 draugai, kurie užsimo
ka mokestis ir palaiko kp.. 
Tik liūdna, kad kasierius at
sisakydamas pasilaikė ir 
tuos kelis centus, kuriuos į 
laikė kaipo kp. iždą. Lietu
viai čia gyvena gražiai.

16 vasario mėnesiniam su
sirinkime LSS. k. išrinko ko
mitetą pereiti per lietuvius 
ir parinkti aukų New Yorko 

‘ streikieriams. 'Ačiū komi
tetui, tą patį vakarą surinko 
$30.00. Ypač ducsnumu at
sižymi merginos, kurios 
nors mažai uždirba, bet au- 
aukauja kiek išgali.

K. J. Griškonis. 
CHICAGO, ILL.

Vienas vaikinas gyveno 
vienuose namuose su tūla 
mergina. Ir jiedu begyven
dami pamatė, kad susilauks 
3-čio. Vaikinas matydamas, 
kad jau eina blogai, sumanė 
ją apsunkinęs vargais palik
ai, o pats išsinešti ’į kitą 
miestą, t. y. į Chicagą. Mer
gina sužinojus, kad jis ran
dasi Chicagoj ir gyvena pas 
pusbrolį, sumanė ir ji va
žiuoti į Chicagą, o nelaukti 
paskutinių dienų. Taip ir 
padarė, atvažiavo. Bet at
važiavus neranda kaltinin
ko; šis pasikavojo ir įprašė 
gaspadinės, kad ši užsigintų 
apie jo čion gyvenimą; taip 
gaspadinė ir padarė, saky
dama, kad ji apie tokį vaiki
ną nieko nežinanti. Ar tai 
gražu, tokioms gaspadi- 
nėms taip elgtis?!

Mergina apsigyveno Chi
cagoj ir nepoilgam susilau
kė kūdikio. Tasgi nevido
nas, apleidęs vargšę mergi
ną, sykiu ir Chicagą, sugrį
žo atgal į Philadelphiją ir 
apsivedė su kita mergina. 
Ištikrųjų apgailėtina, kad 
randasi mergaičių, kurios 

i žinodamos tikrą dalykų sto
vį, lenda kitai merginai už 
akių. Toks jų ženybinis gy
venimas nebus laimingas, 
nes padarytos jaunystėj 
klaidos ir ta varge su savo 

: kūdikėliu palikta ypata ne
duos jūsų sąžinei ramybės.

Nors ir neesu joks advo
katas, tiktai žmogus su gry
na sąžine, tečiaus patariu 

| merginai grįžti į Philadel- 
nhiią ir ten (nors jis ir ve
dęs) išjieškot per teismą at
lyginimo dėl kūdikėlio iš
auklėjimo. Aš manau, kad 
teismas iš jo išjieškos apie 
$1,000, o jeigu neturės pini
gu, tai turės dirbti prie sun-

1 kių darbu kalėjime tol, koi 
jūsų kūdikėlis galės pats 
sau užsidirbti.

Tai matote, skaitytojai, 
koks gali būt laimingas to
kių ženočiu gyvenimas.

Jonas Petraitis. 
SCRANTON, PA.

Sausio 25 d. buvo sušauk
tas šv. Juozupo lietuvių pa
rapijos metinis susirinki
mas Auditorium svetainėj 
ir nutarta pamaldas perkel
ti iš lenkų bažnyčios į Provi- 
dence; nusamdyti svetainę 
Auditorium ir tenai laikyti 
pamaldas. Ant to parapi- 
jonai vienbalsiai pristojo. 
Svetainė jau nusamdyta ir
2 vasario buvo laikytos pa
maldos per vietinį kleboną 
kun. St. Mickevičių!

Publikos ant pamaldų pri
sirinko apsčiai. Po mišių 
kun. Mickevičius pasakė į- 
snudingą pamokslą. Iš pub
likos nevienas nuo veido ir 
ašarą nubraukė. Sako: 
„Žmogus vienaip storojasi, 
o kitaip stojasi. Taip yra ir 
su jumis broliai lietuviai. 
Pasistatėt sau bažnyčią sa
vo kruvinai uždirbtais cen
tais. o dabar neturite ios! 
Dėlko taip yra? Dėlto, kad

I

! lietuviai savo tarpe turi 
pardavikus, judošius! Ir vis 
tai tų pačių lietuvių išperos, 
tai yra Romos kunigai! Jie 
netarnauja lietuvių tautai, 
bet atsidavę su dvasia ir ku- 
nu Romos vanagui. Tai yra 
didžiausi priešai musų tau

pos. Jie draudžia mums 
! skaityti gerus laikraščius ir 
• knygas, o bruka savo šlamš
tus, kaip laikraščius taip ir 
knygpalaikes, kurios ne
duoda mums pasikelti kaip 
dvasiškai, taip ir materija- 

| liškai. Ir už tai męs atsili
kę nuo visų tautų!”

.. Rymo Katalikas.
CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 16 čia buvo pa
rengtos lietuvių prakalbos. 
Tikslas prakalbų buvo rei
kalas Tautiško Namo Cam- 
bridgeuje. Kalbėtojas buvo 
drg. J. B. Smelstorius, kuris 
savo kalboje puikiai išaiški- 

i no reikalingumą lietuviams 
savo svetainės. Paskui kal
bėjo anglas, kuris nurodė, 
kad kitos tautos turi savo 
svetaines, tai ir lietuvius ra
gino neatsilikti.

Po prakalbų leista visai 
publikai svarstyt klausimą ; 
pasirodžius, kad visuome
nė pritaria tam reikalui, 

jpradėta rašytis į Tautiško 
Namo draugiją. Prisirašė 
80 ypatų ir išrinko tuomlai- 
kinį veikiantį komitetą, kad 
tas pradėtų tą darbą 
tvarkyti. Matyt Cambrid- 
geuje lietuviai jau subrendo 
savo reikalų supratime. 
Linksma. Vitis.

RUMFORD, ME.
Šiomis dienomis liko areš

tuotas ir pastatytas po kau
cija S. D—kus už sužagimą 
6 metų mergaitės. Kūdikio 
tėvai buvo išėję į vestuves, 
kuomet tas žvėriškas dar
bas buvo atliktas. Prasižen- 

I gelis sėdi kalėjime, nes nie
kas nenori užstatyt kauci
ją-

Antras geras katalikas 
Antanas G. areštuotas ir 

| pastatytas po $300 kauci
jos už vogimą.

Ir musų „tėveliai” skel- 
I bia, kad be jų ganymo žmo- 
' nės lieka nedorėliais, o tuo 
i tarpu daugiausiai nedorė
lių — tai tarpe jų ištiki
miausių avelių.

Miško vanagas.
MONTELLO, MASS.

LSS. 17 kp. įgaliotinai at- 
| sišaukė į „Santaikos” drau
gysčių konferenciją kaslink 

Į sušelpimo Brooklyno strei- 
' kierių. Atsišaukimas priim
ta ir nutarta sušaukti speci- 
jališką susirinkimą 5 vasa
rio. Aukų surinkta $36.00. 
išrinko komitetą ir įgaliojo 
rinkti aukas einant per stu- 
bas; tapo surinkta $166.73. 
Aukos pasiųstos Brooklyno 
streikieriams. Aukavusių 
vardai tilpo „Laisvėj.” Už 
atjautimą darbininkiškų 
reikalų ir solidariškumą 
vardan streikierių ištariu 
ačiū aukavusiems.

8 vasario visų draugysčių 
įgaliotas komitetas, kovo
jantis prieš girtuoklystę, su
šaukė stubų savininkus, ku
rių yra apie 200 ypatų. Kal
bėjo advokatas Fletcher ir 
J. Smaliukas apie blėdingu- 
mą girtuoklystės. Stubų 
savininkai nutarė nelaikyti 
tokių šeimynų, kurios par
davinėja svaiginančius gė
rimus. Pristatytojai alaus 
bei degtinės priešingi tam 
užmanymui.

8 vasario įvyko diskusijos 
j ir prakalbos. Kalbėjo J. Ba- 
lionis apie kunigijos mela
gystę. Diskusijos temoj: 
„Ar blėdinga ausinė išpa
žintis, ar naudinga.” Žmo
nių buvo labai daug. Lai
mėjo tie, kurie nurodinėjo, 

i kad blėdinga.
Jauna Mergaitė.
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Nė vienas vyras neturi tiek 
valios, kad atsilaikyt prieš 
bobos pagundą. Bet jos to 
nežino.

— Vyrai daugiausia ren
kasi gražias merginas.

— Gražumas tai da nevis-

— Apie Laurettę, gra-

— Kaip tu, Maike, misliji, 
ar Dievas gerai padarė, kad 
sutvėrė Adomą ir Jievą, ar 
ne?

— Na, o iš kur gi tau to
kis klausimas atėjo galvon?

— Aš nusipirkau vakar 
bibliją ir skaitydamas atra
dau, kad nuo Adomo ir Jie- 
vos paeina visas svietas, tai
gi ir aš su tavim. Na, o jei
gu Dievas nebūtų tų dviejų 
žmonių sutvėręs, tai šian
dien nebūtų nė manęs, nė ta
vęs, nė kapucino, nė Šliupo, 
žodžiu sakant — nė vieno 
žmogaus. Taigi šiandien ne
reikėtų žmonėms nė strei
kuoti, nė su policija muštis; 
nereikėtų niekam kalėjime 
sėdėti, nebūtų karių ir nie
kas tave užmušt negalėtų.

— Tikras filozofas ir ta
vęs.

— 0 gal aš neteisybę kal
bu?

— Išdalies teisybę.
— Kaip tai išdalies? Man 

rodos, kad viskas čia teisy
bė. Pereitam ketverge nu
ėjau pažiūrėt, kaip streikie
riai skebus varo iš darbo ir 
tuo tarpu prasidėjo mušty
nės. Aš sau stoviu ant savo 
kriukio pasirėmęs ir žiuriu. 
Atbėgo policistas ir kapt 
man už lazdos. Sako, ar tu 
čia muštis atėjai su tuo pa
galiu. Norėjau nepasiduot, 
bet kad tas šungalvis kirto 
man per galvą, tai net šian
dien ausįse skamba. Na, o 
jei manęs ant svieto nebūtų, 
tas rakalis nebūtų galėjęs 
mane užgauti. Ar netiesa?

— Tas tiesa.
— Na, matai. O kodėl aš 

čia esu? Todėl, kad Dievas 
sutvėrė Adomą ir Jievą.

— Tai jau pradedi kriti
kuoti Dievo darbą?

— Ne, vaike, aš tik noriu 
tau prirodyt, kad aš moku 
•protauti.

— Labai man smagu. Aš 
irgi su tuo sutinku, kad ge
riau butų, jeigu žmonių vi
sai nebūtų.

— Na, žmonės, vaike, rei
kalingi. Be žmonių nebūtų 
ir biznio.

— Jei žmonių nebūtų, tai 
ir biznio nereikėtų. O kad 
žmonėms blogai gyventi, tai 
tu pats jau pripažinai.

— Bet nevisiems blogai. 
Kitiems labai gerai gyvena
si. Kitas, žiūrėk, turi tokį 
didelį saliuną ir geria sau 
geriausį šnapsą.

— Ar tai tu tame matai 
gerumą?

— Na, o kitas palieka po- 
licmanu ir gyvena sau kaip 
karalius. Visi jo turi bijo
tis, o jis nesibijo nieko. Kur 
nori, ten gali eiti ir ar pažį
sta, ar ne, visur jį priima, 
kaip kokį poną; ateis ant 
vestuvių, tai viedru alų ge-

ria. Kad galėčiau likt po- 
licmanu, tai ir saliuno neno
rėčiau.

— Vadinas, tu neužganė
dintas savo gyvenimu ir ga
na.

— Ne, vaike.
— Na, o kad taip paban-į 

dytum, gal nors už zakristi
joną kur galėtum įsiskverb
ti? Irgi nebloga duona.

— Kad rankos dreba, į 
žvakę negaliu pataikyt. Jau 
man turbut taip reikės ir 
pabaigti gyvenimas nieko 
gero nepamačius.

— Turbut Dievas padarė 
klaidą tave sutverdamas.

— Gal būt, Maike... Aš ne
kartą jau mislijau apie tai.

— Apie ką?
— Kad daug butų geriau, 

jei aš bučiau mergina, kad 
manęs visai nebūtų... tai yra 
kad aš bučiau, bet kad tas aš 
butų ne aš, o mergina.

—Na, jau tu čia nupasa
kojai, kaip niekad aš da ne
buvau iš tavęs girdėjęs. Na, 
ir pasakyk, kur tokią mer
giną dėti? Juk vaikai tave 
akmenais užmuštų ant gat
vės.

— O už ką jie mane muš
tų?

— Na, tik pažiūrėk, kaip 
tu išrodai!

— Ar aš negražus?
— Nosis, kaip kočerga.
— Tu, vaike, nieko neži

nai. Civilizuoti žmonės vi
sados su didelėm nosim. O 
kur tu matei, kad nigeris 
turėtų ilgą nosį?

— Vistiek jei tave parė
dytų į moteriškus rubus, iš 
tavęs butų baidyklė.

— Visai ne.
— Na, bet pasakyk, kodėl 

tu norėtum būt mergina?
— Kodėl? Tu da per j au

nas tai suprasti.
— Bet aš tave prašau, kad 

tu paaiškintum.
— Trumpai sakant, dėl to, 

kad būti mergina reiškia 
biznį.

— Kokį biznį?
— Matai, kaip tu nesu

pranti. Mergina, jeigu ji 
moka, ji gali gauti sau tokį 
vyrą, kokis jai patinka. O 
ištekėjus jai viskas gatava. 
Jei aš bučiau mergina, tu 
matytum, kokį aš turėčiau 
vyrą!

— Bet klausimas, ar kas 
tave imtų? Juk kiekviena 
mergina norėtų šiandien ge
riau ištekėti, o vienok nega
li.

— Norėt, tai nori, bet ne
moka. Ištekėt, vaike, rei
kia mokėt.

— Iš kurgi jau tu mokė
tum?

— Aš, vaike, žinau, kas 
vyrams patinka. Merga tu
ri būt drąsi, lipšni, turi mo
kėt prie vyro prisigerint.

buvo radęs. Gražiausius ir 
akyviausius daiktus įdėję į 
skrynutę siuntė per svečių 
rankas aplink stalą, kad vi
si galėtų jais pasigerėti.

Kuomet pirmoji skrynu
tė pasiekė mane, aš pama
čiau, joje buvo tas pats Lau
rettės kryželis.

Prišokau prie šeiminin
ko:

— Kur šitą gavai?
Tarp draugų ramus kal

bėsis tuojaus nutilo.
Baronas pradėjo teisin

tis, vienok vos tik pratarė 
susipainiojęs kelis dreban
čius žodžius, ir tuojaus pa
balo kaip šmėkla.

— Ar tamista žinai, jog 
aš šito kryželio jieškau per 
penkioliką metų?

Ir aš tai kalbėdamas 
kiausi ant tiek ramiai, 
kiek galėjau.

— Penkiolika metų tam 
atgal, mano mylimoji Lau
rettė Ferrari buvo rasta ne
gyva, nužudyta netoli Pi- 
sos*), ir šis mažas kryželis, 
kurį aš jai dovanojau, buvo 
dingęs.

Po trumpos pauzos aš at
sistojau ir, rodydamas į pa
balusį, drebantį baroną, ta
riau:

—Pamenu tą, kaip tami
sta man pasakojai, jog ant 
nekurio laiko kartą buvai 
apsistojęs Pisoj. Taigi ta
mista buvai tuo, kuris nu
žudė mano mieliausią, už

tik ant ekonominės dirvos,
bet ji neišvers iš šaknų šios žiausią kaimo mergelę.

— Ar jai kas blogo atsiti
ko? — vos tik pratariau.

— Ar da jus, pone, negir
dėjot? Pereitą naktį mano 
dėdė ją rado netoli San Ja- 
cobos, po alyvų medžiais ne
gyvą. Peiliu perverta jos 
krūtinė.

— Negyvą! — verkdamas 
t ii

— Taip, nužudytą! Tai 
kerštas, ar pavydas... žino
mas dalykas, Lippas kalvis 
buvo jos meilužis.

— Tamista meluoji! — aš 
nušvilpiau.

žvėriškos kapitalistų val
džios ir neišblaškys trustų. 
O kol tas nebus nušluota nuo 
žemės paviršiaus, tol niekas 
nenušluostys ašarų skriau-

kas. Kita graži, o netraukia ūžiamųjų vargdienių, ir nie- 
prie savęs ir gana. O kita, ^as v nepanaikins karių,
rodos, sena, susiraukusi, o 
kaip pradeda prieš tave akis 
daryt, meilintis, tai taip ir 
užhipnotizuoja. Vadinas, 
čia ne gražumas veikia ant 
vyro, bet mergos mokėjimas 
jam įtikti. Ir jei aš bučiau 
merga, prie manęs vyrai 
liptų, kaip smala.

— Na, jei tu mokėtum 
taip įtikti vyrams, tai kodėl 
tu nepabandai dabar įtikti 
kokiai turtingai našlei?

— Tai ne tavo biznis!

žmogžudysčių ir kartuvių, i 
kurių reikalauja šių dienų 
surėdymas.

Tik vienas socijalizmas, 
draugiškas žmonių sugyve
nimas, tą didžiausią ydą 
prašalins ir sulygins žmoni
ją. J. B. Jusevičius.

--------------------------------------------------------------HUBVlipdU.

MięTPDI IA — Ne, pone, tas teisybė,
iniulLIylJn visas kaimas tą žino.

(Iš angliško) Aš nelaukiau kol pabaigs 
ji savo kalbą, bet leidausi 

su-1 bėgt, kad kuogreičiausia paKas naktį męs slaptai 
sieidayome, kuomet ji grįž- siekt mažą jos grintelę, ku- 
davo iš dirbtuvės. Šiąnakt rioje ji su savo teta gyveno. 
" x Ten V£] pamačiau savo

mylimiausią. Aš niekad ne
užmiršiu jos balto sustin
gusio veido, išgąstingai ati- 
darų akių, išbalusių lupų, 
kurias vos kelios valandos 
taip saldžiai bučiavau.

Kuomet stovėjau prie jos 
drebėdamas neapsakomame 
nuliudime, patėmijau, jog 
to kryžučio, kurį aš jai do
vanojau, dabar ant jos ne
besimatė — pamestas, ar 
pavogtas.

Anita pasakojo, jog Lip
pas ją mylėjo. Ar jis butų 
jos užmušėju? I___
_ Kuomet parėjau namo, tai, ^a(į jj atsisakė tamistos 
išgirdau, policija iškvotė jj klausvti. Užginčyk, jeigu

i
I

Žodelis Teisybės! u^gi la.ukia\pir.m efsiant 
b j vienuolyną, kuriame ma

niau vakarieniauti su tėvu 
Antonijum, ir štai ji atėjo. 
Aš apsikabinau ją per lie-

• meni ir bučiavau jos raudo-
■ nas lupas. O, kaip aš ją my-
■ Įėjau!...
’ — Oh caro mio! — sukuž

dėjo. — Aš bijausi! Neku- 
rie mus čia suseks ir bus 
daugiau nesmagumo. Nesu 
aš tau mylimoji — vien ne
turtinga vargdienė mergai
tė.

— Tu esi man mieliausia 
ir gražiausia mergelė pa- 
saulij — užkirtau jai karš
tai. — Tau nėra ko bijotis. 
Tu esi mano, mano ant visa
dos!

— Vienok čia, Lastijoj, 
nekurie mus seka — ji man 
apreiškė. — Jie jau turėjo 
matyt mudu čia susieinant. 
Pereitą naktį, kada ėjau pro 
kalvę, Lippas mane pasišau- I kęs klausė, kas per vienas 
tas ponaitis, su kuriuo kas 
naktį susieinu.

— O ką aš paisau tą Lip- 
pą! — sušukau. — Jis buvo 
tuom, kuris užmušė Carme- 
lį, už tai, kad anas paveržė 
nuo jo Sammą, o vėliaus nuo 
gręsiančios jam bausmės iš
spruko.

— Vienok neužmiršk tą, 
jog jis kartą sakė, kad ma
ne mylįs. Jis yra musų nie- 
kadėju — patyloms ji man 
šnabždėjo.

Aš pabučiavau saldžiai 
jos luputes ir suspaudžiau 
ją į glėbį:

— Niekas mus neperskirs 
šiame pasaulij.

Senos bažnyčios varpų 
gaudimas priminė, jog lai
kas jau man su ja atsisvei
kint.

— Viso labo, mieloji, Atėjūną, arba vagį, kurį pa

Iš musų dešiniųjų laikra
ščių girdime kartais aima
navimą apie darbininkų 
sunkų padėjimą ir kovą už 
kąsnį duonos, 
tuomi atsižymi kuniginis 
"Draugas.” štai N 6 ”Drau- 
gas” sako, jog socijalizmas 
nieko gero neatneš darbi
ninkui. Pasak "Draugo,” 
tik viena unija iškovos ge
resnį būvį darbininkams. 
Taigi aš čia ir norėčiau 
"Draugą” supažindint su u- 
nijos gerumu, nes anot se
nų žmonių patarlės, kam ne
skauda, tas ir nedejuoja, o 
tik tyčiojasi. Panašiai ir 
"Draugas” daro. Jis yra 
dykaduonių kunigų atsto
vas, nebuvo eilėse išbadėju
sių darbininkų ir nesupran
ta, ką reiškia unija. Tai 
kam jis da nori muilint akis 
darbininkams? Darbinin
kai supranta tą gerumą, ge
riau kaip "Draugas.” Štai 
čia parodysiu ”Draugui” u- 
nijos gerumą ir pažiūrėsiu, 
ką jis mums atsakys.

Visi da gerai atsimena, 
kaip Illinois valstijoj ang
liakasiai streikavo kone 6 
mėnesius 1909 metais. O ką 
męs laimėjome? Kožna šei
myna, susidedanti' iš 5—6 
narių, suvalgė nemažiaus 
kaip 200 dolerių iš savo ki- 
šeniaus sučėdytų pinigų, o 
didesnės šeimynos ir dau
giau. Nemenkai išleido ir 
pavieniai. Kurie neturėjo 
sučėdytų pinigų, tai turėjo 
į skolas įlysti, kad ir dabar 
da nėra išsimokėję.

Teisybė, iškovojome 5-tą 
nuošimtį ant dolerio. Bet 
ar tas mums ką pagelbėjo? 
Ne! Pabrango miltai, pakė
lė ant mėsos svaro 2c., pa
brango drabužiai, čevery- 
kai; žodžiu sakant — visi 
pragyvenimo produktai pa
kilo brangiau: Ot, tai tau 
ir pasekmės streiko.

O kas sugražins tuos ke
lis šimtus dolerių, kuriuos 
žmogus suvalgė laike strei
ko bedarbės?

Čia "Draugas” tegul bis- 
kį pagalvoja ir atsako, ant 
kiek unija gali pagerint 
žmogui gyvenimą, jeigu ka
pitalistai viską laiko savo 
rankose? O prie to, kiek 
gyvasčių darbininkai paau
kavo toje kovoje su kapita
lizmu, kiek kalėjimuose ken
čia, kiek jiems galvų sudau
žyta buožėmis?

”Draugui” tas neskauda 
ir jis apie tai visai nekalba. 
O juk tai opiausis klausi
mas.

Tiesa, per tą visą kovą u- 
nija sutrumpino darbo va
landas ir šiek tiek darbe ap
sieina geriaus su darbinin
kais; tai visas unijų iškovo
tas gerumas. Bet unija ne
iškovojo ir neiškovos to, kas 
yra reikalingiausia darbi
ninkų būvio pagerinimui, 
tai yra apsaugojimo nuo iš
naudojimo ! Unija kovoja

Labiausia
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atsisveikindamas tariau.
— Viso labo ir tau — 

švelniai ji man atsakė.
Prispaudžiau savo lupas 

prie mažučio kryželio, kurį 
aš jai dovanojau, ir kurį ji 
visuomet nešiojo retežėlių 
pakabintą ant savo kaklo. 
Tai buvo senovės relikvija, 
kurią pirkau Romoj; užpa
kalinėj jo dali j, medali jone 
buvo įdėta pluoštelis kokio 
tai šventojo plaukų.

Kuomet sėdėjau kliošto- 
riuje prie stalo, mano min- 
tįs vienval plaukė atgal prie 
mano mylimiausios jaunu
tės mergelės, kuri paveldėjo 
mano širdį.

Linksmas, kaip paukšte
lis, aš anksti rytą atsikė
liau, su vilčia pasigerėti mei
liu Laurettės linksmų aku
čių žvilgsniu, pirmiaus negu 
ji nueis prie savo darbo. Lė
tai sau keliu žingsniodamas 
sutikau Anitą, vieną iš Lau
rettės draugių. Dabar ji 
manęs taip nesveikino, kaip 
visuomet su dailia savo šyp
są, bet, susijudinusi, vien 
tik verkė:

— Ar tai nebaisybė, po
ne?... žinoma, jau girdėjot 
apie tai...

— Apie ką?

ir tuojaus paliuosavo, nes 
jis tuomlaik buvęs visiškai 
kitoj vietoj.

Saulė mano gyvenimo 
nusileido. Visi mano link
smumai dingo. Mano dabar 
vienintelis buvo siekis su
rast žudytoją, vienok, die
nos bėgo, o misterija buvo 
neišaiškinama.

Kada mano tėvas nujautė 
esant mane desperacijoje 
(susigraužime), jis prašali
no mane iš savo namų, ir 
per dešimtį metų be tikslo 
basčiausi po visą pasaulį. 
Aš niekaip negalėjau pa
miršti Laurettę. Išeikvojau 
daug pinigų ir laiko, kad 
atidengti misteriją Lauret- 
tės mirties; samdžiau gar
sius detektivus, bet viskas 
veltui.

Po tragedijai visoj apy
gardoj policija sekė nužvel
gtų ypatų kiekvieną pasiju
dinimą, bet niekas neišrodė 
tokiu, ant kurio butų buvę 
galima mesti dėmę; tad po
licija išvadžiojo taip, jog 
žmogžudystė turėjo būt pa
pildyta per kokį paviduolį 

viliojo kryželio brangumas.
Dabargi pasilikau ištiki

mas savo meilei ir niekad 
nemaniau vesti, nei tuomet, 
kada pasimirė mano tėvas, 
kuris paliko mane vienturtį 
ant šio svietą 
gyvulį, tik ačiū giminėms, 
ant kiek manimi rūpinosi, 
turėjau da daug draugų.

Tarp tų, vienas iš mano 
artimiausių buvo baronas 
Julius Laumontas, turtin
gas francuziškas bankie- 
rius. Jis buvo augalotas, 
patogus vyras, apie penkes- 
dešimts metų, puikus, tar
tum, žavėjančio budo, bet 
kurie jį gerai pažinojo, sa
kydavo, jog jis neturįs pasi
gailėjimo, nė sąžinės.

Sykį jis mane pasikvietė, 
kad praleist Kalėdų laiką jo 
dvare. Su džiaugsmu suti
kau aš ant jo užkvietimo ir, 
pribuvęs jo dvaran, šauniai 
linksminomės kelias sąvai- 
tes su juo ir kitais musų 
draugais.

Paskutinę dieną prieš iš
siskirstymą musų svečių, 
daugelis jaunų panelių ir 
jaunikaičių išžiurinėjo kam
bariuose visus padėjimus, 
visas pakavones, ir pietų 
laike visi kalbėjosi, kuns ką

i

vieną kaip

lai- 
ant

drįsti!
Baronas sukrito savo sė- 

dynėn:
— Aš nežinojau — aš ne

žinojau — kad tai tamista 
buvai — jis murmėjo.

— Ne, ištiesų, tamista ne
žinojai, ir da norėtum su- 
mušt šitą mano prirodymą 
tamistos piktadarystės — 
sulaikiau jį šaltai.

— Vienok kraujas nekal
tos jaunos mergelės šaukia 
atmonijimo, ir aš matau, 
jog teismas tamistai yra ga
tavas.

Vėl jis bandė teisintis, bet 
jo balsas nutruko. Pakilęs 
nuo sėdynės išėjo iš kamba
rio.

Kaip tik durįs užsivė
rė, visi pradėjo manęs klau
sinėti, bet aš tylėjau, kol at
ėjo tarnas, išbalęs ir dre
bantis, padavė man paties 
barono ranka rašytą laišką.

Tuojaus jį atplėšiau. Ja
me buvo pilnas prisipažini
mas. Laurettė mat jo ne
mylėjo, ir jis keletą kartų 
su gėda turėjo nuo jos pra
sišalinti, užtai įpuolęs įnir- 
timan ją nužudė, o potam, 
atėjęs vienuolynan išpažino 
savo nusidėjimus tėvui An
tonijui.

— Ar yra baronas savo 
kambari j ? — užklausiau 
tarno.

— Taip, jis yra, pone, — 
tarnas atsakė, bet jau negy
vas. Kaip tik parašė šitą 
laišką, nurijo dalį cianydo 
ir akimirksnij mirė.

Laurettė atmonijo. 
Vertė Juozas Volas.

*) Pisa — miesto vardas 
Italijoj. Red.

L W. W. narių bila 
artinasi.

Little Falls, N. Y. — Byla 
keturiolikos I. W. W. narių, 
kurie tupi čionai kalėjime 
nuo31 spalių, jau artinasi. 
Juos kaltina už riaušių kėli
mą, neleistinus susirinkimus 
ir pirmolaipsnio užpuoli
mus. Visi tie apkaltinimai 
išmislyti policijos. Turint 
gerus advokatus tuos apkal
tinimus galima būt sumušt. 
Bet apginimo komitetas jau
čiasi persilpnas pinigiškai, 
kad advokatus nusamdyt.
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Žmogaus Išsivistymas
Pagal Boelsche. Erheniusą ir kitus 

Sutaisė S. Michelsonas.

do artimą jų giminystę su žmogumi. Yra tai 
artiiniausis beždžionės laipsnis prie žmo
gaus. Šiandien antropoidus skirstom į ke
turias veisles: Afrikoj — gorila ir šimpan
ze, Azijoj — orang-utangas ir gibonas. Jau 
vien išlaukinė jų išvaizda aiškiai primena 
žmogų. Visų pirmiausia, pas antropoidus 
nesimato vuodegos; bet vuodegos kartais 
neturi ir žemesnio laipsnio beždžionės, to
dėl to fakto neimsime čionai da už prirody
mą, kad žmogus yra giminė beždžionei. 
Aiškiausiu prirodymu, kuris gali pertik
rinti atkakliausi priešą, bus šitoksai:

Kas yra kada nors žiūrėjęs per labai 
padidinantį stiklą į lašą kraujo, tas žino, 
jog tas ypatingas skystimas susideda iš 
dviejų gaivalų: yra tai tikrasai kraujo sky
stimas, o tame skystime plaukioja mažyčiai, 
taip vadinami, kraujo kūneliai. Ant pažiū
ros rodos, kad visų gyvūnų kraujas yra vie
nodas. Bet jeigu tirinėti jį iš eilės įvairių 
gyvūnų, tai pasirodo, kad tie mažyčiai 
kraujo kūneliai visai nevienodi. Jie yra tai 
pailgi, tai apskritus, arba tai mažesni, tai 
didesni, žodžiu — kitokie pas žuvį, kitokie 
pas salamandrą, kitokie pas paukštį ir kito
kie pas žinduolį. Taigi nėra nieko stebėti
no, kad tarp tų gyvūnų yra toks didelis skir
tumas ir iš paviršiaus. Ir tokis kiekvienos 
grupos gyvūnų kraujo skirtumas turi to
kią ypatybę, kad vieno gyvūno gyvo kraujo 
negalima įvesti į kraujo sūdymus kitam gy
vūnui. Jeigu bandom įleisti, tai tarp dvie
jų kraujo rusių prasideda kaip ir kova. Vie
no gyvūno kraujo skystimas sunaikina 
kraujo kūnelius kito gyvūno. Pasekmės 
būna tokios, kad gyvūną sutraukia į krūvą 
ir jis žųva, nelyginant kaip miestas, tarp 
kurio gyventojų iškįla naminė karė. Tas 
pats darosi net ir su tais gyvūnais, kurie 
kartais išrodo net artimais vieni kitiems, 
kaip antai žinduoliai. Pavyzdžiui, įčirkš- 
tas katės kraujas kralikui, užmuša pasta
rąjį; ir, priešingai, įčirkštas kraliko krau
jas — užmuša katę. Vadinas, kralikas ka
tei ne giminė. Tuo tarpu vienos katės krau
jas kitai katei nė kiek nekenkia. Reiškia, 
tik giminingų gyvūnų kraujas gali būt vie
nodas, arba, kitaip sakant, vienodas krau
jas parodo gyvūnų giminingumą. Padė- 
kim, šuo ir vilkas ant tiek yra giminingi, 
kad vieno kraują galima leisti į kito 
sudynus, be mažiausio pavojaus jo gyvas
čiai. Taip pat yra su arkliu ir asilu. Žmo
gaus gi kraujas parodo, kad jis giminė bež
džionei. Kai kam tas, rasit, nelabai malo
nu bus išgirsti, bet ką gi čia padarysi, kad 
ištikrųjų taip yra. Vokiečių tirinėtojas 
Friedenthal neseniai darė Berline bandy
mus. Iš pradžios jis sumaišė žmogaus krau
ją su žemesnės beždžionės krauju, bet pa
sirodė, kad vienas kraujas nuodingas ki
tam. Jis kelis kartus bandymus atkartojo 
ir vis buvo ta pati pasekmė. Bet kada su
maišyta žmogaus kraujas su šimpanzės 
krauju, jie pasirodė ant tiek vienodais, kad 
susijungė vienas su kitu, kaip kad butų 
vieno gyvūno.

Ką-gi tas reiškia?
Nieko daugiau, kaip tik tą, kad žmo

gaus kraujas giminingas su šimpanzės 
krauju. O giminingas kraujas gali būt tik 
pas giminingus gyvūnus. Ir iš to jau išei
na, kad žmogus ir beždžionė paeina iš vieno 
šaltinio. Čia nereikia jau nė jų kaulų pa
lyginimų — tą mums aiškiausiai parodo gy
vas jų kraujas. Kad tarp antropoidų ir 
žmogaus yra ankštas rišys, tai jau neuž
ginčijamai prirodyta, bet klausimas da kį
la, kame tas rišys? — ar žmogus yra kada 
nors buvęs antropoidu?

Visų pirmiausia užeina klausimas, ar 
tuose antropoiduose neužsiliko da pirmuti
nis pradinio žmogaus laipsnis. Ar tos bež
džionės nėra kartais stačiai pradiniais žmo
nėmis, kurie iki šiol dėl tūlų priežasčių ne
galėjo da permainyt savo pirmutinės išvai
zdos?

Galima čia priminti juokingą juodvei- 
džių pasakojimą, kurie sako, jog gorila ir 
šimpanzė tai tikri žmonės, bet kadangi tin-

j gi dirbti tai nuduoda beždžiones. Tas 
skamba kaip kokia juokinga pasaka, bet ga- 

1 Ii būt, jog toj pasakoj yra daug ir teisybės. 
Gali būt, kad beždžionės tai ištikrųjų atsili-

■ kę pirmutiniai žmonės.
Tiesa, galima butų užklausti, kaip tai 

galėjo atsitikti, kad dabar, kuomet šiandie
ninis žmogus ant tiek jau civilizuotas, šalia 
jo butų užsilikęs girioje jo beždžioniškas 

į pranokėjas, kaipo tikras jo pirmutinis ty- 
i pas? Vienok su panašiais dalykais susitin
kam šiandien žmonių draugijoj. Kodėlgi 

Į nuogas australietis su savo kultūra da iš ak
mens gadynės ir šiandien tebegyvena atža
lose, kuomet greta jo civilizuotas žmogus 
pasiekė jau gana augštą išsivystimo laips
nį? Aplink save irgi matom tokius apsi
reiškimus. Ant lygumos stovi didelis mies
tas, kur viskas juda ir verda, progresas žen
gia pirmyn žingsniais po septynes mylias, o 
biskį toliau, tarp kalnų kaime tebeviešpa
tauja senoviniai papročiai ir prietarai. Ar 
galima tad stebėtis, kad Afrikos ar Azijos 
giriose, kur šiltas oras, kur maistas auga 
ant medžių, kur kova už būvį visai beveik 
nereikalinga, kur protauti nėra reikalo — 
ar galima stebėtis, kad prie tokių aplinky
bių žmonės tebėra da beždžionėmis?

Iš antropoidų artimiausis žmogui yra, 
kaip rodos, gibonas. Kai kurios jo ypaty- Dobe5-aPKkaKmčiuš V a
bės, rodos, sakyte sako, kad iš jo išsivystė Daunis,’ A. Bagdonas, J. Naujokas, 
v it- x • • ’i v x * i • : P- Žinkevičius, J. Petkevič ir K. Vi-ZmOgUS. Nėra tai žiauri gorila, bet švelni, llaniškis po 50c; N. Balčiūnas 40c; M. 
dvasiškai augščiau išsivysčiusi esata. Jis 
moka net ir giedoti, kas pas žinduolius yra į 
nepaprastas daiktas; dainuoti ir kalbėti iš
moko tik žmogus. Beto, gibonas jeigu tik 
nulipa nuo medžižo, ką ištikrųjų jis nelabai 
noriai daro, tuoj bėga ant dviejų kojų ir mi
kliai mosuoja rankomis virš galvos arba pa
lei šonus. Tečiaus tos rankos yra taip il
gos, kad verčia mus net abejoti, kad tas gy
vūnas turi ką nors bendro su žmogumi, ka
da norime juodu pastatyti greta viens kito. 
Bet jeigu pradedam tirinėti gibono gyve
nimą toliaus, tuoj mums lieka aišku, kodėl 
jos tokios ilgos. Iš visų antropoidų beždžio
nių gibonas moka geriausia laipioti po me
džius; ačiū ilgoms savo rankoms jis yra 
nesulyginamas akrobatas. Taigi jo gyveni
mo aplinkybės — gyvenimas ant medžių — 
išvystė tokias ilgas rankas, kurios daugiau
sia atskiria jį nuo žmogaus.

Iš čia išeina prieš mus klausimas: ne
jaugi ir pirmutinis žmogus turėjo taip ilgas 
rankas? Gorila, šimpanzė ir orang-utan
gas taipgi turi labai ilgas rankas, bet visgi 
negalima jų sulyginti su gibono rankomis; 
tų jau daug panašesnės į žmogaus rankas.

Tas skirtumas palieka mums tik vieną 
išrišimą. Tai yra, reikia pripažint, kad gy
venantieji dabar antropoidai labai primena 
pirmutinio žmogaus išvaizdą, vienok nėra 
gyvu jo atspindžiu. Kuomet žmogus vystė
si iš pirmutinio pavidalo į dabartinį, tuo pa
čiu laiku keitės ir beždžionių išvaizda, kiek
viena vis kitoj linkmėj. Netoli jos savo iš- 
sivystime nuėjo, tečiaus skirtumas tarp jų 
jau pasidarė. Kai-kurie pirmutiniai ženklai 
pas jas išnyko, bet daug jų da užsiliko ir 
daug išsivystė naujų. Mažiausia tų per
mainų įvyko pas giboną, bet už tai pas jį 
išsivystė nepaprastai ilgos rankos.

New Yorko streikuojantiems rubsiuv.

Purickas, J. Budreckis, J. Marcinkus, 
J. Saukus, K. Kalinauskienė, V. Sle- 
džius, J. Valaitis, V. Radzevičius, J. 
Jurevičius, M. Mankelevičius po 25c; 
S. Jasulaitis, J. Prušinskas po 15c; J. 
Dubinskas, O. Križinauskiutė, M. 
Dubinskiutė, U. Didvaliutė, A. Mar

es, vamonage, į cinkus po 10c; smulkių 68c; viso 
Aukavo šie: J. Zulan ir J. ! $11.48; lėšų $2.00, lieka $9.48.

CAMBRIDGE, MASS.
Tapo suaukauta per prakalbas 

Lietuvos Sūnų Dr-stės, Cambridge, 
Mass.
Bagužas po $1.00; K. Kikon, A. Ne
liko, A. Vaišnorius ir M. Saraidis po 
50c; A. Matulis 30; A. Beliauskas, 
K. J asas, A. Kereilis, J. Mitrikevič, P. 
Šobliauskas, J. Šarauskis, A. N. Vil
kas, J. Turauskis, A. Atkočaitis, A. 
A. Levickas, J. Pilvelaitis, M. Visoc- 
kiutė, A. Baniuševič, R. Grigaliūnas, 
J. Jacius, P. Sauckas, F. Dambraus
kas, P. čiuga, A. Jurkštas, S. Yau- 
ga, J. Petrušaitis, A. Kupraištis, L. 
Bušman, A. Bernotas, J. Gaška, J. 
Klinga, S. šarkelis, W. Radvilavič, J. 
Kvetkauskas, P. Petružis, F. Kvet- 
kauskas po 25c; S. Vinckevič ir M. 
Poškus po 20c; J. Anesto ir J.Valei- 
ko po 15c; S. Jurevič, W. Baltušis, J. 
Taurid, M. Dapšis, L. Baublis, A. Ja- 
nulevič, F. Ragauskas, L. Baronas, A. 
Ambrozaitis, V. šemeklis, J. Petrai
tis, J. Stakulionis ir V. Larnauskis 
po 10c; smulkių $1.95; viso $16.00

Aukos padalintos sekančiai: Bos
tono streikieriams $6.00; Rochester, 
N. Y. streikieriams $5.00 ir New 
Yorko streikieriams $5.00.

Pinigai priimti "Kel." red. ir 
duoti pagal nurodymą.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, turi būt 
laisvų pažiūrų, geltonų plaukų, mė- 
linų akių, vidutinio ūgio, doraus budo, 
mano turtas siekia vertės $3,000. Pla
tesnes žinias gali gauti per laiškus.

J. A. — B. L. K. [12 
1702 S. Union St., Chicago III.

per-

t

36 kp. .sekr. A. L ūkai t is.
Aukas $9.48 priėmėm ir tariam

širdingą ačiū. Streiko Komitetas.

ROCKFORD. ILL.
Vasario 16 susirinkę pas J. Latve- 

ną svečiai sumetė kas kiek išgalėjo, 
ir išrinko draugus, kad pereitų per 
stubas parinkt aukų streikuojantiems 
rubsiuviams. Aukavo šios ypatos: J. 
Brokas ir A. C. Pūkelis po $1.00; A. 
Karsokas, K. Šileika, J. Bružas, V. J. 
Latvėnas, A. Šimonis, J. Kubilius, V. 
Žemaitis ir J. Radžiūnas po 50c; A. V. 
R., J. Dragūnas, J. Žėkis, J. Kazake
vičius., B. T. V., P. Kubilius, Z. Pata
pančius, J. Šileika ir M. Lukošiuke 
po 25c; J. Ūsas ir M. Daniukė po 15c; 
St. Bužinskas, V. Kuncas, P. Tere- 
beiža ir M. Alsis po 10c; A. Palijans- 
ki 5c; viso $11.25.

A. V. Kazakevičius.
Pinigai gauti "Kel.” Administraci

joj-

Draugysčių reikalai
VIII RAJONO L. S. S. A. 

VAKARAS
Nedėlioj, 2 Kovo (March), 1913 m-, 
"FREIHEIT TURNER" Salėj, 341 S. 
Halsted st.. Pradžia 2 vai. po pietų, 
įžanga 25c. ypatai. Ant šio ėakaro 
bus labai įdomus programas: Prakal
bos, Dainos, Monologai ir ant galo 
Puikus balius. Atminkit, kad šitas 
vakaras yra rengiamas dėl visos CHI- 
CAGOS.

Visus kviečia KOMITETAS.

LEWISTON, ME.
Surinkta per draugus P. O. Kapic- 

ką, K. Vilaniškį, P. Zenkevičių ir P. 
Jasiuną $49.55c; atėmus persiunti- 

: mo lėšų 10c., lieka $49.45c. Pasiųsta
j "Keleivio” redakcijai, kad perduotų 
streikuojančių rubsiuvių komitetui.

Aukavo šios ypatos: T. Povilaitis, 
i A. Žubkus, A. Barkauskas, A. Orent— 
; po $1.00; C. Ramon, K. Salamon, A. 
! Kapickas, M. Bironas, J. Paušas, K. 
; Gaidimauskas, F. Bartkevičius, J.

■ neckis, A. Kanišautskas, J. Berešius, 
Pestinis, D. Aleksandravičia, J.

• Inčiura, E. H. A. Jažakevičius, F. 
Norbutas, J. Milasevičia, S. Bugnavi- 
čius, J. Cereška, J. Liaudanskis, D. 
Saulenas, F. Stasiulis, D. Petraitis, K. 
Balčunas, J. Apšega, K. Mileris, K. 
Gurklis, N. Balis, K. Petronis, J. Vai- 

: tonis, J. Matulis, J. Bemadišius, J.
Kitra, A. Laučius, K. Dūda, A. Star
kus, O. Kapickienė, M. Bugailiškai- 

! tė, A. Rimaitė, Z. Rimaitė, U. Kubiliu- 
’ tė, A. Kurmaučiutė, J. Norbutienė,
M. Paušienė, A. Simonaitė, A.Martin- 
kevičiutė, O. Vilaniškaitė, E. Kragž- 
daitė, A. Masiuliutė, M. Franckienė,
O. Strazdauskiutė, S. šemeklaitė, A. 
Sabaliauskienė, A. Senkiutė, A. Sen- 
kiutė, U. Dulskiutė, E. Čereškiutė, O. 
Lukošaitė, P. Beleckienė, K. Valin- 
čiutė, M. Kleštoraičiutė, O. Jakavo- 
nienė, E. Liaudanskaitė, L. Vilaniš
kaitė M. Barkauskaitė, O. Leponytė, 
A. Gudeličia, A. Žlatkiutė, E. Vaite- 
kienė, J. Janulionis, J. Plonadumis, 
D. Repšis, P. čereška, F. Petrulis, P. 
Pimpe, K. Poškus, A. Petkus, J. Pau
liukas, J. Vaitekūnas, A. Puidokas, D. 
Balčiūnas, P. Jurkštas, K. Sadula, J. 
Bagdonas, V. šūkis, S. Klimanckis, 
A. Kadžiulis, F. Leponis, A. Dudži- 
kas, A. Daunis, P. Navickas, P. Belec- 
kis, J. Povilaitis, B. Mainoris, J. Bal
trušaitis, A. Brazevičia, J. šaltis, J. 
Taujanckis, J. Niaura, J. Jazulanas, 
J. Mažeikis, K. Sabaliauskas, F. Ap
šega, J. Deksnis, M. Aleksandravičia,
P. Balis, A. Kručas, M. Senkus po
25c; K. Barnotaitė, M. Šemeklaitė,U. 
Gaidimauskienė, F. Petruševičia, F. 
Bružas ir A. šemeklis po 20c.; M. Va- 
linčiutė, A. Antanavičienė, A Shmit, 
J. Dalksnius, P. Apšega, J. Kumbre- 
vičius po 15c; J. Kapickas ,J. Eišmon- 
tas J. Savickas, E. Bernotaitė, J. Va
siliauskas, B. Drigotaitė, M. Berno
taitė, A. Kriaučiukas, J. Pislaitė, J. 
Plikavičiutė, K. Blieka, J. Blieka, J. 
Svintiskas, P. Yončis, F. Mileška, J. 
Brasaitė, G. Pereminas, A. Mataitė, 
M. Gaidimauskas, X. Valinčius po 
10c; J. Petkus, M. Laužikaitė, V. Ja- 
sius, J. Ališevskis ir S. Martinkus po 
5c; viso $49.55; atėmus siuntimo lė
šas lieka $49.45. P.O. Kapickas.

Pinigai gauti. "Kel.” adm.

HARTFORD, CONN.
Aukos surinktos per J. Pečiukaitį 

ir St. Zubovičių išrinktus ir įgaliotus 
Lietuvių Siuvėjų Unijos skyriaus 54.

Aukavo šios ypatos: Kunigas J. 
Ambuda ir Jurgis Grybas po $2.00; K. 
Nomciko, J. Plikunas, J. Norvydas po 
$1.00; S. Markauskas, K. Šatas, 
Lobesky, Markun & Lobek Go., 
Markūnas, F. Sabonis, F. Perėdnius, 
A. Kvedaras, J. Wišnewsky, P. Ma
čiulis, J. Kundrotas, F. Volingevič, J. 
Dubickas, F. Mockaitis po 50c; A. Vo
lungevičius 35c; J. Bauzeris 30c; J. 
Stasionis, F. Wilson, T. Wilson, S. 
Shukensky, J. Sirata, P. Stukanokas, 
M. Augštakalnis, L. Stakauskas, 
S. Kelmelis, F. Milvid, A. Jerošius, J. 
Nieksiulaitis, W. Popielavič Friend, 
J. Laurinaitis, F. Jurgila, J. Zenka, J. 
Vilkauskas, V. Klimas, V. Sidara, J. 
Levišauskas, V. Sakalauskas, A. Ka
pucinas, J. Dembsky, S. Budrevicz, F. 
Davidovič, O. Shrupukė, M. Juškevič,
J. Puskunigis, A.Remont, V. Kriaužai- 
tis, K. Baliunaitis, V. Culada, V. De
gutis, Katalikas, A. Jeckus, A. Buone- 
kis po 25c; M. Kazokiutė 20c; V. Kon- 
slevič 15c; J. Antanaitis, J. Antana- 
vič,, A. Kvetkauskas, B. Kalakaus- 
kas, R. Olšewsky, A. Bidwill, J. Ma- 
nušis, M. Sebed, A. Viliordas, Neži
nomas, A. Valuskevič, J. Sliogeraitis,
K. Gauronsky, D. Varnelis, R. Mon- 
cius , T. Timas, J. Šinelis, P. 
Palonis, P. Bočkus, V. Sabaliaus
kas, M. Tenderis, V. Romasevič, V. 
Šavinsky, V. Bill po 10c; P. Basnickas 
V. Nosuta, W. Powzich, S. Vastovas, 
A. Noskevich, J. Vitartas, J. Vada- 
losky, A. Mitrovič, A. Kutkowskas, 
A. Macijauskas po 5c; Lietuvių Kny
gyne aukavo šios ypatos: A. Raulinai- 
tis, F. Ramanauskas. M. Kundrotas 
do 50c; A. čekas, A. Bakevicz po 25c; 
V. Trenka, L. Chesa po 10c; viso 
$30.10.

Pinigai priimti Streikierių Kom.

LIET. APŠV. DR-JA laikys 
nepaprastą susirinkimą u- 
tarninke, Kovo 4, 7:30 vak. 
ant kurio kviečia visus na
rius ateiti po No 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

KOMITETAS.

K. 
A.

WORCESTER, MASS.
Liet. Ukėsų Pašelp. Kliubas aukavo 

$23.50 ir Petro Armino Teatr. Kp. 
$10.00 streikuojantiems Brooklyno 
rubsiuviams.

Pinigai priimti Streikierių Kom.

CHICAGO, ILL.
"Laisvosios Jaunuomenės Choras” 

aukavo Brooklyno ir New Yorko 
streikieriams $9.53.

Pinigai priimti. "Kel." Adm.

Atitaisymas klaidos: ”Kel.” No 8 
pagarsinime aukų iš Brighton, Mass., 
yra klaida. Iš kooperac. iždo paskir
ta $5.00, pavieniai suaukavo $3.25. 
Tokiu budu turi būt išviso $8.25, o ta 
suma ten nepaminėta.

Paj ieškojimai

DIDELIS KONCERTAS
Rengia 71 kp. LSS. Cambridge, 

Mass., kuris atsibus I KOVO, 1913 m. 
svetainėj 7 Burleigh st. Prasidės 
7:30 vai vakare. Bus Dainos, Monolo
gai, Deklamacijos, Muzika ir įvairus 
juokingi žaislai. Pasilinksminimas 
bus labai smagus, todėl gerbiamą 
publiką meldžiam atsilankyti.

KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS
IR MAGIŠKOS ŠTUKOS.

Rengia Brightono Teatrališka kuo
pa "Perkūnas,” Subatoje, 1 Kovo 
(March), 1913 m., RODDY HALL 
svetainėj, 58 Market st., Brighton, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. vakare ir 

į tęsis iki 12 naktį. Bus perstatyta 
juokinga komedija "KAS KAIP IŠ
MANO, TAIP SAVE GANO" ir 
MAGIŠKOS ŠTUKOS.

Lietuviai ir lietuvaitės atsilankykit 
ant šio vakarėlio, o pamatysit daug 
gražių dalykų. įžanga tiktai 25c.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS!
Lietuvių Jaunimo Ratelis nuo Town 

of Lake stato Scenoje 3-jų veikmių 
dramą "NAŠLAIČIAI.” Veikalas sta
tomas scenoje pirmu syk, Nedėlioj, 2 
Kovo (March), 1913 m. COLUMBIA 
Svetainėje, kertė 48-tos ir So. Pauli
na st. Pradžia 7:30 vai. vakare. įžan
ga 25c. ir augščiau. Nepamirškit, kad 
veikalas yra vienas iš puikiausių, 
kokius kada nors turėjote progą pa
matyt, čia bus juokų r ašarų tiems, 
kurie pažiūrės į vargingą našlaičio 
gyvenimą.

Kviečia L. J. R. KOMITETAS.

Sydney T. Watkyns
L S. S. 60 KP. PIANISTAS.

Lekcijas duoda už 50 centų [14]
342 W. Third St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODASALIUNAS
Pirmos klesos įtaisymai, gyvuojan

tis apie 15 metų, lietuvių apgyvento] 
vietoj, parsiduoda pigiai iš priežas
ties, kad savininkas persikelia gyvent 
ant farmos. Kreipkitės šiuo adre
su: [12]

WM. B.
208 S. Genesee st.. Waukegan, I1L

Gibonas.
Kaip ten nebūtų, bet faktai yra neabe

jotini, kad dabartiniai antropoidai — tai 
vienų pratėvių vaikai. Jų pradžia buvo 
Europos šiauriuose. Užėjus ledų gadynei, 
ledynai povaliai slinko iš šiaurių pietų link 
ir stūmė pirm savęs tuolaikinius žmogaus 
bočius į pietus. Tokiu budu jie pasiekė A- 

(Toliaus bus).

WEAWER, ILL.
Surinkta streikuojantiems rub. 

kų $10.45. Aukavo: F. Galminas 
J. Petrauskas, A. Toleikis, P. Podziu- 
velis ir F. Urbonas po 50c; J. Genis 
45c; K. Vaitkus 40c; J. Sutkus 30c; S. 
Kairis, K. Žukauskas, P. Podžiuvėlis, 
A. Baranauskas, T. Abromaitis, K. 
Garutskas,, J. Toleikis, A. Parednis, 
V. Kaupas, V. Račkauskas, A. Dajo- 
ras, K. Rumža, B. Jonaitis, J. Ne- 
meikšas, N. Urbonienė, F. Vaitkus, 
J. Stumbras, F. Kareivis, A. Czer- 
nauskas, A. Lukša, J. Jakutis,_ F. 
Jakutis, S. Jakutis, B. Jakutiene po 
25c; I. Mažeika 20c; P. Rumza, P. 
Kulis po 10c; viso $10.55; persiunti
mas 10c; lieka $10.45c.

Aukas priėmėm nuo rinkėjų K. Pa- 
liukevičiaus ir S. Parėdniaus.

Streikierių Komitetas.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nesenesnės kaip 30 metų, 
laisvų pažiūrų ir mylinti dorą. Aš e- 
su 29 metų amžiaus kalnakasis. Su
tinkančios malonės susirašyt su ma
nim laiškais: [9]

KAS JUMS ATLIEKA 
SPAUDOS DARBUS?

V G ai jus nesutinkate su jų darbu ir 
kaina? Aš atlieku visokius spaudos 
darbus visokioms draugijoms ir pa
vieniams. Pabandyk pas [12]

S. L. ZAPENAS
42 School street,_____ Nashua, N. H.

au- 
Sl;

BRIDGEPORT, CONN.
L.S.S. 41 kp. įgaliotas J. P. Mar- 

cinkevičia surinko aukų New Yorko 
ir Brooklyno streikieriams $12.15c.

Aukavo šios ypatos: J. P. Marcin- 
kevičia ir A. Karaliauckas po $1:00; 
J. Taresevičia 75c; J. Segevičia, D. 
Baranauskas, V. Stirna, S. Demaus- 
kis, S. Stadelniks, S. Jumstis, J. 
Jankauskas, J. Januška, A. Gleimza, 
W. Pėstininkas, S. Pėstininkas ir J. 
Bačkauskas po 50c; J. Stadelnikas, C. 
Dumschet, J. Teresevičia, J. Meške
lis, J. Drociks, P. Petrauskas, J. Ra
kauskas, J. Tuskas, M. Marcinkevi
čienė, A. Alijošiutė, V. Milašauskiu- 
tė ir T. Pėstininkienė po 25c.; A. Kie- 
laitis 15c; A. Teresevičia 10c; smul
kių 15c; viso $12.15.

Visiems aukavusiems vardan 41 kp 
LSS. tariu širdingą ačiū.

J. P. Marcinkevičia. 
Pinigai priimti "Kel.” redakcijoj.

BAYONNE, N. J.
Per prakalbas 36 L. S. S. kp. atsi

buvusias 9 vasario aukavo šios ypa
tos: K. Kunsevičius, A. Saukus, Fr. 
Lukaitis ir A. Lukaitis po $1.00, M. 
Karlonas, J. Juselis, J. Danis, B. Lu- 
kaitienė, St Mickevičius, A. Biretta 
po 50c; Z. Kuntantas, V. Gapšis, A.

W. S. B.
Box 415, Saline Co., Wasson, III.

Pajieškau savo brolio Leono Kel- 
venio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Draudėnų kaimo, pirmiau gyveno 
Chicago, III., dabar nežinau kur. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu 
šiuo adresu:

Vincas Aušra
19 Douglas Park, Bellshill,

atsisaukt 
[10]

Lanarkshire, • Scotland.

Pajieškau pažįstamos Katarinos 
Pukiutės, Daukšių kaimo, Kalvari
jos pav., Suvalkų gub.; grdėjau kad 
atvažiavo į Ameriką. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

P. Kazakevičius,
Rockford, III.Box 51,

Pajieškau draugo Teofilio Binkio, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Trašku- 
nų par., Gurckų sod.; meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių apie jį 
pranešti.

Jonas Baltakis,
P. O. Box 108, E. Arlington, Vt.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Pen- 
kovsko, Suvalkų gub., Vilkaviškio ap
skričio, Beržinių kaimo, gyveno Chi- 
cagoje. 
meldžiu pranešti.

Jis pats ar kas ji pažįsta

Ona Kubiliutė
1105 Olive st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pažįstamos Kazimieros 
Milket. Kauno gub., Telšių pav., 11 a- 
kių vai., girdėjau atvažiavo į Brook
lyn, N. Y. Ji pati ar žinanti apie ją 
malonės man pranešti.

Julius Paškevičia [12]
828 W. 34 St, Chicago, III.

Pajieškau Kurpiaus Vietos
Esu kurpius, moku darbą gerai, ku

rį jau šešis metus dirbu, esu nese
niai atvažiavęs iš Lietuvos, tai norė
čiau ir gaut vietą prie kurpių. Rei
kalaudami kurpiaus malonėkite kreip
tis laišku šiuo adresu:

J. KVEDARAS 
1910 Cottage avė-, Columbua, Ind.

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mane ant metų 

"Keleivį," "Laisvę,” "Kovą” arba ki
tokius laikraščius, prisiųsdami $2.00, 
tam duosiu knygų $1.00 vertės ir vie
ną iš laikraščių. Siųsdami pinigus, 
pažymėki t, kokių knygų norit: svie
tiškų, ar dvasišškų. Adresas: [12]

A. MIZARA
127 G Street, So. Boston, Mass.

KRIAUŠIUS
kuris praktikavęs per keletą metų 
kaip po Europos taip ir Suvienytų 
Valstijų didesnius miestus, norėtų ap- 
sigyvent tarp lietuvių apgyventoj 
vietoj, kur neperdideliam miestelij. 
Draugai, žinodami tokią vietą, teiksi
tės suteikt man žinią, už ką busiu la
bai dėkingas. [9]

A. L. SIUVĖJAS,
Rrandon avė.. Detroit. Mich.

Parsiduoda
Groserštoris ir Bučernė
Biznis yra varomas jau 10 metų, 

randasi lietuvių apgyventoj vietoj, 
priežastis pardavimo, savininkas ne
atbūtinai su svarbiu reikalu turi va
žiuot į Lietuvą. Prekė labai prieina
ma. Platesnių žinių gali reikalaut ir 
laišku arba ypatiškai atsilankyti po 
šiuo adresu: [10]

J. KETVIRTIS
83 Emerald st.. Gardner. Mass.

TIK už $1.25 per 40 DIENŲ
Biblija — tai yra visas šventas raš

tas seno ir naujo testamento, lietuviš
ka kalba parašytas išnaujo peržiūrė
tas (lotiniškomis raidėmis) Berline, 
1908 m., pusi. 848 ir 279, viso 1127.

Aplaikiau iš Europos labai daug 
knygų, bet dėl stokos vietos nėra kur 
sutalpinti. Todėl pasiružau išparduo
ti Bibliją po $1.25, nors ji kaštuoja 
$3.00. Už taip pigią kainą bus par
duodama tiktai per trumpą laiką, vė
liau gi bus brandesnė. Malonėkit pa
siskubinti nusipirkti. Aresas: [10]

K. J. INTAS
P. O. Box 1724, New Tark. N. T.



6 KELEIVIS

HUMORISTIKA Dabar davatkos vaikšti
nėja gatvėmis ir atidžiai tė- 
mija, kas kokiom kelinėm 
apsimovęs. šventakupris.

"juodina," jūsų atsakymą' 
patalpinsime.

i y

I

~ ‘A

Tai jau bus bedievis.
Mažas Jonukas nuėjo 

rapijinėn mokyklon. Vaikas 
buvo ant gatvės išaugęs ir 
tik tiek žinojo, kad moky
kloj yra "tyčeris."

Iš pirmos dienos atėjo ku
nigas ir pradėjo vaikus 
šokių dalykų klausinėti, 
tėjo eilė ir prie Jonuko:

— Kaip tavo vardas?
— Jonas!
— Well, Jonai, pasakyk, 

kas aš esu?
. — Tu tyčeris!

— Gerai. Na, o pasakyk, 
kas aš dar esu?

— Aš nežinau — drąsiai 
atsako Jonukas.

— O pasakyk, Jonai, ko
dėl mano rūbai taip ilgi?

— Nes tu turbut kelinių 
neturi!...

pa-

vi- 
A-

"Atpakutavojo kaip 
gyvulys”

Iš žemaičių likos atkeltas 
į Kupiškius kunigas. Atėjo 
kupiškėnas išpažintin ir ne
gali su kunigu susikalbėti. 
Kunigas ant galo liepė ku
piškėnui apeiti 15 sykių sta
cijas.

Kupiškėnas: — Kam mon 
toki sarmatu darai?

Kunigas: — Kad greiši- 
jai kai givolys, tai ir paku- 
tavok kai givolys!

"Kyp gyvulys!” mąsto 
sau kupiškėnas. "Tas mu- 
sėt žnočijas, kad mon reikė 
ait un visų keturių.”

Ir išėjęs iš bažnyčios ku
piškėnas pradėjo rėplioti 
ant visų keturių aplink 
šventorių.

Pan Kavlaičia.

Redakcijos atsakymai.

I
IKELIAUJANTI 

"KELEIVIO” AGENTAI
JONAS KULIS

i
I

GERIAUSIA AKUŠEBKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

WOMENS MEDICAL COLLEGE
Balti mere, Md.

.Pasekmingai atlieka savo darbę prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Bostou. 846 M. j Į

Dr.F. MatulaitisĮl
495 Broadway, So. Boston. į i

Valandos:
Nuo 19-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 0

Nedalioms iki 3 vai. po pietų į į

Nauji Raštai
Ben-Hur, istoriška apysa

ka iš Kristaus laikų, parašė 
Lew Wallace, sulietuvino 
Jonas Montvila, išleido "Ka
talikas," Chicago,* III. 472 
pusi.

Darbo žmonių Reikalai, 
parašė Kn. McGrady, sulie
tuvino A. J. Karalius, išlei
do "Liet. Žurnalas,” Chica- 
go, UI.

numirs,

į

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

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

3

dohn E. noiankreipkitės 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._______________________

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

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace-

S. Kičui. — Kadangi ko
respondenciją rašė visai ne 
ta ypata, kurią tamista ba
rat, tai tamistos raštelio ne- 
talpinam.

Girnakaliui. — Apie tą 
patį gavom jau nuo kito ko
respondento pranešimą. A- 
čiu.

F. Rugailai. — Keliais žo
džiais tamistos klausimųne- 
galima išaiškinti. Patariam 
perskaityti sekančias kny
gas: "Kodėl aš netikiu į 
Dievą,” "Žemės Istoriją,” 
"Astronomiją,” "Kaip atsi
rado valdžia” ir "Revoliuci
ją.”

Jurgio Sunui. — . 
prakalbas parašė kitas, 
čiu.

M. J. Kasimui. — Ačiū už 
prisiųstą iškarpą, bet apie 
tai buvo jau nesykį "Kelei
vije" rašvta.

J. J. N. — Vaizdelį "Blo
gai" gavome. Peržiurėsim.

Maikio Tėvui. — Tamis
tos eiles "Myliu tokias" įdė
sim į juokų skyrių.

S. M. Dami’sui. — Eilių 
sunaudot negalim. "Ilgą lai
ką" skamba labai gerai, bet 
mislis labai neaiški. Kas tas 
sargas ir kas tos šmėklos — 
negalima suprast. Kitos ei
lutės irgi neblogai skamba, 
bet ir čia mislies negalima 
suvaikyt. Kai kurie žodžiai 
visai nevietoj.

Piktvabaliui. — Laikraš
čiui netinka.

J. A. Kellev. — Permažai 
turim vietos, nespausdinsi
me.

J. T. Sz...—Dialogą "Blai
vas ir girtuoklis" gavom — 
bus geras.

Nieko nežinančiam.—Da
bar eina per "Keleivį" raš
tas "Žmogaus išsivysty
mas.” Šekit jį, o pamatysit, 
kad ištikrųjų žmogus buvo 
su vuodega, ir dasižinosit, 
kaip ji jam prapuolė. Pagal 
teisybės, tai ne vienam pa
rapi jonui vuodega ir dabar 
da labai pritiktų.

Piktadagiui. — Nesunau
dosime, nes žinia nelabai 
svarbi, o vietos pas mus la
bai mažai.

P. šeriniui. — Kaziriavi- 
mas — papeiktinas papro
tys, bet rašinėjimais tokių 
žmonių jau neišmokinsite. 
N espausdinsime.

A. Augunui. — Jūsų raš
telis tilps sekančiame nume
rije.

Asilui be vuodegos. — To
kius dalykus parankiausia 
butų vietiniuose laikraš
čiuose aiškinti, mums ne
paranku — nežinomi suti
ktai.

Jonui Sližiui. — Panašus 
atsitikimai visuomenei vi
sai neįdomus. Netalpinam.

Barbutės vaikinui. — Py
kti, kad "špitolninkai" besi
meldžiantiems kiša po nosia 
kaušą, nėra verta; geriau 
tenai neiti. Tamistos kore
spondencijos todėl netalpi
name; mat tuomi blogo ne
pataisome, kad blogai daro
me, o paskui guodžiamės.

J. D. Bendokaičiui. —Mu
sų visuomenės duosnumas 
aiškiai yra matomas iš aukų 
aukaujamų kovojantiems 
darbininkams. Iš čia irgi 
matomas darbininkiškas so- 
lidariškumas. Rašymas apie 
tai butų bereikalingas dar
bas.

J. A. Bražinskui. — Tami- 
• stos atsakymą p. J. Kavlai- 
čiai viešai skelbti negalime, 
nes jokiame laikraštije da 
nesame matę jo "draugijų 
iuodinimo." Jūsų raštą Da- 

■ silaikom. ir ieigu Dasirodvs. 
J kad p. J. Kavlaičia viešai

Apie 
. A-

KLAIDŲ ATITAISYMAI
Koresp. iš Rochester, N. 

Y., pasakyta, kad streikierė 
likosi nušauta 6 vas.; turi 
būti — 4 vasario.

6-tame ”Kel." numerije 
tilpo iš Great Neck, N. Y., 
korespond. apie D. Dauno- 
ros mirtį, kur pasirašo: K. 
Kaz— ir J. čeb—. Parašas 
turėjo būt P, Sapiega. Kas 
nori apie mirusį daugiau ži
not, lai kreipiasi: P. Sapie
ga, Box 403, Great Neck, L. 
I., N. Y. I

Dabar keliauja po Pittsbūr- 
go apielinkę.

V. PATALAVIČIUS 
Keliauja po Philadelphijos 
apielinkę.

Pas juos galite užsisakyt 
"Keleivį,” nes męs už juos 
atsakome.

"KELEIVIO" RED.

Ar nori, kad kiekvienas tavo doleris pa
sidaugintų j trumpą laiką ant $100.00?
Jeigu taip, pasikubinkite nusipirkti arti Bostono

Namą, Piečių bei Ūkę 
nes Bostonas nuo Gegužės mėnesio šių me
tų turės daugiau biznio negu, Brooklynas, 

ir galima tiketies, jog bus pilnai darbo dėl

20,000 DARBININKU

Negeros dūdos
Kunigas nupirko naują 

šėpą ir paskui su gaspadine 
iš to džiaugėsi. Staiga sus
kambėjo varpelis. Gaspa- 
dinė nenorėdama, kad ją čia 
kas atradęs pamislytų ką 
blogo, persigando:

— Kunige, kur man dabar 
dėtis?

— Lįsk Į šėpą I
Gaspadinė šmakšt Į šėšpą, 

kunigas uždarė ir įleido sve
čią. O tai buvo kanaunikas, 
kuris pamatęs naują šėpą, 
tuoj užklausė:

— O, nauja šėpa! Kiek 
mokėjai?... 6 ką joje laikai?

— O, nieko... taisėm var
gonus, tai senas dūdas su
dėjau.

— Šitaip. O man akurat 
reikia vienos dūdos.

— Kad jau senos, negali
ma grajit.

— Nagi pažiūrėsim — ir 
atidarė kanaunikas šėpą... 

Pan Kavlaičia.
Pavogė kunigo kelines
Tai tikras atsitikimas, 

ne baika. Vienas Paterso- 
no, N. J., kriaučius paėmė 
šventas klebono kelines iš- 
prosyt. Pareidamas užsuko 
i tautišką karčiamą, susiti
ko su draugais, stiklas po 
stiklo — susėdo ir kaziriuot. 
Ant galo kriaučius žiuri, 
kad nėra šventą kelinių. 
Nuėjęs pas kleboną žmogus 
teisinosi, kad tą šposą be
dieviai jam iškirto barzda- 
skutykloj.

o

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Todėl, jeigu kas mets po tiek’*darbininkų 
apsigyvęs Bostone ir jo [apielinkėse, tai
NAMAI, PLECIAI IR UKES 
pabrangs šimteropai. Todėl kas turite 25 
dolerius, ar daugiau, ir jieškote pirkti sau 
Namą, Piečių ar Ūkę, ant lengvų išmo
kėjimų ir atsakančiai, tai kreipkitės pas 
mus, o gausit dvkai adresus ir patarimus iš 

(12) 
LITHUANIAN ACENCY 

315 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

ANTANAS IVAŠKEVIČ, Mgr.

MENS IN CORPORE SANO

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

sveiki nervai.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 61.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

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

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

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

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

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

Visol ie 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 ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS
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Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias y patas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERĮS.

i

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j 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 Tmnila 822 Washington St.
• 1.1 11111114, BOSTON, MASS:

BRANG1AUSIS ŽMOGAUS

Fcigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeigu kenti nusilpnėjimį, tai gresia pa- 
I vojus uetik vl>am kūnui bei sveikatai, bet ir protui; dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
| reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yru sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
j aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
j daugiau gero padarysi'' kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelphios M.

K kiliko, kuris visada g"li suteikti tikra rodį, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt kraujį ir išgydyt nervus trumpam laike: už tai

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI, 
tai kitos visokies ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikutį, protį 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, nemigti ir neturėjimas apetito, skaudėji- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirlięs. nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusiu ligį, nuo peršalimo 
teipot kosėji ir skrepliuoji. sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip 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 tikrį pagelbį. tik visada reikia įsitėmyt adresį 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 knygį “DAKTARAS“: ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygę “DAKTA
RAS” kiekvienas gali apturėt. kuris tik prisius savo aiškiai parašytį adresį ir kelias Štampas 
užprisiuntimį Philadelphios M. Klinikai, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiądien dovanai.

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......................$1.00
Gyvasties Balsamas.........................75
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................ 50
Nuo kosulio..................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50 
Skilvinės proškos.........10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų...................... 25
Blakių naikintojas.......................... 10
Dėl išvarymo soliterio/.......... 3.00
Anatarinas plovimui......... .25
Nuo kojų prakaitavimo.. ... .25
Gydanti mostis................................ 50
Antiseptiškas muilas..........  .2,
Gumbo lašai..................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartoja;..os.
10*Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
S29 Bedford Avcnue Kampas North 4-tos ga.vės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 1®c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo..........................
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
Linimentas a'-ba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo................. ...
Nuo Reumatizmo.......... 50c. ir l.®0
Nuo lytiškų ligų...........50c. ir 1-00
Nuo dusulio............... .. ...............
Nuo kirmėlių........... ................. ..
Antiseptiška ronis. ...............
Nuo viduriavimo........................
Kastoriia dcl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų...............
Karpų naikintojas......................
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Atsišaukimas i visuo
menę, Brooklyn, N. Y.

kimams .................................. $9.00
"Vienybei Liet.” už atsišaukimų 

spaudų .....................................  $6.50
J. A. Kavaliauskui — raštininko lė

šos .......................................... $3.51

Viso per 1911 m. 
įplaukė ............
Išplaukė ..........Męs lietuviai, kurie jau 8 

sąvaitės kaip kovojame sun
kioj kovoj alkdami ir šalda
mi, šaukiamės Į visuomenę, 
Į jumi, gerbiamieji draugai 
darbininkai, tardami jums 
širdingą ačiū už jūsų pagel- 
bą musų kovoje, per ką męs 
galėjome atsilaikyti per 8 
sąvaitės. Bet atminkite, kad 
per tiek laiko, tokiai dideliai 
miniai reikėjo pragyventi ir 
dabar daug sunkesnis strei
kierių padėjimas. Daugelis 
šeimynų su mažais kūdikė
liais neturi duonos kąsnio; 
ateina motinos su vaikučiais 
pas unijų komitetą prašyti 
pagelbos. Verkia motinos, 
verkia ir vaikučiai, neturė
dami' kuo maitytis. Namų 
savininkai meta jų rakan
dus lauk, veja iš stubų ant 
šalčio.

Sunku yra bėdnam darbi
ninkui kovoti prieš tuos be
širdžius sočius kapitalistus! 
Tečiaus ir tie beširdžiai jau 
mato, kad ir nevalgę darbi
ninkai laikosi tvirtai prie 
savo reikalavimų ir negrįž
ta dirbti, iki išpildys musų s. L. a. 251 kp.^chieago, ni 
reikalavimus.

Mieli draugai darbinin
kai! Atkreipkite savo žvil
gį į musų kruviną kovą, šel
pkite kiek galėdami mus ba
daujančius rubsiuvius! Jū
sų aukos duoda mums didelę 
paramą, tvirtina mus ener
giją, o musų laimėjimas y- 
ra ir jūsų laimėjimu. Juo 
pirmiau mus sušelpsite, tuo 
didesnę paramą duosite ,nes 
aukos mums badaujantiems 
labai reikalingos, palaikyki
te musų spėkas kovoje, "kac 
nekristume.

Nuo pradžios streiko, 3( 
gruodžio, pereitų metų, iki 
17 vasario, 1913 m., gauta iš 
visuomenės $2,375.51, iš ge- 
nerališkos valdybos $2.500. 
Išviso gauta pašelpos $4,875 
51c. Streikuojančių yra 
virš 2,000 žmonių, taigi ant 
kiekvieno išpuola po 2 dole
rius su centais. Iš šito gali 
visuomenė suprasti, kad iš 
tų aukų pragyventi 8 sąvai- 
tes negalima, kad daugelis 
kenčia badą. Pašelpa būti
nai reikalinga, ir manome, 
kad visuomenė tai pati su
pranta ir ji pasistengs mus 
sušelpti.

Presos Komitetas, 
Jos. Lapinskas 

W. Šibunauskas, 
J. Czižius.

101-103 Grand Street, 
Brooklvn. N. Y.

v
Atskaita Liet. Imigr. Selp 

Draug. Už 1911 metus.
ĮPLAUKIMAI 

AUKAVO:
Seime Sąryšio Liet. Pašelp. Drau

gysčių Am., Baltimore, Md., $8.50 
Ant. Rutkauckas, Chicago, III., $5.00 
Dr-stė Šv. Juozapo, Waterbury,

Conn., ........ ......................... $10.00
Liet. Neprigulmingas Kliubas, Chi

cago, III., .............................. $10.00
Dr-stė D. L. K. Gedemino, Seattle,

Wash„ .................................. $41.00
Liet. Ukėsų Kliubas Dekalb, III. $1.60 
Liet D. K. Gedemino Kliubas, Ha-

verhill, Mass., ...................... $6.30
Teatrališka Dr-stė Aidas, Water-

bury, Conn., .......................... $1.55
Al. Zalpis, S. Omaha, Neb., .. $4.50 
Dr-stė D. L K. Gedemino, Roches

ter, N. Y.,.............................. $10.00
Dr-stė Lietuvos Sūnų, Waterbury,

Conn., .................................. $28.21
Dr-stė šv. Juozapo, Binghamton,

$6.71 
Liet. Ukėsų Kliubas, Dės Moines,

Iowa, ...................................... $5.00
Draugystė šv. Kazimiero, S. Bos

ton, Mass., •••••••••••••• $10.0b 
J. Bacevičia, Scranton, Pa., .. $2.21 
Brockton, Mass., laikytas 30 rūgs.

balius naudai L. I. s. Dr-stės, at
nešė pelno ..........................; $23.85

METINES MOKESTIS:
Dr-stė švento Juozapo, Passaic, 

N. J., ...................................... $10.00
Liet. Politiškas Kliubas, New York 

City, ...................................... $21.00

$205.47Viso per 1911 m..................

IŠPLAUKIMAI:
V. J. Daunorai už čekių iškolekta- 

vimą ...................................... $0.70
St. Jankauskui už štampas atsišau-

Lieka ant 1912 m.

UŽ 1912 METUS

$19.71
$205.47

19.71

, Pasekmės balsavimo rinkimuose 
Liet. Imigr. Šelp. Dr-stės vir

šininkų 1913 metams.
I pirmininkus: St. Jankauskas iš

rinktas 469 balsais, prieš K. Vaš-1 
kevičiaus 189 balsus ir J. Kralikaus- 
ko 58 balsus.

I raštininkus: A. M. Stanelis iš
rinktas 474 balsais, prieš V. K. Rač- 

. kausko 229 balsus.
I iždininkus: P. Vaiceliunas išrink-1 

tas 365 balsais, prieš V. J. Daunoros : 
251 ir J. Daminausko 94 balsus.

I iždo globėjus išrinkti: A. Stanke- 
vičia 257 balsais, J. Duobinis 243 bal
sais ir K. Linarta 241 balsu, prieš 
M. Truskos 240 balsų, J. Brazausko 
87 balsus ir M. Stanio 67 balsus.

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

AUKAVO:
J. Martinaitis, Union City, Ct.,
SLA. 74. kp. Chicago, III., .... $5.25 
Lietuvių Nepr. Kliubas, Du Bois,

Pa............................................. $11.00
Dr-stė D. L. K. Gedemino, Rhone,

Pa., ......................................... $2.55
Dr-stė D. L. K. Gedemino ir SLA.

199 kp. Hartshorne, Okla., .. $2.70 
Liet. Ukėsų Dr-stė, So. Boston,

Mass., ................................. $10.00
Dr-stė Let. Darb. Pagelbos, Court- 

ney, Pa., .............................. $10.00
Liet. Neprigulm. Kliubas, Los An

geles, Cal., .......................... $10.00
T. M. Dr-stės 53 kuopa, Clinton, 

Ind., .........................................  $3.80
Liet. Neprigulmingas Kl., Benld,

III., ......................................... $5.00
Dr-stė D. L. K. Vytauto, Benld,

III., ......................................... $5.00
Nuo pavienių iš Benld, III., .. $1.65
Dr-stė švento Juozapo, Norwood,

Mass,. /
Draugystė Liet. Sūnų, Plymouth,

Pa............................................... r
Dr-ste šv. Petro ir Povilo, West- 

ville, III., .............................. f
DNStėYšv‘ Juozapo’ Binghamt$5 30 bintis prie žemės?
J. G. Gegužis, Š. Boston, Mass. $1.00 L. Binkus.
Dwff. S.vent0.. Antan°’...ATSAKYMAI 
D. L. K. Vytauto Politišk. Kliubas,

Wilkes Barre, Pa.,..............  $11.65

$9.54 2)

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

Kamp. Dover ir Albany bL, 
BOSTON, MASS.

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

Phone Canal 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.

Waltz» Two Step ir kitokių 
Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip 
kint niekur kitur.

PROF. JULIUS 
1836 S. Halsted st..

Nuo 9 ryto iki

negali išmo- 
[8] 

SILSKO 
Chicago, IIL 
11 vak.

Skaittykit ir platinkit "KELEIVį.”

Ei, Vyrai. »isi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieiuanaaus.a ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadvay ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

F. J. Bagočius.

Tiesy patarimai
KLAUSIMAI

1. Jei žmogus išvažiuoja iš 
Rusijos neatsitarnavęs ka
riumenės, kaip senas turi 
būt, žmogus, kad parvažia
vus jam neimtų jo į kariu
menę?

2. Jei vienas brolis pragy
venęs Amerikoj suvirš 10 
metų, o antras Lietuvoj par-$1.62'

---, ------ -t, - ------------ ------------ -- v x----
• • • • —J®;00 duotų abidvi, savo ir jo, da- 
....... $12.20 lis, ar gali amerikietis ka- 
Binghamton, j ’ * ‘ ~ ~ ".......... $5.30 '

METINĖS MOKESTIS:
L, .. $1.00 

S. L. A. 7 kp., Pittston, Pa., .. $5.50 
Draugystė šv. Jurgio, Passaic,

. J., •»••••••••••••••..•• $4.20 
Dr-stė D. L. K. Algirdo, Jersey

City, N. J., .......................... $25.00
Dr-stė Švento Antano iš Padvos,

Westville, III., ...................... $5.55
Draugystė šv. Jurgio, Norwood,

Mass., ...................................... $5.20
Dr-stė D. L. K. Ringaudo, Harri

son, N. J.,.................................$15.00
Dr-ste Palangos Juzės, Nevvark,

N. J.......................................... $30.00
Liet. Neprigulmingas Kliubas, Ne

vvark, N. J., .......................... $6.00
Liet. Polit. Neprig. Kliubas, Harn-

son, N. J., .............................. $3.80
Dr-stė Šv. Jono Krikštytojo, Jersey

City, N. J.,..............................$7.00
Liet. Atlat. Ukėsų Kliubas, Brook

lyn, N. Y., .......................... $25.00
Dr-stė švento Jono Krikštytojo,

Witson, Pa., .......................... $8.80
Draugystė švento Mykolo, Newark,

N. J., $5.00
Dr-stė švento Juozapo, Newark,

N. J., .....................................  $10.00
Dr-stė Daktaro V. Kudirkos, Cleve- 

land, Ohio, .......................... $13.10
Lietuvių Jaunuomenės Kliubas,

Nevvark, N. J.,...................... $10.00
Draugystė Lietuvos Sūnų, Worce-

ster, Mass., .......................... $26.00
Dr-stė D. L. K. Vytauto, Roslyn,

Wash„ .................................. $12.20
Dr-stė Lietuvos Dukterų, Cam

bridge, Mass., ...................... $6.36
Dr-stė Scenos Mylėtojų, Nevvark,

N. J., .................... $5.00 
Liet. Sos. S. A. 11 kuopa, Nevvark,

N. J., ...................................... $2.00
Laisvės Dr-stė, Nevvark, N. J., $3.00 
Dr-stė Šv. Jono Krikštytojo ,Yon- 

kers, N. Y., .......................... $14.20
Draugystė Šv. Jurgio, Nevvark,

N. J„ ..................................... $10.00 Į
Liet. Soc. S. A. 19 kp., Brooklyn,

N. Y., ...................................... $3.60
Liet. Apšvietos Dr-stė, Brooklyn,

N. Y., ...................................... $3.00
Dr-stė Šv. Jono Krikštytojo, Jersey

City, N. J.,.............................   $4.00
Dr-stė Lietuvos Sūnų, Cambridge,

Mass., ................................. $20.00
Dr-stė Sunu Liet. Didvyrių, Spring

Valley, III............................... $10.00
Draugystė Vienybė, Brighton,

Mass......................................... $17.00
Dr-stė D. L. K. Gedemino, Seattle,

Wash....................................... $15.00
Dr-stė D. L. K. Vytauto, Nevvark,

N. J........................................... $2.20
Dr-stė Šv. Izidoriaus, Artojo, Chi

cago, III., .............................. $10.00

I

Viso per 1912 m. $475.29

IŠPLAUKIMAI.
V. J. Daunorai už čekių iškolekta- 

vimą .......................................... $1.40
Slovėnų Imigr. namui .......... $10.00
”Vien. Lietuvninkų” už talpinimų 

viršininkų adresų .............. $13.00
"Keleiviui” už sųnarines korte

les .......................................... $10.00
Montvilai už 2 knygas ir kitas 

smulkmenas .......................... $2.90
S. Jankauskui, pirm., kelionė Imig.

Dr-stės reikaluose .............. $3.60
St. Jankauskui, pir., už išlikimų iš 

darbo ..................................... $2.50
A. M. Staneliui už L. I. D čarte- 

rį ......................................... $15.00
”Kel.” už atspaudimų atsišaukimų 

ir konvertų .......................... $5.90
St. Jankauskui stampos atsišauki

mams ..................................... $9.00
A. M. Staneliui, rašt., stampos, 

knygos ir popiera .............. $4.83
Soard direktorių ir cent. komitetų 

kelionės .................................. $6.65
”Kel.” už konstitucijų ir nominaci

jos blankas .......................... $26.10
Geležinė L. I. š. D. antspauda $3.50 
J. H. ....................................... ‘
nuo 19 

1913

Staknevičiui, atstovui, alga 
rugpiučio, 1912 iki 3 sausio, 
metų .......................... $192.50

Viso
Nuo pradžios iki 1 sausio 1913 m.

Aukų ...................................... $305.49
Metinės mokesties .............. $375.27

per 1912 m. $345.88

Viso įplaukė $680.76.
Vuo pradžios iki 1 sausio išmokė

ta .......................................... $365.59

landasi ant rankų iki 1 sausio
1913 m.................................. $315.17.

L. I. D. rait. A. M. STANELIS.

“«wo”

1. Rusijoj ima į kariume
nę iki 45 metų. Jei parva
žiuotų žmogus taip senas, 
tai, nors i kariumenę jo ir 
neimtų, vienok gali kitaip 
bausti, pagal Įvairius Įstaty
mus, nors vargiai jau kas 
ten kabinėsis.

2. Priklauso nuo to, kokiu 
budu antrasis brolis prisisa
vino tą žemę. Greičiausia, 
kad galima, vienok jei, pa- 
dėkim sau, dalykas yra ši
taip : tėvas miršta; žemę 
palieka vaikams. Amerikie
tis per 10 metų neatsišaukia 
prie savo dalies ir nustoja 
tiesos kabintis. Jei palieka 
žemę keno nors globoj, pa- 
rendavoja, ar panašiai, tai 
per 10 metų neatima visų 
tiesų nuo Amerikiečio.

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

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

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

Parašė 15c.

15c.

DOVANOS
Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, stalinis 
laikrodis su muzika, Armonika, 
Drukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gaut visai dykai, reika
laukit tuoj platesnių žinių, įdeda
mi markę dėl atsakymo. Adre
sas: (10)

ENGL. ASIATIC TOBACGO CO
DEPT. A—22

111 E 7 st., New York, N. Y.|

Kalendorius
1913 metams

Profesorius medicinos

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

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

Z
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 

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

JURGIS STANAITIS 
453 8roadway So. Boston, Mass

Išmokant po 10 centų
Jys nusipirksite puikų Gramofoną.
Pasiųsime kiekvienam teisingam žmogui ta puikų 
Gramofoną, kas tik suligs mokėti po 10 ceutų die 
ną. Su kiekvienu pas mus nupirktu Gramofon 
duodame suvis DYKAI 6 dubeltavus rekordų (12 
muzikos šmotelių) įvairių lietuviškų dainų, šokių. 
maršų ir t.t., kuriuos kiekvienas gal sau išsirinkti 
pagal savo noro ir megimo. Rašykite tuojaus kata- 
logo. kurį sykiu su informacijoms duodam dykai. (12)

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

PASARGA: Arti gyvendami galite atsilankyti pas mus ypatiškai.

Kovo men. pradžioje 1913 m. Baltimorej pradės eiti
SĄVAITINIS DARBININKŲ LAIKRAŠTIS

“Pirmyn” leidžiamas darbininkų bendrovės (iš 16 žmonių). 
“Pirmvn” bus pilnas žinių iš darbininkų gyvenimo ir judė-

11 jimo visose pasaulio šalįse.
“Pirmyn** fllins "prilRstraipsnius iš dailiosios literatūros ir 

Airillyll įvairių mokslo šakų.
“Pirmvn” nuolatos bendradarbiaus ištisa eilė geriausių ra- 

ririllyll šytojų iš Europos ir Amerikos.
GPirmvn” redaguos išėjęs mokslus Europos (Peterburgo ir 

Berno) universitetuos juristas P. GRIGAITIS.

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

papuoštas gražiais paveikslais.
rruRiNYS.:

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

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

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

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

TEMYKIT! Kadangi kalendorių jau ma
žai teliko, tad pasiskubinkite užsirašyti, nes 
vėliaus gali pritrukti. Adresuokit taip:

28 Broadway, So.Boston, Mass

Siutus

2M

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 

J išveizdos ir būna tvirtesni.
f Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyryjir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston,J21013.“Pirmyn” Kaina: Įuvieo- valstijose metams $1.50.
* Pusei metų — 80 centų. -■

Maskolijon — 4 rubliai. Kitose šalįse kaina metams $2.00.

Prenumeratą siuskite šiuom kartu bendroves iždi
ninkui šiuom adresu:

J. A. SHUPPAS, Box 235, Minersville, Pa 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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8 KELEIVIS

|Z Ą C MIIMę ! *in- Kiti sužeisti lengviau. 
ITIUIUO Ant rytojau^ 20 vasario,
D Ą Č A M Ą atsitiko kitas kraujo pralie- 
lvrlOUivlrl jimas, kuris taip pat prasi

dėjo iš policijos ir valkatų 
provokacijos. Buvo taip: a- j 
pie 200 pikietuojančių strei
kierių nuėjo East Bostonan 
ant Border gatvės pas R. H. | 
Evans dirbtuvę, kur dirba 
16 merginų, kad atkalbinti 
jas nuo darbo. Pikietai ra
miai sau vaikštinėjo po gat
vę, laukdami, pakol išeis iš 
dirbtuvės darbininkės. Val
katos, kurie visuomet jieško 
progos pasimušti, užpuolė 
ant vieno streikierio, kam 
turi lazdą rankoj. Įsimaišė 
policija. Streikierį parmu
šė ant žemės, suspardė ir a- 
reštavo. Atvažiavus polici
jos vežimui, policija da du 
streikierių pagriebus įgrū
do vežiman. Valkatos ant 
tiek įsismagino, kad tik iri 
jieškojo progos prisikabinti Į 
orie pikietų. Išėjus streik- 
laužėms iš darbo, policija 
jas apsupo ir nulydėjo link 
Centrai skvero. Streikieriai < 
ramiai sekė paskui. Tarpe 
streikierių ir streiklaužių į- 
sispraudė gauja valkatų ir 
užblokavo gatvę taip, kad 
policija streiklaužius nusi
vedė^ streikieriai paliko at
skirti. Dabar valkatos išsi
traukė revolverius, švinines 
"biles," misingines buožes 
ir pradėjo streikierius muš
ti. Prasidėjo sumišimas. 
Policija paleidus streiklau
žius ir sugrįžus neareštavo 
valkatų, bet rinkosi tuos, 
kurie buvo valkatų sumušti 
ir dar mušami. Keliose vie
tose, kur streikieris gulėjo 
sukruvintas ir valkatos ji 
vis dar spardė, policija ats
tume valkatas sakydama, • 
"We’ll take care of him” ir 
areštavo sumuštą streikie
rį. Buvo net tokių atsitiki
mų, kad streikieriai pasiga
vę valkatą norėjo įduot po
licijai. Policija gi valkatą 
paleido o ėmė tuos streikie
rius. Ir taip 14 streikierių 
liko areštuota, tame tarpe 5 

jletuviai, visi beveik su kru
vinomis galvomis, o pikta- 

i darių nesuimtas nė vienas. 
Dviem streikieriam polici
jos nuovadoj užsiuvo žaiz
das, o trįs liko nuvežti į li- 
gonbutį; tų suskaldyti gal
vos kaulai. Iš viso čia su
žeista apie 40 streikierių. 
Bet visgi šita dirbtuvė sus
tabdyta.

Darbininkai turi atsimin
ti, kad tai katalikiškoji de
mokratų valdžia jiems taip 
"gerina? būvį.

24 vasario Bostone buvo 
streikuojančių rubsiuvių 
paroda. Apie 4,000 rubsiu
vių su benu ir vėliavomis 
perėjo didesnėmis Bostono 
gatvėmis, parodydami val
džiai ir kapitalistams savo 
vienybę ir neužsiganėdini- 
mą egzistuojančia tvarka. 
Valdžia, tikėdamosi riaušių, 
sutraukė policiją, kuri raita 
ir pėsčia lydėjo parodą, kaip 
išalkę vilkai, laukdami 
kraujo. Bet streikieriai, 
kaip visuomet, užsilaikė la
bai ramiai ir. paroda užsi- 
baierė kuograziausia.

Dabar tik laukiama, kada 
išeis 10,000 moteriškų dra
panų siuvėjų j streiką.

Abelnai imant, streikas 
eina geron pusėn. Pereitoj 
nedėlioj prezidentas Zom 
pranešė, kad 12 didesnių

Westville, III. — 2 vasario 
LSS. 26 kp. parengė prakal
bas. Kalbėjo T. Dundulis a- 
pie bedarbes ir rubsiuviu 
streiką. Aukų streikieriams 
surinkta $20.75; socijalistų 
kuopa paaukavo iš savo iž
do $10. Pinigai pasiųsta per 
"Kovos" redakciją. Darbai 
čia eina blogai.

S. Uzdrevaitis.
Scranton, Pa. — 5 vasario 

mirė "Keleivio” skaitytojas 
Motiejus Kaminskas. Geras 
ir veiklus buvo žmogus. Kn. 
Mickevičius palaidojo jį su 
bažnytinėm apeigom. Na- 
bašninkas buvo iš Suvalkų 
gub., Veiverių gm., Gudelių 
kaimo. Palaidojimu rūpi
nosi jo brolis Vilimas.

V. Kamiskas.
E. Arligton, Vt. — 21 sau

sio pro čia praėjo smarkus 
lietus su žaibais ir perkūni
ja. Kaip žiemą, tai gana ne
paprastas apsireiškimas.

H. Buceraitis.
Baltimore, Md. — 22 saus. 

LSS. 14 kp. apvaikščiojo 
"Kruviną Nedėldienį" Kal
bėjo J. Gaigalas iš Philadel- 
phijos. Deklamavo M. Li
sauskaitė. Po tam buvo per
statyta "Paskutinė Banga." 
New Yorko streikieriams 
surinkta 14 dol. su centais.

K. J. Geleželė.2---------
Ansonia, Conn. — 2 vasa

rio buvo p. Petrausko kon
certas. Žmonėms geriausia 
patiko dzūkiškos dainos. 
Vienam saliuninkui besijuo
kiant net suolas lūžo. Kitas 
gi tautietis iš to džiaugsmo 
atsistojo ir iškėlė degtinės 
bonką, o kada p. Petrauskas 
patęsė savo balsą, jis sušu
ko: "Rėki, kaip iš gramofo
no !” J. G. Farmeris.

Worcester, Mass. — "Ke
leivio” No 7 tūlas Ką-tik-at- 
važiavęs rašo apie V. Š. P. 
ferus ir sako, kad žmonės 
buvo neužganėdinti, nes bu
vę garsinta dainos, dekla
macijos ir prakalbos, o ant 
ferų to nebuvę. Tas netie
sa. Dainos buvo per tris va
karus: seredoj, ketverge ir 
pėtnyčioj. Ketverge buvo 
ir prakalbos — kalbėjo T. 
K. Tiesa, žmonių buvo ne
daug, bet pelno vistiek liko 
apie $200..

Komitetas: J. Jebluckas, 
Z. Pinšiutė ir K. F. Dirvelis.

»
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Vietinės Žinios
Rubsiuvių streikas ir polici

jos žvėriškumas
Pereitoj sąvaitėj East 

Bostone buvo du kruvini su
sirėmimai streikuojančių 
rubsiuvių su policija ir val
katomis.
Vienas susirėmimas įvyko 

19 vasario, 4 vai. po pietų, 
ant Border gatvės. Polici
ja, kuri uoliai gina kapitali
stų reikalus, susodino strei
klaužius į automobilių, kad 
pavėžėti juos nuo dirbtuvės 
namo. Tuo tarpu prisirin
ko daug streikierių aplin
kui. Policija pakurstė kelis 
valkatas, kad tie išskirsty
tų streikierius. Pradėjus 
valkatoms žmones stumdyt, 
kiti pasipriešino ir prasidė
jo muštynės. Policija tuo
met išsitraukė lazdas ir pra
dėjo lieti streikieriams per 
galvas. Apie 12 žmonių li
ko sukruvinta. Morrisui 

cr anskiui policistas sutru- 
-- w lazda nosies kremzlę ir 

vietose perkirto vaisku
jankiai sn™uštas valkatų.
' .odų reikėjo vežti ligonbu- 

K

* ko sukruvinta. Mornsui 
^PcY anskiui policistas sutru- 

w lazda nosies kremzlę ir 
ui^el^se vietose perkirto eral- 

Angelo Mucsado likos

I

firmų jau pasidavė ir apie 
1,000 rubsiuvių grįžta į dar
bą. Tik vienybės, o visi jie 
pasiduos.
Unija padavė policijos vir

šininkui O’Mearai skundą 
ant policijos, kuri pereito j 
sąvaitėj sukėlė riaušes.

Pereitoj nedėlioj liet, so- 
cijalistai buo parengę pra
kalbas parėmimui streikuo
jančių rubsiuvių. Tam tik
slui aukų surinkta 12 dol. su 
centais.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 
Town of Lake, Chicago, 1IL 

ADMINISTARCIJA:
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st., Chicago,
Vice-prez. F. A. Misius 

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

1644 W. 47 st., Chicago,
Turtų sekr. S ta n. Vaitekaitis, 
4537 So. Hermitage avė., Chicago, III 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, I1L 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st., Chicago, III

iu.
I1L

I1L
i

ŠOKIAI.
Socijalistų salėj subatomis 

vakarais atsibuna šokiai. 
Nemokančius mokina šokti. 
Nepamirškit ateit visi!

Pereitoj subatoj 60-ta L. 
S.S. kuopa statė ant scenos 
komediją "Vagįs.” Sulošta 
gerai ir publikai labai pati
ko, ką liudijo nuolatinis juo
kas ir ilgi delnų plojimai. 
Po perstatymo buvo šokiai. 
Nors oras buvo labai negra
žus, bet žmonių prisirinko 
tiek, kiek tilpo svetainėn. 
Vakaras buvo labai gražus 
ir linksmas. Pelno kuopai li
ko, rodos, daugiau kaip 100 
dolerių.

Po Velykų ant rytojaus, t. 
y. panedėlij, ta pat kuopa 
statys toj pat Dahlgren sa
lėj "Prerijų Žiedą" ir "Ado
mą su Jieva."

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 

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

I

I

VISŲ ATIDAI!
Jeigu kas nori pasibudavot NA

MUS, tai turi gerai apsirokuot, 
nes NAMUS pasibudavot nėra 
mažmožis. Bet prie sąžiniško 
KONTRAKTORIAUS, tai pada
ryt labai lengva. Taigi K. ŠEŠ
TOKAS tuom yra. Jis turi dide
lę praktiką tame biznije ir visa
me teisingai elgiasi. Norint bū
davot NAMĄ atsikreipkit, o už- 
tikrinam kad visame gausit tei
singą vertę pagal sutartį. [12]

Kazimieras šeštokas
Carpenter&General Contractor. 

1645 Wabansia avė., Chicago, III. 
Tel.: Monroe 2545.

Visoks patarimas uždyką. Dar- 
ba gvarantuoju.

Parduodam laivakortes iš Ant- 
werp’en tiesiog į Chicagą (ne per 
Angliją).

— $47.00 —
Taipgi laivokortes per Hamburgą, 

Bremą, Rotterdamą ir Libavą. Da
bar laikas pirkti laivakortes, nes 
jų kaina gali pakilti.

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

Lake sts^ Chicago, IIL

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiaiNamus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVIL, 

SO. BOSTON, MASS.

ir

i D-RAS ST. ANDRZEJE WSKI

. Kaip tapti Suvienytą Valstijų piliečiu
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 

Į lietuviškai...........................................15c
Legališki žmogžudžiai.

Tragedij'a 3-juose aktuose, la
bai gera perstatymui..................... 10c.
----- — -

0 KAS ČIA? DAUGYBĖ 
PIGIŲ KNYGŲ!

J Vadas prie moterystės. Naudinga 
knygelė norintiems apsipažint su 
moteryste, .................................. 15c

Teisinga paslaptis. Čia išaiškina
mas ženybinis gyvenimas, kurį 
turėtų pažint kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina.. 25c 

Morališkas kabalas, iš Saliamono 
knygų, su daug štukų ir burtų 15c 

Burtininkų paslaptis būrimas iš ka- 
zvriu, taipgi gali išmokt magišku 
štukų ......................................... 25c

Senovės baj’oru malonė arba maj'au-
ka dėl mužikų .......................... 10c

Pasakos, pritikimai, veselios ir juo
kų dainos, .................................  20c

Vabalnikėnų dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Valaskas 25c 

Dainos vasaros grožybių, tai viena 
iš naujausių dainų knygelė .. 20c 

Apgailestavimo balsai; graži dainų 
knygelė .....................................  10c

Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
rankus mokintis angliškai • • • • 20c 

Mokslas, sveikata ir kultūra, kuria 
privalo visi jauni žinot ............. 25c

Dvasiški vadovai ir farmazonai.
gražus skaitymas .. . .................. 10c

Krikščionybė ir socijaiizmas. nau
dinga katalikams perskaityt_ .. 15c 
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį i- 

mant nemažiau kaip už $5.00.
Pasarga: pinigus visados siųskit su 

užsakymu knyerų, nes ant paskolos 
niekam nesiunčiam. Pinigus eralima 
siųst Registruotu laišku arbaMoney 
Orderiu. Suma, nesiekiančią dolerio, 
ealima siųsti krasos markėmis. Siu
skit šiuo adresu: V [12]

STASYS VALASKAS 
iftfitM Curt’s ?ve.. Chicago. III.

I

I

M

Draugysčių reikalai

Iii

III

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

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

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

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

712 — 17 pi., Chicago, III. 
Kasierius — Vincas Paplauskai,

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

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

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

LIET. IMIG. ŠELP. DR-STĖS VIR 
ŠININKAI ANT 1913 m.

Pirmininkas, St. Jankauskas,
350 Newark st, Hoboken, N. 

Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius, 
184 New York avė, Newark, N. 

Sekretorius, A. M. Stanelis,
211 Jefferson st., Newark, N. J. 

Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley avė., Newark, N. J.

J.

j.

Severos
Škilvinis
Bitteris į

(Severa’s Stomach Bitters) I

yra nesulyginamas vaistas nuo 
viduriu silpnumo ir uuo gru- 
mulia''imo betvarkės.

Priduoda sveiką apetitą, 
Iššaukia išplaukimą šoku, 
Prešalina negrumuliavimą, 
Grąžina normališkas jiegas.

Puikus sustiprinantis vais
tas nusilpngjusioms ypa- 
tonis. Kaina SI už buteli.

Severos
Balsimas 
Plaučiams 
(Severa’s Balsam for Lungs)

išlaikė ilgametini bandymą, 
dauginus negu trečdal šimt
mečio. Imkit ji, kada tik rei
kalaujat vaistu nuo

Kosulio, Peršalimo. 
Užkimimo, 
Falšyvo krupo, 
arba Gerklės kataro

Kaina 25<-.

Aptiekose. Reikalaukit* 
veros. Jeigu aptiekorius 
neturėtu, reikalaukito stačiai 
nuo musu. Reikalaudami gy
dytojo, verto užsitikėjimo pa
tarimo, rašykit pas:

■

Lili VUUlIUll VVi

Užlaik-- geriausį
Elip, Vyn% Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.
Į 362 2nd st.. So. Boston.

Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

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, savininkes 
18 Broadway> S Bostcn, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri

siusimu

I RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$45.00

; $60.00
Kursk
Czar — Kovo (March) 8
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

— Vasario (Feb.)

$35.00
$50.00
$70.00 

• 22 d.
dieną.

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
rvs J >• • j • • • koks tik kada nors antDidžiausis atpiginimas degtines ir wnų

■ buvo padarytas.
1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY*50c. 5 kvortos tik $2.00.

1 Bonka BRANDES arba DEGTINĖS 75c. 1 kvorta PORTIVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.

Męs parduodame viską sykiu tik už....... ..........................................$ 1.00.

!!! ŠALIN NULIŪDIMAI !!!
• ••

4MOFONAS Ant ‘bAiOKESCK) Po 10c. DIENAI.
.Ie:gu sutinkate mokėti po 10 centų į dieną, tai ai.<»iųsinse Jums ;*nt 

kreditoKlabai g.ažų PL ■ ITISį GR \-MoFOSĄ snkiu su (i rekordais (12 
komjoziciju) jva rių lietuvi kij daii ij, valcų, puireptinių, apsuktinių. 
polkų ir maišų, kuriuos tik sau išsirinksite. Musų Gramofonų geruma 
GVAKANTU*,JAME Uiek'ienam rašvta gvarancija. NUSIUSI’• E JUil 
NAUJUS SPEC1JALIUS REK<)RIlU> LIETUVIŠKUS, RUSINIŠKUS ir 
RUSIŠKUS. Rašykite tuoj vs, reikalaudami katalogo ir informacijų, 
įdedami krasos ženklelių dėl apmokėjimo pasiuntimo. (12)

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

i

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokia Bodu Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų 
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą Ilgu, Negruomulavima, Užsikišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstu ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprįjemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpneimų, Užnuodijimų Srauja arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai igautu Nesveiknmų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, I 
Ntisilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų. privatišką i ir paslapta, sava namie. Knyga ta< 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboį Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas

Dykai 
dėl

Keliaujantis Lietuvis Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailins rubus. Mano t a vorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Ta vorai gvarantnojami. Prekės žemos.

Aš kelia'ju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Priburu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKOIUIS
Bolyoke, Mass.

Viru
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedgs, sergantis ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gauto! Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet vii tęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skol^ ir užmolciesni. Męs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neilovinsi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra aiuntama su ■ŽVOkitlf P«it| prMtl* ir alpaiatytM kontarti taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia 
talpina.
DR. JOS. LISTER A C0 . L 804. 208 N. FWh «ve.. Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamista. prižadeimu siusti Vyžai Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė................ . ............... ............................................. .......... .....................................................................................................................................

»




