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Iš Rusijos.
Didelis gaisras Japonijos 

sostapilėj
Tokio. — 19 vasario ugnis 

čia prarijo 3,000 triobų ir 
15,000 gyventojų paliko be 
pastogės. Tūkstančiai tų be
namių turėjo nakvoti par
kuose, po atviru dangumi, 
kareivių saugojami. Ugnis 
kilo išganimo armijos buvei
nėj. Didelis vėjas taip grei
tai gaisrą išpūtė, kad į ke
lias valandas jau liepsnavo 
šimtai namų. Japoniečiai 
atsišaukė į savo tautiečius 
Amerikoj prašydami aukų. 
Anglija augins savo tabaką 

Londonas. — Ateinančią 
vasarą Anglija bandys au
gint savo tabaką. Tam tik- 

! slui paskirta 100 akrų že
mės, kurią užsės atvežta iš 
Amerikos tabako sėkla.
Rusijos revoliucijonieriai 

i skundžia Japonų valdžią
Paryžius. — Rusų baro

nas Igor Tilinski, kuris da
bar vieši Šveicarijoj, sakosi 
turįs nuo rusų revoliucijo- 
nierių įgaliojimą skųsti ja
ponų valdžią ant 70 milijo
nų dolerių. Baronas Tilin
ski jau teiraujasi apie tai su 
tarptautiškų tiesų advoka-

Šiomis dienomis, katalikų tais ir netrukus busianti už- 
bažnvčioje, Lodziuje, darbi- vesta byla.
ninkas Jablonskis akmeniu Ir štai iš ko išeina proce- 
sužeidė kunigą-spaviednin- sas. Prasidedant Rusų-Ja

ponų karei, tris rusų oficie
riai, revoliucijoniškų pažiū
rų vyrai, pardavė japonų 
valdžiai Port Artūro ir ki
tų tvirtovių pienus, už ku
riuos suderėta 70 milijonų 
dolerių. Oficieriai, turėda
mi prieš rusų valdžią neapy-

Sudegė 15 žmonių.
Maskvoj mediniuose na

muose kilo gaisras, kuria
me žuvo 15 žmonių.

Laukiama manifestų
Rusijos žmonės dabar lau

kia ”malonių.” Mat, kovo 8 
sueina lygiai 300 metų, kaip 
Rusijos sostą užėmė Roma
novų giminė. Tokioms su
kaktuvėms paminėti kara
liai paprastai išleidžia tam 
tikrą manifestą, dovanoja 
daugeliui prasikaltėlių bau
smes. Rusijos caras taipgi 
rengia manifestą ir kalba
ma, kad bus dovanota arba 
bent sumažinta bausmės 
daugeliui politikos prasikal
tėlių, taipgi panaikinta se
nos, nuo revoliucijos metų 
užsilikusios bylos. O tų by
lų yra labai daug.

Sausio 21 daugelij Rusi
jos miestų streikavo darbi
ninkai, darė demonstraci
jas, giedojo re voliuci joniš
kas dainas ir tt. Taip darė 
paminėdami „Kruvinąjį Ne- 
dėldienį,” t. y. kuomet 1905 
m. buvo sušaudyta ėjusieji 
pas carą darbininkai.

Už žmonos ir dukters 
suviliojimą

ką. Policija, suareštavus 
kaltininką, pareikalavo jo 
paaiškinti, kas jį privertė 
•taip pasielgti. Pastaras iš- 
nradžios atsisakė duoti ko
kius nors paaiškinimus, bet 
paskui prisipažino, kad jis 
atkeršijo kunigui už suvilio
jimą jo žmonos ir dukters, kantą, pardavė tuos pienus 
kurias jis laiko savo namuo- vien su tuo tikslu, kad pada- 
se kaipo tarnaites, neprilei- rvti jai blėdi. Sakoma, kad 
sdamas Jablonskio jau ket- tie pienai daug japonams 
virti metai pasimatyti su jo
mis.

Spaudos padėjimas
Kalecko vyskupas uždrau

dė vietiniai dvasiškijai išra
šinėti ir kitiems patarti u- 
kininku sąvaitrašti ”Lud 
Polski.”

Mat, laikraščiai persekio
jami dvasiškijos visur.

Kunigo suareštavimas
Petrokovo gubernatoriui 

paliepus, Lodziuje areštuo
tas kunigas M. Veic, raginęs 
per pamokslus boikotuoti 
žydus.

Baisi šmėkla
Serapulio apskritije 

siausti tifo epidemija, 
sirgo Aksašure 16, Aksacke 
16, Sonovske 36 žmonės. 
Mokyklos uždarytos.

Didelė byla
Neužilgo karės teismas 

nagrinės tūlo Osadčio bylą. 
Jis kaltinamas 103 užmuši
muose.

Iliodoras ir jo naujas 
tikėjimas

Iliodoras apturėjo daug 
laiškų su užklausimais apie 
jo naująjį tikėjimą. Bijoda
mas, kad valdžia neimtų jo 
persekioti, jis savo pasekė
jams užgynė netik važiuoti 
pas jį, bet ir laiškus rašyti.

ėmė
Su-

pagelbėjo Port Artūro pa- 
i ėmime.

Tečiaus japonų valdžia 
pinigų tuojaus neužmokėjo. 
Oficieriai pasiliko Japoni
joj, laukdami pinigų. Ne
galėdami sulaukti, iie skun
džia japonų valdžią. Žin
geidi bus byla.

Baisi ekspliozija; 200 
žmonių užmušta

Gijon, Ispanija. — 26 va
sario čia atsitiko baisi ne
laimė. Taisant prieplauką, 
reikėjo nuskelti didelę uolą, 
kuri stovėjo ant kelio; tam 
tikslui padėta 7,000 svarų 
juodojo parako ir uždegta 
dagtis. Susirinko daugybė 
žmonių pažiūrėti, kaip pa
rakas plėšys uolą. Vietoj 
suardyt uolą, parakas šovė, 
išmesdamas kelis šimtus to
nų akmenų į žiūrėtojų tar
pą. Du šimtai žmonių likos 
užmušta.

Turkija nori taikytis
Londonas. — 1 kovo Tur

kija atsišaukė į didžiąsias 
Europos valstybes, kad tos 
Įvykdintų santaiką. Sako
ma, kad dabar Turkija pil
nai jau atsiduoda ant di
džiųjų valstybių nutarimo, 
kad tik užbaigti karę.

Iš Peterburgo praneša, 
buk rusams Turkija išsirei-

iškė, kad dabar ji su mielu: 
: noru jau atiduos Adriano- į 
: polį.

Sniegas apsunkino karę
Iš Konstantinopolio tele

grafuoja, kad pastaruoju 
laiku ant karės lauko nieko 
svarbaus neatsitiko. Per 3 
dienas siautė audra su snie- 

;gu ir tiek prisnigo, kad vi- 
■sas judėjimas liko suparali- 
žiuotas. Kareiviai labai 

; kenčia nuo šalčio. Ant snie- 
j go reikia ir valgyt ir gulėt.

Teisme „stebuklai”
Viename Berlino teisme 

buvo įdomus atsitikimas, 
’ kada senyva moteriškė, var
du Adelheid Gebhardt, atė
jo su biblija po pažasčia, 
kaipo liudininkė.

Gebhardt yra pagarsėjusi 
tarp savo kaimynų, kaipo 
stebukladarė. Ji turi seną 
bibliją ir su ta biblija daro 
stebuklus. Jei tampa pa
pildyta kokia piktadarystė 
ir reikia sujieškoti piktada- 

i ris, kaimynai visuomet krei
piasi pas Gebhardt. Ji tuo
jaus ima bibliją į vieną ran
ką, didelį seną raktą į kitą 
ir įdėjus to rakto galą tarp 
biblijos lapų, pašnabžda ko
kią tai maldelę ir sako: „Bi
blija brangioji, pasakyk, 
kas yra kaltas?” tuo tarpu 
ji mini vardus visų tų, ant 
kurių gali tik nuožvalga 
pulti. Kada „tikrąjį” var
dą senė ištaria, biblija iššo
ką iš jos rankų.

Ir štai šiomis dienomis 
tai stebukladarei prapuolė 
pinigai. Tuoj biblija jai „pa
sakė.” kad pinigus pavogė 
barzdaskučio pati. Nubėgo 
ji pas tariamąją kaltininkę 
ir pareikalavo savo pinigų. 
Kilo ginčai ir dalykas atsi
dūrė i teismą.

Gebhardt nusinešė į teis
mą savo bibliją ir pradėjo 
rodyt „stebuklus.” Ištarus 
iai itartos moteriškės var
dą, biblija kas sykis ”iššo- 
ka” jai iš rankų. Tyčias 
klausia, bet kur priročo • . 
kad toji moteriškė j- 
pinigus? Stebukladarė vėl 
ima bibliją, deda arp jos 
rakta ir vėl atsikartoja visą 

j istoriją išnaujo.
Teisėjas netik nepatikėjo 

stebuklams, bet dagi nubau
dė stebukladarę ant 10 mar
kių ($2.50) už įtarimą bar
zdaskučio pačios vagystėje.

Chinai perkasi orlaivius.
Paryžius. — Chinų val

džia nusisamdę francuzų 
pėstininkų lieutenantą, kad 
tas suorganizuotų atsakantį 
jai oro laivyną. Chinai ma
no ateinančiais metais įsi
taisyti kariškiems tikslams 
270 orlaivių, o iki 1916 metų 
da 730. Tokiu bųdu bėgije 
trijų metų Chinai tikisi įsi
taisyti oro laivyną iš 1000 
orlaivių.
Japoniečiai važiuoja į Pietų 

Ameriką
Šiomis dienomis 3,000 ja- 

poniečių išeivių išvažiavo į 
Braziliją, pietų Amerikon, 
kur uždės ant 50,000 akrų 
žemės kolioniją. Žemę pa
ėmė nuomon Japonų kom
panija su savo valdžios pa- 
gelba.

i

1$ AMERIKOS. balsiai nutarė išsirinkti sau 
valdybą ir kovoti toliaus. 
Eina gandas, kad rubsiuviai 
atsimes nuo Darbo Federa
cijos, o prisidės prie I.W.W. 

Darbininkai!
Nevažiuokit į Walpole, 

Mass., nes čia streikuoja ro- 
barinės darbininkai. Bosai 
važinėjasi ir samdosi darbi
ninkus į streikuojančių vie
tą. Nebūkit skebais!

K. Šliužas.
Streikierių demonstracija ir 

riaušės
New Yorko rubsiusiai 3 

susidės jau iš 10 departmen-I kovo surengė didelę demon- 
tų. Kiekvienas departmen-■ straciją ir atmetė visas įs- 
tas turi sau atskirą narį, iš, an^ kurių streiko Ya“
kurių susideda tokiu budu pereitoj petnycioj bu-
visas prezidento kabinetas 
arba ministerija.

Socijalistai išmetė Hay- 
woodą.

Anglų socijalistai visuoti- 
i nu balsavimu išmetė iš sa- 
i vo partijos Pildomojo Komi- 
i teto Haywoodą. Mat Hay- 
Į woodas nesutinka su socija
listų taktika. Jis, sakoma, 

i per daug „anarclįstiškas.” 
Tečiaus partijos nariu Hay- 
woodas pasilieka ir ant to
liaus.

Streikuoja 6,000 šilko 
audėjai. 

Paterson, N. J. — Čionai 
streikuoja 6.000 šilko audė
ju. I. W. W. organizatorius 
Tresca, toks pat kaip Ettor, 
areštuotas ir sėdi kalėjime. 
Buvo areštuota ir moteris 
organizatorė, bet ją paleido 
ant kaucijos. Dirbtuvės ap
statyta policija.

Sustreikavo skrybėlių 
dirbėjai 

New York ir kituose mies
tuose sustreikavo Panamos 
skrybėlių dirbėjai. Iš viso 
streikuoja 22 dirbtuvės. 
Streikas kilo dėl unijos pa
niekinimo.
Drapaną kontraktoriai nu- ant krutinės, kad pradurti 

žudė unijos delegatą.
New York. — 7 sausio li

kos čia nužudytas vaikščio- 
,vugė jantis rubsiuvių unijos de- 

■ • legatas Abraham Stemberg. 
Neužilgo policija areštavo 
r žmogžudį. Juomi yra tu- 

i las Harry Wagner. Dabar 
i tasai Wagner policijai prisi
pažinęs, kad knypkių skylių 
kontraktoriai buvo ii nu
samdė už $50 nužudvti uni
jos delegatą, ką jis, Wagner, 
ir atlikęs.

26 vasario likos areštuoti 
jau du kontraktoriai.
40 žmonių sudegė viešbutije.

Omaha, Neb. — 28 vasa
rio. nakčia vienam viešbuti
je kilo gaisras. Žmdnės be
veik visi miegojo ir todėl a- 
nie 40 ypatų žuvo ugnije. 
Pabėgo streikierių valdvba?

Pereitoj subatoj visi ka
pitalistiški laikraščiai ap
skelbė, kad New Yorko rub
siuvių streikas jau pasibai
gęs ir 50,000 žmonių grįžta 
į darbą. Bet tuojaus pasi
rodė, kad tai melas. Štai 
maunam iš Brooklvno priva
tišką pranešimą, kur sako
ma: „Tos žinios neteisingos. 
Streikas da nepasibaigė. 
Centro valdyba turbut norė
jo streikierius parduoti ir 
pabėgo. Streikieriai vien-

VVilson jau prezidentu.
Nuo 4 kovo Suvienytų Val

stijų prezidentu liko Wood- 
row Wilson, buvęs iki šiol 
New Jersey valstijos gu
bernatorius. Vice preziden
tu — Thomas Marshall, abu
du demokratai.

Darbo departmentas.
Kongresas nutarė įsteig

ti prezidento kabinete dar
bo departmentą. Taigi da
bar prezidento kabinetas
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vo susitaikius. Vienbalsiai 
nutarta strikuoti toliau, kol 
nebus išpildyti visi reikala
vimai.

Tą pačią dieną Brooklyne 
buvo riaušės. Iždaužyta vie
nos dirbtuvės langai ir gir
dėjosi net šūviai. Išgązdin- 
ti skebai pradėjo bėgti. Du 
šoko per langą ir susilaužė 
kojas. Vienas streikieris a- 
reštuotas.
Kanada neįsileidžia Ettoro

3 kovo, Kanados valdžia 
deportavo Iš Ottawa Etto
rą, kuris buvo nuvažiavęs 
organizuoti tenai darbinin
kus.

„Numirėlis” nesidavė 
palaidoti

Wilmington, Dėl. — 1 ko
vo čionai buvo toks atsitiki
mas. Miesto graborius ga
vo žinią, kad palaidoti juod- 
veidį Williamsą, kuris mirė 
beveik staiga mirčia. Gra
borius parsivežė juodveidį į 
savo ofisą ir nuvilkęs nuo jo 
drapanas rengėsi jau įčirk- 
šti tam tikrą skystimą jam į 
širdį, kaip tai visuomet pri
imta numirėliams daryti. 
Kada graborius pastatė sa
vo instrumentą juodveidžiui

širdį, juodveidis pašoko, 
kaip sudegintas, kirto gra- 
boriui per ausį ir iššokęs 
per langą nubėgo 3 mylias.

Vėliaus, išsiaiškino, kad 
iuodveidis nebuvo miręs, 

! bet girtas.
Moteriškė laukia kartuvių

Philadelphia, Pa. — 28 va- 
i sario čia liko pasmerkta 
. mirtin Freida Trest už nu
nuodijamą savo vyro. Ka
dangi Pennsvlvaniįos valsti
joj žmogžudžius karia, tai 
ir ši moteriškė laukia kartu
vių.
Baisi tragedija lietuvių šei

mynoj.
Shenandoah, Pa. — 22 va

sario, anksti iš ryto, She
nandoah priemiestije, taip 
vadinamam Turkey Run, li
ko papildyta baisi žmogžu
dystė. Jonas Simanavičius, 
karštas katalikas, užmušė 
savo pačią ir įmetė jos lavo
ną į angliakasvklų įgriuvi- 
mą. Žmogžudystė turėjo būt 
papildyti truputį prieš 5 vai. 
ryte, bent apie tą laiką Si
manavičiaus kaimynas, Mo
tiejus Patinskas girdėjo 
triukšmą už sienos.

Patinskas, nujauzdamas, 
kad kas blogo atsitiko, pasi
šaukė kaimynus, datvrė.jog 
yra papildyta žmogžudystė

| ir davė žinią policijai. Tuo 
atvyko policistai Walsh ir 
Mullahey. Simanavičių ra
do namie, nešiojanties mažą 
kūdikį, kurį tik su prievarta 
atėmė nuo jo. Moteriškę 
rado be drabužių įmestą į 
duobę įgriuvusią angliaka- 
sykloje, 50 pėdų gilumoje, 
žmogžudį Joną Simanavičių 
tuoj suareštavo ir tą pačią 
dieną statė prieš skvajerį P. 
Birštoną. Ten jis prisipaži
no, jog užsmaugė savo pa- 

jčią, kurią jis vadina „vel- 
• niu.”

Kaip žmogžudystė buvo 
papildyta, tikrai nežinia, 
nes matė tiktai Simanavičių 
vaikai, kurie yra da per ma
ži, kad suprast baisumą šito 
atsitikimo. Revidavodamas 

| lavoną daktaras rado, kad 
Simanavičienės gerklė suti
nus ir apdraskyta. Taigi 
pasirodo, jog ji buo pa
smaugta.

žmogžudį nugabeno į pa
vieto kalėjimą.

Jonas Simanavičius buvo 
didelis girtuoklis ir karštas 

I katalikas. Jis gerdavo, ka
da tik turėdavo. Padirbęs 
dieną kitą, kaip tik sugrie- 
davo centą, tuoj pragerda
vo. Taipgi buvo didelis ei
ga retų 'rūkytojas. Gėrimas 

i ir rūkymas susilpnino jo 
protą. Jis sykį jau buvo nu
gabentas į Schuylkill Haven 
beprotnamį, kur negavęs 
gerti ir rūkyti pasveiko. Po 
šiai žmogžudystei irgi ėmė 
paikščiot.

Jo pati buvo labai gera ir 
darbšti moteris. Ji pati mai
tinosi ir maitino savo kūdi
kius tuo, ką užsidirbdadvo. 
Gyveno neišpasakytai var
gingai. Po užmušimui revi
davodamas daktaras rado, 
kad ii buvo per porą dienų 
nevalgius.

Webbo bilius perėjo per 
Tafto uždraudimą.

Washingtonas. — 1 kovo 
kongresas patvirtino Web- 
bo bilių, kurį Taftas buvo 
uždraudęs. Tasai bilius 
draudžia vežti svaiginan
čius gėrimus į „sausas” val
stijas, kaip, daleiskime, 
Maine, kur visoj valstijoj, 
nėra nė vieno saliuno.

Meksikoj ramiau.
Meksikos sostapilėj jau 

ramiau. Kabinetas reika
lauja 200 milijonų pesų (1 
peso — 50c.) atitaisymui su
griautos šalies. Bet kaip 
rodos, tai neužilgo bus kita 
revoliucija. Ant prezidento 
yra jau keli kandidatai.
Plieno darbininkai laimėjo.

Pittsburgh, Pa. — Carne- 
gies dirbtuvių darbininkai 
Clairtone į dvi dienas laimė
jo streiką. Reikalavo 2 ir 
pusės centų daugiau į valan
dą.

25 metai kalėjimo.
Chicago, III. — 28 vasario 

likos pasmerkta 25 metams 
kalėjiman Louisa Lindloff 
už nužudymą savo sunaus.

Ekspliozija kasykloj.
New Kensington, Pa.—26 

vasario Valley Camp Coal 
kompanijos kasykloj atsiti
ko ekspliozija. kurioj sun
kai apdegė 4 darbininkai.
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2 KELEIVIS

V) y 1 p ’ gai daryti biznį. Jeigu jis' tūkstančiai metų atgal, tai nodamas, nepasakė, kad tai Po šovimui griebėsi ranko- ■ L su policija nesidalys, jis tuoj jie negalėtų būti jau pirmu- padarė LSS. nariai, o prie mis už krutinės ir ištaręs
1 VI £i I atgisės kalėjimah.” ......................... ........ ■ .....................- * 1................. ...

O jei kas nenorėtų tikėti, 
sako toliau Jack Rose, kad 

• policija veda visą vagių biz- 
, nį, tai tegul pasako, kodėl 

milijonierių apgyventose 
vietose niekados nėra va
gysčių ? Kodėl niekados 
nesimato plėšikų, kur ran
dasi didžiausi bankai, kur 
geriausia butų galima pasi
naudoti?

„Polcija giriasi, kad ji ge
rai moka saugot didelius 
turtus, todėl plėšikai negali 
tenai prieiti.

„Ištikrųjų gi tai policija 
bijosi, kad, pradėjus plėšti 
milijonierius, įtekmingas 
Wall street nepakeltų triuk
šmo. Ji leidžia plėšikams 
veikti tik tokiose vietose, 
kur žino, kad jai nebus jo
kio nesmagumo. Tenai ji 
padeda jiems apvogti ir pa
sislėpti.’’
Tai taip kalba žmogus, ku

ris per ilgus metus pats dir
bo po policijos priedanga. 
Ir da patriotai pyksta, kada 
socijalistai sako, jog šitas 
jų surėdymas, tai vagių ir 
plėšikų surėdymas!

Kapitalistiškoji teisybė.
Rochesterio darbdavis 

Valentine Sauter, kuris šo
vė per langą į streikierių 
demonstraciją ir užmušė 
merginą Ida Braiman, tei- 

I siamas nebus.
Nors jis apie 10 minutų 

stovėjo prie lango, šautuvu 
grūmodamas ir ant galo pa- 
cieliavęs šovė, tečiaus kapi
talistiškas teismas atrado, 
kad tai atsitiko per „nelai
mę,” todėl to žmogžudžio 
kaltinti negalima.

Ir kaip gi čia jį kaltinti? 
Juk jis nušovė streikierę. 
Na, argi gali kapitalistiš
kas teismas bausti žmogų už 
streikierio užmušimą ? Da 
stebėtis reikia, kad Saute- 
riui nedavė medalio, kad jis 
taip gerai moka šaudyt!

Bet nevisuomet ir Saute- 
rį galima išteisinti. Daleis- 
kime, kad Sauteris butų 
streikieris, o nušauta jo į 
mergina — dirbtuvės savi
ninkė. Na, tuomet tai jau 
kas kita. Tuomet ponas 
Sauteris, kaipo žmogžudis, | 
be jokių pateisinimų butų 
pasodintas elektriškon kė
dėn.

„Kiaulė seklyčioj.”
Taip vienas anglų kriti

kas išsireiškė apie naują 
knygą, kuri neseniai pasiro
dė viešuose knygynuose.

Išsitarimas nelabai man
dagus, bet labai atsakantis, 
nes toji knyga parašyta taip 
neliteratiška, taip šlykščia 
kalba, kad tarp dailiosios li
teratūros ji ištikrųjų išro
do, kaip kiaulė seklyčioj.

Tokių „kiaulių sekly
čioj” yra ir pas mus. Paim
kime tik „Kataliko” redak
cijos pastabas ir tuojaus a- 
teina mintin: „kiaulė sekly- 
C1OJ.”

Ta mūsiškė „kiaulė seklv- 
čioj” — tai šlykšti „Katali
ko” kalba musų literatūroj.

Paduodame čionai keletą 
tokių „Kataliko” sakinių, 
šlykštesnius žodžius pa
braukdami. „Kataliko” No. 
7-tame apie „Laisvę” sako
ma:

„Ji už savo aplėpusių au
sų nieko daugiau nemato... 
Tikras pabaltintas grabas, 
su biauriausiomis šlykšte- 
nvbėmis viduje... Ir ’Kova’ iš 
’Laisvės’ gaidų ima bliauti.” 

Toliaus:
„Tegul Raulinaitis pamė

gina savo makaulę sudrožti 
į muro sieną, o tada kitokiu 
balsu užtrauks cicilikinę 
giesmę.” (No. 46, 1912).

” ’Keleivis’ yra visai apja- 
kęs savo cicilikiniame šovi
nizme.” (No. 43, 1912).

” ’Laisvė,’ geriau sakant, 
to laikraštpalaikio redakto
rius, ėmė lieti kruvinas aša
ras... Argi ne šeškas, tasai 
’Laisvės’ redaktorius?” (No 
30, 1912).

„Neturime laiko su ’Ko
vos’ pilvosopais polemikos 
vesti... 'Katalikas’ tarnauja 
sveikai tautos kūno daliai, 
kuri da nėra užkrėsta pikto
mis cicilikizmo rauplėmis... 
Argi da nebus aišku ’Kovos’ 
pilvasopiams?” (No. 30, 
1912).

Tai vis „Kataliko” kalbos 
„žemčiūgai.” O tečiaus jis 
nesidriovi vadinti kitus „ne
praustaburniais.” Štai, ka
da pasirodė pranešimas, jog 
Chicagoj manoma leisti 

- žurnalas „Musų Takai,” 
kurio pakraipa bus marksis
tiška, „Katalikas” (No. 38, 
1912) atsiliepia:

„Geri lietuviams žurnalai 
yra reikalingi, bet saugoki
mės marksizmo, kuris toli 
gražu lietuviams nesuteiks 
nė naudos, nė apšvietimo. 
Žydelio Markso teorija lie
tuvių darbininkų neišganys, 
bet nekuriuos dar rasi pada
rys nepraustaburniais to
kiais, kokiuo yra dabartinis 
’Kovos’ ’daraktorius’.”

Ar girdėjote? — marksiz
mas padarys lietuvius ne
praustaburniais. Turbut 
„Kataliko” burnelė dėlto tik 
ir yra tokia „švari,” kad jis 
su marksizmu nieko bendro 
neturi.

Kita tokia kiaule musų se
klyčioje yra „Draugas.”

Policija ir kišenvagiai.
Jack Rose, 

buvusio New Yorko polici
jos lieutenanto Beckerio 
tarnas, kuris buvo areštuo
tas sykiu su Rosenthalio 
užmušėjais ir išdavė visos 
policijos lieutenanto šuny
bes, dabar rašo Hearsto 
laikraščiuose apie „gyveni
mą New Yorko pagrindįse.” 
Viename savo straipsnių jis 
sako:

„Kur tik didelis žmonių 
susigrūdimas, ant karų ir 
kitose viešose vietose, ten 
visuomet knybžda nuo ki
šenvagių, ir policija jiems 
visuomet tenai padeda. Be 
policijos pagelbos nė vienas 
vagis New Yorke negali il-

tiniais žmonėmis. Tirinėto- 
jai aiškiai parodė, kad žmo
gus ant žemės gyvena jau 
4 šimtai tūkstančių .metų 
atgal.

„Aš nesu ateistas (bedie
vis), bet aš negaliu tikėti 
tam, kas prieštarauja fak
tams ir mano logikos sąmo
nei. Todėl aš nątikiu ir tai 
pasakai apie Adomą ir Jie- 
vą, nes tai yra tiktai graži 
pasaka.”

Tai taip kalba apie Ado
mą ir Jievą Chicagos uni
versiteto profesorius.

Męs jau nesykį apie tai 
kalbėjome „Keleivi je,” bet 
”Draugas” visuomet iš to 
piktinosi. Gali būt, kad ne 
vienas ir musų skaitytojų 
mano, kad taip kalba tik so
cijalistai ir bedieviai. Šitas 
profesorius gi pats pasisa
ko, kad jis nėra jokiu bedie
viu ir, be abejonės, nėra ir 
socijalistų, o tečiau su musų 
nuomone ir jis sutinka.

žodžius: „Piemuo girdėjo,” 
parpuolė negyvas. Tai kur 
čion greitumas? Ar gal kad 
nelaukė, kol ateis p. Dailydė 
jį parstumti ?! Ona (M. Ba- 
nioniutė) „Veidą slėpė nuo 
žmonių ir juokėsi.” Kad 
veidas nebuvo pakavotas, 
tai liudija ir tas, kad nie- 
kuom nebuvo aprištas ir vi
suomet į publiką žiurėjo. 
Pusberniukas (K. Rasikas) 
„perdaug išdidus.” Taip ir 
turėjo būt, kuomet drąsiai

manęs tuojaus užkliudė ir 
T.M.D., prie kurios aš visai 
nepriguliu. Toliau jis sako, 
buk tas tautos didvyris, dar
bininkų sugėdintas į antrą 
dieną turėjo mesti darbą. Iš- 
kurgi p. Z. žinai, kad aš esu 
tautos didvyris. (Tą reikėjo 
suprasti atbulai — nedidvy- 
ris. Tas mat buvo išreikšta 
pašaipos formoje. Red.). 
Ar tai iš to, kad nepriguliu 
prie vietinės L.S.S. kuopos. 
Aš ir neprigulėdamas galiu v 
būt socijalistų. Kaslink me- ’ stojo save ir kitus apgint, 
timo darbo, tai gali paliudy- ■ J 
ti dirbtuvės užveizda, kad 
darbo nemečiau, tik išėjau' venimą liudija žodžiai.

Juk yra pasakęs, jis nesi- 
slapstys. O jo vargingą gy- 

, Tai 
nuo pusdienio su reikalu ir kogi trūksta p. J. D—dei ?

Polemika z 
ir Kritika

Adomas ir Jieva — tai tik 
pasaka

Vienas „Kel.” skaitytojas 
prisiuntė mums -iš anglų 
dienraščio „Chicago Exa- 
miner” iškarpą, kur profe
sorius William Duncan Mc 
Millan laike savo prakalbos 
Chicagos universitete kriti
kavo bibliją, ir prašo, kad 
paminėti apie tai ir „Kelei
vyje.”

Profesorius McMillan sa
ko taip:

„Adomas ir Jieva nieka
dos neegzistavo (nebuvo), 
ar bent nėra prirodymų, 
kad jie kada nors gyveno. Y- 
ra tai tik išmislas ir prie to 
da graži pasaka.

„Biblijos rašytojai, kurie 
rašė apie sutvėrimą žmo- 

artimiausis i gaus, nieko nežinojo apie e- 
voliuciją (išsivystymą). 
Jiems reikėjo padėti žmogui 
kokią nors pradžią ir jie iš- 
mislijo pasaką apie Adomą 
ir Jievą.
, „Toj pasakoj sakoma, buk 

už pagundymą Jievos, Die
vas pasmerkęs žaltį slankiot 
ant pilvo. Bet niekas juk 
mums neprirodė, kad pirma 
žaltys kitokiu budu butų 
vaikščiojęs. Ant kiek mok
slui žinoma, jis visuomet 
ant pilvo slankiojo.

„Evoliucija mums galuti
nai parodė, kad tas Adomas 
ir Jieva yra niekas daugiau, 
kaip tik pasaka. Prie to, 
jeigu jie butų gyvenę tik 6

Dėlei „parodymo kūno.”
Garbi „Keleivio” redakci

ja! Keliuose „Kel.” nume
riuose buvo minėta mano y- 
pata, prikišant man begė
dišką pasielgimą Bučinsko 
dirbtuvėje. Tad manau, 
kad bus leista ir man tame 
pat laikraštije tarti keletą 
žodžių. Nors jau nuo pir
mos korespondencijos ži
nantiems buvo aišku, kad p. 
V. J. Z—kas „Kel.” No. 2 
rašė ne kaipo teisybę, bet 
kaipo kerštą, ant nepatinka
mos jam ypatos (žinoma, 
mano priešai galėtų ir neti
kėt mano žodžiams, jeigu 
aš vienas tai sakyčiau). 
„K.” No 5 tokį neteisingu
mą jau pastebėjo ir tūlas A. 
L—kas. Taigi iš to bus jau 
aišku, kad p. V. J. Z—kas 
neprisilaiko nė mažiausios 

; teisybės, vien tik nori pas- 
merkti tą, kas jam netinka- 

| ma ir net nieku nekaltas 
draugijas. Bet tiek to! Ne
būčiau visai į tai atkreipęs 
atidos. Bet pastebėjau „K.” 
No. 6 korespondenciją p. V. 
P. Jurbarkiškio, kuris rašo 
apie „Šienapjūtės” lošimą ir 
vėl primena man tą patį 
darbą. Netekau ant tiek 
kantrybės, kad galėčiau il
giau tylėti. Taigi dabar iš
drįstu užklaust tokių kores
pondentų, kur jūsų teisybė? 
Ir kodėl, būdami patįs vien
pusiais, norite pasislėpt, o 
vietoj savęs, vadinat kitus 
vienapusiaais? Kad aš išda- 
lies atlikau nemorališką 
darbą, tai už tai aš savęs ne- 
pagirsiu, nė nebandysiu tei- 
sinties, tiktai pasakysiu tei
singai, kaip tas atsitiko. 
Susiginčijus su šalia sėdin
čiu darbininku apie galingu
mą, aky vaizdo j e trijų vy
rų pasikėliau nuo sėdynės 
ir, dideliai įsikarščiavęs, 
stengiausi išlošti laižybas, 
bei dalaikyti savo ištartą 
žodį. Bet tai nebuvo paro
dymas „kūno,” abiejų ly
čių akyvaizdoj, kaip pasako 
tūlas p. Z—kas, kuris visai 
to nematė. Tą gali liudyti 
ir tie trįs, kurie tai matė. 
Apart jųjų, drąsiai galiu sa
kyt, niekas nematė. Bet p. 
Z—kas skubinosi pranešt į 
laikraščius ir norėdamas 
būti abiem pusėm geru, ne
pasirašo savo pravardės. 
Bet keno yra bjauresni dar
bai? ar mano, ar tų, kurie 
būdami socijalistais gyvena 
su penkiomis pačiomis, bei 
iškrausto žmonių kišenius? 
(O kur tokie socijalistai y- 
ra? Red.). Aš jeigu ir pada
riau „negražiai, tai niekam 
daugiau, kaip tik sau. Te
čiaus p. Z—kas, tą gerai ži-

tuotarpu iškilo streikas, to- Trickas (J. Dementis) „bar 
dėl ir neturėjau progos dau
giau pasirodyt dirbtuvėje. 
Kad pavadint ”V. Lietuv
ninkų’’ filozofu, tai pirma 
reikėjo dasižinot, ar aš esu 
josios skaitytoju, o kadangi 
aš juomi neesu, tai visus p. 
Z—ko žodžius, ištartus ”K.” 
No. 2, pavadinu absurdu. 
„Kel.” No. 6 korespondenci
joj rašytoj p. V. Jurbarkiš- Baltimorės rubsiuvių judė- 
kio apie „Šienapiutę,” sako< 
ma. buk pasirodžius man 
ant scenos publika pažino 
mano balsą ir pradėjo kalbė
ti apie begėdišką mano 
sielgima.

Mielai bučiau su tuo 
sakymu sutikęs, jeigu 
butų rašęs kas kitas, 
kuomet rašo ponas Jurbar- 
kiškis, kurio korespondenci
joj daug kas iškraipyta, tai 
ir tą išsitarimą, manęs lin- 

Ikui, išdrįstu pavadinti me
lagingu. Kodėl gi to negir
dėjo tas korespondentas 
(jeigu tai visi žmonės kal
bėjo), kuris aprašė „Lietu
voj” „Šienapiutę?” Arba ko
dėl to anksčiau niekas ne
girdėjo, nors po tam atsiti
kimui jau trečią sykį buvau 
ant scenos? Turbut už tai,' 
kad pirmuose lošimuose ne
buvo pono Jurbarkiškio. 
Ar tiesa? A. Augunas.

Polemiką šiame klausime 
užbaigiam. Red.

I

pa-

pa
tai 
bet

Vardan teisybės
„Kel.” No 7-tam tūlas J. 

Dailydė pripasakojo daug 
neteisybės apie perstatymą 
„Pirmi Žingsniai,’’ kurį sta
tė ant scenos L. D. Ratelis, 
Grand Rapids, Mich. Nepa
galvojęs nieko jis sėdasi į 
kritiko krėslą ir paėmęs 
plunksną rašo apie tokius 
dalykus, 'kurių suvis nesu
pranta.

J. Dailydė visų pirma kra
to dialogo „Vargdienis ir 

I Gamta’’ lošėjus. Sako: „su
lošta silpnai.” Bet aš saky
siu, kad dialogas buvo suloš
tas gerai, tik silpnokas p. J. 
Dailydės protelis priešingas 
is principo as!

Murinsko rolėj (M. Čer
nius) ”Juokinimas nepilnai 
tinkamas, bet žmonėms pa
tiko,” sako p. Dailydė. Tai
gi gal leisis p. Dailydės pa
klausti, ką tas reiškia: „Ne
tinkamas, o patiko?” Enri
ko rolėj (Meškauskas),„Ne
išrodė studentu, o tik papra
stu vaiku.” Kaip ir kokį 
studentą p. Dailydė supran
ta? Tas užmetimas pilnai 
parodo, jog p. J. Dalydė ne
pažįsta skirtumo tarp stu
dento, besikankinančio dva
sioj savmylybės ir studento, 
dirbančio išliuosavimui dar
bininkų klesos, mylinčio vi
są žmoniją. O juk žodžių 
nemainė, kaip veikalas ro
dė, tokius vartojo. Todėl 
tie prakilnus žodžiai ir pa
rodo jo studentiškumą, p. J. 
Dailydė. (Visai ne. Prie žo
džiu turi būt pritaikyta at
sakanti mimika ir intonaci
ja. Red.)

Šmitkė (J. Arminas), „po 
šovimui pergreit puolė,” sa
ko p. J. Dailydė. Neteisybė!

zdą turėjo perilgą, neišrodė 
ponu, tik žydu.” Mat, kas 
tik su barzda, tai ir žydas! 
Taip sanprotauja p. J. Dai- 
lydė. P. Rausius.

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD.

jimas.
Pereitą rudenį Hambur- 

ger Bros. Co. dirbtuvėj bu
vo iškilęs streikas ir darbi
ninkai jį pilnai laimėjo: 
kompanija pripažino uniją, 
gauta daugiau algos ir 9 
valandos darbo, nes. Balti- 
morėj visur dirba po 10 va
landų.

Hamburger Bros. Co. dir
btuvėj buvo pirmas toks lai
mėjimas. Nepoilgam suju
do visi Baltimorės rubsiu
viai. Buvo kalbama, kad 
bus generališkas streikas.

Tuo tarpu didžiausia Bal- 
timorėj firma Sandborn Co. 
pati sutrumpino darbą iki 9 
valandų. Žmonės pradėjo 
manyti apie tai visaip: vieni 
sakė, kad tai valdžia priver
tė valandas sutrumpint, ki
ti — kad pati firma streiko 
bijodama, tap padarė.

Po tam ir kita didelė fir
ma, būtent Shlos Bros. Co., 
davė 9 valandas darbo, žmo
nės pradėjo manyti, kad ne
trukus valdžia privers ir ki
tas firmas sumažint valan
das. Bet tai buvo klaidinga 
nuomonė. Valdžia į tai vi
sai nesikišo. Tos dvi firmos 

; sutrumpino valandas dėl to, 
kad jų darbninkai buvo jau 
gerai organizuoti — galėjo 
tuoj sustreikuoti.

Dabar kilo streikas New 
Yorke ir jo apielinkėse. 
Tuojaus New Yorko firmų 
darbas pasirodė Baltimorėj, 
Greifo dirbtuvėje, nes čia da 
nėra unijos. Bet nors neor
ganizuoti čia darbininkai, 
tečiaus širdije jie buvo jau 
unijistai ir pamatę New 
Yorko darbą, tuoj metė dir
bę ir apskelbė streiką.

Reikia patėmyt, kad pirm 
to buvo šaukiami tos dirbtu
vės darbininkai ant mitingo. 
Išgirdę apie tai darbdaviai, 
parengė ant to vakaro dirb
tuvėj balių: privežė bačkų 
alaus, degtinės, smetonle- 
džo (ice-cream’o), visokių 
užkandžių ir prašė darbi
ninkus pasilikti ant baliaus. 
Pasakė pamokslą, kad nie
kas neitų ant susirinkimo ir 
nesirašytų į uniją. Girdi, 
jei ko reikalausite, męs duo
sim ir be unijos. Bet paskui 
apie darbininkų reikalavi
mus ir girdėt nenorėjo.
Sustreikavus visiems Grei

fo rubsiuviams, sušaukta 
susirinkimas, kur nutarta 
pareikalauti 9 vai. darbo 
dienos, nuo 10 iki 20 nuošim
čių daugiau algos, ir tol ne
grįžti į darbą, pakol nebus 
išpildyti visi reikalavimai.

Greifo sub-kontraktoriai, 
kurie ima ir kitų firmų dar
bą, sušaukė savo susirinki
mą ir pareikalavo iš visų 
kontraktorių pripažinimo 
darbininkų reikalavimo.

Kontraktoriai matydami 
kad čia jau ne juokai/taipgi 
susiorganizavo ir pareika
lavo iš visų kompanijų 
20 nuošimčių daugiau mo- 
kesties. Kompanijos nesu
tiko.

Taigi 10 vasario, apie 10 
valandą išryto, apie 70 lie
tuviškų šapų, kur dirba vien 
tik lietuvių į 4,000, išėjo į 
streiką.

Ir į tris dienas streikas 
buvo laimėtas. Mat, kom
panijos bijojosi, kad nekiltų 
iš to generališkas streikas, 
nes I. W. W. ir U. G. W. of 
A. komitetai buvo nutarę, 
kad jeigu kompanijos neuž
ganėdins šapų darbininkų, 
tai tuomet išvesti į streiką 
ir verauzių darbininkus, ir 
tuomet pareikalauti jau 
ne 9-nių valandų, bet 8 vai. 
darbo ir nuo 20 iki 30 nuo
šimčių daugiau algos.

Dabar Baltimorėj jau 
dirbs beveik visur 9 valan
das. Greifo gi dirbtuvėj 

| streikas da tęsiasi. Dirbtuvė 
1 apstatyta policija. Kas die
na beveik atsitinka areštai. 
Vieną dieną areštavo net 
40 piketų, bet paskui visus 
paleido. Streikuoja 2,000. 
Visi laikosi vienybėj ir tiki
mės streiką laimėti. Kitose 
dirbtuvėse renkamos strei
kuojantiems aukos.

Baltimorės rubsiuviai da
bar gerai organizuoti. Lie
tuviai ir lenkai priguli prie 
I.W.W., o žydai ir italai prie 
U. G. W. of A., bet girdėtis, 
kad ir italai ketina prisidėti 
prie I .W. W., tokiu budu vi
si beveik Baltimorės rubsiu
viai bus po I. W. W. kontro
le.

Kadangi visi Amerikos 
rubsiuviai reikalauja 8 vai. 
darbo, tai ir baltimoriečiai 
tam labai pritara ir gali būt, 
kad neužilgo męs taipgi to 
pareikalausime, tuotarpu gi 
tik tėmijam, kaip kitur 
streikai užsibaigs.

I. Lietuvninkas.
ROCHESTER, N. Y.

Dievas ir musų pasigailė
jo ir atsiuntė piemenį — tė
vą kapuciną kuris per 8 die
nas keikė laisvamanius, so- 

' cijalistus ir jų raštus, o la
biausiai „Keleivį.” Draudė 
laikyt savo namuose bedie
vius ir socijalistus, o kurie 
laiko, sunkiai nusideda 
prieš Dievą... Keikė ir gir
tuoklius, sakydamas norįs 
paduot naujam prezidentui 
įnešimą, kad įsakytų pasta
tyt kartuves ten, kur daug 

i lietuvių gyvena (?!...) Mat 
kokio išganymo savo vien
taučiams tėvas kapucinas 
trokšta! Bet nepasakė ar 
verti yra kartuvių tie kuni
gai, kurie net bažnyčios 
skiepus paverčia į smukles. 
Gal tėvas kapucinas nežino, 
kad kelios sąvaites prieš jo 
atvažiavimą čia pat po jo 
kojomis bažnyčios kelnorė- 
je buvo girtuoklystės urvas 
ir „kruvinų nosių fabrikas.” 
Gal jam nepasakė klebonas, 
kad po jo priežiūra buvo 
parduodama degtinė ir alus, 
vedami lošimai, Loterijos. 
Kas tad yra vertas kartuvių, 
ar girtuoklis, ar girtuoklys
tės platintojas?

Paskutinę dieną kalbino 
žmones išsižadėti skaitymo 
socijalistiškų laikraščių, 
lankymosi į teatrus, kokius 
socijalstai rengia, į prakal
bas ir t. t. Aptemdintos 
galvos atsakė ’’išsižadam,iš- 
sižadam’’... Štai musų dva
siškuos mokymo žiedai!

V. Klimas.
SHENANDOAH, PA.

(Atsakymas Lietuvaitei) 
Nors nereikėtų dėl tokių 

niekniekių užimti laikrašti
je vietą, bet teisybės dėlei 
prieš melą negalima užtylėt.

„Draugo” No 7-tam tūla 
Lietuvaitė rašo „straipsnį,”

/
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kur pasivadina gera katali
ke ir ten pat begėdiškai me
luoja. Man rodos, kad žmo
gui, kuris taip gina katalikų 
tikėjimą ir bažnyčią, tai me
luoti nepritiktų, nes tai ir 
nuodėmė prieš Dievą, ir nu
žeminimas katalikiškojo 
vardo nekatalikų akįse.

Visu pirmiausia ji tenai 
sako, kad 19 sausio "Bago- 
čius važiavo su savo pačia i 
Mahanoy City prakalbų lai
kyti.” Tai nepamatuotas 
melas. Bagočius 19 sausio 
čionai visai nebuvo; prie to 
Bagočius yra da nevedęs 
vaikinas. Čia buvo tik vie
nas Michelsonas su savo 
žmona.

Toliaus ji sako kad su Ba- 
gočium važiavo da 17 jo 
draugų. Irgi melas. Nega
liu pasakyti, kiek važiavo ti
krai, bet gerai žinau, jog 
nedaugiau kaip penki, ir vi
si jie buvo vienam karo ga
le, o tos "karžygės” katali
kės — kitam. Taigi netei
sybė, kad jos vedė su visais 
sociialistais ginčus ir ”su- 
mušė juos tuose ginčuose,” 
kaip ”Draugas” su pasidi
džiavimu rašo. Man irgi te
ko tuo pačiu karu važiuot ir 
viską gerai matyt; tik aš 
važiavau ne su anais 5 soci- 
jalistais ant prakalbu, bet 
su savo ypatiškais reikalais. 
Kaip tik įlipau į karą, radau 
ir tas merginas tenai. Tris 
iš jų pažįstu iš matymo ga
na gerai, bet pavarde tik 
vienos žinau — tai Zofija 
Rutkauskiutė. Laikraštije 
gi tos pavardės jau nesima
to. bet užtai tenai pasirodo 
kokio tai ”Anna Matthews.” 
Na, tiek to su jų pavardė
mis. Man pasitaikė atsisto
ti lygiai ties jomis. Pasisa
kę angliškai labo vakaro, 
tuoj nradėjom ir ginčytis. 
Aš, žinodamas, kad tos mer
ginos moka lietuviškai, nes 
dirba prie ”Saulės,” kuri va
dina save ”gieriause lietu- 
wiszka gazieta,” pradėjau 
kalbėti lietuviškai. Tuomet 
jos manęs užklausė, ar ne
priguliu aš prie sociialistų. 
Atsakiau, kad prigulėti ne- 
nriguliu nė prie sociialistų, 
nė prie laisvamanių, bet so
či jalistam s aš simpatizuoju 
(ir taio ištikrųjų yra).

Toliaus tos merginos pra- 
dėio niekint socijalistus: 
bet aš ioms paaiškinau, kad 
los nežino, ka kalba; socija
listai visai tokiais nėra, kaip 
jos mano. Na, ir taip kalba 
ėjo vis tolyn.

Pakol su manim jos kalbė
jo, da nelabai karščiavosi, 
tik kartais užsipuldinėjo 
ant ”D. Vilties” ir "Kelei
vio,” kad negerai rašo (tur
but dėl to, kad "Saulės” ne
pripažįsta už laikraštį? — 
Red.).

Bet kur buvęs-nebuvęs 
prilindo tūlas socijalistas. 
Prasidėjo ginčai ir erzini
mas. Mat, tas žmogus yra 
jau tokio budo, kad mėgsta 
pasiginčyt, vistiek kur tas 
nebūtų. Prasidėjus ginčams, 
mano kalba su tomis "kata
likėmis” likos pertraukta. 
Mano vietą užėmė tas soci
jalistas. Merginos taip įsi
karščiavo, kad viso karo 
žmonės pradėjo žiūrėti, kas 
čia darosi. Man nesmagu 
pasidarė net stovėti šalia jų. 
Karu važiavo daug svetim
taučių ir reikėjo kaisti iš 
gėdos, kada musų "katali
kės” paleido savo burnas. 
Aiškiai girdėjau, kaip du 
anglai stebėjosi, sakydami: 
"Turbut tos mergaitės tebė
ra da laukinės!...” Nenorė
damas pasirodyti, kad ir aš 
prie jų priguliu, pasitrau
kiau link durų ir nė žodžio 
nesakiau.

Tai taip pasielgė katali
kės, "Saulės" darbininkės. 
Netik pačios pasirodė lau
kinėmis, bet ir kitiems lietu
viams padarė gėdą. O te

čiaus per "Draugą” jos iš
girtos, kad sumušė laisva
manius ir socijalistus; išgr- 
tos kaipo tikėjimo ir bažny
čios apginėjos. Melas, me
las ir melas. Neapgynė jos 
bažnyčios, neapgynė tikėji
mo ir nesumušė socijalistų. 
Jei pats "Draugas” ir visi 
kunigai negali socijalistų 
sumušti, kaip tad galėtų 
juos sumušt tokios neapsi- 
švietusios merginos, kurios 
dagi supratimo neturi, ką 
tas socijalizmas reiškia. Jos 
vien tik rėkė ir drėbė ne
mandagiais žodžiais į savo 
priešą.

Nors tai nesvarbus at
sitikimas, bet svarbus fak
tas. kaip kuniginiai laikraš
čiai besąžiniškai meluoja ir 
tuomi klaidina savo skaity
tojus. O juk jeigu jie čia 
taip meluoja, kaip gali žmo
gus tikėti, kad kitkas tenai 
teisingai parašyta?

Jei mano čia neteisybė pa
sakyta, tai aš turiu liudyto
ms, ir liudininkai ne socija
listai, bet katalikai.

Juozas Lietuvis.
PATERSON, N. J.

Draugystė Šv. K—ro įtek
mėje kunigo nutarė iš savo 
kasos paaukaut $800 bažny
čios reikalams. Kad pini
gai nutarta įduoti kunigui, 
tai keletas net per teismą 
užprotestavo prieš tą užma
nymą. Stengtasi visokiais 
budais tuos priešginas pra
šalinti iš draugystės, bet 
nebuvo galima, kol nepasi
rodė, kad minėti priešginos 
peržengė draugystės įsta
tus. Mat, šventoji inkvizi
cija žmonių sąžinės reika
lauja iš narių atlikimo ausi
nės. Kunigas tokius savo 
priešus nepriėmė, na, ir įs
tatų peržengimas gatavas. 
Priešginos tamsos palaiky
mo tapo per tamsos palaiky
tojus išbraukti iš draugys
tės. Tečiaus užmanymas 
visgi permainyta, matomai 
pabijota, kad paaukauti pi
nigai niekais nenueitų, to
dėl nutarta nupirkti bažny
čiai papuošalą. Kunigas pri
pasakojęs. kad daug ko rei
kia ir todėl bus geriausiai, 
kad draugystė atiduos jam 
bankos čekį ant $800, o jisai 
supirksiąs reikalingus daik
tus. Bet kunigėlis nieko ne
pešė, nes atsakyta jam, jog 

i draugystė ir pati gali apmo
kėti bilas. Kunigas supyko 

• ir spiovė į tokį pasiulijimą.
Vasario 2 minėtos dr-stės 

'susirinkime buvo paduotas 
įnešimas paaukaut iš dr-tės 
iždo $25 streikuojančių rub
siuvių sušelpimui. Čia tuoj 
atsirado kitos rūšies prieš
ginos. Paskirta tik $10.

Tai tiek.
FOREST CITY, PA.

Martinas G—kas buvo 
įsimylėjęs į tūlą lietuvaitę, 
kuri sakius, kad jis palūkė
tų du metu, tai ji eisianti už 
jo. Du metai praėjo, bet ji 
atsisakė tekėti. Vaikinas 
gavo proto sumišimą. Pa
laikytas keletą dienų vieti
niam kalėjime, tapo paduo
tas į beprotnamį. Šaukta 
kelis daktarus, jų tarpe ir 
dr. J. Šliupas, bet nepagel
bėjo.

M. G—skas priklausė prie 
kelių draugysčių, bet kitų 
laikraščių, apart davatkų 
organo "Draugo," skaityti 
bijodavo.

Dabar kitas atsitikimas. 
V—gas ir S—las, du geru 
kataliku, užpuolė ant B. Ku- 
zmickienės. V—gas laikė, o 
S—las draskė. Bet J. V— 
gas pabėgo, o E. S—las tapo 
sugautas ir uždarytas pa
vieto kalėjiman. Vis tai 
"Draugo" aulkėiami pauk
šteliai. A. M. Makauskas.

LAWRENCE, MASS.
9. sausio TMD. kp. buvo 

surengus paskaitą. Refe-.

• v

| ratą skaitė J. M. Balčius, 
nurodydamas, kiek skaity
mas gerų knygų ir laikraš
čių suteikia žmogui žinoji
mo, kaip praktiškam, taip ir 
morališkam gyvenime.

Prelegentas skaitė gana 
aiškiai ir suprantančiai, ant 
kiekvieno svarbesnio saki
nio apsistodamas, taip kad 
ir mažiausia protaujantis 
žmogus gerai suprato ir 
daug ko galėjo pasimokinti. 
Paskaita tęsėsi valandą su- 
viršum. Paskui maža mer
gaitė deklamavo eiles. To
liaus buvo duodami ant po
pierėlių klausimai, bet tokie 
naiviški, kad ir minėti neuž- 

; simoka. Tarp kito ko, tau
tiečių buvo užklausta, kodėl 
socijalistai neskaito "prog- 
resivišku" laikraščiu, kaip 
antai ”V. L.,” ”L. M.” ir 

I "Tarka.”
Prelegentas atsakė, kad 

socijalistai skaito daug dau
giau negu taip vadinami 
"tautiečiai” ir kitoki.

Paskiausia pasiprašė iš 
publikos balsų socijalistai ir 
taip sumušė "tarkininkus,” 
kad ant kiekvieno atsaky
mo žmonės plojo delnais, iš 
reikšdami socijalistams 
simpatiją ir prijautimą.

J. J. Kuršas.
NEW PHILADELPHIA, 

PA.
Čionai priviso tokių kata

likų, ką apsiginklavę revol
veriais ir "bilėmis" nus
prendė visus bedievius išvy
ti iš šio pasaulio pas Dievą į 
užpečkį. Vasario 2 keletas 
tų ištvirkėlių užpuolė ant 
vieno saliuno, prievarta no
rėdami Įsilaužti vidun, 

Į (mat nedėldieniais saliunai 
uždaryti). Saliuninkas už
sibarikadavo, bet užpuoli- 

i kai per išdaužytus langus 
sulipo ir pradėjo daužyt, 
kas po ranka pakliuvo. At
liko tikrą pogromą, kaip ti
kri Rusijos juodašimčiai, 

j Policijos pagelbos reikėjo 
šauktis net iš Pottsvillės, 

į tai policijai pribuvus oo- 
gromščikai tapo suimti. Ke
turis jų nugabenta į Potts
villės kalėjimą, o sunkiai su
žeistą saliuninko svečią nu
gabenta į ligonbutį.

Tai ko išmokina bažnyti
nė dora. Tai darbai tikrų 

i katalikų.
Riaušininkų priešas. 
CHICAGO, ILL.I

Korespondentas A. A. G. 
Š. išgyrė gražų nuteplioji- 
mą artistų dramos "Mirtų 
Vainikas."

Ne tame artizmo svarba, 
bet pačiame lošime. A. Bar- 

| čius silpnai sulošė Edvardo 
rolę. Apie J. J. Zalpį — tie
sa, komikas neblogiausias, 
bet visai toj rolėj netiko. 
Vlado rolėj to nereikėjo. 
Pats veikalas tinkamas ir 
pamokinantis, tik reikėjo 
tinkamų artistų. Tiesa, p-lė 
S. Laurniavičiutė Janinos 
role artistiškai atliko. Tai 
turbut tik viena Chicagoj 
randasi scenos artistė.

Lietuvis.
LEWISTON, ME.

15 vasario atsibuvo visuo
meniškas mitingas dėlei ko
operacijos reikalų. Kaip ma
tos, kooperacijai visi su no
ru pritaria ir stengiasi už
manymą įkūnyti. Pasibai
gus mitingui tūli draugai 
atsišaukė aukų New Yorko 
streikieriams rubsiuviams. 
Tapo paskirtas komitetas 
rinkti aukas.

Tą pat vakarą surinkta 
$13.00; 16 vasario per L.S.S. 
105 kp. mitingą kuopa paau
kavo iš savo iždo $5.00. Po 
stubas vaikščiojant surink
ta $26.55. Išviso surinkta 
$49.55: atėmus siuntimo lė
šas lieka $49.45. Pinigai nu
siųsti lietuvių streikierių iž
dininkui p. P. Mačiui. Au-

kautojams ištariam širdin
gą ačiū.

P. O. Kapickas. 
MELROSE PARK, ILL.
Vasario 9 D. L. K. Algir

do draugystės susirinkime 
buvo įnešta, kad paimti sau 
už organą kokį darbininkiš
ką laikraštį. Prieš tą įne
šimą, kaip elektros paliestas 
šoko tūlas musų biznierius. 
Pirmininkas, kad klausimą 
išrišus, liepė priešingiems į- 
nešišmui pereiti kairion pu
sėn. Paskui biznierį metėsi 
ir visi smuklių rėmėjai. Kaa 
jų pasirodė daugiau, negu 
apšvietos rėmėjų, tai iš to 
kilo tarp bėdinų dvasios u- 
bagų neaprašomas džiaugs
mas. čia reikėtų ar apsi
verkti ar paraust iš gėdos, o 
ne džiaugtis.

Algirdo narys.

KAS MUMS
RAŠOMA

Cleveland, Ohio. — 9 vas. 
buvo LSS. kp. prakalbos. 
Kalbėjo drg. D. J. Kasparka 
apie kruvinus caro darbus 
22 sausio, 1905 m. Paskui 
priminė rubsiuvių streiką ir 
nurodė, kad streikieriais 
daugiausia rūpinasi socija
listai. Publika supratus kal
bėtojo žodžius suaukavo 
streikieriams $15 su centais. 
Darbai čia eina negeriausia. 
Rubsiuviai rengiasi į strei
ką. A. J. Naunčikas.

Mt. Carinei, Pa. — "Pir
myn” laikraščio bendrovė 
rengia musų apielinkėj dar
bininkams prakalbas. Šio
mis dienomis buvo prakal
bos ir pas mus; kalbėjo drg. 
Grigaitis. Žmonių buvo a- 
pie 60. Aukų surinkta $2.80.

Jonas Banis.
Stcughton, Mass. — Rub- 

ber C o. dirbtuvėj, kur dir
ba 347 darbininkai, 9 vasa
rio nekurie sustreikavo, rei
kalaudami daugiau algos. 
Streikas laimėtas.

J. Fišenka.
Rochester, N. Y. — Sus

treikavo keletas išmetu va
lytojų, reikalaudami 3 cen
tų daugiau į valandą. Jei jų 
reikalavimų neišpildys, gal 
ir kiti sustreikuos. M. S-kys.

Waterbury. Conn. — 13 d. 
vasario ant N. Leonard gat
vės iš nakties atrasta suša
lęs žmogus. Jo pavardė, ro
dos, bus Petrukonis. Suša
limo priežastis — gėrimas, 

čiabuvis.
Amherst, Mass. — Ker

tant girioi medžius, 11 vasa- 
ria, medis virsdamas nu
laužė Jonui Klebauskui kai
riąją koją. Nelaimingas 
darbininkas turto jokio ne
turi ir prie draugystės taip
gi niekur neorigulėjo — pa
dėjimas sunkus.

Lakštingalos brolis.
Du Bois. Pa. — 10 vasario 

čia sustreikavo Erie anglių 
kasyklos darbininkai, kad 
tuomi išreikšti savo protes
tą priešais išnaudojimą dar
bininkų. Mat kompanijos 
viršininkai neteisingai sve
ria iškasamą anglį. Strei- 
kieriai laikosi tvirtai, kom
panijos bernai gązdina už
darymu kasyklų. Streiklau
žių nėra. Našlės vyras.

Detroit, Mich. — 2 vasa
rio liet. soc. kuopa buvo su
rengus dideles prakalbas 
paminėjimui "Kruvino Ne- 
dėldienio.” Kalbėta angliš
kai, rusiškai ir lietuviškai. 
Drg. Mockus nurodė, kad ir 
Amerikoj liejama darbinin
ku kraujas, štai Michigano 
valstijoj tuoj bus įvesta rai
ta policija arba kazokai, 
kaip yra jau ir kitose valsti
jose. O kam tas reikalinga?

I.E.V.

Mt. Carmel, Pa. — Vasa
rio 21 d. Jonas Vaičiulis pa
sikėsino ant savo gyvasties. 
Nors du šuviu paleido sau į 
galvą, bet ligonbučio gydy
tojai tvirtina, jog pašauta
sis išgis. Priežastis tokio 
pasikėsinimo yra šeimyniš
ki nesutikimai. Vaičiulis 
gana gražiai išaugno vai
kus, bet šie nenorėjo nė į 
savo pastogę priimt savo 
seną tėvą, kuris iš susikrim
timo ir dėl baimės mirties 
iš bado šovė sau į galvą.

Senas Singelis.
Herrin, III. — 12 vasario 

buvo J. Š. teismas su saliu- 
ninku Wm. B., bet nė vienas 
nieko nepelnė, tik išlaidų 
sau prisidarė. 9 vasario, L. 
S. S. 21 kp. buvo prakalbos 
su deklamacjomis. Kalbėjo 
dviejose temose šeštokas, 
bet abidvi temos panašios— 
apie kunigus ir tikėjimą. 
Aukų surinkta lėšų apden
gimui $4.75 ir du guziku. 
Darbai angliakasyklose ei
na blogai, o kitokių nėra. 
Nekurios kasyklos sustojo. 
Kalbama, kad jau prasideda 
demokratizmas.

Jonas Lenkutis.
Scranton, Pa.—Jurgis Če- 

pulionis, kuris z angliškai ra
šosi Geo. Chip, 17 vasario 
kumsčiavosi su anglu Tom- 
my Connors, svetainėje Mu- 
sic Hali. Čepulionis taip 
smarkiai kirto anglui, kad 
tas nusivertė nuo platfor
mos. Čepulionis sugriebė jį 
už kojos ir traukė atgal, bet 
prižiūrėtojai sulaikė Čepu- 
lionį, sakydami, kad bus ga
na. Anglai žiūrėtojai dūko 
iš piktumo, kad lietuvis su
mušė jų "galijotą.”

Čepulionis yra 25 m. am
žiaus, 5 pėdų 8 col. augštas.

Įžangos tikietai buvo po 
| $2.50, $2, $1.50, $1 ir 50c.

Parapijonų byla su vysku
pu Hobanu atsibus 25 vasa
rio augščiausiam Pennsyl- 
vanijos teisme. Koks bus 
nuosprendis, pranešiu vė
liau. Bačių Juozas.

Johnston City, III. — 11 a. 
vasario čia kalbėjo drg. še
štokas. Visa prakalba — 
tarkavimas kunigų. Kadan
gi lietuviai čia savo kunigo 
neturi, tai prakalba jiems 
buvo nelabai žingeidi. Žmo
nės užsiganėdino tik dekla- 

' macijoms. Daug-kur-buvęs.
Wasson, III. — 25 vasario 

čia buvo toks atsitikimas. 
Du lietuviai nuvažiavo į 
Harrison, Ilk, su reikalais. 
Atlikę, kas reikėjo, susitarė 
nueiti į Gashin City, kur y- 
ra saliunas. Iš priežasties 
Ohio upės išsiliejimo, Ga
shin City tuom laiku buvo 
apsemtas vandeniu ir prie 
saliuno reikėjo eiti gana to
li aplinkui vandenį. Musų 
vyrai pasiėmę luotą ir nuva
žiavo tiesiai. Jų vardai — 
Jurgis Kundrotą ir Bronis- 
lavas Ramanauskas. Grįž
dami buvo jau įsitraukę. 
Pamatęs kitu luotu plau
kiant moteris, J. Kundrotą 
skrybėlę nusiėmęs pradėjo 
skerečiotis ir išvirto į van
denį. Ramanauskas nutvė
rė jam už plaukų, Kundrotą 
jam už rankų ir abudu pri
gėrė. Buvo tai subatos va
karas, o jų lavonus ištraukė 
nedėlios ryte. K. Draugelis.

1 vasa-Montello, Mass.
rio Tautiško Namo Dr-jos 
buvo prakalbos. Kalbėjo dr. 
Smelstorius. Namui surin
kta apie $60. Draugija tu
ri į 1,000 narių ir apie gegu
žės mėnesį tikisi namą turėt 
gatavą. Lietuvis.

Minersville, Pa. — 16 va
sario "Pirmyn” bendrovė 
susilaukė drg. Grigaičio. 
Svečio priėmimui pas drg. 
Šupa buvo surengta vaka
rienė. Susėdus prie stalo,

L. Tampauskiutė, 7 metų 
mergaitė, pasveikino svečią 
tam tinkamomis eilėmis. 
Ant rytojaus drg. Grigaitis 
sakė prakalbą, temoje "Ka
pitalistai ir Darbininkai.” 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. J. Čiuidinienė pei- 

i traukoj deklamavo eiles. 
Aukų sumesta $15.65. Kas 
liko, padengus lėšas, paskir
ta streikieriams. Vasario 18, 
drg. Grigaitis aplankė ang
lių kasyklas, kur praleido 

Į suvirs pusdienį, prisižiūrė
damas, kaip žmonės sunkiai 
dirba po žeme, kur pilna 
dulkių, gazų ir durnų.

A. J. Banišauskas.
Buffalo, N. J. — Čionai 

pribuvo jaunas veikėjas iš 
Bostono, drg. K. Armonas, 
kuris žada pradėti kelti ir 
Buffalos lietuvius iš miego. 
Iki šiol da čia nebuvo jokių 
prakalbų nė susirinkimo. 
Drg. Armonas jau užrašė 
keliems "Keleivį" ir "Lais
vę” ir ketina surengti pra
kalbas, o toliaus gal ir kokią 
draugiją sutverti.

Buffalietis.
Peabody, Mass. — 23 va

sario čia buvo prakalbos, su
rengtos apšviestesnių vaiki
nų lėšomis. Kalbėjo A. An
tonovas, prie to buvo Maikio 
su tėvu pasikalbėjimas ir 
monologai. Viskas atlikta 
gerai ir publika buvo labai 
užganėdinta. Ypač pamoki
nanti buvo prakalba apie 
moterų klausimą. Kalbėto
jas aiškino: "Moteris turi 
būt 10 sykių mokytesnė už 
kunigą, nes nuo jos priklau
so ateinančios gentkartės iš
auklėjimas.” J. Bareiša.

Philadelphia, — Neseniai 
čia sudegė lietuvių Majaus
kų trijų metų dukrelė. Mo
tina paliko kūdikį, o pati 
užrakinus durs išėjo sau. 
Nuo pečiaus užsidegė drapa
nos ir pasigirdo klyksmas. 
Pakol kaimynai išgirdo, pa
kol išlaužė duris, mergaitė 
jau gerai apdegė ir tą pa
čią dieną ligonbutije mirė.

Šakalas.
Lawrence, Mass. — Vasa

rio 22 atsibuvo čionai I. W. 
W. unijos 20 skyriaus su
rengtos prakalbos. Kalbė
jo J. Šmithas. Kad tai buvo 
diena sukaktuvų gimimo 
Jurgo AVashingtono, kalbė
tojas nurodė, už ką kovojo 
tas nemirtinos atminties vy- 

| ras ir į ką šiandien pavers
ta Washingtono įkurtoji re- 
publika. Prakalba žmo
nėms patiko, tik deklamaci
jos nekaip išėjo. J. R. P.

Batavia, N. Y. — Vasario 
16 d. per pasidarbavimą P. 
Augustausko įvyko prakal
bos. Kalbėjo A. K. Baltrū
nas iš Rochester, N. Y. Dek
lamavo eiles P. Augustaus- 
kas. Žmonių susirinko apie 
50 ypatų. Aukų streikie
riams surinkta $8.25. Buvo 
mėginama sutvert kuopelę, 
bet žmonės dar pertamsųs, 
kad suprasti organizacijos 
reikalingumą.

Viską žinąs.

Montello, Mass. — 22 va
sario teatr. ratelis "Viesu
lą” vaidino čia "Tarnas įpai
niojo” ir "Kerštinga meilė." 
Buvo Džian Bambos "spy- 
čius” monologai, Mockapet- 
ris paskambino ant kanklių 
ir deklamacijos. Viskas pu
blikai patiko. Ant galo bu
vo tautiški šokiai.

Diemedis.
Mt Carmel, Pa. — Sausio 

3 atsibuvo čionai bažnytinio 
choro, po vadovyste vargo- 
ninko Čižausko, koncertas. 
Koncertas nusisekęs, tik 
gaila, kad apsilankytojų nu
nešti pinigėliai nuėio tam
sos palaikymo reikalams.

Senas Singelis
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— Maike, ar tu girdėjai, o burdingieri 
kad ir gaspadinės jau keti
na streikuoti?

— Prieš ką?
— Prieš burdingierius.
— Vadinas, ir jos jau pra

deda susiprast.
— Ar tu vadini tai susi

pratimu?
— Suprantama.
— Ne, vaike, aš tokiam 

susipratimui priešingas. Ir 
kas tai matė, kad bobos 
prieš vyrus streikuotų?

— Aš, tėve, netikiu, kad 
jos streikuos, bet geresnio 
atlyginimo už savo patar
navimą gali pareikalauti.

— Kaip nestreikuos, kad 
jau ir uniją tveria? Tikrai, 
vaike — gaspadinių uniją! 
Pittsburge esąs jau ir cen
tras užsimezgęs. Na, ir ką 
tu pasakysi ant to?... Baigiu 
jau amžių gyvent, buvau ir 
turkų karėj, patį carą ma
čiau, Amerikon atvažiavau, 
visko teko matyt, bet tokių 
dalykų tai kaip gyvas da ne
buvau girdėjęs. Jau tas tur
but ne prieš gerą. Ar ne 
bus tik svieto pabaiga, vai
ke?

— Komedijantas iš tavęs! 
Moteris pradėjo organizuo
tis, o tau jau rodosi svieto 
pabaiga.

— 0 kodėl iki šiol to ne
buvo?

— Daug ko iki šiol nebu
vo. Buvo laikas, kad ir ta
vęs nebuvo. Bet pasaulije 
viskas keičiasi ; keičiasi ap
linkybės, o su jomis ir žmo
nių supratimas. Pirma gas
padinės laikydavo burdin
gierius už dolerį, paskui pa-| 
reikalavo jau $1.25 į savai
tę. Bet dabar jos pamatė, 
kad ir už $1.25 negalima vy
ro laikyt; reikia jam duoti 
kambarį, reikia išvirti val
gyt, išskalbti skalbinius ir 
tuos kambarius išvalyti, žo
džiu, moteriškei prisieina 
dirbti nuo 5 valandos išryto, 
iki 10-tai vakare, neturėti 
niekados šventės, nė pasil- 
sio. Darbo daug daugiau 
negu fabrikoj, o už tą darbą 
gauna tik $1.25 nuo žmo
gaus. Prie to da reikia jam 
duoti savo cukrų, arbatą ir 
kavą.

— Cukrus, vaike, Ameri
koj pigus, o vandens kavai 
ir arbatai visai pirkti nerei
kia — sinkoj kiek tik nori.

— Bet gryno vandens juk 
tu negeri.

— E, vaike, tu jau man a- 
pie tokius dalykus nekalbėk. 
Aš kas subata burdą vis 
mainau ir gerai žinau, kaip 
lietuviškos gaspadinės triti- 
na savo burdingierius. Duo
da jos žilo vandens ir kar
tais vadina jį kava, kartais 
— arbata. Bet žmogui tik 
vidurius sugadina tokia ka
va. Geras šuva jos nelaktų,

KELEIVIS

s turi gert. Ka
da aš nusiperku restorane 
už dešimts centų binzų, tai 
man duoda tokios kavos 
puodą, kad geri ir nori. 0 
ką musų gaspadinės valgyt 
išverda, tai kartais tik mė
są sugadina. Ot, bulves iš
šutint, šolderį išvirt — jos 
gali. Bet žmogus juk negri- 
norius, Amerikoj gyveni ir 
pavalgyt nori amerikoniš
kai. Taigi, sakau tau, kas 
subatą einu vis ant naujo 
burdo, o negaliu atrasti gas
padinės, kuri duotų žmoniš
ką burdą. Ir jos da nori 
streikuot! Jeigu jau reikia 
kam streikuot, tai ne gaspa- 
dinėms prieš burdingierius, 
o burdingieriams prieš gas
padinės.

— Kodėl?
— Todėl, vaike, kad bur

dingierius jau perdaug 
skriaudžia. Atlupa iš tavęs 
dolerį ir kvoterį už ruimą, 
kur guli 8, o kartais ir 12 
vyrų. Į vieną lovą sulenda 
po du ir tris. Vasaros laike 
dušna, blakės tave ėda, mu- 

isės per akis lenda, vaikai 
rėkia — ir tai vadinasi bur- 
das. Teisybė, $1.25 nėra la
bai brangu, bet vabalai tau 

|tiek kraujo išgeria, kad pa- 
i skui dolerį turi pragert ant 
alaus, ir tai da negali atsi
gauti.

— Bet žiemos laike blakių 
juk nėra.

— Tas teisybė, vaike, žie
mą to brudo nėra; bet jei 
blakės tavęs neėda, tai šalta, 
kaip kokioj Siberijoj — jei 
ne vienas paibelis, tai kitas. 
Kitą sykį taip šalta, kad py
pkė nedega. O ar tu žinai, 
kas užpereitoj sąvaitėj pas 
mus atsitiko?

— Ne.
— Matai, tu nieko neži

nai. Na, tai klausyk. Kaip 
pradėjo šalt, kaip pradėjo 
šalt — tai, bracia, ašaros 
net per nosįs išeina. Senas 

.mano draugas Vincas, ką 
geras korespondencijas ra
šo, ir sako: vyrai, ant tokio 
burdo galima džiovą gauti. 
Dac rait, sako ilganosis Pv- 
teris. Garsus musų Vincas 
Kudirka irgi koresponden
cijas rašydamas peršalo ir 
gavo džiovą. Na, nutarėm 
ruimą sušildyt. Pašaukėm 
gaspadinę ir pasakėm, kad 
įtaisytų pečių. Sakom, taip 
ir taip, čia galima džiovą 

i gaut. Esam penki vyrai, vi- 
į si mokam po $1.25, tai jau 
išeina $6.25 už ruimą, o ši
lumos nėra. O ji ir klausyt 
nenori. Girdi, forničiams 
bus nesveika pečių Įtaisius. 
Matai, koks burdingierių 
padėjimas.

— Ar tai viskas?
— Ne, vaike. Buvom nu

tarę visi išsimuvint. Bet 
Vincas sako: vyrai, susidė-

Įkim po dešimtuką ant dži- nų, musų tirinėtojai krito 
f pini nes, einant gult išsigersime kovoj su mirčia. Kapitonas Vv ¥ U 1 ir iškentėsime, o tuo tarpu Scott sniege gulėdamas pa-

ir šaltis pereis. Gerai, nu
pirkom kvortą geriausios____________________________ _____________________________

džinės, o aš da turėjau bak- 
se bonką nugertos trajan- 
kos, užpylėm ir pastatėm, 
kad užtrauktų. Ir ar tu ži
nai, kas atsitiko? Naktį 
klausom: tik — krakt!... At- 

i si kėlėm išryto, ogi mus bon- 
Į ka nuo šalčio perplyšus ir vi
sas šnapsas ant žemės.

— Juk už tai negalima 
kaltint gaspadinę. Ameri
koj taip jau priimta, kad 
darbininkams namai stato
mi be apšildymo. Čia ne ga- 
spadinės kaltos, bet kapita
listiškoji tvarka. Prie to, 
ar gaspadinę liepė jum tą 

įdžinę pirktis?
— Džinę aš čia tau primi

niau tik kaipo atsitikimą, 
kad parodyti, kokiuose rui
muose burdingieriai turi gy
vent. Bet tai neviskas. Aš 

į turiu da daug ko apie gas- 
padines papasakot. Bet te
gul tai palieka ant kito kar
to. Gud bai, Maike.

(
“Musu Lavonai Paliudys 

Atsitikimą”

■v •

Tokiais žodžiais kapito
nas Scott užbaigė savo laiš
ką, tikėdamas, kad jį kada 
nors civilizuoti žmonės at
ras, ir mirė ant sniego, kur 
jo draugai gulėjo negyvi.

Visas pasaulis šiandien 
kalba apie Scottą. Anglų 
laikraščiai jau kelinta są
vaitė pašvenčia daugiausia 
vietos raštams apie Scottą.

Bet kas tas Scottas per 
vienas, kaip ir kur jis mirė, 
lietuviams nedaug žinoma, 
taigi nors trumpai čia apie 
jį paaiškinsime.

Scott buvo anglas (iš An
glijos). Dvieji metai atgal 
jis išvažiavo su keturiais 
draugais pietinio žemgalio 
jieškoti.

Apie tą patį laiką su tokiu 
pat tikslu išvažiavo ir danų 
kapitonas Amundsen.

Pernai atėjo žinia, kad A- 
mundsen žemgalį jau atra
do.

Neužilgo gauta bevieliniu 
telegrafu žinia, kad ir Scot
tas pasiekė pietinį žemgalį.

Amundsen sugrįžo, o apie 
Scottą iki šiolei nebuvo jo
kių žinių.

Bet štai 10 vasario atėjo 
iš Naujos Zelandijos bevie
liniu telegrafu žinia, kad 
kapitonas Scott žuvo su vi
sais keturiais savo draugais 
nuo bado ir šalčio. Atrasta 

: jį sušalusį sniege. Šalia jogu- 
lėjo ir jo draugai po Angli
jos vėliava, kuri plevėsavo 

i sniegan įstatyta.
Iš atrasto pas jį laiško, 

kurį jis rašė mirdamas ir 
j sustingusia ranka, pasiro
do, kad žemgalį Scott pasie
kė 18 sausio, 1912 metų, bet 
pamatė, kad tenai jau yra 
buvęs Amundsen ir todėl 
garbė už atradimą žemgalio 
priklauso jau Danijai, o ne 
Anglijai.

Tas buvo Scottui neišpa
sakytai skaudu smugiu. Jis 
grįžo su sužeista širdimi. 
Nusiminimas liko da dides
nis, kada Scott pamatė, jog 
prie to visko baigiasi jų ir 
maistas su kuru. Apie žem
galį šaltis neišpasakytas, o 
čia nėra kur nė susišildyti. 
Nė namų, nė girios, nė me
delio — tik sniegas, sniegas 
ir dangus. Scotto daktaras 
nuo peršalimo neteko proto 
ir nušalo kojas. Jį reikėjo 
vežti draugams ant rogučių. 
Kelionė da daugiau apsisun
kino. Galų gale užėjo audra 
su sniegu. Tirinėtojai pasi
klydo ir braidydami po snie
gą, alkani ir sušalę, pasiju
to, kad pajiegos jau aplei
džia. Ir toli nuo civilizaci
jos, toli nuo namų ir šeimv-

i

gėlę, tarsi, gerdama iš jos 
meilės saldybę. Ji nematė 
ir negirdėjo, kaip mylimam- 
jam nuėjus, iš krūmo, piktai 
besišaipydamas, išlindo tė- 
mijusis į besimylinčiųjų lai
mingumą vyriškis ir, žengęs 
kelis žingsnius priekvn, abi 
savo sunkias rankas iš augš
to smarkiai nuleido ant sto
vinčios mergelės pečių. Ji 
pastiro, tarsi i akmenį pa
virsdama, kad net ir kliks- 
mas, išgąsčio pagimdytas, 
nesuspėjo išsiveržti ir sus
tingo tarp išbalusių lupų. | 
Užsimetelis lyg pasididžiuo
damas iš savo nuoveikio, ap
sikabino apkvaišusią merge
lę ir savo storas, šlapias lu
pas prispaudė prie jos iš
džiuvusių lupų. Tame mo
mente su žaibo smarkumu 
jos ranka sumirgo ore ir j 
pliaukštelėjo jos delnui atsi
mušus į jo žandą.

— Šalin! žvėrie, šalin, nie
kše! — iš jos lupų išsiveržė 
rustus įsakymas, tečiaus už
simetelis, braukydamas pir
štais savo užgautąjį žandą, 
į tąjį įsakymą atsakė da pik
tesne pašaipa, lyg besityčio
damas iš silpnos moteriškės, 
negalinčios nuosavomis jie- 

į gomis apginti save. Norėjo 
tyčiotis, norėjo matyt ją be- 
spėkę. maldaujančią nuo jo 
susimylėjimo. kad atkerši- 
nus jai už paniekinimą jo 
karštos „meilės,” bet neapsi
žvelgė, kaip nelaimingoji 
dingo iš jo akių, pabėgdama, i 
Toj vietoj, kur ji stovėjusi,: 
jis pamatė tik gulinčią rožę, 
kuri iškrito iš nusigandusios 
rankų. Jis pastvėrė gėlę ir 
jo akįs kokiu tai džiaugsmu 
sužaibavo; naujas atkeršiji
mo pienas urnai gimė jo gal- j 
voje. Jis piktai ir garsiai 
nusijuokė, laikydamas pirš
tuose iškeltą rožę. Paskui 
isisegė ją į atlapo knypskylę 
ir apsigrįžęs nuėjo .

* * *

Netrukus buvo ir jis kliu
be, ir visupirma akimis susi- 
jieškojęs savo rivalių, apsi
metęs draugiškumu ir link
smumu, priėjęs pasveikino, 
juokaudamas, kad šiąnakt 
pavėlavęs truputį, nes, mat, 
viso pikto priežastis, tai mo
teriškė...

Liudvikos mylimasis me
tė neužsitikintį žvilgį į kal
bantį ir jo akįs išsiplėtė nuo
staba, išvydus rožę, kurią 
buvo davęs savo mylimai 
Liudvikai.

— Iš kur turi, Matuli, tą 
rožę?

— Kaip tai?... Tai ir tu, 
Povil, pažįsti tą gėlę, kuri 
paeina iš rankos mano mei
lutės.

— Meluoji, biaurybe! — 
suriko įžeistas Povilas. — 
sakyk, kaip pateko tau ta 
rožė, nes...

— Kokią teisę turi manęs 
klausinėti apie tai, kaip gau
nu gėles iš rankų savo mei
lutės? Kokį reikalą tu turi 
su ja?

— Nes tai yra mano su-į 
žieduotinė — rimtai ir tvir
tai atsakė Povilas.

— Sužieduotinė! Nežini- 
jau, kad aš mylėjau veidmai
nę. Nenoriu nudėvėtos!...— 
Tai kalbėdamas sviedė rožę 
į žemę, matomai rengdama
sis sumint, bet jo koja da au
gščiau pakilo ir jis atvirto į 
sieną nuo smūgio stiprios 
Povilo rankos.

Draugams prišokus ir pa
kėlus apkvaišusį Matulį, Po
vilas stovėjo, nesijudinda
mas iš vietos. Apreiškė, kad 
Povilas savo prasikaltimą 
gali nuo savęs nusiplauti tik 
stodamas su Matuliu due- 
lin, kurį Matulis greit priė
mė, o ir Povilas, kurio kruti
nėję sukilo jausmų audra, 
pasiulijimui visai nesiprie
šino.

♦ ♦ ♦

Sugrįžus namo Liudvika, 
puolė ant lovos ir ilgai ver-
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rašė da laišką, atsišaukda
mas i Angliją ir visą pasau
li, kad rūpintųsi likusiomis 
jų šeimynomis. Laiškas su
judinantis. Scott nurodo, 
kaip sunku buvo kovoti su 
mirčia, bet dėl mokslo ir ži
nojimo jie buvo pasiryžę vi
ską perkęsti. Nors jie žū
va, bet tikisi, kad kada nors 
civilizuoti žmonės juos at
ras, o tuomet ”musų lavonai 
paaiškins atsitikimą.” 

J USMO JIEGA
Šile ant žolyno, pridengti 

iš dviejų pusių krūmų šake
lėmis, jiedu, užmiršę apie vi
są pasaulį, sėdėjo įsižiūrėję 
kits kitam akysna, tarsi 
vokuodami kits kito širdies 
takšėjimus. Jiedu suvis ne
matė, kaip vieno krūmo ša
kos tyliai prasiskleidė ir 
tarp jų pasirodė vyriška gal
va, o žibančios akis metė 
perkūniškus žaibus. Jiedu 
užimti buvo viens kitu.

— Viską dėl tavęs esu pa
sirengęs padaryti, kad tik 
tave laiminga galėčiau ma
tyti — tvirtino su tvirtu pa
siryžimu jisai. — Jeigu rei
kalauji, kad atsisakyčiau 
nuo kliubo, užtikrinu tave, 
kad šiąnakt ten busiu pasku
tiniu kartu.

—O ne, mielasis, aš neno
riu, ką^d tu dėl manęs išsiža- 
dėtumei smagumo. Aš ne
su priešinga, kad tu ant va
landėlės nueini į kliubą, nes 
žinau, kad nuo ištvirkimo e- 
si tolimas, bet žinau, kad ten 
taipgi yra keletas jaunų vy
rų, kurių draugavimo tau 
nelinkiu. Ypač mane baimė 
krečia, kada tik pamisliju, 
kad su tavim draugauja Ma
tulis.

— Nusiramink, mieloji 
Liudvika, — nusijuokdamas 
atsakė jis, imdamas jos ran
ką. — Jeigu tu jį skaitai sa
vo priešu, tai jis priešas ir 
man. Rodos jau patyriau, 
kad jis išklausinėjęs iš tavęs 
ką-nors tveria pinkles ir 
kenkia man mano santikiuo- 
se su mano dėde. Aš juo ne- 
užsitikiu.

Liudvika jau-jau norėjo 
išpažinti viską, kas verčia 
ją įtarti nedoru Matulį, bet 
balsas suspringo ir žodis už
mirė tarp lupų. Ji bijojo, 
kad išpažinus mylimiausiam 
tai, kad Matulis taip geismu 
degančiomis akimis visuo
met į ją žiuri, gali sukelti 
mylimojo krutinėję netik 
kerštą jo meilės ardytojui, 
bet ir neužsitikėjimą linkui 
jos pačios, o tas reikštų bai
sesnį jai smūgį, negu pati 
mintis. Jos rankos lyg sau- 
noriai apkabino jo kaklą ir 
galva jos drūčiai prisispau
dė prie jo krutinės. Jis pa
bučiavo jos kaktą, kalbėda
mas:

— Leisk mane, brangioji, 
turiu skubintis, nes mane 
kliube laukia.

— Prižadėk man brangią 
tavo meilę — ji žiūrėdama 
jam į akis maldaujančiu 
balsu tylomis prabilo.

Tėmijančios iš krūmo ži
bančios akis, plačiai prasi- 
verdamos, tarsi nubalo, o lu
pos išsikreivino nuo pikto 
šaipo, kuomet Liudvikos nu
mylėtasis padavė savo myli
majai rožės gėlę, atsakyda
mas:

— Juk tu žinai, brangiau
sioji, kad mano širdis tau 
vienai priklauso, ir bereika
lingai nuo menęs prižadų 
reikalauji.

Atsisveikinęs savo myli
mąją, jaunikaitis pasikėlė ir 
netrukus išnyko iš akių. Ji 
pasiliko toj pačioj vietoj, 
kur su mylimu praleido lai
mės valandėlę ir stovėjo, 
prisispaudus prie lupų rožės
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kė. Ilgai negalėjo nusira
minti, ypač, kad Povilas ne
sugrįžta nors greit sugrįžti 
žadėjo; valandos į metus 
virsdamos, lėtai slinko. Ji 
troško kuogreičiausiai išpa
sakoti savo numylėtamjam 
Matulio pasielgimą su ja, 
kad išsklaidžius tas baisias 
mintis, kurios kaip šmėklos 

Į vaidenos prieš jos sąmonės 
akis. Povilo nesugrįžimas 
ją kaip pragaro ugnis degi
no ; jai rodėsi, kad tas žvė
ris, Matulis, pastojo Povilui 
kelią ir dar žvėriškiau su 
juo pasielgė. Tos mintįs ją 
vaikė iš vietos į vietą, nuo 
lango prie durų. Bet lan
gas nesuteikė nė mažo spin
dulėlio vilties, o pro duris bi
jojo išeiti, manydama, jog 
Matulis gal užsislėpęs tyko 
ant jos.

Tame išgirdo varpelio 
skambėjimą ir kambario du
ris atsidarė pirm negu prie 
jų ji suspėjo prieit. Tarpdu
ryje pasirodė jai pažįsta
mas vaikinas, kuris uždusu
siu balsu prabilo.

— Tamistai laiškas nuo 
Povilo...

Liudvika pagriebė laišką 
ir pradėjo akimis skaityti 
šokančias literas. Išskaitė 
sekančius žodžius:

—Išgelbėjau rožę iš suter
štų niekšo rankų ir tau ją 
grąžinu nesumintą, bet dėl 
nuplovimo tavo vardo gar
bės reikalingas kraujas iš 
širdies. Lik sveika, bran
giausioji...

Toliaus skaityt nebegalė
jo, nes jos akįse viskas su
mišo ir aptemo, 
ravus griuvo ant grindų.

Susimaišęs vaikinas užda
rė duris ir nubėgo su noru 
pranešti Povilui apie apalpi
mą jo sužieduotinės, bet jau 
Kliube nė Povilo, nė Matu
lio, nė kitų draugų nebuvo. 
Visi išlydėjo Povilą ir Matu
lį artimon giraitėn, kur tu
rėjo atsibūti likimo teismas 
ant nusikaltėlių...

Po dviejų valandų Povilas 
sugrįžo pas savo numylėti
nę, kad pranešti jai jog jos 
vardo garbę nuplovė priešo 
krauju. Rado ją gulinčią 
ant grindų. Pakėlė, bet ji 
buvo jau sustingus, atša
lus — be jausmo...

A. Vasnelis.

i

Ji susvy-

I

!

Triukšmas Kongrese
VZashington. — 26 vasa

rio, svarstant laivyno klau
simą, žemesniam atstovų 
name kilo didelis triukšmas. 
Mass. valstijos atstovas 

|Wm. Murray kelis kartus 
, prašė balso, bet niekas neat
kreipė į tai atidos. Tuomet 
Murray išėjo iš savo sėdy
nės, užlipo ant platformos ir 
pradėjo kalbėti. Pirminin
kas liepė jam nutilti ir užim
ti savo vietą, bet Murray, ne* 
atkreipdamas į tai atidos, 
kalba toliaus. Pirmininkas 
stabdo jį kitą ir trečią kar
tą, bet Murray to visai ne
klauso. Tuomet pirminin
kas liepia prievarta atstovą 
nuvesti nuo pagrindų. Mar
šalka Ketron užsilipo ant 
platformės ir paėmęs laibą 
atstovą į glėbį numetė jį nuo 

i 10 pėdų augštos platformės 
žemėn. Salėj pasidarė su
mišimas. Murray, atsikėlęs 
nuo žemės, tuoj šoko kums- 
čias sugniaužęs ant maršal
kos. Maršalka atsiraitojo 
rakoves. Tuo tarpu subėgo 
kiti atstovai. Vieni sugrie
bė įniršusį Murray, kiti 
maršalką ir tik tokiu budu 
nepriėjo prie muštynių.

Sumaningas vyras.
— Na, ir kągi, kaimyne, 

padarei savo pačiai, kad ji 
tave taip baisiai sudrąskė?

— Nieko... Nupirkau tik 
žirkles; kad nusikirptų na
gus... J. J. N.



v

Žmogaus Išsivistymas
Pagal Boelsche, Erheniusą ir kitus 

Sutaisė S. Michelsonas.

(Tąsa).
ziją ir Afriką, kuri tuose laikuose buvo su
jungta su Europa. Papuolę j naujas gyve
nimo aplinkybes, antropoidai, o gal jau ir 
pradiniai žmonės, turėjo prie ją ir prisitai
kyti. Kur tos aplinkybės buvo sunkesnės, 
kur reikėjo daugiau kovoti su gamta, kur 
sunkiau buvo surasti maistas, ten jiems pri
siėjo daugiau protauti ir tie greičiau išsila
vino. Patekęs gi tokis beždžionžmogis į 
tokią vietą, kur visuomet šilta, kur nerei
kia nė namą nė drabužio, kur lengvai gali
ma išsimaitinti vaisiais, kur kova su gamta 
visai nereikalinga, protauti jam visai nerei
kėjo ir todėl jis stovėjo beveik ant vietos, o 
kai kur net ir puolė, kuomet kiti jo viengen
čiai, pakliuvę Į sunkesnes aplinkybes, spar
čiai progresavo ir pasiekė dabartinio žmo
gaus laipsnį. Ir įdomiausia, kad tokiai nuo
monei paremti pačioj gamtoj randame pa
tvirtinantį prirodymą.

Gyvūną karalystėj męs matom ypatin
gą įstatymą, ar bent ką tai panašaus į to
kį įstatymą. Kiekvienas beveik jaunas gy
vūnas, pakol jis tebėra da protoplastu, vi
suomet beveik panašus į visą kitą gyvūną 
protaplastus. Varlė, daleiskim, pakol ji da 
tebėra buožgalve, ji visuomet panaši į žuvį 
ir net kvėpuoja žiaunėmis, taigi taip kaip 
žuvis. Daugelis augštesnią gyvūną laike 
savo išsivystimo motinos iščiuje arba kiau- 
šinije irgi pereina tokį pat laipsnį, kokį tie 
gyvūnai senovėj jau yra perėję. Kitais žo
džiais sakant, kaip tie gyvūnai senovėj išro
dė, taip dabar Išrodo ją vaikai, kada jie tik 
užsimezga. Taip paukštis kiaušinije da te
beturi vuodeginius sąnarius, bet pas suau
gusį paukštį to visai jau nerandam. Ta 
vuodega pas jaunąjį paukštį yra kap ir do
kumentu,- kuris parodo, jog pirmutinis jo 
pratėvis, taip vadinamas archaeopteryx, 
kuris tarp driežo ir dabartinio paukščio bu
vo kaip ir tiltu, irgi turėjo tokią vuodegą. 
Tą ypatingą ir nuolat atsikartojantį faktą 
Haeckelis pavadino „pamatiniu biogenetiš- 
ku įstatymu” ir tas vardas pastarais laikais 
liko jau gana populiarišku. Pagaliaus, jau 
ir senesni tirinėtojai buvo patėmiję, kad 
beždžionės, kaip antai gorila, orang-utan- 
gas, šimpanzė, kuo jos jaunesnės, tuo dau
giau panašios į žmogą. Didžioji gorila, 
kuri pasenus iš visą antropoidą turi žvėriš
kiausią išvaizdą, būdama maža taip pa
naši į žmogaus kūdikį, kad iš pirmo žvilgio 
sunku net atskirti. Sulig Haeckelio bioge- 
netiško įstatymo tas, rodos, turėtu liudyti,

I
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New Yorko streikuojantiems rubsiuv.

MINERSVILLE, PA.
U. M. W. of America Unijos, Lie

tuviškas Lokalas, No 1954, 19 vasa
rio laikytame susirinkime paskyrė iš 
iždo $50 New Yorko streikuojantiems 
rubsiuviams. Pinigus priėmėm ir ta
riame širdingą ačiū už aukas ir linkė
jimus.

Streikierių šelpimo Komitetas.

VINNIPEG, MAN., CANADA
Surinkta streikuojantiems rubsiu

viams $25.10. Aukavo: J. Kastukas, 
A. Paknis, I. Paknis, J. 
vičius, J. Augutis, P. 
M. šilinskas, P. Aliekna, 
kas, F. Rubiskas — po $1; V. Tom- 
valkis, K. Stankevičius, J. Savic
kas, F. Rubiskas — po $1.00; V. Tau- 
kevičius, J. Tomkevičienė, V. Karalis, 
J. Karalis, P. Graunis, A. Mankus, K. 
Stankevičius, J. Laskauskas, J. Vai- 
šutis, A. Valanga, M. Kazlauskas, J. 
Blusis — po 50c.; S. Paknis 40c.; A. 
Cesnavičytė, V. Krazauskyte, M. Kra- 
zauskytė, K. Dapkunas, K. Gedraitis, 
V. Maršalas, F. Burokienė, L: Marša- 
lytė, M. Baktytė _ — .
rinkta $20.75. Vasario 2 pas A. Pak- 
nį susirinkusieji svečiai suaukavo 
$4.35. Viso pasiųsta streikieriams— 
$25.10. S. Paknis.

Aukos priimtos sumoje $25.10. Var
de streikuojančių rubsiuvių tariame 
širdingą ačiū. šelpimo Komitetas.

Anuse- 
Blusius, 

V. Id-

po 25c.; išviso su-

DE KALB, ILL.
LSS. 178 kp. išrinko komitetą pa

rinkti streikuojantiems rubsiuviams 
aukų. Surinkta $32.50. Aukavo: K. 
J. Griškonis, J. Kiela, J. Sankauskas, 
J. Pečikenas — po $1.00; J. Sviati- 
kas, F. Matekaitis, F. šiametas, F. 
Sukis, P. Lankauskas, F. Lankauskai- 
tė, J. Karkalas, J. Jarašunas, T. Bu- 
dris, V. A. Kiela, V. šilaška, K. Bu- 
dris, F. Petrauskas, J. Pečikenas, K. 
Baltuška, K. Karalius, A. Balnianie- 
nė, S. Balnionis, K. Velikuniutė, P. 
Katinas, K. Opanskas, K. Stumbris— 
po 50c.; K. Dirsė, J. Karėta, P. Jo
gas, K. 
Garšva, 
la, F. 
veikis, A. Kuveikienė, J. Adašiunas, ’

Beržinskas, M. Garšva, P. 
A. Račius, R. Baltuš- 

Kuveikis, S. Raila, J. Ku-

jog tos beždžionės pratėvis buvo daugiau 
panašus į žmogų, negu ji pati. Šitas klausi
mas prives mus turbut prie galutinio išriši
mo, kaip išrodė pirmutinis tos beždžionės 
tėvas, ar bent kuomi jis buvo.

P. Sabaliauskas, S. Sabaliauskiutė, 
A. Grisiskaitė, V. Baltušninkas, V. 
Marcinkevičius, J. Andrievski — po 
25c.; viso labo — $10.25.

Pinigai priimti. — ”Kel.” Admin.

Rochesterio Streikuojantiems Rubs. 
BATAVIA, N. Y.

Aukavo šios ypatos: B. Lopato, M. 
Kulikauskas, W. Garševski — po $1.; 
J. Levonavičius, P. Augustauskas — 
po 50c.; J. Naimanavičius, J. Jurėnas, 
S. Kizis, M. Kupčiūnas, L. Mackevi
čius, J. Gailiunas, K. Bičkauskas, J. 
Opšega, J. Kiselis, J. Kavaliūnas, J. 
Kivičiutė, J. Leskauskas, V. Petrila, 
P. Levonavičius, F. Deuganski — po 
25c.; A. Galentas 15c.; D. Bruknienė, 
M. Juškienė, J. Kižienė — po 10c.; S. 
Juškiutė 5c.; viso labo — $8.25c.

Varde L.S.S. 7 kp. A. K. Baltrūnas.
Aukas priėmėm. Streiko Komit.:

C. Zim niekas,
J. Mocejunas,

J. Mankus.

Pajieškau savo vyro Kazimiero Va
siliausko. Jis į Ameriką atvažiavo 
Lapkričio mėn., 1906 m. ir tuoj atsi- 

l ėmė vienų merginų, su kuria girdė- 
Į jau ir dabar gyvena. Merginos var- 
das Ona. Abu Kauno gub. Jis gel- 

j tonų plaukų, apskritaus veido, vidu- 
I tinio ūgio, 28 ar 29 metų amžiaus, 
i Kas man apie jį praneš, gaus $25.00 
I dovanų.

Viktorija Vasiliauskienė
i Box 135, Rutland, Vt.

TEATRAS ir BALIUS
Teatrališka Kp. "Perkūnas,” Brigh- 

tone, Mass., rengia du gražiu persta
tymu. Pirmas bus po Velykų Suba
toj, 29 Kovo, prasidės 7:30 vai. vak. 
Antras 19 Balandžio, prasidės 2 vaL 
po pietų ir trauksis iki 12 vai. nakt. 
Todėl meldžiam kitų draugijų ant mi
nėtų diehų ir valandų nerengti jokių 
pasilinksminimų.

Su pagarba KOMITETAS.

Pajieškau draugų Jokūbo Grigo ir 
Jurgio Palšio. Grigas Papilio par., 
Gojuno sod., Palšis Biržų miestelio. 
Abu Kauno gub., Panevėžio pav. Kas 
apie juos žino malonės pranešti arba 
jie patįs lai atsišaukia.

Jonas Klibas
137 Mechanięs St., Gardner, Mass,

Šis paveikslėlis perstato pusėtinai išsivysčiusį beždžionės gi
bono embrijoną (da negimusį kūdikį). Jis labai panašus į 

žmogaus kūdikį.

Pagarsėjęs tirinėtojas Emil Selanka 
neseniai prirodė, kad jaunas gibonas, būda
mas da motinos iščiuje, turi visai proporci- 
jonališkas rankas, kaip kad jis butą žmo
gaus kūdikiu; bet augant paskui povaliai 
jos taip išsivysto, kad, rodos, vien jau tik 
dėl ją ilgio gibono negalima priskaityti prie 
žmogaus giminią. Taigi iš čia jau vėl turė
tume daryti išvedimą, kad to mažojo gibo
no pratėviai senovėj turėjo taipgi trumpas 
rankas, vadinas, jie buvo panašesniais į 
žmogą, negu dabartinis gibonas.

Kaip matom, viskas susideda į tą pačią 
teoriją, kuri buvo užgimus jau Darvino 
mintiję. Toji teorija yra tokia: Kadaise 
gyveno ant žemės žinduolią gyvūną veislė, 
kurioj slėpėsi netik šiandieninis žmogus, 
bet ir gorila, ir šimpanzė, ir orang-utangas, 
ir gibonas. Jie visi paeina iš tos veislės, kaip 
vieno tėvo nevienodi vaikai. Suprantamas 
dalykas, tas gyvūnas turėjo būt daugiau pa
našus į šiandieninę beždžionę, negu į žmo
gą; jis artimiausiu turėjo būt prie gibono. 
Vienok nuo suaugusio šiandieninio gibono 
jis jau skirėsi daug žmoniškesne išvaizda. 
Taigi, jei jis buvo žmogaus pratėviu, ir jei 
todėl męs jį pavadinsime pirmapradiniu 
žmogumi, tai apie šiandieninį antropoi- 
dą-bezdžionę butą galima pasakyti, kad ji 
paeina nuo žmogaus, o ne žmogus nuo bež
džionės, kaip paprastai visuomenės yra ma
noma. Tokis išvedimas pilnai sutiktą su 
Darvino nuomone.

To gyvūno šiandien ant žemės jau nėra. 
Prisieina tad jo pajieškoti tarpe išnykusią 
sutvėrimą. Prisieina apžiūrėti ją kaulus. 
Sugrįžkime tad prie to garsaus ”pitekan- 
tropuso,” kuris buvo iškastas ant salos Ja-| vainių stoties, Šeravų miestelio/ mel- 

va. Jo kaulai mums parodo, kad tas žmo
gus buvo pusiau žmogumi, pusiau bezdžio-

Ar nebus tai tik tas pats sutvėrimai, 
kurio jieškome? Ar ne jis tik ir bus tuomi 
pirmapradiniu žmogaus ir beždžionės bo
čių?

Paj ieškoji mai
Pajieškau savo brolio Leono Kel- 

venio, Kauno gub., F i-1~ 
Draudėnų kaimo, 
Chicago, III., dabar nežinau kur. 
riu svarbų reikalą, meldžiu 
šiuo adresu:

Vincas Aušra
19 Douglas Park, Bellshill, 

Lanarkshire,

Raseinių pav., 
pirmiau gyveno 

Tu- 
atsišaukt 

[10]

Scotland.

Pajieškau pažįstamos Kazimieros 
Milket, Kauno gub., Telšių pav., Ila- 
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 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.

Pajieškau brolių Jono ir Mikolo 
Ketvirčių, Kauno gub., Vilkmergės p., 
Deltuvos par., Jonas apie 12 metų, o 
Mikolas apie 3 mėnesiai kaip Ameri
koj, prašau jų pačių atsišaukti ar ži
nančių apie juos pranešti.

Kazimieras Ketvirtis 
1704 Enclid avė. Marion, Ind.

Pajieškau brolio Petro žimanto, 
Kauno gub., Raseinių pav., Blago- 
veščenskos vol., Dubienų kaimo, gy
veno Chicagoj. Taipgi pajieškau sa
vo švogerio Vinco Šimkaus, 
kaimo, Blagoveščenskos vol., 
tįs ar žinantieji apie juos 
atsišaukti.

Kazys Jaskas
Box 337 Roslyn, Wash.

Minapų 
Jie pa- 

malonės

Pajieškau Jono Grebliausko, savo 
švogerio, Pušinskių sod., Šiaulėnų vol. 
Šiaulių pav., Kauno gub. Jis pats ar 
draugai praneškite.

Jonas Tamutis
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Martino Grigaliū
no, Kauno gub. ir pav., Josvainių par., 
gyvena bene Philadelphijoj. Aš at
važiavau iš Lietuvos, turiu svarbų 
reikalą.

Antanas Grigaliūnas
877 Cambridge st E. Cambridge Mass

Pajieškau draugų Mateušo Žandaro 
ir Ant. Sebeckio Kauno g. ir pav., Jos-

džiu atsišaukti.
J. Ragazis620 3rd avenue, Rock Island, TU.

ne.

(Toliaus bus)

Pajieškau Maskevičių. Suvalkų g., 
Naumiesčio pav., Gelgaudšikio gmino, 
Maštaičių kaimo, meldžiu pačių atsi
šaukt arba žinančių apie juos pranešti 

! šiuo adresu:
S. Bajerčius

P. O. Box 15, Broad Brook, Conn.

I

Pajieškau brolio Frano Velečkos, iš 
Kauno gub. ir pav., Velionos par., At- 
kalniškių kaimo, 12 metų Amerikoj, 
gyvena kur apie Chicago, III. 
svarbų reikalą, todėl meldžiu 
šaukti arba kas žino pranešti.

Antanas A. Velečka
38 River Street, Rumford, Me.

SUSIRINKIMAS
D. B. P. L. D. Courtney, Pa., drau

gams pranešame, kad šios draugys
tės ateinantis susirinkimas atsibus 
16 Kovo (March), 1913. Bus vienas 
iš svai blausių susirinkimų, nes bus 
svarstoma svetainės statymas. To
dėl meldžiam visus draugus susirink
ti ir apsvarstyti šį dalykų.

KOMITETAS.

Turiu 
atsi-

Pajieškau sesers Anelės Švobukės, 
Kauno gub., Keidanų vol., Truskavos 
par., Okaino sod. 1908 m. atvažiavo 
Amerikon į Amsterdam, N. Y. Girdė
jau, kad ištekėjo, bet vyro pavardės 
nežinau. Jeigu kas žinote apie ją, 
meldžiu pranešti, už ką duosiu gerą 
atlyginimą. [12]

Antanas Švoba
637 W. 18 St., Chicago, III.

Pajieškau Jono Gasparo ir draugo- 
Ignoto Daukšos. Abudu Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Gasparas Traškunų 
par., girdėjau gyvena Brooklyn, N. Y. 
Daukšas Subačiaus parap., vienkie
mis Pasiekai Taškunėlis, pirmiau gy
veno Boston, Mass. Meldžiu pačių 
atsišaukti arba žinančių pranešti šiuo 
adresu:

Antanas Kirlis
10556 Curtis Avė., Chicago, III.

Pajieškau kaimyno Leono Povilau- 
i sko, pirmiau gyveno Westville, III., o 
i dabar nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalą meldžiu atsišaukti.

Waltas Zaukas
' Box 75, Courtney, Penn.

Pajieškau pažįstamos Elzbietos 
Knizikevičiutės, Ažagių kaimo, Puša- 
lotos par., Panevėžio pav., Kauno g., 
2 metai kaip Amerikoj, girdėjau gy
veno Penn. valstijoj, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
pačios atsišaukti arba žinančių apie 
ją pranešti.

P. Bručas
P. O. Box 209, Aurora, Illinois.

Pajieškau draugų P. Grubincko ir 
K. čečiaus. Abudu Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Grubinckas Vabalninku 
par., Daunorių sod., o čečius Kupre- 
liškių par., Galvakų sod. Meldžiu jų 
pačių atsišaukt arba žinančių pranešt. 

F. Petronis
1316 — 17 Avė., Rockford, III.

Draugysčių reikalai

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

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

PARSIDUODA SALIUNAS
Pirmos klesos įtaisymai, gyvuojan

tis apie 15 metų, lietuvių apgyventoj 
vietoj, parsiduoda pigiai iš priežas
ties, kad savininkas persikelia gyvent 
ant farmos. Kreipkitės šiuo adre
su: [11]

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

KAS JUMS ATLIEKA 
SPAUDOS DARBUS?

5[Gal 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.

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mane ant metų 

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

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

'. Kiela, M. Paviliunas, T. Spurgis, 
:. Petrauskas, P. Zelnienė, J. Vitkau- 

~Kas -J. Stankus. J. Simanaitis, S. 
Masiukiutė, J. Masiokas, M. Masio- 
kas, S. Vertelka, T. šilinskiutė, A. 
Luiniutė, B Alksnis, E. Simanaitis, V. 
P^lsutskis, J. Petružis, J. švagždąs, 
F. Klimas, P. J. Šūkis, J. Narakas, B. 
Masilionis. V. Rinkevičius, U. Masi- 
lioniutė, J. Dubinskas, M. Poluckis, 
P. Portakas, P. Tunkevičia, K. Mate
kaitis, J. Kuodis, A. Salučka, M. šiar- 
nas, S. šeštokas, L. Šatas, J. Andre- 
šiunas, J. Isokas, K. Baltuška, P. Kle- 
piackas, J. Glambauskas, J. Patam
sis, S. Ramaška, M. Švagždis, L. Ru- 
žinskiutė, P. Biliūnas, A. M. Valai- 
ka, A. Valaika, D. Petronis — po 25c.

J. Springis, K. Masilionienė — po 
20c.; V. Baranekienė 15c; T. Kuz
minskas, R. červonauskienė, A. Ru
činskas, V. Nainis, F. Lankauskienė, 
E. Balnianiutė, D. Vaškis, A. Vincku- 
nas, K. Meška, J. Lapickas, M. Ru- 
čienė, P. Vasiliauskas, K. Česnelis — 
po 10c.; viso — $32.50.

Pinigai pasiųsti ”Kel.” Redakcijon. 
P- Važgauskas.

Pinigai priimti. — ”KeI.” Admin.

WEST FRANKFORT, ILL.
Dr-stė Liet. Sūnų iš savo iždo pa

aukavo $5.00. Išrinkta du rinkiku, 
kurie surinko $13.45. Viso — $18.30. 
Aukavo: F. Billa $1.00; J. Staneskis, 
J. Karašauskas, M. Drauginis, E. Bi
las, F. Jankauskas — po 50c.; A. J. 
Sprindžiūnas, A. Janušas, A. Kava
liauskas, A. Kuprevičia, F. Riginas,
J. Kačiulis, A. Daivis, J. Daivis, J. 
Šaltys, J. Raštys, K. Garlauskas, F. 
Lukoševičius, J. Kanuškas, J. Mali
nauskas, A. Laurinavičia, J. šarka- 
nas, Tomašus, M. Galiskis, J. Kvede- 
ras, S. Dapkevičia, J. Karina, J. Žan-

'tauskas, J. Gelčis, G. Chepauskas, O.
Čepauskienė^ 
Dapkevičienė, 
Denenienė, 
šauskas — po 25c.; J. Malinauskie
nė, J. Kuncevičienė — 20c.; G. Šer- 
penskas, O. Drauginienė — po 15c.;
F. Rusaskas, J. Seviešus, F. Deltas,
G. Keizeris, J. Šuitys, A. Lazdauskas
K. Allys — po 10c.; viso — $18.30.

Pinigai gauti. — "Keleivio” Adm.

A.
U. 

F.

Leškauskas, 
Drumskienė, 

Fricas, A.

O. 
A. 

Ali-

Pajieškau Juozo Marijonaičio, prieš 
3 metus gyveno Springfield, Ilk, mel
džiu jo paties atsišaukti šiuo adresu: 

Franciškus Surkus 
2034 Peoria Rd. Springfield, III.

Pajieškau draugo Jono Judicko, iš 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Selunų 
par., Vailkunų sod., gyveno Chicagoj; 
kas apie jį žino arba jis pats lai atsi
šaukia

Vladislovas Bagačunas
2401 Doce st., Sioux City, Iowa.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 17 iki 22 metų amžiaus, laisvų pa
žiūrų, norinčios arčiau susižinoti, ma
lonėkite kreiptis šiuo adresu: 

Aleks Polubinski
Box 404, Virden, Illinois.

SPRINGFIELD, MASS.
Aukavo šios ypatos: J. Girnius, J. 

Girnius, A. Lukaninas, J. Poškus, M. 
Bagoševičius, P. Šūkis, V. Lukminas, 
A. Žika, J. Valantinaitis, V. člivinas, 
F. Dabašinskas, A. Jeroševičius, V. 
žvalonis, J. Benuott — po 25c. Viso 
$3.50 surinkta po stubas. S. Marjošius

Pinigai gauti. — "Keleivio” Adm.

THOMAS, W. VA.
Aukavo: J. Sližaitis — $1.00.; J.

J. Preikšas, F. Venskus, J. Lekauzas, 
M. Baitis, F. Dotas, M. Trumpikas, J. 
Tylenas — po 50c.; S. Matukas, P. 
Leliuga, W. Keblaitis, W. Muraško,
K. Butkus, J. Mikšraitis, A. J. Preik
šas, F. Muraško, M. Endrisas, K. 
Mažonas, J. Keblaitis, S. Yasevič, J. 
M. Preikšas — po 25c.; J. Stankus— 
20c.; viso — $7.95. J. Preikšas.

Pinigus gavom. šelpimo Komit.

CHICAGO, ILL.
Rūtos Vakarėlij, 4 vasario, tapo su

rinkta $6 streikuojantiems rubsiu
viams. Aukautojams tariu širdingą 
ačiū. J. M. Lankelis.

Pinigai gauti. — "Kel.” Admin.

ROSLYN, WASH.
D. L. K. Vytauto Dr-stės susirin

kime įnešta apie aukas, Draugystės 
iš iždo paaukavo $5.00, ir draugai au
kavo šie: A. Paulukaitis, M. Manke- 
vičius, C. Savickis, M. Savickis, I. Ga- 
rausgas, B. šeštokas, L. Alias, W. 
Rekašius, M. Savickienė, A. Savicku- 
tis, K. Ilaoskienė, I. Pilipavičius — 
po 50c.; S. Paplauskas, L. Savickis, 
K. Joškus, D. Grigalis, I. Lileikis, P. 
Beruška, P. Šuksteris, A. Černiaus
kas, S. Zakevičia, A. Ilgūnas, P. Va
liulis, I. Gudaitis, L. Sevic, I. Gricius, 
A. M. Kaunas, A. Alias, M. Marge- 
vič, J. Povilaitis, J. Rekešius, N. Pet
raitis, A. Peža, J. Žilinskas — po 25c. 
Viso surinkta — $17.50. K. Savickis.

Pinigai gauti. — ”Kel.” Admin.

RAYMOND, WASH.
Surinkta Vinco Masilionio sunaus 

civiliškose krikštynose, vasario 16 d. 
streik. rubs. $10.25. Aukavo: P. Ti- 
dikis, A. Taritis, J. Gruzdis — po $1; 
K. čačunas, B. Masionis, A. Vaičiū
nas, M. Daraškevičius, A. Sabaliaus
kas, J. Gariski, J. Kačenauskas — po 
50c.; A. Strioga, K. Striogienė, P. Ča- 
čunienė, E. čačunaitė, J. Vaitkienė, J. 
Bitinas, M. Bitinas, M. Bitinienė, A. 
Bitininkė, S. Bitiniukė, V. Bitiniukė,

Pajieškau pusbrolio Jurgio Janulio 
ir draugo Povilo Briejuno, Jaununų 

' sod., ir dėdės Jokūbo Briedžio, iš Pa
raušės viensėd., visi Šiaulių pav., Kau
no gub., malonėkit atsišaukti patįs ar 
kas kitas teiksis apie juos pranešti.

P. M. Braidis
P. O. Box 34, E. i lillinocket, Me.

I

Pajiešškau Nikodemo Klimo, Kau
no gub., Raseinių pavieto, Nemakščių 
par., Rakašaičių sod., 4 metai atgal 
gyveno Chicagoj, meldžiu jo paties ar 
žinančių atsišaukti.

Vladislovas Benadiktavičia
135 E. 107th st., Chicago, Illinois.

Pajieškau draugo Jono Rimeidžio ir 
brolio Mikodemo Galmina, abu Kau
no gub., Raseinių pav., Nemakščių 
par? gyvenąs Hyde Park, Mass, o Ni- 
kodimas Galminas Šiaulių paV., Triš
kių par., gyvenąs Worceter, Mass. 
Jie patįs ar žinantieji malonės pra
nešti šiuo antrašu:

A. Galminas,
42 Easton avė., Hyde Park, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 ir 23 metų amžiaus, až esi} 
24 metų. Platesnes žinias gali gauti 
per laiškus.

Franas Welus
Box 158, Divernon, III.

Pajieškau savo draugų Prano Pa
kalnio ir Juozo Vilučio, abu Kauno g., 
Svėdasų par., meldžiu atsišaukti.

Antanas Prussas,
1706 Laurel Street, Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, III.

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

3305 Auburn avė., Chicago,
— Jonas Simbalis,
833 — 33 pi., Chicago, III. 

Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
3364 S. Halsted st., Chicago, III. 

Finansų rašt. — Franciškus Valaitis, 
712 — 17 pi., Chicago, III. 

Kasierius — Vincas Paplauskas,
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.

Prez. pag.
III.

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

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

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

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

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

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 
Town of Lake, Chicago, I1L 

ADMINISTARCIJA:
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st, Chicago, I1L 
Vice-prez. F. A. Misius

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

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

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

4612 S. Wood st., Chicago. RI

TEATRAS ir ŠOKIAI
Pirmu kartu Chicagoj, viena iš ge
riausių ir gražiausių lietuvių kalboje 
5 veiksmių drama "MARIJA MAG- 
DALIETĖ” Liet. Soc. Sąj. Dramatiš
ko Ratelio, Nedėlioję, 9 Kovo, March, 
1913 m., C. S. P. S. SVETAINĖJE. 
1126 W. 18 St. prie Center Avė., CHI
CAGO, ILL. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Durįs atdaros nuo 3 v. p. p. Įžanga 
35c. ir augščiau.

Kad ta drama bus gerai sulošta, tai 
liudija pirmesni veikalai, lošti per Dr. 
R. artistus. Veikalas perstato Marijos 
Magdalietės gyvenimų ir įtikėjimų jos 
į Jėzų Kristų. Judo pardavimas Kri
staus žydams; nukryžiavojimas Kri
staus. čia pamatysite Judošių, Kai- 
pošių, Marijų Magdalietę ir kitus, a- 
pie kuriuos męs dabar skaitome tik 
rašte. Po teatrui bus šokiai su įvai
riomis žaismėmis.

SUSIRINKIMAS
Liet. Mokslo Draugystė, Pittsburg, 

Pa., laikys savo bertaininį susirinki
mą Kovo (March) 9, 1913, 2 vai. po 
pietų savoje svetainėje, po Nol42 Orr 
St., ant šio susirinkimo yra kviečiami 
visi draugai, nes bus svarstoma daug 
naujų įnešimų.

Varde Dr-stės sekr. K. Varašius, 1

PARSIDUODA ŠTORAS
Gera proga norintiems įeiti į biz

nį vyriškų aprėdalų (Hats and Gents 
Fumishings) štorų. Lietuviais ir 
lenkais apgyventa vieta, kito pana
šaus storo čia nėra. Todėl biznis ei
na gerai. Parsiduoda tik todėl, kad 
esmi priverstas apsigyvent kitame 
mieste. Pirkusį supažindinsiu su biz
niu. Kreipkitės šiuo adresu [12]

S. PIAČIULIS
289 River St. Paterson, N. J.

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 Lietuvų. Preke 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 pigių kainų bus par
duodama tiktai per trumpų laiką, vė
liau gi bus brangesnė. Malonėkit pa
siskubinti nusipirkti. Aresas: [10]

K. J. INTAS
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

Lietuviai ir vėl naujiena!

i

Aš užlaikau Columbijos Grafofonus 
su lietuviškom dainom, kurias išgie- 
da labai garsiai ir aiškiai. Ant abie
jų pusių yra po kitokią dainelę, re
kordai yra padaryti stipriai ir gali 
laikyti ant kelių metų. Kožnas re
kordas prekiuoja tik 75 centai.

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame 
rasi visokių geriausių Armonikų, 
Smuikų, Triubų ir daugybę kitokių 
muzikališkų instrumentų. Istoriškų, 
Maldų ir kitokių knygų, kokios tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių 
popierų laiškams rašyti su puikiais 
apsiskaitymais ir dainomis, su dru- 
kuotais aplink konvertais tuzinas 25c. 
5 tuzinai už $1.00. Štominkams, a- 
gentams ir pedlioriams parduodu vi
sokius tavorus labai pigiai. Reika
laukite visokio tavoro pas lietuvį, o 
gausite teisingus pas mane tavorus. 
Adresuokit: (11)

W. WAIDELIS
112 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.



6 KELEIVIS

HUMORISTIKA

Kaip kaimietis nuspaviedo-
jo savo karvę.

Ant turgaus jau nuo pat 
ryto sukinėjosi du vagiliai, 
tykodami ką nors pavogti, 
nes tai buvo turgaus diena. 
Staiga jie pamatė stovintį 
patvorije kaimietį, kuris 
laikė ant virvės gražią kar
vę. Vagis prisiartino prie 
kaimiečio ir katalikiškai jį 
pasveikino:

— Tegul bus pagarbin
tas...

— Ant amžių amžinųjų, 
amen — atsakė dievobai
mingai kaimietis ir užklau
sė : Ar ne nuo kunigo pone
liai ateinat?

— Taip, tamistyte! Kle
bonas nori nupirkti nuo ta- 
mistos šitą karvę — atsakė 
vienas vagis.

— Klebonas, sakot? Na, 
jeigu klebonas užmokės, tai 
žinoma, geriau negu ko
kiam žydui parduot — at
sakė kaimietis ir pradėjo 
džiaugtis, kad jo karvė pa
teks į dievobaimingas ran
kas. Jis jau nutarė net pi
giau nuleisti.

Prasidėjo derybos ir su
derėjo už 20 rublių, o 15 ru
blių kaimietis turėjo gauti; 
atlaidais.

— Ale gaspadoriau, — sa
ko vienas vagis, — męs pi-i 
nigų neturim; turėsi eit su 
mumis pas kleboną, jis pats 
užmokės.

— Tas da geriau — atsa
kė kaimietis, manydamas, 
kad prie tos progos gaus ir 
ranką kunigui pabučiuoti.

Ir pradėjo tempti savo 
karvutę paskui vagių, kurie 
eidami pirma tarp savęs vis 
kažin ką kalbėjosi.

Netoli bažnyčios, kaip pa
prastai, buvo nemažas pie
čius, kur augo dideli klevai. 
Vagįs su kaimiečiu sustojo 
pauksnije ir vyresnysis va
gis nuėjo neva kleboną atsi
vesti. Bet neužilgo sugrįžo 
ir pranešė, kad kunigas da
bar spaviedoja žmones ir 
sakęs, kad . kaimietis ateitų 
bažnyčion, tenai užmokė
siąs pinigus.

— Kas reikia, tai reikia— 
atsakė kaimietis nudžiugęs, 
ir vėl manydamas, kad gaus 
progą da ir Šventą Mariją 
sukalbėti.

Vienas vagis paliko po 
klevais su karve, o kitas nu
vedė kaimietį bažnyčion. 
Bažnyčioj ištikrųjų kuni
gas spaviedojo žmones. Prie 
spaviednyčios grūdosi ke
lios davatkos ir visa eilė vy
rų, kaip avys kūtėje. Vagis 
liepė kaimiečiui pasilikti 
prie durų, o pats drąsiai nu
ėjo pas kunigą ir pasakė į 
ausį, kad atvedė išpažintin 
turtingą ūkininką, kuris no
ri riebiai kunigui užmokėti, 
kad tik tuojau jį išspaviedo- 
tų. Kunigas liepė tuojau tą 
nusidėjėlį atvesti. Vagis 
priėjo prie kaimiečio ir sa
ko:

— Kunigas tamistą šau
kia. eik. pinigus užmokės.

Kaimietis nedrąsiai priė
jo prie kunigo ir gardžiai 
pabučiavo nutukusią, kaip 
bandelė, jo ranką. Kunigas 
pažiurėjo kairia akim ant 
dešinės kaimiečio kešenės

ir grabiniu balsu sustenėjo:
— Klaupkis!
Kaimietis labai nusistebė

jo, kad vietoj pinigų jam lie
pia klauptis, bet paklusnus 
dvasiškam tėveliui, tuoj at
siklaupė, manydamas sau, 
gal klebonas nori taip už
mokėti, kad niekas nema
tytų. O kunigas vėl many
damas, kad kaimietis jam 
gerai užmokės už išpažintį,

— Persižegnok!
Kaimietis nieko nemisly- 

damas tuojaus persižegno
jo-

— Seniai buvai spavied- 
nėj?

— Ar aš?... E-e-e-e ant 
švento Antano... Ale aš no
rėčiau pinigų už karvę.

— O išrišimą gavai?
— Gavau... ale...
— O pakutą atprovijai?
— Atprovijau... Ale aš no

riu pinigų už karvę.
— Kas? — sušuko kuni

gas. — Už kokią karvę? Ko
kių pinigų?

— Juk klebonas nupirkai 
mano karvę šįryt... Ne pats 
klebonas, ale tie žmonės, ką 
klebonas atsiuntei. Jie sa
kė, kad klebonas pinigus už
mokėsi...

— Tai tu ne spaviednin ei
ni?
— Kur gi čia eisi... Aš kar

vę atvedžiau parduot — aiš
kinosi kaimietis.

— Tai tu chame per savo 
durnumą kasžin kam atida
vei savo karvę, o pas mane 
ateini pinigų? Von!...

Kaimietis nubėgo risčias 
po klevais, bet tenai jau ne
buvo nė karvės, nė tų pone
lių.

Laisvės Vaikui. — Visuo-' KELIAUJANTI 
menei tas nesvarbu. Netalpi „KELEIVIO” AGENTAI
name.

Jievos Vaikui. — Tai pa
prasti kasdieninio gyvenimo 
atsitikimai. Netilps.

J. Kavlaičiai. — Kaip ku
nigai žvejoja iš darbininkų 
dolerius, apie tai jau visi ži
no. Netilps.

Ten buvusiam. — Pešty
nės saliuonuose nė kiek ne 
įdomus dalykas.

J. Grigui. — Taip, čia gi
musieji joponiečiai ir chi- , 
niečiai gali balusoti. Kada 
California davė moterims 
balsavimo tiesas, San Fran- 
ciscoj balsavo dvi čia gimu
sios chinietės, kas buvo be
veik visuose anglų laikraš
čiuose. Metus krikščionis 
skaito nuo tariamojo Kris
taus užgimimo, o ne nuo 
svieto sutvėrimo.

K. Poškui. — Apie pinigų, 
skolinimą buvo aiškinama! 
"Tiesų patarimuose” ”Ke- 
leivio” No. 7.

Sakalui. — Apie paspor- 
tus buvo aiškinama ”Kel.”l 
No7, „Tiesų skyriuje.”

■■

Dabar keliauja po Pittsbur- 
go apielinkę.

V. PATALAVIČIUS 
Keliauja po Philadelphijos 
apielinkę.

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

„KELEIVIO” RED.

Telephone Su. Bostou. 845 M.

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

Valandas:
Nuo 12-2 dieni} ir nuo «-9 vakare. 

Nedėlioms iki 8 vai. po pietų.

«

į

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

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

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kuršę.

\VOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore, M d.

Pasekmingai atlieka savo darba prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
|das moleriį ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

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

258 Broadway, So. Boston.
Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.________________________

Lietuviška Agentūra.
, Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS, 
l86E.Chapel *L New Haven, Conn.

ItiufoBMi 104—8.
Vfookl patarimai velaaL

John E. nolan

Redakcijos atsakymai.
Intui Bay. — Negalima 

suprasti dalyko. Netilps.
J. Konkolauskiui. — Ta

mista ir pats nežinai, ko no
ri. Nori parodyt, jog tami- 
stos rašytą „donosą” „Lie
tuvai” nusiuntė Mikelionis. 
Na, kas iš to, jei tamista tą 
parodysi? Juk niekas ne
klausia, kas jį „Lietuvai” 
nusiuntė — tas visai nesvar
bu — bet klausimas, kas jį- 
parašė? „Lietuva” pasakė, į 
kad J. Konkolaus kas. O jei I 
tas netiesa — taip ir pasa
kykit. Bet pats rašymas da 
netaip svarbus dalykas. 
„Lietuva” viešai pavadino 
jus šnipu — iš to jus priva
lot apsivalyti. Mat. rašyti 
tokį ”donosą” ir būti šnipu, 
tai du skirtingi daL kai. Bet 
jus iš to nesiteisinat. Jus vis 
atkartojat, kad Mikelionis 
nusiuntė „Lietuvai" donosą. 
Tas nesvarbu. Nespausdin
sime.

J. Dailydžiutei. — Ar pas 
velnius yra lytis, tai galėtų 
tik klebonas apie tai tamis- 
tai paaiškinti. Kaslink šliu
bo, tai tik lietuviški kunigai 
plėšia iš žmonių po $45. An
glų kunigai tokiais plėšikais 
nėra. Taigi, jei nenorite 
mokėti lietuviškiems gra- 
šiagaudoms $45 ir nenorit 
imti šliubo ant „korto,” nu- 
eikit pas anglų kunigą, o jis 
atliks tą darbą už $5. Ar ga
lima už tokio vaikino tekėti, 
kuris pajieško pačios per 
laikraštį, tai nelengva atsa
kyti. Tekėti už nepažįsta
mo gana pavojinga, bet kar
tais ir labai geras žmogus 
gali jieškoti sau pačios per 
laikraštį.

P. Grikui. — Tėmykit 
„Tiesų patarimų” skyrių, 
tenai bus jau vienam skai
tytojui tokie klausimai aiš
kinami.

J. Girdžiui. Kam ginčy
tis. kad užtenka bile į kny
gelę apie dangiškus kunus 
(iš astronomijos) pažiūrėti, 
kad prirodyti teisybę.
V. Bartkenui. — Tamistos 

daina ,tai Česnių dainuška. 
”Kel.” netinka.

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

Namą, Pledų bei Ūkę 
nes So. Bostonas nuo Gegužės mėnesio šių me
tų turės daugiau biznio negu, Brooklynas,Y.N. 

ir galima tikėties, jog bus pilnai darbo dėl

20,000 DARBININKU
Todėl, jeigu kas mets po tiek darbininkų 
apsigyvęs S. 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 dykai adresus ir patarimus iš 

(12)
LITHUANIAN AGENCY

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

ANTANAS IVAŠKEVIČ, Mgr.

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

Gyvenimo vieta 645 Broad way.

MENS IN CORPORE SANO

T2?.7YK.T! ,h

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

sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERĮS.

igu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa
vojus nelik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysi' kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelphios M. 
Kliniko, kuris visada gali 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 visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatą, protį ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO 
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet irnžsisenėjusias ligas ir ne1 
tas. kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėji- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgigaus nuo saužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusiį ligų, nuo peršalimo 
teipat 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 plot. Nedėl. nuo 10 iki 3.Vakirais 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. Knygį “DAKTA
RAS" kiekvienas gali apturėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytį adresį ir kelias Štampas 
už prisiuntimį Philadelphios M. Klinikai, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiįdien dovanai.

I
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VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butą Amerikos ar Europos daktarą.

Gyduolią galite reikalaut ir :per laiškus, o męs 
prisiysįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BOSTON, MASS.

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

J P Tllinila 822 Washington St.• 1 • lUllllld, boston, MASSt

kirmėlių.....................

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Bahamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...................... ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos........... 1.
Pigulkos dėl kepenų..................
Blakių naikintojas......................
Dėl išvarymo soliterio.............
Anatarinas plovimui......... . ......
Nuo kojų prakaitavimo...........
Gydanti mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai...............

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
•O“ Reikalauki te 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 Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
929 Bedford Avenue Kampas North t-tos ga.vės Brooklyn, N. Y.
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KELEIVIS L
Rochesterio Rubsiu vių 

Atsišaukimas į Visuomenę.
Draugai darbininkai! Jau 

esate girdėję apie musų ko
vą, kurią męs pakelėm prieš 
kapitalistus. Ta kova yra 
kruvina. Kasdiena areštuo
jami nekalti žmonės, kurie 
ętovi ant pikietų. Kaip jau 
girdėjot, darbdavis nušovė 
streikierę Idą Breman, o 
kitą mergną ir du vyru sun
kiai sužeidė. Tai vis yra 
musų kapitalistų aukos.

Streikas tęsiasi jau 6 są- 
vaitė, o pinigų unijos ižde 
visai nebuvo, todėl esame 
jau priversti šauktis į visuo
menę pagelbos. Daugeliui 
iš musų pašelpa jau seniai 
reikalinga. Minia iš 18 tūk
stančių žmonių siūbuoja 
kas diena gatvėmis su išbli- 
škusiais veidais, vienok vi
si pasiryžę laikytisvienybėj, 
iki musų streikas bus laimė
tas.

Męs manom, kad skaity
tojai supranta gerai, kas Į 
tai yra streikas. Męs esam 
išnaudojami, o niekur ne
randam sau užtarėjų! Ka
da męs pareikalavom geres
nių darbo sąlygų, trumpes
nės darbo dienos ir didesnės 
užmokesties, tai mus sutiko 
su švino kulkomis. Todėl 
šaukiamės prie jūsų, bro
liai ir seseris, pagelbos, ku
rie atjaučiate musų vargin
gam gyvenimui, paduokite 
mums savo ranką, sušelpkit 
aukomis, o męs busim jums 
labai dėkingi. Money Or
derį pirkite ant iždininko 
vardo, o laišką siųskite sek
retoriui.

Šelpimo komitetas: 
Pirm. A. žimnickas,

108 Thomas Street, 
Ižd. J. Mocejunas,

10 Dudley Street,
Sekr. J. D. Bendokaitis, 

1 Hopeman Place,
Rochester, N. Y.

iI

F. J. Bagočius.

Tiesu patarimai
KLAUSIMAI

1. Žmogus, kursai veda 
merginą, o po apsivedimui 
patėmija, jog ji yra jau tre
čias mėnuo nėščia, ne per jo 
priežastį, ar toks vyras gali 
gaut nuo tokios moteriškės 
persiskirimą, tuoj kaip tai 
patėmija

2. Palikus kūdikiams naš
laičiams, giminės, teta ir dė
dė, negali pasidalint 
Ką reikia daryt?

ATSAKYMAI
1. Persiskyrimo nuo 

čios jaunamartės negalima 
gauti, tas nėra priežasčia 
sulaužymui apsivedimo kon
trakto, jei prasižengimas 
buvo padarytas pirm apsi
vedimo. Jei vyras sugautų 
savo moterį susinešant su 
kitais po apsivedimo, toks 
prasižengimas (adultery) 
yra gera priežasčia persis- 
kvrimui beveik visose vals- 
tijose.

2. Reikia paduot prašymą 
į Probate (New Yorko vals. 
į Surrogate) teismą, paski- 
rimui globėjų (guardian). 
Jei kūdikiai yra virš 14 me
tų, teisėjas klaus jų pas ką 
jie nori būti, jei jaunesni, 
teisėjas išklausęs visą daly
ką teis pagal savo nuožiūrą.

jais.

neš-

Lietuvių Moterų Atsišaukimas
Rezoliucija priimta per 

viešą susirinkimą salėj Lie
tuvių Mokslo Dr-stės, Pitts- 
burge, vasario 13, 1913 m.

Męs, Pittsburgo ir apie- 
likės lietuvės, susiėjusios ir 
apkalbėjusios šiandieninius 
santikius gaspadiniųsu bur- 
dingieriais, atrandame, kad 
tie santikiai yra blogi, da
ranti skriaudą ir neteisybę 
kaip mums, taip ir musų šei
mynoms, o ypač musų vai
kams.

Ta skriauda yra tokia, 
kad paverčia mus į tikras 
verges; musų vyrus paver
čia į apsileidėlius ir nekartą 
į girtuoklius; musų nekal
tus vaikelius paverčia į vi
sokius nedorėlius ir nenau
dėlius.

Supratusios viso svieto 
moterų pasipriešinimą vi
sokiems išnaudojimams ir 
skriaudoms ir pripažinusios 
tą jų pasipriešinimą už ge
rą ir teisingą, męs šiuomi 
atsišaukiame į visas musų 
seseris lietuves, ragindamos 
prisidėti prie pagerinimo 
savo gyvenimo.

Męs negalime vienos to 
padaryti pasekmingai, to
dėl atsišaukiame į visas A- 
merikos lietuves-moteris, y- 
pač tokias, kurios turi už
darbiauti turint burdingie- 
rius, kad kiekvienam mieste 
ir miestelį] moterįs vienytų- 
si dėl išreikalavimo geres
nių sąlygų, geresnio atlygi
nimo už sunkų darbą ir 
žmoniškesnio apsiėjimo su 
mumis ir musų vaikais.

Kviečiame drauge su mu
mis vienytis ir tartis, kaip 
tai atsiekus.

P. S. — Susirašinėt dabar 
prašome šiuo adresu:

Liet. GasDadinių Unija, 
2400 Fifth avė., 

Pittsbųrgh, Pa.

KLAUSIMAI
1. Ar valdža Amerikoje 

j reikalauja kūdikius krikšty
ti, ar galima augint nekrik- 
štvtus?

2. Jei nereikalauja krikš
to, ar reikalauja, kad gimu
sį kūdikį kur užrašyti; jei 
taip, tai kur ir kaip, ir ar 
reikia koks vardas duot?

3. Jei žmogus tur žemę, o 
kompanija nori pravesti ten 
geležinkelį, ar ji gali priver
sti žmogų prievarta parduot 
žemę, ir ar galima tiek už- 

| mokesties reikalaut, kiek 
kompanija nenori duot?

A. Lietuvninkas.
ATSAKYMAI

1. Amerikoj yra tikėjimi- 
ška laisvė ir valdžia jokių 
prietarų, kaip antai krikš-

| tas, neprivers atlikti. Iš an- 
j glų (ne airių) 4 žmonės iš 
penkių nėra jokio krikšto 
turėję, ir protingas žmogus 
niekuomet neduos savo ku
škio kokiam ten neišmanė
liui gniaužyt ir tepti.

2. Kiekvienas gydytojas, 
=ankąs moterį, arba akušer- 
ka, turi pranešt miesto sek
retoriui apie gimimą, o tas 
Įrašo į miesto knygas. Drau
gijos nuo amžių yra priimta 
žmogų nuo žmogaus atskirti 
tam tikru vardu ir todėl kū
dikį tėvai gali įvardint to
kiu vardu, kokiu nori.

3. Geležinkelių kompani
jos yra valdžios sutverta o- 
ficijališka ypatybė, ir todėl 
jos turi daug privilegijų. 
Jos gali vedant geležinkelį 
paimt nuo tamistos žemę 
po taip vadinama doktrina 
”eminent domain,” ar tami
sta norėsi, ar ne, o užmokes
tį negali gaut tokią, kokią 
nori, bet tokią, kokią tam 
tikra valdžios paskirta ko
misija atras reikalinga ir 
atsakančia. Vienok papra
stai užmoka pusantro sykio 
tiek, kiek žemė verta, o nie
kad nemažiau, kiek žmogus 
užmokėjo, nes kitaip galima 
visą kompaniją ir komisiją 
patraukti į teismą.

KLAUSIMAI
1. Ar SLA. čarteris yra le- 

gališku Illinois valstijoje, ar 
ne, ir ar gali valdžia suareš
tuoti kuopos organizatorių, 
ar ne?

2. Ar LSS. čarteris yra le- 
gališku visose valstijose, ar

ne, ir ar valdžia gali perse- jieško vagių ir tiek. Bet su- 
kiot jos organizatorių vi-‘ ' * ’ A
sur?

3. Ar Rusijos užrubežinį 
pasportą, kurio laikas yra 
perėjęs, galima atnaujint, 
ar ne? S. Stankus.

ATSAKYMAI
1. Kaip Mass., taip ir III. 

valstijoj čarteris nėra ge
ras, ir jei valdžia kada užsi
sės paimt organizatorius, 
tad bus taip kaip su Živat- 
kausku. Reikia atmint tai, 
jog čarteris yra negeras tol, 
kol jis nėra užregistruotas. 
O kad užregistruot, reikia 
valdžiai parodyt visą pinigų 
apyskaitą. Jei SLA. virši
ninkai neregistruoja to savo 
”čarterio” Mass., III. ir net 
N. Y., tai matyt, kad jie sle
pia ką nors nuo valdžios. 
Valdžia ne persekioja, bet 
reguliuoja ir tvarko reika
lus. Suareštuot gali kiek
vieną, katras kalbina į SLA. 
rašytis, nes tas yra ”illegal 
solicitation of insurance bu- 
siness.”

2. LSS. čarteris, kaip man 
žinoma, yra neregistruotas. | 
Bet užtai LSS. nėra bizniš- 
ka draugija, kokia yra S. L. 
A., bet moksliška, nes jos 
nariai moka paskirtą moke- 
stų ir neima už tai jokio at
lyginimo; vadinas, jie šel-i 
pia idėją, todėl valdžia į to-' 
kių draugysčių tarpą nesi
kiša ir nekontroliuoja, jos, 
taigi ir negali jos organiza
torių persekiot. LSS. visai 
nereikia čarterio, ji gali gy- j 
vuot kaipo ”voluntary asso-' 
ciation;” čarteris yra reika- į 
lingas tiktai atsitikime ko
kios provos, kad nereikėtų 
visiems nariams arba virši
ninkams eit į teismą, kaipo 
partneriams, bet pakaktų 
tik tam tikros LSS. įgalio
tos ypatos.

3. Jokių atnaujinimų ne
reikia, parvažiuojant ant] 
rubežiaus užsimokėsit po 15 
rublių už kiekvieną viršlaikį 
pusmetį, ir viskas.

'prantama jei tas draugas 
I prie to vogimo neprisidėjo, 
! tik priėmė pinigus ar pagel
bėjo kelonėje, jis nebus nu
baustas. Jis gali turėti ne- 

I smagumų, kol prirodys savo 
nekaltybę,bet jo negali bau
sti už tai, kad jis priėmė pi
nigus nuo vagies. Paga
liaus — tas bus negalimu ir 
darodyt jam, kad jis priė
mė.

Phone Canal 3"62.
MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokių 

Pirma Lietuviška Mokykla Ame
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
na, tai niekas taip negali iš mo
kint niekur kitur. [8]

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

Nuo 9 ryto iki 11 vak.

Skaittykit ir platinkit ’KELEIVį.”

KLAUSIMAI.
1. Sūnūs pavogė nuo tėvo 

1,000 rublių ir išdūmė su sa
vo draugu į Ameriką. . Tė
vas davė žinią policijai ir 
apskelbė laikraščiuose, bet 
nesugavo. Dabar jiedu gy
vena Amerikoj. Jo draugas 
nori važiuot į Lietuvą, o mi
nėtas sūnūs pasilieka Ame
rikoj. Jo tėvas rašo, buk vi
są reikalą panaikino. Vie
nok, ar jis negalėtų kabin
tis prie to sunaus draugo, 
nors anas visai nedalyvavo 
vagystėje? K. Brazevičius

ATSAKYMAS.
Kriminališkame prasižen

gime ne tėvas jieško vagies, 
bet valdžia, ir ne tėvas bau
džia už pavogimą, • bet val
džia už peržengimą krašto 
tiesų ir padavadijimų; tėvas 
gali kasavot kiek jis nori, 
tas nieko nereiškia, valdžiaJ

$100.00 PREMIJA.

I

I

m
Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtines, 

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

Klaidos atitaisymas.
”Kel.” No. 5 buvo kores

pondencija iš Batavia, III.— 
turi būti iš Batavia, N. Y. 
Tos korespondencijos auto
rei Kunigo gaspadinei ”K.“ 
No. 8 atsako ponia S. Ma- 
lauskienė, bet viršminėta 
klaida įveda į klaidą ir p. S. 
Malauskienę. /

“fteleivic”
Kalendorius 
1913metams

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

SO. BOSTON, MASS.
Kamp. Dover ir Albany sL, 

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

BOSTON, MASS.

2)

3)

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)

ENGI. ASIATIG TOBACCO CO
DEPT. A—22 ;

111 E 7 st., New York, N. Y Į

Profesorius medicinos

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

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

a

<
C 
CE- 
C &.

I

GERIAUSIAS

a

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku darba artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoj u natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinę j u ir ti 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Pridek numarius nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj 
ratelius, kad pridedant kožnoje kertėje iš
eitu 20. Išrištą uždavinį prisiųsk mums, o 
męs pasiųsime jums čekį ant $100.oo. ku
rią tai sumą kredituojame ant 8 lotų, api- 
m ančių 20,000 ketvirtainių pėdų, arti New 
Yorko, tikrai vertinamų ant 8189, turintie 
musų premiją gauna tik už 889., išmokant 
po $5. į menesį. Taipgi gausite SUVISU 
DYKAI PUIKŲ BANK-LAIKRODJ, vertą 
£10. Lotai gvarantuojami, kaipo sausi ir 
tinkanti namų statymui. Rašyk informacijų

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

Išmokant po 10 centu
Jus nusipirksite puikų Gramofoną.
Pasilsime kiekvienam teisingam žmogui tą puikų 
Gramofoną, kas tik suligs mokėti po 10 centą die 
ną. Su Iciekvienu 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. mėginio. Rašykite tuojaus kata
logo. kurį sykiu su informacijoms duodam dykai.

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

PASARGA: Arti gyvendami galite atsilankyti pas mus ypatiškai

i

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

papuoštas gražiais paveikslais.
TURINYS.!

2O-metinės sukaktuvės Kražių skerdynes. Kaip atsirado popiežiai. 
Ar ištikrujų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III 
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir 
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras). 
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų.

' .....- KAINA 25 C. —....
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10c.

‘ ‘Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų 
Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai ne- 
duodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.

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

TEMYK1T! Kadangi kalendorių jau ma
žai teliko, tad pasiskubinkite užsirašyti, nes 
vėliaus gali pritrukti. Adresuokit taip:

“Keleivis” .
28 Broadway, So.Boston, Mass.

Siutus
4.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Sinigų ir turėsite gražius rubus. 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir- 
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 

/ išveizdos ir būna tvirtesni.
" Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.
Jeigu norite turit gerus rubus pi-1 > 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyryjir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston.,21013.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

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

“Keleivio” Agentūrai
28 E. oadway, S. Boston, Mass. ||
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Iš streiko lauko Brooklyne.
21 dieną vasario policija 

areštavo šias y patas: K. Ja
blonskį, P. Ramanauską, K. 
Daugiardą, J. Zalenką, P. 
Paulauską ir P. Sakalauską. 
Pas Reicho dirbtuvę sua
reštuota 2 moterįs: O. Jan- 
čauskienė ir A. Petravičie- 
nė. Jų teismas buvo 24 va
sario; visus nuteisė po 5 pa
ras kalėjiman, o moteris po 
10 dol. baudos, bet jos neap
siėmė mokėti, nenorėdamos 
šelpti kapitalistiškąjį teis
mą, tai reikėjo 10 dienų at
sėdėti kalėjime. Šiame strei
ke lietuvai streikieriai ne
moka pabaudos nė vieno do
lerio, bet eina visi į kalėji
mą., tai ”burdas” nekaštuo
ja.
Visuomenė musų kovai at

jaučia ir šelpia aukomis, už į 
ką tariam jai šrdingą ačiū ir 
prašome šelpti ant toliaus. 
Dabar musų streiko laimėji
mas priklauso jau nuo vi
suomenės. Jeigu jie mus' 
rems, męs galim laikytis ir 
streikas bus laimėtas.

Tariam taipgi didelį ačiū 
redakcijoms, kurios aukau
ja mums savo laikraščius. į 
Nuo „Keleivio” redakcijos 

. gaunam 450 egz. ”Keleivio,” 
„Vien. Liet.” duoda 345 egz., į 
„Kova,” „Lietuva” ir „Kata-1 
likas” po 200 egz., „Laisvė’- 
100 egz.

Išpildžius nekurioms fir
moms darbininkų reikalavi
mus, šiomis dienomis sugrį
žo keletas ir lietuvių į dar
bą. Sugrįžę į darbą drau
gai šelpia da likusius ant 
streiko.

Kada kelios mažesnės | 
firmos pasidavė, tai iš lietu
viškų kontraktierių susitai
kė su savo darbninkais šie: 
Šalčiunienė, Pušinskas, 
Strinagis, Višniauskas, Ba-i 
liūnas ir Narbutą. Bet iš tų 
mažų firmų nedaug naudos, 
nes 100 tokių tiek neatstovi, 
kiek viena didelė.

25 vasario buvo sureng-j 
tos streikierių prakalbos. 
Kalbėjo J. Šaltis. Labai 
gražiai paaiškino streiko 
reikalus ir sudrutino žmo-reikalus ir sudrutino 
nių energiją.

Presoso komitetss:
J y. • v •

. C1Z1US,
Jos. Latvinskas. 
Wm. šitunauskas.

kad parapijonams taip pat 
reikalinga duona, kaip ir 
kitiems, ir kad nesušelpt juos 
butų nežmoniška ir nesoli- 
dariška. Socijalistai tuomi 
parodė tamsiems savo bro
liams katalikams, kad jie, 
socijalistai, ištikrųjų yra 
darbininko draugais — jie 
tai parodė darbais.

Vytautinė draugija, viena 
iš pirmeiviškiausių pašelpi
mų draugijų So. Bostone, 
pereitoj nedėlioj taipgi pa
aukavo iš savo iždo $50 rub- 
siuviams. Garbė jums, drau
gai, kad remiat savo brolius 

! kovoje už duoną!
Bet kuomet pirmeivių 

draugijos ir atskiri žmonės 
rūpinasi streikieriais ir ren
ka jiems aukas, bažnytinės 
musų draugijos, rodos, ir 
girdėt negirdi apie streiką. 

į Streikieriai buvo priversti 
1 patįs kreiptis per savo dele
gatus į kun. Žilinskį ir Kra- 

| snicką, kad tie parinktų 
jiems aukų tarpe savo para- 

j pi jonų. Tik tuomet musų 
i „tėveliai” susiprato ir, kaip 
girdėjom, kun. Žilinskas su
rinkęs apie 33 dolerius, o 
Krasnickas apie 40 ar dau- 

Į giau. Tečiaus, kaip tūli 
' streikieriai sako, kun. Ži
linskas, atiduodamas suko- 
lektuotus pinigus, liepęs ne- 

j duoti ją socijalistams. Tuo 
tarpu socijalistai remia ir 
Žilinsko parapijonus.

Pereitoj subatoj sustrei
kavo jau ir moteriškų dra
panų siuvėjai, kurių yra a- 
pie 10,000.

Iš nedėlios į panedėlį visi 
beveik streikieriai susirin
ko į „hedkvoterius” ir laukė 
tenai per visą naktį panedė- j 
lio, kad anksti išryto išeiti į 
pikietus. Per visą naktį bu
vo prakalbos ir muzika. A- 
pie 12 valandą lietuviams 
kalbėjo Michelsonas. Kaip 
tik pradėjo aušti, visi išėjo 
saugot dirbtuvių. Viskas ap
siėjo ramiai, tiktai vaka
re, kada policija pradėjo 
sodinti streiklaužius į au
tomobilius, kad parvežt juos 
namo, kilo riaušės. 14 strei
kierių, daugiausia merginų, 
liko areštuota. Vienas ske- 
bas išsitraukęs revelverį 
pradėjo net šaudyt. Dėl 
žmonių akių policija jį areš
tavo. ;

v •Ateinančiam ketverge, 7 
vai. vakare, Maynard svetai
nėj, kertėj D ir Silver gat
vių, bus streikierių prakal
bos. Kalbės F J. Bagočius.

’ Atenančioj nedėlioj soci- 
listų salėj vakare bus pas
kaita.

Po No 655 Tremont gai'., 
Bostone, 27 vasario du plė
šikai apiplėšė restauraciją.

Ant Glendale Sųuere, Ev- 
erette, 28 vasario susidaužė 
du karai. Sužeisti tris žmo
nės.

kaip ir aš? Jei man tų už-! 
Į metimų nebuvo, tai kodėl ir 
pats Jurgeliunas balsavo, 
kad mano aplikaciją atmes
ti ? Reiškia, užmetimai bu
vo, tik jie neteisingi ir todėl 
iki šiol jus negalėjot jų pri- ’ 
rodyti.

Trečias dalykas — p. Jur
geliunas reikalauja iš ma
nęs prirodymų, kad jis kur
stęs Ramanauską skųsti 
"Laisvę,” ir prižada duoti 
$10 Labdarystės D—jai, jei
gu aš jam tai prirodysiu. 
Štai prirodymas: 28 rugpiu- 
čio, So. Bostono teisme „L.” 
advokatas užklusė p. Rama- 
manausko, iš kur jis žino, 

skundžiami yra „Lais- 
leidėjais. Ramanaus- 
atsakė: „Jurgeliunas 
sakė, kad jie yra leidė-

ŠOKIAI.
Socijalistų salėj subatomis 

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

V

Vietinės Žinios
Rubsiuvių streikas 

r-i Praėjusį panedėlį sukako 
jau lygiai mėnuo, kaip Bos
tono rubsiuviai išėjo į strei
ką. Nuo to laiko tik kelios 
mažesnės firmos pasidavė. 
Didžiosios laikosi. Strei- 
kieriai taipgi laikosi vieny
bėje ir jų ūpas dabar da ge
resnis, negu išpradžios bu
bu vo. Visuomenė karštai 
jiems atjaučia ir gausiai 
pradeda šelpti aukomis. 
Kaip visur, taip ir Bostone 
visų pirmiausia streikie- 
riams į pagelbą atėjo socija
listai. Pirmutiniais kalbė
tojais buvo socijalistai ir 
aukas pradėjo rinkti pirmu
čiausia socijalistai. Taip bu
vo tarp lietuvių, taip tarp 
žydų ir kitų. Pereitoj ne
dėlioj So. Bostono lietuvių 
socijalistų susirinkime vėl 
buvo renkamos streikie- 
riams aukos. Nors nedaug 
buvo narių, bet sudėta $16, 
15c. Kuopa gi iš savo iždo 

- >askvrė $10. Vadinas, $26.15 
fe viso. Garbė už tai socija- 
Tistams. Jie neklausia, kam 
jie aukauja ir kas jų auko
mis naudosis — socijalistai, 
ar katalikai. Jie gerai su
pranta, kad didžiuma kriau- 
č‘u yra Žilinsko parapijo
mis, bet socijalistai žino,

Atsakymas nekuriems L. U. 
K. „lyderiams” ir p. Jur- 

geliunui.
Kadangi aš rašydamas a- 

pie padarytus viršminėtam 
i kliube man užmetimus 
(„K.”) paskyriau 30 dienų 
laiko tiems užmetimams 
prirodyti, o dabar jau perė
jo ir dusyk po 30 dienų, o 

Į viršminėti ponai tyli, tai 
i jau aiškus dalykas, kad jie 
I tų užmetimų prirodyt nega
li. Gi ponui Jurgeliunui at
sakysiu tiek, kad nors aš 
nieko savo atsiliepime neį- 

; vardinau, bet p. Jurg. pasi
jutęs kaltu, pats, nekvies
tas išlindo lyg Pilypas iš ka
napių, sakydamas, jog kiiu- 
bo komitetas man atsakys, 

i bet kadangi laikas jau perė- 
I jo ir Kliubo komitetas man 
nieko neatsakė, tai p. Jurge- 
liunas pasiliko klaidingu 
pranašu. Antra, p. Jurge
liunas užginčija, kad man 
Kliube niekas jokių užmeti
mų nedarė. Čia jau antru 
kart jis sumelavo, nes pats 
stovėjau ir klausiau, kada 
skaitė mano aplikaciją ir 
Board Direktorių raportą, 
buk aš esu prasikaltęs. O 
jei aš bučiu to nesupratęs,1 
arba klaidingai supratęs,į Kliubu reikalą užbaigiu ir 
tai nejaugi ir kiti Kliubo na- daugiau neatsakinėsiu, 
riai butų klaidingai supratę -
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O KAS ČIA? DAUGYBE 
PIGIŲ KNYGŲ!

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

Teisinga paslaptis, čia išaiškina
mas ženybinis gyvenimas, kuri 
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- 
zyriu, taipgi gali išmokt magiškų 
štukų .......................................... 25c

Senovės bajorų malonė arba majau- 
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, kurią
privalo visi jauni žinot.......... 25c

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

Krikščionybė ir socijalizmas, nau
dinga katalikams perskaityt .. 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį i- 

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

užsakymu knygų, nes ant paskolos 
niekam nesiunčiam. Pinigus galima 
siųst Registruotu laišku arbaMoney 
Orderiu. Sumą, nesiekiančią dolerio, 
galima siųsti krasos markėmis. Sių
skit šiuo adresu: [12]

STASYS VALASKAS
10604 Curtis avė., Chicago, III.

K. P. ŠIMKONIS
Holyoke, Mass.

Keliaujantis Lietuvis Agentas.
Moters ir Merginos! Permanė galite užsisakyti viso-į 
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves. 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Ma«s irConn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

i

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, III.

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 \Vabansia avė., Chicago, 111. 
Tel.: Monroe 2545.

Visoks patarimas uždyką. Dar- 
bą gvarantuoju.kad 

vės” 
kas 
man 
jais.” Toliaus, kada išsiaiš
kino, kad vienas „Laisvės” 
leidėjų da neareštuotas, ir 
kada Ramanauskas liko už
klaustas, kodėl jis ano nea
reštavo, jis vėl atsakė: „Kad 
Jurgeliunas sakė jo neareš- 
tuot.” Iš to jau aišku, kau 
Ramanauskas skundė tiktai 
tuos, kuriuos jam patarė 
Jurgeliunas. O jei tas ne
teisybė, kodėl p. Jurgeliunas 
neužprotestavo prieš tai ten 
pat?

Tas pats buvo ir „Kovos” 
No 37, ant ko p. Jurgeliunas 
taipgi tylėjimu atsakė.

Ant galo, p. Jurgeliune, 
geriausiai bus, jei paklausi 
savo sąžinės, kaip ji tamis- 
tai pasakys, tai tuomet ir ži
nosi, kuris iš mudviejų bu
sim skolingi Lab. D—jai $10 
ir tegul tą taipgi sprendžia 
visuomenė.

Nenešiau L. D—jai užsta- 
tvt $10.00 dėlto, kad mano 
užsiėmimas būna tik vaka
rais, o jos susirinkimai būna 
taipgi tik vakarais.

Šiuomi su p. Jurgeliunu ir

Į

i

J. P. Raulinaitis.

I

i

M. Gaili van Co.
Užlaik-. geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

D-RAS ST. ANDRZEJE WSK1
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

1 
t

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. JATUL0VIČIUS.

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

siųsim.

RUS1SZKAI-AMERIK0NISZKA 
lintta.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

Į Rotterdamą 8 <L» į Liepojy 11 dienų.
$33.00
$45.00
$60.00
Czar — Kovo (March)
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

III klesa 
II klesa
I klesa

$35.00 
$50.00
$70.00

8 dieną.

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
r\» g >• • j • • • koks lik kada nors antDidziausis atpiginimas degtines m?

’ buvo padarytas.
1 kvorta C<>NVE CI.I'B 5VHISKEY 5Oc. 5 kvortos tik $2.00.

!!! ŠALIN NULIŪDIMAI !!!

1 Bonka BRANDUS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTVVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.

Męs parduodame viską sykiu tik už...................................................... § | ,00.

Severas Antisepsolis
(Severa’s Antisepsol)

Prausk juo, plauk juo,'smirkšk, šlakstyk. Knygelė, apvy
niota aplinkui kiekvieną bonkelę, pareiškia viską

Kaina 25 centai.

į i

Labai lengvai sekasi užlaikyt tvarkoj jaknas prideramame stovyje, 
apsisaugoti nuo skaudėjimo strėnose ir galvos kvaitimo, vartojant

Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. .Jei jų ten negautum, 
parsisiųsdink tiesiog nuo mus.

Severas Vaistą nuo Inkstų ir Jaknų 
(Severas Kidney and Liver Reiųedy) 

Kaina :L$1.00
Jeigu sutinkate mokėti po 10 centų į dieną, tai atsilsime Jums ant 

kredito labai gražų FERITINĮ GRAMoFONĄ sakiu su 6 rekordais (12 
kompozicijų) įvairių lietnviškų dainų, valcų, patreptinių, apsuktinių, 
|M>ikų ir maršų, kuriuos tik sau išsirinksite. Musų Gramofonų geruma 
GVAKANTUoJAME kiekvienam rašyta gvarancija. NUSIŲSIME .JU>t 
NAUJUS SPECIJALIUS REKORDUS LIETUVIŠKUS, RUSINIŠKUS ir 
RUSIŠKUS. Rašykite tuojaus, reikalaudami katalogo ir informacijų, 
įdėdami krasos ženklelių dėl apmokėjimo pasiuntimo. (12)

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

G3AM0F0NAS Ant 1SMOKESCIO Po 10c. DIENAI.

W. F. Severą Co. ce"ios
I

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVE^

SO. BOSTON, MASS.

I

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokia Buda Bali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gantų 
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 knyga. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulaviina, Užsikišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpneimų, l'žnuodijimų Srauja arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pnlavima arta Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai išrautu Nesveiknmų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis 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, privatiška! ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaipgaletė būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būda, katrus kožnasta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai ganto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketgs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Ta, pareikalavimas knygos neprivalą Jus į jokio skolį ir užmokiesni. Mgs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

nekovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su BŽmati.tį plčtf ir uipaitfytin. konrtrt, taip, jog ne vienas negale žinoti ka is
talpina.
DR. JOS. LISTER & CO.. L. 804. 208 N. Fifth Avė.. Chicago. III.

Godotinasai Tamiata: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygį, meldžiu prisiūti man viena vyiai dykai.

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

Adresas...................................................................................... .....................................SteiMa................-.................................—..................................  J




