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Iš Rusijos. ŽINiOS IŠ VISUR. IS AMERIKOS.
5 mylios ore negalima gy

venti.
Daktaras Wi-

Patriotiškas streikas
Kovo 11 ateina iš Rusijos 

žinia, kad tenai sustreikavo 
visi krasos darbininkai. Bet 
ar įspėsite dėlko? Dėl dide
lio savo patriotizmo. Mat, 
dabar įvesta Rusijoj nauji 
krasos ženkleliai su Mikės 
galva. Pačtoriai atrado, kad 
stempuojant tokias markes 
reikia mušti carui lygiai į 
nosį. Jie apsvarstė, kad tai 
didelis caro išniekinimas ir 
atsisakydami dirbti apskel
bė streiką.

108 metų senis
Šiomis dienomis Liepojuj 

pasimirė 108 metų senis A- 
domas Chvalevič; trįs metai 
tam atgal jis buvo da ant 
tiek stiprus, kad galėjo pats 
savo sodyboje šeimininkaut.

Streikas
Putilovo fabrikoje, Peter

burge, streikas da tebesitę
sia. Prie streikuojančių 12 
tūkstančių darbininkų 13 
sausio prisijungė likusieji 2 
tūkstančiai darbininkų. Nu
tarta nedirbti, kol nepraša
lins kontrolerą Jakovlevą, 
primušusi vieną darbininką. 
Sausio 15 areštuota 10 žmo
nių.
Redaktoriaus nusižudymas išmesti kelioliką plieno bom

bų. kas palengvino musų 
Maskvos laikraščio ”Tru- balioną ir tokiu budu puoli- 

dovaia Kopeika” redakto- ™ smarkumas buvo sulai- 
rius V. Griaznovas, atliekąs MĮg „ir męs nusileidom 
miesto viršininku uždėtą a- 
reštą, laike pasivaikščioji
mo policijos namų kieme ra
do panašų į peilį geležgalį, 
kuriuomi, sugrįžęs kameron 
naktį iš 15 i 16 sausio pada
rė sau 13 žaizdų įvairiose 
kūno dalįse ir mirė.

Naujas kanalas
Dorpato laikraščiai pra

neša, kad vėl pakeltas klau- x
simas apie upių .Aa ir Em- yieksjkos prezidentas Por-į harn kanaIn snvipninma _ i__ : __ !

Berlinas.
gand, kuris buvo pakilęs ant 
baliono 5 mylias į orą, sako, 
kad dėl stokos oksigeno to
kioj augštumoj visai negali
ma gyventi. Jis rašo: ”Po 
dviejų ir pusės valandų mu
sų balionas pakilo ant 19,400 
pėdų. Staiga męs pajutom 
stoką oksigeno ir buvom 
priversti kvėpuoti su pagel- 
ba tam tikrų aparatų. Oras 
buvo labai šaltas ir neišpa
sakytai šviesus. Po trijų 

, valandų musų nuolatinio ki
limo, męs pasiekėm 25,565 
pėdas augštumos, lygiai ties 
Halle, kurios triobos išrodė 
kaip aguonos grūdeliai. 
Kada męs pasiekėm 29,856 
pėdas, oras buvo jau šiltas 
ir męs galėjom sėdėti be ke- 

i purių ir be švarkų, bet stai
ga pagedo vienas aparatas 
kvėpavimui. Vienintelis mu
sų išganymas buvo patrauk
ti virve, kuria išleidžiama 
gazas iš baliono.

”Ir mes šovėm žemyn su 
savo balionu, kaip meteoras. 
Mano draugas dėl stokos, 
oksigeno buvo jau apalpęs, 

2 bet nusileidus balionui į tin
kamą kvėpavimui orą, jis 
tuoj atsigavo ir padėjo man

I

kalėjime

sveiki.”
Popiežius serga.

Roma. — Popiežius vėl 
serga. Turi slogą ir karštį. 
Pasimatymui nieko nepri
leidžia.

Stebėtinas dalykas, kodėl ; 
tas Dievas savo tarną taip;______ z
tankiai ligomis baudžia ?... i pasisekė paimti 102 kanuo

Diazas atvažiuoja.
Kairo, Egiptas. — Buvęs

: taikė sniegas ir didelis šal- ; 
tis. Azijiečiai turkai taip i 
sušalo, kad negalėjo rankų | 
valdyt. Iš tos priežasties NEW YORKO IR BROOK- 
jie atsisakė eiti į musį ir uz. 
tai likos pasmerkti mirtin.
Chiniečiai lavina kariumenę

Chinų valdžia įsakė, kaa 
visose ginklų dirbtuvėse bu
tų dirbama viršlaikis. Smar
kiai rengiamasi prie karės. 
Taip pat daug ginklų gabe
nama iš Vokietijos. Kariu- 
menė lavinama pagal euro- 
pišką sistemą.

Rengiama dideli streikai.
Švedijos sostinės Stock- 

holmo transporto darbinin
kai rengiasi į visuotiną 
streiką. Kaip tankiausiai, 
taip ir šiuom kartu, kivir- 
čiai kilo dėlei algos pakėli
mo. Švedijos darbo federa
cija nori vesti streiką.

Karė da nesibaigia.
Karė ant Balkanų da ne

sibaigia. Didžiosios valsty- 
, bės pasiuntė balkaniečiams 
patarimą taikytis, kartu nu
rodydamos išlygas. Kuomet 
rašoma šita žinia, iš balka- 
niečių atsakymo da negau
ta. Matomai balkaniečiai 
nori da daugiau sumušti į 
turkus, kad taikinties dau
giau sau išreikalauti.

Grekai giriasi, kad jie tu
ri 78,450 turkų paėmę nelai
svėn, sykiu su visais karei
viais, kurie stovėjo Janinoj? 

i Maitinimas tų žmonių gre- 
i kams jau atsiėjęs suviršum 
! milijoną dolerių. Paėmus 
miestą Janiną, tenaitiniai i 
krikščioniai, kurių esą į 15 
tūkstančių, pasitiko grekus 
su didžiausiu džiaugsmu. 
Turkai, bėgdami nuo grekų, 
plėšė krikščionių krautuves 
ir gėdino moteris. Dabar 
mieste įvykdinta tvarku.!' 
Sakoma, kad grekams čia :

LYNO RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

Unijos valdyba parsiduoda 
kapitalistams.

STREIKIERIŲ VIENYBĖ 
NESULAUŽOMA!

bach kanalu suvienijimą.
Sušalę miške

Cigelskoppelio miške, j 
lei Revelį, rasta sniege 
sušalusiu žmogų miške.

Sifilio epidemija
Rusų laikraščiai praneša, 

kad Novomoskovsko baž- 
nytkiemije siaučia sifilio 
(piktosios ligos) epidemija. 
Liga ant tiek išsiplėtojus, 
kad šventikas atsisako ko- 
munikuoti iš abelnos taurės.

Kratos.
Šiomis dienomis Rygoje 

buvo daug kratų. Ricierių 
gatvėje, No. 53, susirinko 
viena iš Darbininkų Kultū
ros draugijos komisijų. At
vykus ten policija prisa
kius: ”Rankas augštyn! Ne
judėti!” .— padarė kratą. 
Buvo kratomi apie 24 drau
gijos nariai. Policija sura
šė dalyvavusius ir konfis
kavo nekuruos dokumentus. 
Tą pačią die^ą žandarų vy
riausybė krėtė minėtosios 
draugijos pirmininko butą. 
Kaip pasakoja, ketverge bu
vo padaryta krata Audžia
mosios nramoniįos profesi- 
ionalinėj sąjungoje.

pa
du

ifirio Diazas, kurį Madero 
anais metais buvo numetęs 

I nuo sosto ir išvijęs iš Meksi- 
i kos, dabar vė grįžta Meksi- 
kon, kada jo brolis Felix 
Diazas numetė Maderą ir 
nužudė jį.

Forfirio Diazas dabar bu
vo Egipte.
Laivas nuskendo su žmonė

mis.
Londonas. — 8 kovo čio

nai gauta patvirtinančios 
žinios, kad anglų garlaivis 
”Calvados” ištikrųjų žuvo 
Mramoros juroj laike au
dros, kuri siautė tenai 1 ko
vo. Ant laivo buvo 200 žmo
nių ir visi jie žuvo.

Sušaudė 50 kareivių už 
maištą.

Konstantinopolis. — 7 ko
vo ant Gallipoli turkų kariš
kas teismas pasmerkė mir
tin 50 savo armijos kareivių 
už ”maištą.” Visi liko su
šaudyti, paskui augštai su
kabinti, kad ir kiti bijotų 
maištus kelti.

Maištas gi buvo tokis. Tie 
kareiviai buvo iš Azijos. Jie 
tenai pripratę prie šilto kli
mato. Atvažiavus jiems ant 
Gallipoli pussalio, čia pasi-

dės, kurias turkai neseniai 
:buvo parsitraukę iš Vokie- 
■ tijos.

Vėl atakavo Adrianopolj
Iš Konstantinopolio pra

neša, kad 6 ir 7 kovo bulga
rai smarkiai atakavo Adria
nopolj. Turkai tap pat at
sakinėjo kanuolių šūviais. 
Subatoj šūviai iš abiejų pu
sių nutilo.

Taipgi turkų valdžia pa
tvirtina žinią, kad grekai 
paėmė Janiną.
Da du tirinėtojai žuvo apie 

žemgalį
Sydney, Australija. —šio

mis dienomis išsiaiškino, 
kad lieutenantas Ninis ir 
d-ras Merz taipgi žuvo ne
toli pietinio žemgalio dėl 
stokos maisto ir nuo didelio X 1 X* šalčio.

Orlaivininkas užsimušė.
Leipzig, Vokietija. — Pe

reitoj sąvaitėj netoli nuo čia 
užsimušė orlaivininkas 
Yenk. Jo orlaivis apsivertė 
ir js iš jo iškrito.

29 vaikai šeimynoje.
Londonas. — Tūlas T. A. 

Stack, kurs jau turi vedęs 
antrą moterį, turi 29 vaikus 
ir visi gyvi. Su pirmutine 
moteriške jis susilaukė 10 
vaikų, o su antrąja 19.

I

I

Per visą streiką męs 
džiaugėmės, kad streikas 
gerai vedamas ir darbda
viai pasiduoda vienas poki- 
to. Bet štai 1 d. kovo, pra
dėjus žmonėms rinktis ant 
mitingų, pamatom laikraš
čiuose žinias, kad musų 
streikas jau pabaigtas ir pa- 
nedėlije turim visi grįžti į 
darbą, nieko nelaimėję; tu- 
rm sutikti ant tokių išlygų, 
kokias darbdaviai atras at
sakančiomis.

Žmonės pradėjo vieni ki
tų klausinėti, ką dabar da
rysime: grįšime, ar ne?
Girdėjosi visokių nuomonių.

Po pietų, apie 4-tą valan
dą išgirdome da blogesnę ži
nią, kad musų centrališkoji 
valdyba parsidavė kapitalis
tams.

Ta žinia perėjo per strei- 
kierius žaibo greitumu ir 
pasėjo audrą. Ji ant tiek 
sujudino žmones, kad di
džiausiam įneršime jie pra
dėjo daužyti generališko u- 
nijos ofiso langus. Genera- 
liška valdyba ilgiau tenai 
šeimininkaut negalėjo. Pats 
gi musų pirmininkas, Tho- 
mas Rickertas, bijodamas 
žmonių keršto, 
matant pabėgo. Po to bai 
saus sumišimo 
vėl susirinko į svetainę ir 
pradėjo tartis anie savo rei- 

j kalus, kas toliaus daryti. 
Visų pirmiausia išrinkom 
nauja valdybą ir nutarėm 

1 streikuoti tolei, pakol mu
sų streikas visiškai bu5? lai
mėtas. Tas turi būti visiems 
darbininkams pasarga, kad 
laike streiko nereikia atsi
duoti vien tik savo vado
vams, bet patiems reikia 
protauti, tada niekas musų 
nenupirks ir neparduos.

Bet draugai ir draugės 
darbininkai, jus žinot, kad 
šioj sunkioj ir ilgoj kovoj 
męs jau esame pavargę pini- 
giškai ir daugelis iš musų 
jau neturi už ką duonos kąs
nio nusipirkti. Taigi šau
kiamės į jus, draugai dar
bininkai, paduokit mums sa
vo rankas. Jeigu jus susi
mylėsite ir parodysite savo 
ranką, musų streikas bus 
laimėtas!

Presos komitetas: 
W. šibunauskas,

Jos. Lapinskas, 
Juozas Čižius.

Milžiniška streikierių paro
da; gieda "Atsimeskim nuo 

senojo svieto.”
New York. — Susirinkę 1 

kovo streikieriai išdaužė 
anglų laikraščio ”Forward” 
ofiso langus, mat tame laik- 
raštije 'centrališkos valdy
bos prezidentas T. M. Rick
ert buvo apskelbęs, kad 
streikas jau galutinai pa
baigtas ir susitaikyta ant

iĮ

I

• X •

niekam ne

darbininkai

i 54 valandų darbo. Ant But- 
gers skvero susirinko Į 
20,000 streikierių ir saugo
jo pejr dieną ir naktį, kad 
nepabėgtų pats Rickert, bet 
jo nesugavo. Jei jį butų su
gavę, tai nežinia ką Įnirtusi 
minia butų padarius.

Susirinkus pildomai tary
bai (executive board) ir u- 
nijos skyrių delegatams, pa
starieji griežtai užprotesta
vo prezidento susitaikymui 
ir atmetė jį.

2 kovo tie delegtai pakvie
tė dalykų apsvarstymui 
pirmeiviškų tdraugijų vir
šininkus, vienok tame susi
rinkime neprieita prie jo
kios rezoliucijos, nes visi bu
vo perdaug Įtemptais ner
vais. Galų gale išrinkta 
28 ypatos, kurios nuspren
dė, kad 3 kovo streikieriai į 
darbą neitų, kaipo buvo no
rėjęs musų prezidentas. To

limesniam dalykų apsvars
tymui išrinkta: adv. I. A. 
Dvche, adv. M. London, J. 
Paken. D. Oshinsky ir La 
Guardia.

3 kovo New Yorke ir 
Brooklyne streikieriai su
rengė milžinišką protesto 
demonstraciją prieš savo 
prezidento padarytą su ka
pitalistais sutartį. Demon
stracijoj dalyvavo net ir tie 
darbininkai, kurie jau buvo 
i darbą pirmiau sugrįžę. 
Vien tik iš Brooklyno ėjo 
35,000, o kada nuėjo Į New 
Yorką ir visi susiliejo, skai
tlius siekė iau virš 100,000 
Ir visi maršavo gatvėmis su 
muzika ir dainomis. Lietu
viai giedojo ”Atsimeskim 
nuo senojo svieto!” Strei
kierių ūpas pakilo da augš- 
čiau, negu iš pradžio buvo. 
Nors alkani, bet visi buvo 
linksmus ir pasiryžę kovoti.

4 kovo Brooklyne buvo 
streikierių prakalbos. Kal
bėjo drgg. Šukys ir Mačys. 
Prakalbos da daugau prida
vė žmonėms ūpo.

Spaudos Komitetas, j
Alga motinoms.

Salt Lake City. — Utah 
valstijos legislatura nutarė,; 
kad kiekvienai motinai, ku
ri turi auginti nors vieną 
kūdikį, mokėti nemažiau, 
kaip $10.00 algos Į mėnesį, 
o už kiekvieną sekantį kūdi
kį po $7.00. Nutarimas pa
duotas gubernatoriui už
tvirtinti.

Geležinkelio kompanija 
prieš teismą.

Chicago, III. — Federališ- 
koji valdžia patraukė atsa
komybėn Chicago&Eastern 
Illinois geležinkelio kompa
niją už sulaužymą įstatymų 
apie darbo valandas. Mat 
pasirodė, kad šita kompani
ja vertė savo darbininkus 
dirbti nuo 18 iki 24 valandų 
į parą. Iš viso kompanija 
kaltinama už 104 prasižen
gimus, o už kiekvieną prasi
žengimą bausmė gręsia 500 
dolerių .taigi iš viso bausmė 
siakia $52,000.
Naujas būdas džiovai gydyt

Dabar į New Yorką yra 
atvažiavęs vokiečių dakta
ras Friedmann, kuris su ki-

I tais specijalistais bando 
nauju budu gydyt džiovą. 
Čia ligonis yra skiepijamas, 

'nelyginant kaip nuo raup- 
iHy.

Bet ką tas gydymas gel
bės, kad jis ir pasekmingas 
butų, jeigu žmonės po seno
vei gyvens tamsiuose kam
bariuose, nekvėpuos tyru o- 
ru ir visuomet bus nedaval- 
gę? Juk tos sąlygos džiovą 
tik ir gimdo. Pakol viešpa
taus kapitalizmo surėdymas 
ir jo gimdomas skurdas, 
džiovos neišgydys.
Baisi dinamito ekspliozija

Baltimore, Md. — Perei
toj sąvaitėj epspliodavo čia 
ant angliškojo laivo 300 to
nų dinamito. Ekspliozija! 
buvo taip smarki, kad trijo
se valstijose buvo jaučiama, 
kaip sudrebėjo žemė. Apie 

150 žmonių likos užmušta n 
daug sužeista. Nuostolių 
ekspliozija pridarė apie 500 
tūkstančių dolerių. Iš ko
kios priežasties ekspliozija 
atsitiko, niekas nežino ir 
vargiai kada žinos, nes kas 
buvo aplinkui, viskas išpus
tyta — neliko nė liudininkų, 
nė jokių pėdsakų.

Busiantis atstovų namas 
demokratų rankose

Washington, D. C. — Bu
siantis atstovų namas arba 
žemesnis kongreso butas šį
met bus demokratų rankose. 
Išviso atstovų yra 435. Pa
gal partijų jie dalijasi šiaip: 
Washingtono partijos 37, 
republikonų 97, demokratų 
291.

50,000 moterų uždirba tik 
po 35 į sąvaitę

Chicago, III. — Senato pa
skirtoji komisija ”baltai 
vergijai” tirinėti praneša, 
kad vien tik Chicagos mies
te yra daugiau kaip 50,000 
moterų, kurios uždirba po 
$5.00 ir mažiau į sąvaitę. 
”Ar galima tad stebėtis, 
kad moteris leidžiasi į prot- 
tituciją?” klausia vienas iš 
tos komisijos narių.

Sosijalistai maitina 1,200 
streikirių

Rochester, N. Y. — Vieti
nės socijalistų partijos kuo
pa atidarė čionai tris val
gyklas, kur kas diena paval
gydinama nuo 1,000 iki 
1,200 streikuojančių rubsiu
vių, kurie eina pikietuoti 
dirbtuves. Viena tokia val
gykla randasi pačiam dirb
tuvių centre, po No 143 An- 
drews St.

13,000 šilko darbininkų 
streikuoja

Paterson, N. J. —
streikuoja 13,000 šilko audi
nyčių darbininkų. Reika
lauja $12 algos į sąvaitę. I. 
W. W. vadovauja.

Plėšikai peršovė žmogų
Providence, R. I. — 7 ko

vo į tūlo Antonio Derrno na
mus Įsiveržė plėšikai ir at
ėmė iš jo $100. Kada Der
rno norėjo plėšikus sulaiky
ti, tie išsitrakė revolverius 
ir pradėjo šaudyt. Derrno 
liko sužeistas dviem kul
kom. Plėšikai pabėgo.

Čia
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Nėra už ką girti
„Kova” (No 9) sako:
” ’Vienybės Lietuvninkų' 

elgimasis laike siuvėjų strei
ko yra tiesiog pagirtinas. Ji 
pilnai ir teisingai paduoda 
žinias apie streiką ir neiš
kraipo Presos Komiteto 
pranešimų, kur socijalis- 
tams pripažįstama pirme
nybė už streikierių šelpimą. 
Kiti gi nesocijalistiški laik
raščiai užslepia visą tai, kas 
yra pasakoma gero apie so
cijalistų darbavimasi strei
ke.”

Tiesa, ”Vienybė Lietuv
ninkų” neapkarpo streikie
rių atsišaukimų, kur išta
riama socijalistams dėkin
gumas, kaip tai daro siau
raprotis ”Katalikas,” te
čiaus nereikia manyti, kad 
„V. L.” tokie atsišaukimai 
patinka. Ji juos talpino dėl 
to, kad priversta. Netal
pintų, vietiniai žmonės imtų 
ją boikotuoti. Taigi Į tą ”pa- 
girtiną jos elgimąsi” reikia 
žiūrėti kaipo Į biznio poli
tiką, o ne kokį darbininkiš
ką principą. Girti nėra už 
ką.

■v •

Ar klaida, ar klaidinimas?
„Kovoj” (No 9) ant pir

mutinio puslapio, tarp Ame
rikos žinių, randam šitokį 
dalyką:

„Bostone per trečiųjų tei
smą F. J. Bagočius prisipa
žino, kad jis įskundė SLA. 
Massachusetts Apdraudos 
Skyriui ir kad tuomi per
žengė socijalizmo princi
pus.”

Čia aiškiai pasakyta: Ba
gočius pats prisipažino per
žengęs socijalizmo princi
pus. Stebėtis reikia, iš kur 
'„Kova” galėjo gauti tokią 
žinią? Trečiųjų teisme Ba-‘ 
gočius sakė, net kelis kartus 
atkartodamas, kad jis ne
mato, kame čia galėtų būti 
principų peržengimas. Pats 
trečiųjų teismas taipgi ne
drįso pasakyti, kad Bago- 
čius peržengė socijalizmo 
principus. Taigi tokia „Ko
vos” žinia bus arba papra
sta klaida, arba stačiai kore
spondento išmislas, kad su
klaidinti visuomenę.

kitiems blėdies. Laikas, jau 
didelis laikas padaryti tiems 
dergimams galą.
Darbininkų apginimo mo

nopolis.
Tūlas J. V. Grinius dro

žia „Kovoj” pusantros špal- 
tos straipsnį, ir tai gana 
karšta, kad "Keleivis” ir 
„Laisvė” bereikalo rūpinasi 
darbininkų reikalais. Tei
singai darbininko reikalus 
galinti apginti vien tik "Ko
va.”

Na, ar tik nepertoli tas 
vyras išsišoko? Jeigu jis 
norėtų vien tik "Kova" švies 
tis, jam niekas to nedrau
džia. "Kova” geras laikraš
tis ir drg. Grinius gali daug 
ko iš jos pasimokinti. Bet 
juokingas reikalavimas, kad 
darbininkiškų reikalų apgi
nimo monopolis prigulėtų 
vien tik "Kovai.” Stačiai 
juokingas! Jis nori, kad 
platintųsi socijalizmas, bet 
tuo pačiu laiku bijosi, kad 
"Keleivis” su "Laisve” nie- 
ko apie socijalizmą nerašy-i 
tų.

O ar daug viena "Kova” 
galėtų padaryt naujų soci
jalistų? Ją skaito beveik tik 
išskirtinai vieni sąjungie- 
čiai, kurie ir be to jau yra 
socijalistais. Sąjungiečių 
męs turim vos tik apie 2.500. 
Tuo tarpu skaitančių lietu
vių yra apie 25,000. Ar 
jiems nereikia darbininkiš
kų laikraščių? Tečiaus su 
„Kova” prie jų neprieisit. 
Pasirodo, kad čia būtinai 
reikalingi tokie laikraščiai, 
kaip "Keleivis,” ^Laisve,” 
„Dilgėlės,” "Lietuvių Žur
nalas’’ ir jiems panašias.

Drauge Griniau, kalbant 
apie tokius dalykus visuo- 
met reikia truputį pagalvot.

Žvilgterėkite, ką daugiau; Kairio straipsnio ir ’Kelei- 
nuveikė socijalistai. ■ vis* su Kova’ pasidalino šio-

Įkurė ligonbutį dėl susi- kia-tokia atsakomybe. Da- 
žeidusių žmonių, kurie rei-'bar Keleivis’ talpindamas 
kalauja greito gydymo.

Įvedė balsavimo mašinas.
Užvedė sistematiškas kny

gas visuose skyriuose mies
to valdybos.

Augštesnėsės mokyklos 
(HighSchool) komitetas yra 
iš 3 narių: 2 socijalistų ir 
vieno, išrinkto ant kombina
cijos tikieto demokratų ir 
republikonų.

Štai jų nuveikimas.
Padidino 7 mokytojams 

algas. Algos pakeltos vie
nai stenografistei ir darbi-

tą patį biaurų prasimany
mą, buk aš U. Zokonaitę bu
vau suareštavęs, žeidžia ma
no vardą neteisingai ir yra 
prirodymu, kad yra užsi- 
puolęs ant manęs neteisin
gai. Aš Uršulės Zokonaitės 
neareštavau, bet ją suareš
tavo E. St. Louiso žinomas 
socijalistas ir jo skundą pa
laikė I. Salamonavičius. Pa
sibaigus bylai U. Zekonai- 
tės, turės pro ratą atsakyti 
teisme J. V. Klastaitis, S. 

_______ o------------ ------ , Kairis, 'Keleivis’ ir Kova,’ 
ninkams, kurie apžiūri mo- jei savo prasižengimų vie

šai neatitaisys. O aš jų klai-

„Laisvė” peikia
„Laisvė” peikia visus laik

raščius, kurie perdaug rašo 
apie Bagočių. Girdi, vieni 
jį kakina, kiti teisina. „Ke
leivis” galvą guldo už Boga- 
čiaus ypatą.

Draugai „laisviečiai,” nu
meskite tuos akinius, ką da
lykus parodo augštyn ko
jomis. Pamatysit, kad „Ke
leivis” galvos už p. Bago
čiaus ypatą visai neguldo. 
„Keleivis” rašo tik teisybę.

Ką socijalistų administracija 
yra nuveikus 

Naugatuck’e, Conn.
Neseniai Naugatucke, Ct., 

miesteli j e liko išrinkta soci
jalistų valdžia. Štai 10 va
sario, 1913, išduoda jau ra
portą, ką į trumpą laiką (10 
mėnesių) socijalistų valdžia 
(administracija) yra nuvei
kusi.

Pasirodo, kad per socija
listų pasidarbavimą įvyk- 
dinta jau šitokios permai
nos:

Įvesta 8 valandų darbo 
diena, nes pirma darbinin
kams reikėjo dirbt 10 valan
dų. Negana to, nuo 1 kovo 
pakeliama darbininkams 
mokestis iki $2.00 už dieną, 
o pirma gaudavo $1.75. Va
dinas, ir trumpesnis darbas 
ir didesnė alga.

Turčiams pakelta mokes
čiai ant žemės ir namų, taip 
kad miestas gauna dabar du 
šimtu tūkstančių dol. moke
sčių daugiau, negu pirma. 

: Biedniems gi žmonėms mo
kesčiai numažinta.

Miesto gatvių taisymui 
nupirkta už $350.00 mašinų ; 
pirma gi rekėdavo samdyti 
ir 5 sykius daugiau mokėti.

Pirma buvusioji adminis
tracija gatves taisydavo tik 
tenai, kur turčiai gyvena, 
dabargi visųpirmučiausia 
žiūrima, kur darbininkai 
gyvena.

Padaryta miestui jau 
2560 ketvirtainių mąstų ak
meninių ir asfaltinių gatvių. 
Prie socijalistų administra
cijos pėda išgrindintos gat
vės kaštavo 9c., o pirma ka
štuodavo po 12c. Matot, ko
kis skirtumas: darbininkai 
trumpiau dirba, daugiau už
dirba ir padarytas darbas 
atsieina kur kas pigiau.

Skersinių gatvių išgrindi-i 
mas mums atsiėjo $1.30 už 
ketvirtainišką mąstą, pirma 
išmokėdavo po $2.00 Dar
bininkai gi pigiau dirbdavo.

Skundžia vyskupus
Lenkų dienraštis ’Kuryer 

Polski,” kuris eina Milwau- 
kee, Wis., patraukė į teismą 
keturis vyskupus ir arcivy- 
skupą Messmerą už nuolati
nį keikimą. Dienraštis pri- 
rodo, kad tie dvasiškiai prie 
kiekvienos progos visuose 
susirinkimuose ir bažnyčio
se draudžia žmonėms jį 
skaityt, skelbia visokias me
lagingas apie tą laikraštį 
paskalas, taip kad laikraš
čiui tas padaro daug blėdies. 
Taigi laikraščio kompanija 
reikalauja $100,000 atlygi
nimo.

Ar nelaikąs butų ir lietu
vių laikraščiams apie save 
pasirūpinti? Juk nėra tos 
nedėlios, kad vienoj ar kitoj 
bažnyčioj nebūtų dergiami 
pamoksluose pirmeiviški 
musų laikraščiai. O yra juk 
įstatymai, kurie gana aštriai 
baudžia už skelbimą kam 
nors boikoto arba darymą Kur tad tie pinigai ėjo?

kyklą. . . H ‘ W
Paskyrė da viena naują du taisymą per polemiką 

mokytoją angliškam sky
riui, kur nuo seniai buvo 
mokytojas pageidaujamas.

Surėdė išnaujo ugnies ap
saugą dėlei augštesnės mo
kyklos savasties. Apsauga 
padaryta ant $190,000 (pir
ma — $70,000) ir už apdrau
dimą da pigiau mokės, negu 
pirma, -taip kad miestui čia 
sutaupė pusėtiną sumą pi
nigų. Taipgi sutaupinta 
$303.55 nuo įvairių įplaukų 
ir rabatų.

Socijalistų administraci
jos viršininkai susideda iš 
darbo žmonių, ir jie kas są- 
vaitė vykdo vis naujus su
manymus, kad pagerinti 
darbininkų gyvenimą. Vie
na svarbi kliūtis yra, kad 
čarteris nedaleidžia įvyk- 
dinti didesnes permainas, 
kadangi čarteris yra išimtas 
65 metai atgal, ir pergyveno 
savo laiką.

Socijalistai nunuilstančiai 
darbuojasi ir pereitame su
sirinkime išrinko 5 narius į 
komitetą pagaminti naują 
čarterį, pritaikytą prie žmo
nių reikalų ir progresivišką, 
žmonišką. Pagaminę čarte
rį, duos šio miesto gyvento
jams visuotinu balsavimu 
nubalsuoti.

Darbininkai kiekviename 
mieste turėtų pasistengti iš
sirinkti sau valdžią iš Soci- 
jalisų partijos. Tokie valdi
ninkai rūpinsis jūsų reika
lais, jūsų gerove, jūsų mo
terimis ir vaikučiais ir lai
mingesne jūsų ateičia.

Pasaulio darbininkai, vie
nykitės; jus neturite nieko 
pralaimėti — tik retežius, o 

| įgysite jus pasaulį.
J. A. Shunskis.

P. S. Šis raportas buvo 
prisiųstas "Keleivio” redak
cijai jau kelios sąvaitės at
gal, bet dėl stokos laikraštij 
vietos, negalėjom pirmiau 
patalpinti.Red.

• v

Km. 'Gadeikio atsiliepimas.
, Gavome nuo kun. Gadei

kio laišką, kuriame jis aiški- 
’ na, kas areštavo Uršulę Zo

konaitę, ir grąsina teismu 
’ už įžeidimą jo vardo, štai 

jo laiško turinys:
” Keleivis’ No. 8 šių 1913 

m. po 'Peržvalga’ patalpino 
J. V. Klastaičio straipsnelį, 

i užvardytą ’Visgi dalykas 
neaiškus.’ Štai jo pradžia: 

j ” ’Pora metų atgal, E. St. 
Louis, III., buvo suareštuota 

įtula U. Zokonaitė. Buvo ra
šyta, kad suareštavo ją kun. 
J. Gadeikis.’ Dabar kįla 
klausimas, kas rašė ir kame 
rašė? Atsakyme ant to ga- 

. Įima surasti to paties ’Kelei- 
ivio’ ir Kovos’ skiltįse 1912 
metų neva su notarijušo pa
tvirtinimu suteiktą S. Kai
rio ištrauką iš Uršulės Zo
konaitės bylos. Kame S. 
Kairis praneša, kad jis ma
ne padavęs teisman net 
ant 5,000 dolerių ir laukta 

s buvo jo pasišienavimo net 
rudenije 1912 metų. O štai 
ir 1913 metų ruduo praslin
ko (da neatėjo. Red.), bet S. 
Kairio bylos nė girdėti, nė 
regėti. O prie talpinimo S.

kad jie priešingi šitai siste
mai. O pažiūrėkit, šitoj sis
temoj mokinami' jauni vyrai 
žmogžudystės ir apginkluo
ti žudo vieni kitus per ka
res! Ir vis tai tautos — tė
vynės vardu. Pažiūrėkite į 
streikus ir kovą su milicija ir 
policija. Pažiūrėkite į pre
kystę gyvuoju tavoru, į vi
sas vagystes, žmogžudystes, 
žmonių prie darbo žuvimus 
— vis tai vaisiai šios siste
mos, kurią jus, visi tautie
čiai, kiek galėdami giriat ir 
palaikot. Ar gali būt kas 
piktesnio, kaip palaikyt to
kią baisią, pilną ašarų ir 
skurdo tvarką? Ir nesitei
sinkit, nes tuoj jums paro
dysiu jūsų organus, kur agi
tuojama už senas partijas. 
Tautiškas "Katalikas” gi
riasi. kad atkirpęs net pusę 
streikierių atsišaukimo, kur 
tie žmonės skundžiasi visuo
menei ant dabartinės vald
žios žvėriškumo ir sako, kad 
reikia balsuoti už socijalis
tų partiją. Ar tai ne purvi
nas darbelis? Užginčykit, 
jei drįstat!

Tautiečiai vis liepia mums Į -j__ •___ j_ •____ j____• • _ _

Rimtai žiūrėti, ka-

skaitau už perdaug didį nu
sižeminimą.

Kun. Jonas A. Gadeikis.”
Musų Pastaba: Kaip ma

tot, musų dvasiški tėveliai 
labai mėgsta teismais grą- 
sinti. Atitaisymą klaidų per 
polemikas jie skaito ”už per
daug nusižeminimą.” Ar tai 
Kristaus mokslas mokina 
jus tokio išdidumo?

Keno čia klaida — Kairio, būti rimtais, rimtai j viską 
Klastaičio, ar kun. Gadeikio žiūrėti. Rimtai žiūrėti, ka- 
— męs nieko nežinom. Apie da matome žmones kasdien 
suareštavimą tos merginos varge rudyjant, kalėjimuose 
rašė vietiniai žmonės i laik- nekaltai kankinanties, kada
raščius. Apie tai buvo netik 
„Keleivije” ir „Kovoje,” bet 
ir kituose laikraščiuose. 
Pagaliaus viskas nutilo. Da
bar kun. Gadeikis rašo, kad 
tą merginą areštavo tūlas 
socijalistas. Gal būt, kad ir 
jis meluoja, bet mums visuo
met prisieina pasitikėt ant 
žmogaus sąžinės, nes kitaip 
nė vienos korespondencijos 
laikraštis negalėtų patalpin
ti. Tečiaus jei pasirodo ka
me neteisybė, męs visuomet 
skubinam tai atšaukti, nes 
nenorim nė vieno žmogaus 
vardą neteisingai apšmeižti. 
Todėl ir dabar, jei kunigas 
Gadeikis sako, kad jis tos 
merginos neareštavo, męs 
atšaukiam viską, kas buvo 
tame reikale apie jį per "Ke
leivį” pasakyta. Grąsinimų 
nesibijom. "Kel.” Red.

i
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Polemika 
ir Kritika

Atsakymas tautiečiams?
"Kel.” No 6-tam tilpo ma

no keli klausimai tautie
čiams, o „Kel.” No 8-tame 
tautiečiai iš Cedar Point, III. 
ant mano klausimų duoda 
atsakymus. Su tais atsaky
mais aš nesutinku, nes jie 
nieko neišaiškina. Jie sako, 
kad netiesa, jog jie Cherry 
ir Cedar Point, III., diskusi
jose liepę 'Keleivį” boiko- 
tuot. Ponai tautiečiai, aš 
tik trumpai tai paminėjau, o 
jus tai užginčijat. O kas sa
kė: ” Keleivį’ vertėtų boiko- 
tuot — neskaityt?” Tai p. 
K. šnuolio žodžiai, girdėti 
visam esusirinkime. O jei 
tie žodžiai negeri, reikėjo jų 
nevartot. Kam už savo žo
džius norit mane melagium 
palikti? Tas negražu.

Aš užklausimą daviau ne 
Cedar Pointo tautiečiams, 
bet visiems, kurie tik gina 
seną sistemą. Tuos visus 
męs, socijalistai, peikiame. 
Tautiečiai Bagočių purvina 
jau daugiau kaip penki me
tai, o sako, tik "Laisvėje” jo 
darbelius pamatę jį nupeikė. 
"Laisvės” da ir ant svieto 
nebuvo, kaip tautiečiai jį 
dergė...

Tautiečiai mato Bago
čiaus "darbelius!” Kągi to
kio tas Bagočius padarė? 
Dirstelėkit, ponai tautiečiai, 
į tautiečių darbelius (visų 
tautų tautiečių)! Jus gina
te seną sistemą vardan tau
tystės; jus tyčiojatės ir nie
kinat socijaiistus tik dėlto,

žmonės žudomi tūkstančiais 
! karėse, kada žmonės šaudo
mi laike streikų, kada dau
guma moterų ir merginų 
skurdo verčiamos turi par- 

idavinėt savo doyą, savo kū
ną, ir kada to pasekmėje 
tūkstančiai jaunųjų pūva li- 
gonbučiuose nuo ligų, vis 
tai tik dėl netikusios siste
mos, tai musų tautečiai lie
pia tylėt ir būti rimtais! 
Kaip galima nepasipiktinti 
tokiais žmonėmis?

Gėda, gėda jums besąži- 
niai, rimtieji tautiečiai!

Męs, socijalistai, negalime 
žiūrėt rimtai į tokias pikty
bes. Męs negiedosime liau
džiai migdančią giesmę, bet 
šauksime ją iš miego, nes ir 
šaukiant ją ji vis da snau
džia !

Cedar Pointo tautiečiai 
sako, kad tautiečiai neremia 
dabartinės valdžios. Tai 
kam jie rengia diskusijas ir 
niekina socijaiistus per jas? 
Jeigu jie niekina socijaliz
mą ir neremia dabartinės 

■ valdžios, tai ką jie remia? 
Kodėl jie neagituoja už so- 
cijalistus laike rinkimų, o 
tik už kapitalistų partijas?

Cedar Pointo tautiečiai 
sako, jie nori „demokratiz
mo,” inicijavitas, atšaukimo 
ir referendumo. Kokios par
tijos programe tas įrašjrta? 
Juk Taftas buvo priešingas 
atšaukimui. Senos partijos 
tam priešingos. Tik socija
listai duoda liaudžiai pilną 
tiesą savimi valdytis. O mu
sų- tautiečiai priešingi juk 
ir referendumui. Ar jau už
miršot, kiek buvo triuškmo 
SLA., kada socijalistai užsi
spyrė įvesti referendumą, 
kurio tautiečiai taip bijo?...

Dabar prie atsakymų ant 
mano užklausimų.

1. Tautiečiai visai neatsa
ko, tik klausia: ”ar ištikro 
čarteris negeras? Ar vals
tija duoda gerus ir blogus 
čarterius?” O už ką gi val
džia živatkauską areštavo, 
jei čarteris butų buvęs ge
ras? Valdžia išdavė SLA. 
čarterį, bet tik vienai valsti
jai. Bagočius, tautiečiai sa
ko, turėjo sakyt, kad SLA. 
čarteris dėl tūlų priežasčių 
Mass. valstijoj neužregis
truotas ir visuomenė butų 
tam įtikėjus. Buvo juk sa
kyta, kad Bagočius tą aiški
no, SLA. šulai pavadino jį 
už tai melagium.

2. Tautiečiai nežino, ką 
jie, būdami Bagočiaus vie
toj, butų darę. Argi ne juo
kai! Jeigu Bagočių peikiat 
už blogą jo pasielgimą, tai

reikia nurodyt, kaip geriau 
galima buvo pasielgti. Jei 
jus geriau nieko nesugalvo- 
jate, tai tas jau reiškia, kad 
geriau ir negalima; taigi 
Bagočius pasielgė gerai.

3. Tautiečiai nesupranta, 
ką aš noriu dažinot, kadan
gi vienur pasakiau, čarteris 
Mass. valstijoj negeras, o 
kitur nelegališkas. Ponai, 
kodėl nedirbate smegeni
mis? Jei pagalvotumėte, tai 
rasi ir suprastumėte, kad 
nelegališkas čarteris ir yra 
negeras.

4. Čia klausiau, ar valdžia 
negera, ar SLA. negeras? 
Tautiečiai to neatsako. Jie 
tik teisinasi, buk jie da ne
girdėję, kad tautiečiai mes
tų neapykantą ant moksliš
kojo socijalizmo. Draugai, 
tik klausykite, o išgirsite! 
Žiurėkte, o matysite! Juk 
jau socijalizmo nekenčia vi
sų tautų tautiečiai. Nieki
na jų raštus, kalbėtojus are
štuoja, per laikraščius šmei
žia, kaip išmano, čionai nė
ra kalbos apie socijalistų y- 
patas, bet patriotai sten
giasi kenkti socijalizmui. 
Męs nenorime, kad socija
listų blogus darbus tautie
čiai girtų, bet jie nebūtus 
daiktus pramano, o savo, 
kaip augščiau minėjau, ne
mato! Tautiečiai sako, so
cijalistai net evoliuciją per
šoka, nori ”šurum-burum” 
įvykdint socijalizmą! Evo
liuciją niekas negali peršok
ti. Evoliucija yra lyg tas u- 
pelis, kuris iš tirpstančių 
sniegų bėga. Bet jei kas jį 
užtvenks, tai vanduo prisi
rinkęs išvers tvenkinius ir 
nueis sau. Čia jau išrodys, 
kad vanduo padarė revoliu
ciją. Paleido tvenkinį ”šu- 
rum-burum,” ant jūsų. Iš
tikimųjų gi jis atliko tiktai 
tą, ką seniai turėjo atlikti 
"evoliucija.” Taip, vyručiai, 
yra ir su draugija.

Ant 6 ir 7 klausimų tautie
čiai visai neatsako. Ir ge
rai daro, nes verčiau nuty- 
lėt, negu aiškinant ir neiš- 
aiškint.

Toliaus jie sako, kad Šila- 
kojo Kvietkas "Laisvėj” ra
šęs apie jų diskusijas ir iš
gyręs socijaiistus, kad davę 
tautiečiams gerus atsaky
mus. Visų pirma, Šilakojo 
Kvietkas į "Laisvę” nieka
dos nieko nėra rašęs. Buvo 
rašyta J. Gvazdinsko; gal 
tautiečiai spėja, kad tai tas 
pats, bet tenpat jie sakė, 
kad spėjimams netiki. Prie 
to "Laisvėje” nebuvo jokių 
pagirimų; tenai tik pasaky
ta, kad nė vieni, nė kiti prie 
rezultato nepriėjo, o ant 
klausimų socijalistai atsakė 
gerai. Ir tas teisybė.

Rodos, ne visi Cedar Po
into tautiečiai tikisi, kad aš, 
Šilakojo Kvietkas, juos su
pratęs, nebusiu vienpusiš
kas. Ponai; aš buvau ir bu
siu vienpusiškas link socija
lizmo ir dabartinės siste
mos. Aš negaliu rimtai žiū
rėti į darbininkų luomą, taip 
skriaudžiamą , ir kas dabarti
nę sistemą remia, aš tuos 
visuomet laikau už didžiau
sius svieto piktadarius. Jei
gu kurie to nesupranta, tai 
jie nekalti, bet kurie supran
ta ir ją gina, tuos pas
merkiu, ir jus, Cedar Pointo 
darbininkai, supraskit, kad 
jūsų reikalai skirti nuo tur
čių ir patriotizme jums lai
mes šiandien nėra, vien var
gai. Todėl ne turčius, bet 
socijaiistus remkite, nes tik 
socijalizme darbininko iš
ganymas.

Ant pabaigos tautiečiai 
stato man klausimus:

1. Kodėl socijalistai pro
testavo prieš pakėlimą SLA. 
mokesties, sakė, kad darbi
ninkai negalės išsimokėt? 
Atsakymas: Todėl, kad tu
rėjo tiesą, nes darbininkams 
sunku augštą mokestį išmo-

j
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kėt. O protestavo daugiau
sia prieš laisvės varžymą, 
prieš viršininkų sauvalę.

2. Kas buvo priežastimi 
ekstra seimo? Atsakymas: 
Netikęs čarteris. Reikėjo 
imti naują čarterį ir tam 
reikėjo seimo nutarimo. 
Taigi tas seimas nutarė iš
imt naują čarterį, bet SLA. 
advokatai paėmė didelius 
pinigus, o čarterio nepritai
kė, o kada Bagočius apie 
tai pranešė, tai jūsų minėti 
ponai melagium jį išvadino. 
SLA. nariai turėtų būt dė
kingi Bagočiui už parody
mą, ko vertas jų čarteris.

3. Ar valstijos išduoda 
čarterius dvejopus: gerus ir 
blogus? Atsakymas: Klau
skit SLA. ponų ir advokatų, 
kurie už taip didelius pini
gus išėmė negerą čarterp 
Vienok, jei mokat protauti, 
galit ir patįs suprasti, kad 
čarteris išduotas tik vienoj 
valstijoj, o kiekviena valsti
ja juk kitokias turi tiesas. 
Todėl, kaip matote, visose 
valstijose čarteris tinka, o 
trijose netinka. Ar galėsi
te tą suprasti?

4. Tautieiai klausia: Jei 
dabartinė negeroji valdžia
prasižengėlius prieš valsti-j 
jos tiesas baudžia, tai ar so
cijalistų valdžia nebaus? 
Atsakymas: Suprantama, 
kad už laužymą įstatymų ir 
prie socijalistiškos tvarkos 
turės būti piktadariams 
bausmė. Tečiaus reikia ne
užmiršti, kad prie socijaliz
mo turės būti kitokie ir įsta
tymai. Už teisybę niekas 
negalės bausti, bet už dary
mą kitiems skriaudų kalti
ninkas visuomet turės at
kentėti. šilakojo Kvietkas.
Cedar Pointo tautiečiams
Jie giriasi, kad buvusiose 

SpringVallev, III., diskusijo
se jie išmušė socijaiistus "iš 
kelio.” Kame jie išmušė, ne
nurodo. Męs gi, Cherry, III., 
lietuviai socijalistai, dalyva
vusieji tose diskusijose, ne
manom ant viso tautiečių 
straipsnio atsakinėti, atsa
kysim tik tą, kas paliečia 
mus nacius.

Ginčai ėjo apie kuniginės 
"Saulės” mokyklas. Taigi 
turbut musų tautiečiai nori 
pasakyti, kad čia jie socija- 
listus ir "išmušė iš kelio.” 
Tstikrųju gi, tai patįs tautie
čiai čia likos iš kelio išmušti, 
nes taip aiškiai jiems buvo 
prirodyta tų mokyklų politi
ka ir užduotis, kad ant galo 
ir jie, natis tautiečiai, turėjo 
pripažinti, kad jos yra ne 
tautiškos mokyklos, bet Ro
mos mokyklos. Kada antį 
galo pavesta diskusijų pir- 
mininkui išreikšti savo nuo
monę, kurioj pusėj teisybė, 
ir jis pripažino, kad socija
listų, sakydamas, jog ištik- 
rųju "saulinės” mokyklos — 
tai Romos katalikų mokyk
los.

Tautiečiai nė vieno socija
listų klausimo negalėjo išri
šti. Neturėdami argumen
tų, jie viską maišė, painiojo 
be jokios logikos. Kur rei
kėjo aiškinti dalykus, kodėl 
vra taip, o ne kitaip, tautie
čiai tenai niekino Kutrą ir 
Konkolauską.

V. Burba,
J. Klikunas, 

B. Žolynas.

KORESPONDENCIJOS
ROCHESTER, N. Y.

Kad streikuoja čia rub
siuviai, tai visi jau žino. Pa
sakysiu tad kelis žodžius a- 
pie pati streiko bėgį.

Lietuviai streikieriai turi 
išsirinkę komitetą, kuris rū
pinasi šelpimu esančius sun
kiame padėjime. Dabar nu
tarėm 2 sykius į sąvaitę su
sirinkti, kad apsvarstyti sa
vo reikalus, kad kiekvienas

savo švogeriu pradėjo rei
kalaut, kad aiškintų tik apie 
kooperacijos reikalus ir kad 
kalbėtojas pamokintų ko
operacijos narius, kaip da
ryt dešras ir tt. Bet didžiu
ma narių ir publika paliepė 
šventoriams nusimalšint, ir 
prašė kalbėto jaus toliaus 
kalbėt. Tada Gegužis tru
putį užsikarščiavo, na ir jau 
gerokai užvežė "švento
riams” ir jų geriems dar
bams. Publika kalba buvo 
užganėdinta ir palydėjo kal
bėtoją gausiu delnų ploji
mu.

2 kovo, vakare, 67 LSS. k. 
buvo prolekcija. Skaitė Dr. 
F. Matulaitis apie bakteri
jas ir įvairias ligas, iš ko 
protaujanti lietuvių visuo
menė turėjo didelę naudą. 
Dr. Matulaičiui ištariam a- 
ču už jo pasidarbavimą.

Kunigo Gaspadinė.
McKEES ROCKS, PA.

Šis miestas guli tarp dide
lių kalnų ir dviejų upių, ap
suptas iš trijų pusių. Nors 
tos upės labai naudingos ir 
daug gražumo priduoda, bet 
daug taipgi atneša vargo ir 
nuostolių pridaro. Kone 
kožnas pavasaris užlieja vi
są Pittsburgo apielinkę ir 
žmonių prigeria po kelias y- 
patas. Taip atsitiko ir šį
met. Čia yra daug visokių 
dirbtuvių: karšapių, mašin- 
šapių, lenciūgų, rolmilių, 
kaninių ir t.t. Uždarbiai la
bai menki. Paprasti dar- 

. bininkai uždirba vos po 
$1.50 per 10 valandų. Pra- 

; gyvenimas labai brangus, 
| kurie mažai uždirba, vos tik 
gali pragyventi su šeimyna. 
Apgyventa daugiausiai atei
viais. Lietuvių taipgi nema
žas būrelis. Turi savo baž
nyčią ir kunigas J. Vaišno
ras labai gražiai sutinka su 
savo parapijonais ir labai 
atjaučia darbininkams. Pa
rapijinį stovį veda prideran
čiai. Yra šv. Jurgio d—stė 
su kareiviškom drapanom, 
augštom kepurėm ir smai
lais kardais. Laikas jau bu
tų susiprasti, kareiviški 
drabužiai ir kardai numes- 

j ti, o imtis geriau už laikraš
čio ir knygos. Šv. Vincento 
draugystė pagirtina, turi 
savo knygyną ir knygų ko
kių tik yra lietuviškoj kal
boj. Laikraščiai ateina kiek
vienam draugui, kas tik ko-! 
kio nori. Yra da viena drau
gystė, kuri nepriklauso po 
bažnytiniu botagu, tai 
Augščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoje. Ji irgi 
turi didelį knygyną. Parei
na ”D. Viltis,” "Keleivis,” 
"Kova" ir kiti. Tarp tos 
draugystės žydi meilė ir 
vienybė. Nedėldieniais su
sirenka kone visi draugai, 
vieni skaito laikraščius, kiti 
knygas, treti dainuoja.

A. Zabela. !
DeKALB, ILL.,

Apsilankė čia kunigas, iš
klausė ausinę ir 2 kovo sakė 
pamokslą. Liepė būt gerais 
katalikais ir apsišviesti, o 
kad tokiais tapti, reikia 
skaityti davatkų organą 
"Draugą." "Keleivio,” "Ko
vos” ir "Laisvos Minties" 
liepė visai neskaityti, nes 
tai bedieviški. Sako: "Ke
leivis” yra šlamštas ir žydai 
jį leidžia; jame jokio moks
lo nėra, tik žmogaus razu- 
mą sumaišo.” (Turbut ne
koks "razumas” ir pas jį. 
Red.). Liepė pasnikauti per 
gavėnę, valgyt silkes, o ne 
mėsą. Bet kasžin kad kuni
gėlis silkę suvalgęs išeitų 
dirbti prie troko, ar jam no
rėtųsi pasnikauti?

Liepė eit prie išpažinties 
ir sakramentų, tai girdi, bu- i dirbtuvės išvesta visi geres- 

Bet Jėzusjnieji darbininkai. Parga- 
ima lvst iš pakaušio šventas I Kristus buvo žydas, o jei i benta yra ten iš New Yorko 
tikėiimas. Šventųjų Jurgu- i męs io kūną valgydami bu-1 keliolika skebų: jiems duo- 
čių Dr-stės prezidentas suJ sim išganyti, tai kodėl męs i ta geriausis viešbutis ir val-

negalim būt išganyti skaity
dami žydišką laikraštį, kaip 
kunigas sako?

Mus jagamasčiai nepasa
ko, kaip darbininkui apsi
saugoti nuo bedarbės, iš ko 
jos kįla, kodėl policija dau-1 
žo mums galvas išėjus į 
streiką; jie liepia tik mels
tis, atiduoti jiems pinigus ir 
būti gerais katalikais. Aš 
gi patarčiau visiems dekal- 
biečiams geriaus užsirašyti 
"Keleivį,” o tąsyk pamaty
sim, kaip ir kas mus išnau
doja. Laikas susiprast. Ne
siduokim išnaudoti ilga
skverniams, kad jie už mu
sų sunkiai uždirbtus centus 
gertų šampaną su gaspadi- 
nėms gražiausiuose rūmuo
se. Tikras katalikas.

VALPARAISO, IND.
Vietinė T.M.D. kp. rengia 

kiekvieno bertainio pabai
goj vakarą su įvairiais pa- 
marginimais; tas buvo ir šio 
bertainio pabaigoje. Vasa
rio 22 prisirinko į ”Star 
Hali” apie 50-60 moksleivių. 
Vakaras nusisekė neblogai, 
išimant kai-kurias smulk
menas. Visų pirmiausia 
vakaro vedėjas p. Z. Vit
kauskas po trumpos įžangos 
pakvietė lietuvių universite
to vyrų chorą, kuris vado
vaujant p. P. Sinkui neblo
gai sudainova "Ura!” ir 
"Miškas ūžia." Toliaus p. F. 
Laczynski griežė ant smui
ko solo, pritariant ant piano 
p. žukowski’ui. Paskaita J. 
Čiužausko (klerikalo) V. 
Kudirkos biografija. Čia 
reikia patėmyt prelegento 
padarytas klaidas: 1) skaitė 
pilnai nusikopijavęs Kudir
kos biografiją iš K. raštų, 
ką galėjo geriau atlikti atsi- 
nešant tų raštų tomą ir 

i skaityt, tai mažiau klaidų 
butų buvę. 2) Minėtas ponas 
labai mėgsta kitus kritikuo
ji už neištarimą lietuviškų 
žodžių, bet pats skaityda
mas tarė žodžius taipgi ne
teisingai, nes visuomet var
tojo vietoj "o” ”uo” paveiz- 

! dan: "kalbėjuo,” "ėjuo,” 
1 "savuo” ir t.t., o vietoje” ė” 
jis tarė ”ie” "žemie,” "vie- 
jas," ir t.t. Tas, kaipo mok- 
slaeivviui, ir lietuviškas kle- 
sas Derėjusiam, neatleistina. 
3) Skaitymas buvo daugiau 
negu monotoniškas, nes turi 
išsidirbęs savotišką skaity- 

įmo metodą, tai nuo kalno į 
i pakalnę, tai vėl prieš kalną.

J. Stripeika padeklamavo 
labai puikiai. Nesykį tenka 
'jo deklamacijas girdėti, ir 
visada užinteresuoja klau
sytojus. Buvo paskaita p. 
M. Štrikolio "Organiškoji e- 

Ivoliucija.” Pirm pradėsiant 
skaityt, prelegentas paaiški
no, kad nepritiktų čia ją 
skaityt, bet paskaita buvo 
gana akyva, ir klerikalams, 
nepripažįstantiems organiš
kos evoliucijos, akįs kepė it 
kukuliai ant skaurados, ka
da prelegentas savo išva
džiojimus rėmė istoriškais 
faktais, paėmęs arklio ir 
kupranugario išsivystymą. 
Čia vyrų choras sudainavo 
"Miegok saldžiai.” Z. Jan
kauskas kalbėjo apie Fran- 
čiškaus Vaičaičio biografi
ją. Kalbėtojas atliko savo 
užduotį pagirtinai.

Vyrų choras, pritariant 
publikai, sudainavo "Lietu
va Tėvynė,” tuomi ir užsi
baigė literatiškoji vakaro 
dalis. Prasidėjo visoki žai
dimai. Good bye!

Liaukša.
PHILADELPHIA, PA. 

Streiko bėgis
24 vas. pasirašė 7 kontra-, 

ktoriai; rengėsi ir daugiau 
pasirašyti da didesnių ”vėr- 

I auzių.” Iš Kirschbaumo
•> • f ■ • V 1 • •

suprastų, dėl ko męs esam 
|priversti streikuoti; kokiu 
budu męs galim laimėt strei
ką ; dėlko valdžia užstoja už 
darbdavius, o ne už darbi
ninkus, ramiu budu reika
laujančius žmoniškesnio ■ 

' pragyvenimo. Ant galo, dėl 
ko darbdavis, nušovęs ne- 
kaltą merginą-streikierę, 
peržengęs Dievo ir valdžios 

| įstatymus, tapo paliuosuo- 
i tas, o streikieris, geruoju 
prikalbinėjantis streiklaužį, 
kad nestreiklaužiautų, gau
na per galvą aržuoliniu po- 
licmano kuolu? Taigi, kad 
išaiškinti kiekvienam tuos 
dalvkus ir kad išaiškinti, 
jog ir męs esame žmonėmis 
ir taip pat turime tiesą gy- 

kventi, taipgi reikalauti val
gio, drabužio ir pasilsio, nu
tarėm pasikviesti kalbėtoją. 
Keletą sykių kalbėjo drg. A. 
K. Baltrūnas, paskui buvo 
pakviestas pakalbėti drg. K. 
Vaivada, kurio pilnos faktų 
ir darodymų prakalbos ža- 
dinte žadino klausytojus.' 
Bet 24 vasario, kada jis pri
ėjo prie to, kad nekurie ir 

! kunigai trukdo darbinin- 
, kams kovą, baugindami 
juos visokiais raguočiais ir 
neesama pekla, vienas iš 
klausytojų pertraukė kalbė
toją ir pradėjo kalbėti su a- 
nuo svietu. Daugumas, ži
noma, pradėjo juoktis, bet 
atsirado ir daugiau tokių, 
kurie jam pritarė. Susitai
sę jie kokie trįs ar keturi, 
pradėjo kelti triukšmą. Kal
bėtojas, matydamas, kad 
pirmininkas jokiu budu tų 
laukinių sutvėrimų negali 
nutildyti, apleido estradą. 
Ir taip, dėl kelių ilgaausių 
netekom gabaus kalbėtojo. 
(Susirinkusiems privalėjo 
tokius provokatorius išmes
ti iš svetainės; Red.) Gaila... 
Kada męs paliausime laikyti 
kunigus dievaičiu vietoj ? 
Kada męs suprasime kuni- 
p-ų veidmainystes, kurie ro
dydami pirštu augštvn, sa
ko: "Duok man čia ant že
mės, o tu danguj atrasi?” 
Jie socijaiistus vadina be
dieviais, bet kas didesnis be
dievis? Ar socijalistas. ku
ris uždvką darbininkams 
tarnauja su atsidavimu jų 
labui, ar kunigai, pardavi
nėdami žmonėms Dievą už 
pinigus? Baužulas.

BRIGHTON, MASS.
Teatrališka kp. "Perkū

nas,” 1 kovo perstatė "Kaip 
kas išmano, taip save gano.” I 
Perstatymas nusisekė ge
rai. Kai kurie lošėjai lošė 
tik pirmą kartą, tečiaus iš
pildė roles atsakančiai. Po 
tam buvo magiškos štukos,| 
pridirbo daug juokų; bet 
mažiau suprantanti žmonės 
pradėjo kalbėt, kad tai da
roma su velnio pagelba.

2 kovo buvo Brightono 
lietuvių kooperacijos mitin
gas, kur buvo išduota ir at
skaita. Gryno pelno koope
racija turi suviršum $800. 
Čia jau aišku ir mažiau pro
taujančiam žmogui, kokia 
yra nauda iš kooperacijos. 
Po mitingo buvo prakalbos. 
Pirmiausiai kalbėjo J. Ge
gužis, "Keleivio" leidėjas. 
Paaiškinus trumpai koope
racijos naudą, perėjo į pla
tesnius dalykus ir palytėjo 
dabartinę tvarką. Bekal
bant apie dabartinę tvarką, 
nurodė, kad prie palaikymo 
to netikusio surėdymo prisi
deda nemažai ir kunigija, 
kuri laike rinkimų agituoja 
už demokratus arba kito
kios partijos politikierius, 
kurie nepadaro nieko gero 
darbininkams.

Išgirdus žodį apie kuni
gus, nekuriems "geriems 
žmonėms," kurie buvo po 
biski net isikaušę šnabės. .
pradėjo rodytis, kad jiems sim išganyti. Bet Jėzus nieji darbininkai.

i
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gis; į darbą atveža juos au-i 
tomobiliu.

25 vasar. pasirašė 37 kon- 
traktoriai.
- 26 vas. atsibuvo streikie- 
rių balius su deklamacijoms 
ir šokiais.

27 vas. pas Jablonskio ša
pą nuo ryto pagauta vienas 
skebas. Streikieriai jį gerai 
apkūlė. Vakare atsibuvo 
mass-mitingas Royal svetai
nėj. Streikierių susirinko 
apie 4000. Lietuviškai kal
bėjo J. Stasiulevičius, itališ
kai J. Torchio, žydiškai 
"Foryvarts" admin.

Apie 6 vai. vak. vienas i-1 
talas streikieris skebui nu
kirto vieną ranką visai, kir
to ir į krutinę; paskui pasi
slėpė.

28 vas. Jablonskio šapoje^ 
susirinko streikieriai ir, ra-1 
dę skebų, gerai juos pavaiši
no. Jie žada, kol bus gyvi,

l neskebauti.
1 kovo laikė prakalbą drg. 

A. Staklickis. Į darbą sugrį
žo jau 1,500, daugiausia ke
lminių. Buvo areštuota V. 
Valėnas, bet tuojaus paleis- 
stas. Italai labiausia areš
tuojami.

2 kovo laikė prakalbą drg. 
J. Šukys iš Brooklyno; pri
sirinko žmonių apie 500 su 
viršum. Kalbėtojas perda
vė pasveikinimą nuo Brook
lyno lietuvių streikierių, ku
rie linkėjo daug, daug, gerų 
mums pasekmių šioj kovoj.

į Musų streikieriai tą priė
mė su gausiu delnų plojimu.

Streikieriai kas kart eina 
į diddesnį užsidegimą, jų e- 

’nergija kįla su dideliu grei
tumu.

Presos Komitetas:
A. Dagis
J. Stasiulevičius 
J. Lukoševičius.

KAS MUMS
RAŠOMA

Brighton, Mass. — mums 
vėl likos apiplėšta lietuvių 
kooperacijos krautuvė. Iš- 

' muštas durų stiklas, paimta 
i $2.75 pinigų ir už $1 cigarų. 
Tai jau trečią kartą šitą 
krautuvę apiplėšia. Polici
ja miega.

I
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Pittsburg, Pa. — Čia eina 
smarki kova gaspadinių su 
burdingieriais. 23 vasario 
buvo moterų susirinkimas, 
sutverta gaspadnių unija ir 
nutarta pakelt mokestį už 
”burdą.” Tą patį vakarą 
buvo T. M. D. kuopos susi
rinkimas. J. Baltrušaitis 
aiškino jos tikslą ir ragino 
prie jos rašytis. Rinkta ki
tiems metams valdyba — 
pasiliko senoji. Kitą susi
rinkimą nutarta sušaukti 
per organą "Vien. Liet.,” 
bet kada pasirodė, jog tą 
laikraštį čia skaito tiktai 
vienas žmogus, tuomet nu
tarta pagarsinti tokiam lai- 
kraštije, kurį plačiausia 
kaito — ”Keleivije.”

Soho bedievis.
Rockford, III. — 2 kovo 

įkalbėjo čionai "Liet. Žurna
lo” leidėjas drg. Kaitis. Pra
kalbas surengė lietuvių so
cijalistų (S.P.L.S.) kuopa. 
New Yorko streikieriams 
aukų surinkta $23. Garbė 
už tai draugams! I. W. K.

Glastonbury, Conn. — čia 
per vienas vestuves buvo ne
smagus atsitikimas. Visą 
laiką gėrė, gėrė, paskui dau
žė, daužė torielkas. Kada 
sumetė pusėtiną krūvą pini
gų jaunavedžiams, pinigus 
išnešė į kitą kambarį. Pas
kui apsižiūrėjo, kad pinigų 
jau nėra. Užsipuolė ant 
vieno, ant kito, bet niekas 
nežino. Ir_taip-viskas din
go-

Philadelphia, Pa. — Musų 
kunigas labai piktinasi, kad 
žmonės streikuoja. Aną ne- 
dėldienį išbiauriojo viso
kiais žodžiais vadovus ir so- 
cijalistus, kad tie vis kurs
to darbininkus prie riaušių. 
(Ar nepriguli jis tiktai prie 
kompanijos, kurios darbi
ninkai streikuoja? Red.)

K. Kalvis.________
Edwardsville, Pa. — 27 

vasario užsidegė čia Kings- 
ton Coal Co. brekeris. Nors 
visai nesudegė, bet apie mė
nesį laiko prisieis laukt dar
bininkams, kol pataisys. 
Apie 1000 darbininkų nete
ko darbo. D. čepreckis.

E. Vandergrift, Pa. — 23 
vasario susitvėrė čia moterų 
draugystė. Paskui atsilan-

P. P. Pilipauckas.

į 
I

Mihvaukee, Wiss. — Va- kė kun. Jurgutis ir išnieki- 
sario 15 d. vakare čia likos no D.L.K.V. draugiją, kuri 
suareštuota jauna porelė už | turi savo knygyną ir skaito 
paleistuvystę ir sykiu smuk-1 laikraščius. Šalin su tokiais 

! čia būvis.
Albany, N. Y. — 22 vasa

rio čia liko užmuštas ant ge
ležinkelio lietuvis Karolis 
Kabikas. Socijalistas.

Cambridge, Mass. — 1 ko
vo L.S.S. 71 kp. buvo paren
gusi koncertą. Geriausia 
atsižymėjo "Tėvas su Mai
klu,” Džian Bamba ir Ridzi- 
kas, kurie pridarė daugiau
siai juokų. F. Alekna pa
griežė ant smuiko, kas pub
likai irgi labai patiko. Dai
navo, duetas, kvartetas ir 
"Laisvės choras” kuo publi
ka buvo geriausiai užganė
dinta. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Pelno liko apie 
$10. Visas pelnas skiriamas 
lietuvių knygynui.

B. A. Simonaviče.
Shenandoah, Pa. — 23 va

sario čia kalbėjo drg. Gri
gaitis. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Rimtoj savo kal- 

? , boj kalbėtojas nurodė, kad 
r .k?" vien tik socijalizmas gali pa- 

buvį. 
su- 

— - - rinkta 10 dolerių su centais.
A r» -X--’ i vi K. Motuzą.A. Pėstininkas, V.; ________
» _ • A V I _ —

ji _ -------------------
i lininkas lietuvis J. A. S—as; mokytojais! 
už laikymą nepadorių na
mų.

Automobilių 
darbininkai buvo 
vę, reikalaudami prašalini- 
mo 2-jų užveizdų. Darbinin
kai laimėjo. Ažys.

Burnside, III. — Vasario 
10 d. ant geležinkelio Beit 
Line expresinis traukinys 
užmušė Antaną Dumčių 
(lietuvį) 21 metų senumo. 
Velionis viešame gyvenime 
mažai buvo žinomas.

Mike.

dirbtuvės 
sustreika-

Mt. Carinei, Pa. — Musų 
"tėvelis” išrado naują būdą 
atsilyginimui su skolinin
kais. Girdi, kas esat skolin
gi štorninkams, bučeriams, 
tai meskit po doleri į kar- 
banką arba man tiesiog į 
rankas, aš atlaikysiu už tai 
mišias. Gėdos neturi.

Singelis.

Bridgeport, Conn.
yo kalbėjo čionai drg. Šaltis ^rint? darbininko ’ 
is Brooklyno. B. Vizmene Aukų Iėš apdengimui 
paskambino ant piano, o M. ri- - r . &
G. Paukščiutė pagriežė ant 
smuiko. A. Pėstininkas, V. I 
Širvinskiutė ir A. Šverc-I Hudson. Mass. — 2 kovo 
kiutė deklamavo. Aukų su- ant gatvės susimušė dvi mo- 
dėta $14.48. Kas liko pa-;terėlės. G—dienė ir S—nie- 
dengus iškasčius, pasiųsta nė. Peštukes areštavo ir 
streikieriams. ■ G—dienė užmokėjo $15 bau-

Paukščiutė. I smės. J. K.
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KELEIVIS

— O į Dievą jie ar tiki?
— Nežinau.
— O velykinės jie ar bu- 

I vo?
— Taipgi nežinau.
— Na, o bažnyčion jie vai

kščioja ?
— Rodos, kad ne.
— Ir gaspadinė tokius lai

ko?

Nebūkit papročių vergais. tuvai jau nekokią rolę telo- 
šia. Baisiausį sunaikinimo

,r.............................. . darbą atlieka kanuolių ug-
Milijonai žmonių gimsta, njs kapitalistų civiliza-

auga ir miršta, palikdami 
daugybę neatlikto <’ 
kuri jie butų galėję atlikti,

ei ja deda visas mokslo pas-

— Heilo, Maik!
— Matau, tu šiandien lin

ksmas.
— O ką čia daug rūpintis, 

vaike? žmonės sako: ar ger
si mirsi, ar negersi mirsi; 
taigi šiandien išsigėriau, sa
kau, gal bus kiek ant širdies 
linksmiau.

— Matai, išsigerti tau ne
gaila, o kada gaspadinės no
ri daugiau už kambarį, tai 
tu triukšmą keli.

— Koks tu neišmanėlis. 
Aš jau sakiau, kad tos dide
lės knygos sugadins tau pro
tą. Pirma buvai toks pro
tingas vaikas, ir mane tan
kiai pamokindavai, o dabar 
jau kalbi, kaip tikra boba... 
Na, kur tavo protas? Juk 
suprask, jeigu aš išsigėriau, 
tai tas eina ant mano svei
katos. Aš tuomet linksmas, 
drąsus, viduriams sveikiau, 
ir protas geriau dirba. O 
kas man per nauda, jei aš tą 
kvoterį gaspadinei užmokė
siu?

— Klysti, tėve! Moksliški 
tirinėjimai jau aiškiai paro
dė, kad alkoholis yra nuo
dai. Jei tu nuo jo apsvaigs- 
ti ir nevaldai nė kojų, nė 
rankų, jei žemė po tavo ko
jomis pradeda stotis piestu, 
o namai augštyn kojomis, 
tai tu ir pats turi pripažinti, 
kad tas alkoholis sumaišo 
tau protą.

— Palauk, vaike, tu vėl 
nežinai ką kalbi. Aš alko- 
holiaus visai negeriu ir ne
žinau koks jo skonis. Aš ge
riu tik čystą šnapsą ir tikrą 
bavarską alų.

— Juk tas ir yra alkoho
lis. Ir vistiek, ar tu geri a- 
lų, ar šnapsą, tu visuomet 
nuodiji savo kraują. Prie 
to alkoholis sumaišo protą. 
Galvoj tau pradeda suktis, 
akįse vaizdinasi nebūti daik
tai ir tu pradedi apie juos 
kalbėti. Žiūrint iš šalies, tu 
tuomet tikras beprotis. To
dėl ir gerai tos gaspadinės 
daro, kurios pradeda su to
kiais burdingieriais kovoti. 
Juos visai reikėtų iš namų 
išvaryt. Ir aš tikiu, kad kaip 
tik moterįs susiorgani
zuos, jos taip ir padarys. 
Turėti girtą žmogų namuo
se, kad ir ne kasdiena, yra 
pasipiktinimas.

— Ar tu mislini, kad gas
padinės tai nemėgsta išsi
gert?

— Aš žinau, kad nekurios 
neatsisako, bet tokių ne
daug yra.

— Neatsisako!... Ar tu ži
nai, kad pereitoj subatoj 
mano gaspadinė ištuštino 
man pusę keiso eliaus? O to 
ir aš negalėčiau padaryt. 
Gerai da, kad už burdą buvo 
nemokėta. Tuojaus, tą patį, 
vakarą, pasiėmiau savo bak-1

są ir išsimufinau pas Fren- 
kį — jis vienas lovoj gulėjo. 
Taigi dabar vėl ant naujo 
burdo gyvenu. Bet ar tu 
misliji, kad čia geriau? Va
kar parsinešiau pėdę, gas- 
padinė tuoj reikalauja 
fundvt. Neatsisakvsi.

uz-
Iš-

— Kodėl ji nelaikys.
— Tai ji turbut bedievė?
— Gali būt.
— Gud nait, vaike! Man 

tokio burdo nereikia. Su 
bedieviais aš negyvensiu. Ži
nau aš juos; pradėsi apie A- 
domą ir Jievą, o jie tau pa
sakys, kad žmogus iš bež
džionės išsivystė. Aš ne
noriu būt beždžionei gimi
nė. Parodyk man gerą bur- 
dą pas gerus žmones, tai aš 
tau da ir užfundysiu.

— Kad tu bijai gerų žmo
nių.

— Vaike, negali sakyt, 
kad bedieviai geri žmonės. 
Jie dūšios neturi. Aš noriu 
gerą burdą gauti pas katali
kus.

— Dabar, tėve, man jau 
prisieina pasakyti tau tei
sybę. Pas juos sunku gerą 
burdą gauti. Tu dabar gy
veni pas katalikus, o matai 
kokias tu istorijas apie juos 
pasakoji. Pas tamsius žmo-

tangas, kad tos kanuolės bu- 
. . - x c - -- ’ ?’|tų kuodidžiausios,

netikusių gyviai butų kuopavojingiau- 
. si. Jau yra sprogstančios 

tiki, j šrapnelės, kurios daugiau- 
nau- sįa blėdies gyvasčiai neša, 
kad Vra mašininės kanuolės ir• *.

tų kuodidžiausios, kad jų

mečiau dolerinę — še, parsi- nes visur tas pats. Tu pats 
r.zzkit Frenkis parvilko 12 sakai, kad kas subatą savoneškit. .
bonkų alaus, kvortą viskės 
ir tris agurkus. Tai buvo 
visa vakarienė. Gėrėm, gė
rėm ir nežinau, nė kada gulti 
nuėjom. Tik išgirdau šįryt: 
tirrrrr!.... Gerai da, kad lai
krodis buvo užsuktas, kitaip 
butume iki pietų gulėję. O 
Frenkis da guli skersai lo
vos ir nejuda. Aš jam kad 
trauksiu per padus, pašoko, 
mislijęs, kad jau policmanas 
ima. Einam, sakau, pusry
čių valgyt, ba pasivėlinsim į 
darbą. Išeinam į kičiną, ogi 
pečius šaltas, ant stalo guli 
andarokas, o gaspadinė mie
ga... Na, ką tu pasakysi a- 
Die šitokį burdą? Ar ir to
kia gaspadinė turi streikuo
ti? 0 nemislvk, vaike, kad 
ji tik viena tokia.

— Na, apie tokias, tėve, 
nėra kas kalbėti. Tokie žmo
nės, tai ligoniai, kuriuos rei
kėtų gydyti. Bet ar žinai, 
kad tarp lietuvių yra ir šva
rių šeimynų.

— 0 kodėl aš niekados ne
užtinku tokių?

— Pasakyčiau, bet...
— Bet kas?
— Bijau, kad neužpyk- 

tum.
— Vaike, jei tik nemeluo

si, aš nepyksiu.
— Ne, tėve, teisybė dau

giau žmogų užgauna, negu 
melas.

— Bet vistiek aš noriu ži
noti, kodėl aš nerandu šva
raus burdo, jei tu sakai, kad 
tokių yra.

— Yra, tėve, bet tu neži
nai, kur jieškoti. Jei nori, 
aš tave nuvesiu. Bet iškal- 
no tau sakau, kad tenai tu 
pypkės negalėsi rūkyti.

— O kas man gali uždrau
sti?

— Gaspadinė.
— O kas jai darbo 

mano pypkės ?
— Ji nori, kad jos namai 

butų švarus. Gi tabako du
rnai ir smirdantis iš pypkės 
kvapas užteršia namuose o- 
rą. Negano to, iš pypkės 
prisibarsto visur pelenų, 
degtukų ir tas viskas pada
ro nešvarumą.

— Tai kas tenai gali gy
venti?

— Gyvenu tenai aš ir da 
keliatas apsišvietuvių žmo
nių.

— Ar jie taipgi socijalis- 
tai?

1 — Taip.

prie

spėjo atsisėsti, kaip išgirdo 
rustų užveizdos balsą:

— Ar miegot atėjai, ar 
dirbt?

— Buvau truputį atsisė
dęs atilsėti — atsakė jis, ei
damas atgal prie ugnies.

— Taip, tu nori atilsėt?— 
paantrino darbdavis. — Ga
li eit namo ir ten atilsėsi.

Parašęs kokią ten popie- 
rėlę, padavė jam, pridurda
mas:

— Atmink, kad čia tau 
jau paskutinis kartas, dau- 
giaus jau negausi dirbt.

— Paskutinis kartas? — 
atkartojo jis tylomis ir puo
lėsi perprašyti darbdavį, bet 
šis atstumdamas tarė:

— Nereik man tinginių, 
gali sau eit!

Sugrįžo jis namo ir pra
nešė liūdną žinią:

— Pavarė iš darbo...
Labai skaudžiai palietė ją 

toji žinia — „pavarė iš dar
bo;” ji veik atjautė, ko lau
kia ateitij; jautė, kad nepo- 
ilgo neturės ką valgyt.

Praslinko keturios sąvai- 
tės, jis vis da jieško ir ne
gauna darbo; visur pilna be
darbių, visur tas pats aima
navimas: duonos nėra, dar
bo nėra, mirk badu.

Taigi ir šiendien ji išleido 
savo numylėtą vyrą jieškoti 
darbo, — aimanuoja pati 
sau viena:

— Gal jau paskutinį kar
tą.. gal jau paskutinį kar
tą... Gal pareis su džiaugs
mu, gavęs darbą.

Ji truputį pavaikščiojo po 
kambarėlį, pažiurėjo per 
langą, paskui sėdosi ir įsi
gilino į mintis. Jos veidu 
viens po kito slinko praei
ties šešėliai. Atsiminė, kuo
met da ji buvo maža, kaip ji 
buvo laiminga ir laisva, kaip 
paukštytė, niekas jai nerū
pėjo. Atsiminė tas valan
das, kuomet ją motina gla
monėjo ir bučiavo kartoda
ma:

— Užaukg, mažyte, už- 
aukg... Užaugsi mums pa 
gelbėsi...

Kaip linksma atmint tuos 
nekaltus ir be rūpesčio pra
leistus jaunystės laikus! At
siminus, susijudinimas iš
spaudžia ašaras!

Ramios ir linksmos jos 
kudikytės laikų spindulys, 
tai buvo tėvelis, kuris už
dirbo jai ir jos motinai mai
stą, — liko pagautas trūkio 
ir sumalė jam abi koji. Tuo
met apleido juos laimė; vie
natinė jų viltis, gulėjo ant 
mirties patalo, kuris po neil
gos ligos, bet didelių kančių, 
užgeso joms ant amžių..

Mirė tėvelis, mirė jų visa 
laimė, nėra kam maistą pa
rūpinti, prasidėjo sunkios ir 
liūdnos gyvenimo dienos — 
vargai. Motina iš gailesčio 
ir nuolatinio širdies skaus
mo, sudžiūvo, išbalo, liko be 
sveikatos. Atėjo bado die
nos. Motiną tų visų kančių 
nukamuotą ir ligos apimtą, 
atiduota į ligonbutį. Liko 
ji viena sukakus vos trilikai 
metų, liko be pastogės. No
rint da kūdikystės dienose, 
turėjo eiti į dirbtuvę, kurioj 
per dienas gerdavo nuodi
jančias dulkes.

Staiga debesėlis nuslinko 
nuo saulutės ir įleido savo 
baltai gelsvą spindulėlį per 
langą, kuris puolęs ant jos 
veido, pevertė į deimantus 
riedančias veidu ašaras. Ji 
vėl pakilo ir priėjo prie lan
go. Gatvėse vaikščiojo žmo
nės, vieni šian, kiti ten, jie 
buvo linksmi ir juokavo, 
šnekėdami tarpe savęs.

— Kokie jie laimingi — 
pratarė ji liūdnai — bet ar 
ilgai jiems toji laimė; gal ir 
jų laukia toks pats likimas, 
tokia pat ateitis, kaip dabar 
mus...

Kaz. J. B—skas. 
(Pabaiga bus).

papročių vergais.
Didžiuma žmonių 1 

kad jie ir negali nieko nau
jo padaryti. Jie tiki, 
kaip visuomet buvo, taip ir 
bus visuomet. Kada buvo 
baudžiava, seni žmonės sa
kydavo, kad baudžiava ne
gali būt panaikinta, nes 
baudžiava jau nuo amžių 
viešpatauja. Ponai ir kuni
gai tą nuomonę visuomet 
patvirtindavo, pridėdami 
da, buk baudžiavos negali
ma panaikinti ir dėl to, kad 
žmonės tuomet perdaug iš
tvirktų.

Bet netikėtai užgimsta 
revoliucijoniško proto žmo
gus, liuosas nuo senovės pa- 

: „kaip buvo iš
pradžios, taip bus ir visa
dos,” ir seni žmonės pamato, 
kad dabar jau darosi visai 
kitaip, negu „buvo iš pra
džios.” Męs žinom, kad ”iš- 
oradžios”buvo vergija, buvo 
baudžiava, o dabar to jau 
nėra. Męs taipgi žinom, 
kad „išpradžios” musų tė- 

i vukai garbino Dievą Perkū
ną, o męs dabar tą Dievą pa- 
kinkėm į karą ir važiuojam. 
Kitur męs įkinkėm jį į ma
šiną ir jis mums ją suka.

Kaip matot, dabar jau vi
sai kitaip yra, negu „kaip

Bet ar jus manot, kad vi
suomet taip bus, kaip dabar 
yra?

Ne! Taip negali būt!
Baudžiava jau išnyko, 

darbininkai liko liuosi. Bet 
kapitalizmas pasisavino vi
sus jų rankomis sutvertus 
turtus ir sako, kad tai jo 
nuosavybė.

Seni žmonės dabar tam ti
ki ir sako kad kitokio surė
dymo įvesti negalima, nes 
taip buvo išpradžios ir taip 
turi būt visados. Kunigai ir 
policija tą nuomonę patvir
tina ir da prideda, jog tur
tų žmonėms atiduoti negali
ma ir dėl to, kad tuomet 
jie perdaug ištvirktų.

Bet tai klaidingas papro- 
tis. Seni žmonės visuomet 
tiki, kad „kaip buvo išpra
džios, taip bus ir visados.” 
Gyvenimas gi parodo, kad 
taip nėra. Kas buvo išpra
džios, kabar jau to nėra, ir 
kas dabar yra, tas negalės 
visados būti.

žmonės ,nebūkit senų pa- 
pročių vergais.

■v •

pročių:

kulkasvaidžiai, kurie beria 
kulkomis į priešo eiles, kaip 
kruša, žodžiu, kuo toliau, 
tuo kruvinesnės darosi ka
rės, tuo daugiau prarija gy
vasčių.

Bet ponas Serviss, kapita
listiškai protaudamas, norė
tų mus jau nudžiugint, kad 
ateitije jie galės mus sušau
dyt, o neužmuš.

Ačiū, ponas profesoriau, 
už jūsų „gerą” širdį! Atei
tije męs padarysime biskį 
geriau, negu jus manot. 
Męs netik jūsų šautuvų ne- 
gerinsim, bet ir tuos pačius 
panaikinsime. Žmonės ne 
žvėrįs, kad jus šaudyt. Tik 
krikščioniškas kapitalizmas 
negali be skerdynių ir plėši
mų apsieiti. Ateinantis gi 
surėdymas, kurį męs vadi
nam socijalizmu ir kurio jus 
taip bijotės, karių nereika
laus. Žmonėms da užteks 
vietos ant šitos planetos pa
viršiaus ir be skerdynių.

„burdą” mainai, bet švaraus 
niekur negali užeiti. Visur 
jie girtuokliauja, apsileidę 
ir nešvarus. Ir nerasi. Bet buvo iš pradžios, 
aš tau pasakysiu: persižek- 
nok ir pabandyk sykį pas> 
bedievius. Pamatysi, kaip 
ten malonu. Viskas švaru, 
gražu, valgyt padaro gerai. 
Na, ką misliji?... Pabandyk! 
Pats paskui pasakysi, kad 
už toki „burdą” geriau mo
kėti $5.00, negu dabartinei 
tavo gaspadinei dolerį.

— Olrait, vaike! šį vaka
rą aš pas tave nueisiu. į

— Na, tai iki pasimatymo, i 
tėve.
— — .

HAMBURG-STEIKAS SU 
NUODAIS.

Gerai žinom, jog lietuviai 
maitinasi kuopigiausia mė
sa, o pigiausia mėsa yra taip 
vadinamas Hamburg-stei- 
kas ir šolderiai (pirmagali- 
niai kumpiai). Šita gi mė
sa yra labai kenksminga 
žmogaus sveikatai, nes vi
suomet beveik yra su nuo
dais.

Nuodai dedami dėlto, kad 
užmušti dvokiantį kvapą ir 
priduot mėsai šviežesnę iš
žiūrą.

Maisto inspektoriius Cas- 
sidy darė šiomis dienomis 
Bostone tirinėjimus ir pasi
rodė, kad daugiau kaip pu
sė Hamburg-steiko yra su 
nuodais. Jis pirko Šo. Bos
tone beveik visose didesnėse 
krautuvėse ant Broadway 
Hamburg-steiką ir chemiš
kas ištirimas parodė, kad 
tik vienoj krautuvėj ši mė
sa buvo be nuodų.

Inspektorius sako, kad 
kuopigesnė buvo mėsa, tuo 
daugiau buvo joje nuodų. 
Hamburg-steikas parsiduo
da po 8—10—12 centų už 
svarą. Tuo tarpu paprasta 
jautiena mėsa, nekapota, 
kaštuoja 18 ir 20c. Aiškus 
dalykas, kad iš tokios mėsos 
Hamburg-steikas negali būt 
padarytas. Jis daromas pa
prastai iš visokių atmetu ir 
pasenusios mėsos. Kad su
laikyt puvimą ir priduot ge
resnę spalvą, į Hamburg- 
steiką dedama chemiškos 
priemaišos — nuodai. Jie 
užmuša puvimo bakterijas, 
sulaiko negardu kvapą, bet 
tuo pačiu laiku labai kenkia 
ir žmogaus sveikatai.

PASKUTINI KARTA.
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Kares gali būt be kraujo 
praliejimo.

Profesorius Serviss rašo, 
kad ateitije karės gali būt 
be kraujo praliejimo. Nau
jo išradimo šautuvai dabar
tinėj Balkanų karėj parodė, 
kad žaizdos nuo kulkų labai 
greit užgija. O tai dėl to, 
kad tų šautuvų kulkos labai 
plonos ir labai smarkiai le
kia. Kartais pereina per 
kaulą, visai jo nelaužyda- 
mos. Toks smarkus kulkos 
perėjimas neužgaunąs žmo
gaus organizmo ir kartais 
žmogus visai nejaučia, ka
da jį kulka pereina, tik vė
liau pradeda alpti ir pajun
ta skausmą. Profesorius sa
ko, kad jei padaryti tokias 
kulkas, kaip neilga stora a- 
data, tai karė galėtų būt vi
sai pe kraujo praliejimo, nes 
tokia kulka galėtų pereiti 
žmogaus širdį ir smegenis, 
žmogaus visai neužmušda- 
ma.

Ir tai taip kalba ne kokis 
Raulas ar Pilypas, bet mo
kytas vyras — profesorius.

Bet tas ponas užmiršta, 
kad dabartinėse karėse šau-

Ji sėdi savo mažam kam- 
barėlij, kuris atrodo gana 
vargingą padėjimą. Sienos 
buvo gana jau senos ir apsi- 
trinusios, ant kurių kabojo 
kokis tai paveikslėlis. Ji pa
ti buvo tamsiai apsitaisius, 
bet ir tas jos rūbas, buvo nu
dėvėtas. Jos tamsios dide- 
delės akįs, ant išblyškusio 
lieso veido, rodos, metė liūd
numą, nes jeigu sužibo, tai 
tik tyras stambus ašaros la- 

išas; visame jos veide buvo 
galima matyti, koki tai rū
pestingumą, kuris tarsi ko
vojo su kokiais tai links
mais atsiminimais. Lyg tru
putį susiraminus, — numo
jo ranka, pakėlė apdengtą 
gražiais juodais plaukais 
galvą ir prašneko:

— Gal jau paskutinį kar
tą... Gal jau paskutinį...

Tas jos balsas atsimušė 
vien tik į keturias mažo 
kambarėlio sienas ir išnyko.

Ką gi tai reiškė tie jos žo
džiai — „Paskutinį kartą?”

Vos tik metai baigėsi kaip 
juodu vedę, ir buvo labai 
laimingi, nes ji iš tikros 
meilės su juom buvo apsive
dusi. Nuo pirmos apsivedi
mo dienos spindėjo tarp jų 
tyra meilės žvaigždutė. Bet 
neilgai buvo toji laimė.

Jos mylimasai vyras dir
ba sunkų darbą geležies dir
btuvėj. Dega prie karštos 
ugnies nuo ryto iki vakaro. 
Varginantis ir prakaitą 
čiulpiantis buvo tas darbas, 
bet jam rodėsi geras; jis 
džiaugėsi, nes jis jam buvo 
reikalingas gyvasties palai
kymui.

Šilta diena. Saulė savo 
kaitrumu įkaitino dirbtu
vės sienas, tvanki kaitra ir 
spirginantis kūną ugnies 
karštis nuo ištarpintos ge
ležies rite rija, kad ir stip
riausias spėkas. Alpsta dar
bininkai išlieję paskutinį 
prakaito lašą. Jų drabužiai 
į druską pavirtę nuo nuola
tinio prakaito, dvokia ga
ruodami. Skausmingas re
ginys!

Jis buvo tvirtas vyras, ne
pasidavė nuovargiui; sten
gėsi kiek tik spėkų turi atsi
laikyti. Bet galų gale ir jis 
pajuto, kad jo sąnariai ėmė 
drebėti, matė, kad jau neiš
laikys, truputį pasitraukęs 
nuo karštosios ugnies, jis 
atsisėdo atsivėdinti. Bet tik
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Žmogaus Išsivistymas
Pagal Boelsche, Erheniusą ir kitus 

Sutaisė S. Michelsonas.

(Tąsa).
Gadynė, iš kurios jis paeina, verčia 

mus pamąstyti. Šiandien jau niekas neabe
joja, kad žmogus gyveno apie trečiojo sky
riaus gadynės vidurį, taigi tuose laikuose, 
kada Europoj augo tokios girios, kokios 
šiandien auga tik Afrikoje. Iš tos pat 
gadynės (kurią mokslinčiai vadina mioce- 
nine) Francuzijoje iškasta apdirbti žmo
gaus ranka titnaginiai įrankiai. Tose pui
kiose giriose mioceninėj gadynėj gyveno 
taipgi jau ir į žmogų panašios beždžionės: 
kur šiandien randasi Šveicarija ir Austri
ja, ten gyveno gibonas; Francuzijoj gi butą 
veislės daugiau panašios į šimpanzę, bet ne
visai kaip šimpanzė. Vėliau gi pasirodo jau 
tikros šimpanzės ir orang-utangai. Apie tai 
liudija užsilikę žemėj jų kaulai. Tas mums 
parodo, kad jos buvo gyvenę jau daug se
niau, nes išsidirbo jau net atskiros veislės, 
paeinančios iš vienos šaknies, ir prasidėjo 
atskiri tų typų keliai: į vieną pusę nuėjo 
beždžionės, į kitą — žmogus.

Tuo tarpu pitekantropuso kaulai, kaip 
rodosi, paeina iš pat trečiaeilės gadynės pa
baigos ir bus gal ant daug tūkstančių metų 
jaunesni, negu mioceninės gadynės. Todėl, 
jeigu tasai pitekantropus turėtų būti pir
mapradiniu žmogumi ir beždžione, tai rei
kėtų daleisti, kad jis gyveno da daug tūks
tančių metų ant salos Java su savo ainiais.

Aulcos
BOSTONO STREIKIERIAMS

ATHOL, MASS.
Aukos Bostono streikuojantiems 

rubsiuviams surinktos per Jaunuome
nės prakalbas. Aukavo: A. Lesevi- 
čius $1; M. Vasiliauskienė 60c; J Bra- 
zniskas 55c.; J. Sarapas, A. Noreika,
J. šešeika, J. Gailiunas, A. Barauskis, 
M. Gaidimauskas, F. Lapenas, J. Kav- 
laičia, P. Levinskas, — po 50c.; A. 
Pakarklis 35c.; P. Buzevičia 28c.; A. 
Ambrasas, J. Gurklis, P. Kuklevi- 
čius, D. Gabrėnas, A. Granickas, b. 
Petronis, A. Kenešis, S. Perekšlis, P. 
Pralinskis, J. Daubaras, A.. Grigas, 
M. Pralinskienė, E. Stručinskiutė, J. 
Mockevičius, J. Lukniskis, A. Dumb- 
rauskis, D. Kučinskis, J. Balčiūnas, 
J. Buzevičia, E. Krikščialiunaitė, L. 
Grigaliūnas, R. Višniauskis, M. Mo- 
zelninkas, K. Lapenas — po 25c.; A. 
Rastauskis 20c.; K. Užubalis, A. Ga- 
brienė, K. Stručinskaitė, S. Grigie
nė, J. Klasčiutė — po 10c.; viso labo 
— $14.59; išlaidų buvo $11.40; lieka 
streikieriams $3.69. R. Levinskas.

Pinigai priimti. — ”Kel.” Admin.

So. Boston, Mass. — A. Žvingilas 
aukauja ................................... $2.00.

CAMBRIDGE, MASS.
LSS. 71 kp. buvo parengusi prakal

bas, kalbėjo S. Michelsonas apie Bos
tono rubsiuvių streikų ir buvo renka
mos aukos j” naudai. Surinkta $11, 
75 centai. Aukavo šie: A. Trum
pis ir K. Laikauskas — po $1.00; N. 
Broneckis, M. Banevičiūtė, M. Dapšis 
— po 50c.; K. Zikavičiutė 30c.; A. A- 
nestienė, M. Anestienė, J. Pilvelaitis,
K. Valackas, S. Andruša, K. Vilkaus- 
kas, K. Beliauskas, J. Gencauskas, S. 
Andriunas, P. Zikavičiutė, J. Venckus, 
J. Raino r, J. Kazlauskas, P. Zablac- 
kas, V. Radvila, A. Kirkutis, V. Ži- 
montas, C. Jurevičia — po 25c.; T. 
Sinires, L. Bušmant, G. Ramualda, C. 
Villimas — po 10c.; viso — $11.75.

Pinigai priimti. — ”Kel.” Admin.

New Yorko streikuojantiems rubsiuv.

BRIDGEPORT, CONN.
2 kovo ant prakalbų LSS. 41 kp. 

aukavo po 50c. A. Seivinskas. B. L. 
Adamavičius, V. Stvieriackas, G. Ba- 
lejunas, B. Alekna, L. Daudenienė, V. 
Piestininkas J. Marcinkevičius, J. Si- 
monavičius, J. Veiler, P. Jakas, J. 
Valaitis, J. Januška. Ir smulkių aukų; 
viso suaukauta $14.46. Padengimui 
lėšų atsiimta $9.00. $5.46 Brooklyno
streikieriams. J. P. Marcinkevičius.

Pinigai gauti. — ”Kel..’ Red.

BINGHAMTON, N. Y.
J. K. Žvirblis $1.00; K. Deobfe, S. 

Jasiulionis, B. Kaminskas — po 50c.; 
J. Brasas 40c.; J. Barveinis, F. Simo- 
liunas, A. šimoliuniutė, S. šimoliunas, 
M. šimoliuniutė, K. Vilkevičia, J. 
Blinkevičius, B. čiževski,J. Plikunas, 
J. Nobutauskas, J. Jasiulionis, P. Lin- 
kauskas, A. Juška, M. Barveinis, J. 
Svirplis, S. Kokalas T. Morauskas, J. 
Vaičaitis, A. Svirplis, M. Norbudas, 
J. Šimoliunas, P. Vareika, A. Garuc- 
kas, S. Maslauckas, G. Klivecka, J. 
Drachas, J. Žukas, A. Gudaitis, J. 
Švedaika, A. Brazdžionis, J. Puskuni
gis, J. Skriabis, P. Tvarjoniutė, A. 
Gailiunas. L. Tvarjonas — po 25c.;
A. Paliulionienė, A. Dydžiuiskienė, 
M. Bubąs, V. Vinckunas — po 20c.;
L. čeponienė, V. čerkesiutė, A. Ba- 
lazarienė, J. Roščikas — po 15c.; M. 
Knizikevičia. A. Kačiutė, K. Šimoliu
niutė, M. Breivis, F. Vaitekūnas, J. 
Jozaitis, J. Dyžiulskiutė, J. Kamins
kas, J. Dydžiui skiutė, J. Droblis, J. 
Kopūstas, J. Goštautas, B. Adomai- 
čiutė — po 10c.; J. Plučas, A. Brei
vis, K. Dzidolionis, E. Jankauskiutė,
B. Pačeta, K. Kulbis — po 5c.; viso—
$14.45. A. K. Baltrūnas.

Aukas priėmėm.
Brooklyno šelpimo Komitetas.

Tas nėra visai negalimu. Bet tuomet 
vėl kįla klausimas, ar per taip ilgą laiką ne- 

i persimainė jo pirmutinė išvaizda.
Taipgi butų galima pastatyti sau klau- 

! simą, ar pitekantropus nebuvo kartais per
ėjimo laipsniu tarpe tikrojo protaplasto ir 

1 žmogaus. Tas prigulės nuo to, kokį pripa
žinsime reiškimą jo žmogiškumo ženklams. 
Jeigu remtis jo panašumu į giboną, galėtu
me dalykus pastatyti taip, kad jis buvo per
einančia forma nuo pirmutinio žmogaus 
prie gibono. Ir šis daleidimas galėtų įgyti 

j sau stiprų parėmimą, jeigu surastume to 
pitekantropuso rankas ir persitikrintume, 

' kad einant jam arčiau prie gibono ir jo ran- 
1 kos ėjo ilgyn. Yra vienok viltis, kad toli
mesni tirinėjimai ant salos Java šį klausimą

l • v • v įsns.
Šiandien visi jau sutinka, kad pirmuti

nis bendras beždžionės ir žmogaus botis gy
veno jau prieš mioceninę gadynę, būtent 

į pačioj trečiaeilės gadynės pradžioj. Buvo 
tai tokis žmogus, kuris galėjo duoti pradžią 

Į šiandieniniam žmogui, bet lygiai galėjo pa
gimdyti šimpanzę, gorilą ir orang-utangą. 
Nėra abejonės, kad didesnė jo kūno dalis 
buvo tankiai apaugusi plaukais, ką paskui 
paveldėjo ir beždžionės, kaipo tikri tos vei
slės ainiai.

Nors šiandien ant žmogaus kūno plau
kai auga tiktai vietomis, ir tai da labai reti 
ir švelnus, tečiaus turime prirodymą, ku
riuo galima remtis, kad jo botis apaugdavo 
visas plaukais. Kaip augščiau minėjome, 
biogenetiškas įstatymas prirodo, kad jauni 

(Toliaus bus)
LONG ISLAND CITY, N. Y.

J. Laučis, A. Laučis, U. Kubilienė, 
B. Kubiliutė, K. Juška, J. Jurulevi- 
čius, J. Kepalas, A. Sapala, M. Sapa- 
liutė, J. Sapaliutė, K. Varans — po 
25c; A. Vidugiriutė 15c; Louis, J. Ra- 
damckas — po 10c.; N. Kraft, Estein 
— po 5c; viso — $3.20.

Brooklyno Šelpimo Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Apšvietos Dr-stė jau antrą sy

kį aukauja $25; pirmą sykį aukavo 
15. Matydama, kad aukos dabar bū
tinai reikalingos, Dr-stė aukauja, kad 
ir mažai turto turėdama.

J. Andriukaitis. 
Brooklyno šelpimo Komitetas.

UTICA, N. Y.
F. Montvila $1.00; J. Krunglevi- 

čius 50c.; M. Skirminta 25c.; viso — 
$1.75.

Aukas priėmėm.
New Yorko Šelp. Komitetas.

PORT WASHINGTON, L. I. N. Y.
Linksma yra priminti, kad Pt. Wa- 

shingtono merginos atjaučia sunkiai 
kovojančius rubsiuvius. 2 kovo susi
rinkus pas P. Skėrį būreliui suma
nyta paaukauti po keletą centų tam 
tikslui. Aukavo šios ypatos: P. Ske- 
ris, J. žiurlis, A. Žiurlienė, C. Sama- 
laitė. U. čekatauskaitė, A. Puronai- 
tė, T. Puronaitė — po $1.00: P. Vai
nauskas. B. Vainauskienė, P. Rusai- 
tis, P. Jonušas, D. Žiaubra, J. Babic
kas. P. Oželis, J. Samolaitė, U. Po- 
žaitė. M. Sarapinaitė — po 50c.; A. 
Maziliauskaitė, M. Maziliauskaitė, U. 
Vpinauskaitė, U. Ambraziukė, D. Ta- 
mašiunaitė, A. Grigaitė, S. Jonušaitė 
P. A. — po 25c.; viso — $14.00.

Port-Washingtonietė.
Pinigai priimti. ”KeL” Admin.

CHICAGO. ILL.
Susirinkime Liet. Jaunikaičių Dai

nos Mylėtojų Dr-stės pakėlus vienam 
iš ‘išaugų klausimą sušelpimo kovo
jančių už duonos kąsnį rubsiuvių, 
vienbalsiai pritarta ir suaukauta 21 
dol. 25c. Aukavo M. Palionis, A. 
Trakšelis, S. Vaisikauskas, J. Neve- 
rauskas, U. Pemickas — po $1.00; M. 
Kasputis, T. Druktenas, J. Marcin
kevičius, A. Veidmanas, V. Kinstavi- 
čius, V. Pirauskas, A. Kiliukevičius, 
J. Karašauskas, M. Povilaitis, A. ša- 
laševičius — po 50c.; J. Bakutis, M. 
Stankevičius, J. Marcinkevičius, a. 
Levonas, J. Skaisgiris — po 25c.; Iš 
draugystės iždo paaukauta $10, sudė
ta $11. 25, viso $21.25.

A. Trakselis, J. Vaisikauskas, 
Y. Mažrimas.

Pinigai gauti. — "Kel.” Administ.

MIDDLEBORO, MASS.
Perėję per stubas du vaikinai pa

rinko dėl streikuojančių rubsiuvių, 
surinko $27.35. Aukavo: Z. Katilas, J. 
Satkus, M. Beniuškevičia, P. Raščiu
kas, F. Kraučiunas, S. čužas, A. Šim
kus, B. Šimkus — po $1.00; P. Rad- 
zevičia, A. Akstinas, P. Lunckis, W. 
Tonevič, T. Savickas, J. Mineikienė, 
A. Miliauskas, J. Jurgelevič, H. Mo
lis, J. Černis, M. Samulis, J. Valeckas, 
K. Kunčius, A. Sankunas, M. Ymbras, 
J. Svirbikis, J. Pazniokas, A. Vorapi- 
ckas G. Krančiukas, K. Stravinskas, 
J. Sventickas, C. Bartusas — po 50c.,
A. Talučkaitė, M. Uždavenis, F. Gri- 
nevič, M. Glinskiutė, M. Ymbras, D. 
Kraupąs, A. Rupliutė, J. Paulauskis,
B. Vasėris, J. Samalis, W. Stulpinas, 
A. Ymbras, A. Gailiunas, S. Sarapas, 
P. Plėškis, S. Židelis, F. Paulauskis, 
A. Krisčiunas, J. Petruševič, L. Guš- 
čiunas, H. Abrazevič, F. Svetlovič, M. 
Verseckiutė, A. Kugris, J. česnule- 
vič, W. Genevič, E. Uždavenis, R. Si- 
pulienė, A. Znotienienė, J. Sotkus, S. 
čečkauskiutė, K. Dravinskas — po 
25c.: R. Bagdzevičiutė 10c.; viso — 
$27.35. Skiriame $17 New Yorko ir 
10 dolerių Rochesterio streikuojan
tiems rubsiuviams.

Rinkėjai
J. Sotkus ir M. Beniuškevičius. 

Pinigai priimti. — ”Kel.”’ Admin.

TACOMA, WASH.
2 kovo buvo mitingas Vytauto Dr- 

stės, ant kurio nutarė paaukaut $10 
streikuojantiems rubsiuviams. Tam 
užmanymui visi nariai pritarė. Tuo
mi parodo, kad ir pas mus, tolimuo- 
sevakaruose gyvenanti lietuviai ne
užmiršta savo brolių darbininkų, ko
vojančių už duonos kąsnį.

Komitetas.
Aukas prisiuntė D. Gedminas "Ke

leivio” Redakcijon.

ROSHESTERIO STREIKIERIAMS

SCHENECTADY, N. Y.
T. Petkunaitė, š. Krasauckas, A. 

Rupšis, A. Gudžinskas, L. Redding, 
P. Ramonas, P. Vinciunas, K. Rač
kauskas, N. Peredne, V. Zavadskis, 
Z. Krunevičia, A. Kvedaras, F. Ra
monas, Y. Gudžinskas, J. Krunąs — 
po $1.00; A. Bagužis, Adomas Klebo
nas, L. Stolarunas, M. Brukauskas, 
J. Begonis, F. Begonis, P. Mozuraitis, 
J. Symonovich, M. Bubliauskiutė, A. 
Lukoševičius, D. Gudžinskas, K. Mei
lūnas, M. Gudžinskas, J. Balevičiųs,
R. Karbočis, A. Kasperunas, J. Bru 
kauskas, L. Gudžinskienė —• po 50c.; 
P. Bogužis, F. Bodrius, T. Račkovski, 
J. Rusilas, F. Skriutis, J. Markovski,
S. Kondrotavičia, J. šenbrot, J. Tur
činskas, A. Varnas, F. Zedzevičia, M. 
žemaičiutė, š. Šultz, S. Strimyla — 
po 25c.; S. Borauskis — 15c.; A. Šo- 
tas, J. Moruško, K. Moknickas, J. Lu
košius — po 10c.; P. Janušis — 5c.; 
viso — $28.10. A. K. Baltrūnas.

Aukas priėmėm.
Rochesterio Streik. šelp. Komit.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Aukose iš Lewiston, Me., (”Kel.” 
No 9-tam) iš aukavusių vardų tarpo 
praleista šie: P. Jasiunas aukavo 50c. 
A. Balčiūnas ir A. Rimaitis po 25c. 
Taipgi nepaminėta, kad 15 vas. Šv. 
Baltramiejaus svetainėj surinkta $13; 
LSS. 105 kp. susirinkime 16 vas. su- 
aukavo $5.00; iš kuopos iždo $5.00. 
Po stubas surinkta $26.63.

Paj ieškojimai
Pajieškau tėvo Juozo Rimkaus, gy

vena Amerikoj apie 20 metų. Girdė
jau esąs kur apie New Yorką. Kau
no giib., Telšių pav., Tirkšlių par., 
Kelninų kaimo. Meldžiu jo paties at
sišaukti arba kas apie jį žino, praneš
ti šiuo adresu: [13]

Antanina Rimkaitė
32 Lincoln Street, Brighton, Mass.

Pajieškau draugo Franciškaus Mon- 
truno. Girdėjau gyvena apie Detroit, 
Mich. Kauno gub., Telšių pav., Na- 
varėnų miestelio. Ir Ignato Mikuto, 
Žarėnų miest., Telšių pav., Kauno g.; 
jis gyvena po pavarde Maika Grim. 
Turiu svarbų reikalą, todėl meldžiu 
jų pačių atsišaukti arba kas žino, tei
ksis pranešti. [13]

Juozas Balsis
32 Lincoln Street, Brighton, Mass.

Pajieškau Juozapo Kišo no, Kauno 
gub., Krakių par., Deveikiškių viensė
dijos, jis gyveno Minskoj gub., Rečic- 
ko pav., Ostrogliadovičia kaimo, kle
bonijoj, dabar regis, Amerikoj, turiu 
svarbų reikalą, kas apie jį žino, arba 
jis pats lai atsišaukia.

Vincentas Zavišius
122 Colonie Street, Albany, N. Y.

Pajieškau švogerio Juozo Kubiliaus 
ir sesers Jievos Zurauskiutės (jo žmo
nos) apie 12 metų kaip Amerikoj, iš 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Pagermunio gm., Pakonių par., Pu- 
šogrodo palivarko, turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu jų pačių atsišaukti ar 
žinančių apie juos pranešti. [13] 

Simas Bridzievaitis
487 St. Ambroise st. Montreal Canada

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

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

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

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

Pajieškau sesers Anelės Švobukės, 
j Kauno gub., Keidanų vol., Truskavos 
į par., Okaino sod. 1908 m. atvažiavo 
; Amerikon į Amsterdam, N. Y. Girdė- 
I 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 savo vyro Kazimiero Va
siliausko. Jis paliko mane Waterbury 
Lapkričio mėn., 1906 m. ir tuoj atsi
ėmė iš čio merginą, su kuria girdė
jau ir dabar gyvena. Merginos var
das Ona. Abu Kauno gub. Jis gel
tonų plaukų, apskritaus veido, vidu
tinio ūgio, 28 ar 29 metų amžiaus. 
Kas man apie jį praneš, gaus $25.00 
dovanų. [13]

Viktorija Vasiliauskienė.
Box 135, West Rutland, Vermont.

Pajieškau brolio Leono Povilausko, 
j Kauno gub., Šiaulių pav., Pucunelių 
, par., Devindonių sod., gyveno Herrin, 
! III., meldžiu jo paties ar žinančių apie 
jį atsišaukti šiuo adresu:

Rokas Povilauskas
j 212 Metropolitan avė. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau kaimyno Kazimiero Bu- 
tėnos, 10 metų kaip Amerikoj, Paeže
rių sod., Telšių pav., Kauno gub., ma
lonės pats atsišaukti arba žinantieji 
pranešti.

Dominikas Pagojis
29 Albert st., Montello, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Nemunčiko, Plokščių kaimo, Suvalkų 
gub., meldžiu jo paties atsišaukti ar 
žinančių apie jį meldžiu pranešti.

Antanas Laurinaitis
345 East 94 St., New York City.

Pajieškau švogerio Jono Grebliaus- 
ko, Rušiniškių sod., Šaulenų vol., Šau
lių pav., jis pats ar draugai malonės 
pranešti.

Jonas Tamulis
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau draugo Juozo1 Balino, iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Nad- 
nemensko gm., Žaunieriškių kaimo.
11 metų kaip Amerikoj. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti.

Martinas Pangonis
12 Sherman St., Peabody, Mass.

Pajieškau draugo Antano Savisko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Šiaulėnų pa- 
rap., Nirtaičių kaimo, jis pats arba 
žinantieji apie jį malonės atsiliepti.

Jonas Plėstis
Box 112, East Arlington, Vt.

Pajieškau brolio Moteušo Vareikos, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Klinckų 
kaimo, meldžiu atsišaukti:

P. Vareika
198 Knox St., Montreal, Conada.

Pajieškau Pilipo Lurkio, pirma gy
veno apie New Yorką, prigulėjo prie 
"Salvation Army,” jau trįs metai 
kaip lankėsi pas mane New Havene ir 

i paliko daug knygų. Jei kas apie jį 
Į žino arba jis pats lai atsišaukia.

Juozas Astrauskas
240 Chapel St., New Haven, Conn.

Pajieškau Jono Matusevičiaus, Ku
nigėlių kaimo, Lukšių par., Naumies
čio aps., Suvalkų gub., 3-ti metai A- 
merikoj, turiu pas jį svarbų reikalą; 
kadangi jis pats analfabetas, tai pra
nešusiam jo adresą busiu labai dė
kingas. Meldžiu pranešt šiuo adresu: 

J. J. Žemaitaitis
Box 98, Montello, Mass.

Pajieškau Aleko Prabūto, Suvalkų 
gub. ir pav., Mockavos gm. ir kaimo, 
turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių apie jį 
pranešti man, už ką atsilyginsiu.

Andrius Penkiunas
1814 Bloom Avė., Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Jurgio Tenikat, a- 
pie prieš du metu guveno Lowell, Ari
zona, o dabar nežinau kur randasi, 
meldžiu jo paties, jeigu da gyvas, ar 
žinančių apie jį atsišaukti.

A Tpnikat
Box 35, ' Benld, Illinois.

Pajieškau draugo Alberto Philipo, 
Suvalkų gub., Žemosios Panemunės 
parap., Suvalkelių kaimo, girdėjau 
gyveno Detroite, Mich., kas praneš 
man apie jį priduodamas jo ir savo 
antrašą, gaus metams "Keleivį.” 

Vincas čeis
Core of C. V. L. Co. Gellespics Camp 

Bloomfield, Vermont.

Pajieškau Antano Briukės, Juozo 
Bagdono ir Antano Ercu, Kauno gub., 
Raseinių pav., šilelės vol., Spraudai- 
čių sod., turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Gerdauskis 
827 Bank Street, Waterbury, Conn.

Pajieškau draugo Augustino Kuli- 
čiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., Joni
škio vol., Rupininkų sod.. gyveno New 
Yorke, turiu svarbų reikalą, meldžiu 
jo paties atsišaukti arba žinančių a- 
pie jį man pranešti šiuo adresu: 

Viktoras Kazimieraitis 
1813 String Street, Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Kaiatono Kie- 
burio, Kauno gub., Miežiškų parap., 
Kuncagalio sod.. ir Petro Skarpusio, 
žikaučkų sod., Subačiaus par., melžiu 
atsišaukti.

Zosė Indrikonaičia
168a 26 Street, So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau švogerio Petro Vaičiulė- 
no. Kauno gub., Panevėžio pav., Mi- 
kelkiškių sod., ir pusbrolio Jurgio Me- 
dikio, Novoaleksandrovo pav., Papilio 
par., Kuciunų sod., jie patįs arba ži
nanti malonės atsišaukti.

Peter Waitkewicz
10 Lovis St., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Bolesio Urbos, iš 
Kauno gub. ir pav., kaimo Azitenų, 
pirmiau gyveno Philadelphijoj. Mel
džiu atsišaukti.

Leo Mezinis
833 W. 33 Place, Chicago, III.

Pajieškau brolių Jono ir Juozo Var- 
nagių, Kauno gub., Laukuvos par., 
Apvaršuvos sod., gyveno Mecca, Ind. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti arba ži
nančių apie juos pranešti.

Leon Yonik
P. O. Box 190, Divernon, 1’1.

Pajieškau brolio Antano Rusecko, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Gu
delių vai., Juodbudžio kaimo, perei
tus metus atvyko iš Anglijos Ameri
kon, meldžiu atsiliepti jo paties arba 
žinančių apie jį.

Tarnas Ruseckas
1075 Washington st., Norwood, Mass.

Pajieškau Jono Petravičiaus, pir
miau gyveno E. Millinocket, Me., o 
dabar girdėjau, kad apsigyveno Le- 
wiston, Me. Jis pats malonės atsi
šaukti arba žinančių meldžiu pranešt. 

H. Pakulnis
C. Lumber Co. Camp 2 Bartlett, N. H.

Pajieškau pusbrolio Frano Rakau
sko, girdėjau gyveno Chicagoj ir Fra
no Tamošiūno, gyveno Coketon, W. 
Va. Meldžiu atsišaukti.

- Frank Enchius
118 Essex St. Springfield, Mass.

Pajieškau tėvo Konstantino Že
maičio ir Franciškaus Skliaudžių, iš 
Kauno gub., Velionos vai., Terespo- 
liaus kaimo, 4 metai kaip Amerikoj. 
Norėčiau žinoti ar tėvas gyvas, ar ne, 
taipgi turiu svarbų reikalą prie jo. 
Meldžiu pačių atsišaukti arba žinan
čių pranešti.

Petras Mačiulaitis
92 Rhodes St., New Britain, Conn.

Heilo vaikinai! Aš esmi jauna lie
tuvaitė, 20 metų, melinų akių, tam
sių plaukų, meilingo budo, gražaus 
veido; turiu College apsišvietimą, ma
no tėvai turi krautuvę, aš pas tėvus 
dirbu kaipo pardavėja. Noriu susi
rašinėti su gražiais lietuviais vaiki
nais. Rašant laišką, ir paveikslą įdė
kite. Geistina, kad vaikinai gyventų 
Chicagoj arba III. valstijoj.

M. A. Lasvatiuta
Box 72, Oak Park, Illinois.

Pajieškau brolio Napoleono Vaite
kūno, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Kupiškio par., Likalaukių kaimo, me
tai atgal gyveno Troy, N. Y.’, paskiau 
girdėjau išvažiavo į Montreal, Kana
dą. Meldžiu paties arba žinančių at
sišaukti.

Motiejus Vaitekūnas
150 — 27 St., So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Vadavo Zelecko, Vil
niaus gub., Trakų pav., Butrimonių 
vol., Pivašiūnų par., Kildžionių sod. 
Jis pats malonės atsišaukti arba kas 
žino meldžiu pranešti, nes turiu svar
bų reikalą.

Motiejus Glėbus
P. O. Box 647, Maynard, Mass.

Pajieškau pusvrolių Augustino Ta
mašausko ir Leono šiurkaus, abudu 
Kauno gub., Šiaulių pav., Tamašaus 
kas Akmenės par., Paduobgirio vien- 
sėd., šiurkus Papilės par., šiliškių 
kaimo. Jie patįs arba žinantieji a— 
pie juos teiksis atsišaukt šiuo adresu: 

T) T
P. O. Box 152, ’ East Arlington, Vt.

REIKALINGA 
Mergina ar Moteris 

dirbt ”Lunch Room.” Turi 
mokėt nors biskį rašyt ir 
angliškai kalbėt, šventomis 
dienomis dirbt nereikia. At
sišaukit šiuo adresu:

J. PETRAUCKAS
307 4th kampas D St. storas 

South Boston, Mass.
Reikalingi du Kriaučiai

Vienas pirmos klesos kotų dirbė
jas, o antras pagelbininkas. Turi būt 
geras siuvėjas. Atsišaukit pas (12) 

A. TUMAS
96 Statė Street, Hartford, Conn.

PARSIDUODA BUčERNe
Ir grosemė, su namu ir visais pir

mos klesos įtaisymais. Būdamas se
nu maineriu, nemėgstu apie kulbes 
bėgiot, taipgi ir kitokios yra parda
vimo priežastįs. Ant užklausimo at
sakysiu per laišką. Kas pirmas vietą 
pamatys, tas ir nusipirks. [14]

JOE GOOD (GUDAS)
Box 335,____________ Harrisbnrg, III.

Draugysčių reikalai
REFERATAS

16 Kovo, nedėlioję, 2:30 po pietų. 
TAUTIŠKAM NAME 101-103 Grand 
St., BROOKLYN, N. Y., LSS. 19 kp. 
surengė referatą. Skaitys drg. J. 
Perkūnas, temoje: Ką veikia musų iš
rinkti Kongresmanai Washingtone. 
Kviečiami visi lietuviai atsilankyti 
ant šio referato, nes yra reikalinga 
žinoti kiekvienam, ką musų išrinkti 
atstovai veikia dėl musų labo. Įžanga 
dygai.________________ KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS!
Parengia LSS. 189 kp. atsibus su

batoj, 15 Kovo (March), 1913, LEN
KŲ Salėj, 211 Fairmount avė., PHI
LADELPHIA, PA. Prasidės 7 v. va
kare. Bus sulošta 3 veiksmų drama 
"ŽMONĖS” ir 2 aktų labai juokinga 
farsa ”EKSPROPRIATORIUS.” To
dėl meldžiame visus atsilankyti, o bu
sit visi užganėdinti. KOMITETAS.

TEATRAS ir ŠOKIAI
Rengia LSS. VI Mass. Rajono Ko

mitetas. Loš 3 veiksmių dramą 
"PASKUTINĖ BANGA” Subatoje, 
15 Kovo (March), 1913, DAHLGREN 
Salėj, kampas E ir Silver Sts., SO. 
BOSTONE, MASS. Prasidės 7:30 v. 
vak. Po lošimui bus šokiai ir skrajo
janti krasa su dovanomis. Įžanga vy
rams 35c., moterims 25c.

Visus kviečia Rajono Komitetas.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 
Town of Lake, Chicago, 11L.

Tėvynės Mylėtoją Dr-stės No 1, ant 
Į Town of Lake, Chicago, I1L, mitingai 
atsibuna kiekvieną pirmą panedėlį 

• mėnesio, A. J. BIERZYNSKIO Salėj,
■ Kampas 46th ir Paulina gatvių.

Bertaininiam susirinkime 2 Kovo,
■ 1913, sumažino įstojimo mokestį: 
nuo 18 iki 30 metų — $1.00; nuo 30

■ iki 45 metų — $2.00. Kviečiame vi- 
. sus tautiečius nepraleist progos. Įsi- 
’ rašykit visi į viršminėtą iškilmingiau- 
I šią lietuvių draugystę Chicagoj.

ADMINISTARČIJA:
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

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

1644 W. 47 st., Chicago, I1L 
Prot. rast. K. A. čiapas

1644 W. 47 st., Chicago, I1L 
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,

, 4537 So. Hermitage avė., Chicago, III. 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Wood st., Chicago, I1L

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.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, I1L

VALDYBA: ,
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

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

8?3 — 33 pi., Chicago, I1L
Prot. rast. — Mikas Titiškis,

3364 S. Halsted st., Chicago, I1L 
Finansų rast. — Franciškus Valaitis, 

712 — 17 pi., Chicago, I1L 
Kasierius — Vincas Paplauskas,

922 — 35 pi., Chicago, HL
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.

Reikalingas Kriaučius
Turi mokėt prosyt ir taisyt rubus. 

Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsikreipkit šiuo adresu: [12]

JOSEPH SAMAITIS
11 W. Commercial St., Portland, Me.

FARMOSlFARMOS!
TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ 

ŽEMĖS!
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų, 

kiek nori, ant tų žemių tarpais yra 
maži miškai, tarpais čysti laukai, kur 
galima arti tiesiog be jokio valymo. 
Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
kus, galima pasibudavoti krajavus 
budinkus ir apsitvert tvoras. Prekė 
nuo $8 iki $20 už akrą ant išmokes- 
čio. Tuojaus reikia įmokėt po $1.00 
už akrą, likusią sumą gali mokėt kaip 
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
darbės išmokėjimas palau
kiamas. Turiu pardavimui GYVENA
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
sais įtaisais, ir už visokią kainą; Far- 
mos ir žemė randasi Michigan Valsti
joj, pagal ežerą Michigan, tarpe dvie
jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės 
pardavimui greta dviejuose pavie
tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
viete geriausia žemė kaip visoj val
stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
VIŲ FARMŲ KOLIONIJA. Čia tu
ri 132 lietuviai Farmas ir kožną me
tą nauji lietuviai prisiperka. Žemė 
brangsta ir geresnę žemę greitai iš- 
parduos. Lietuviai, jei norit sau ir 
savo šeimynai atsakantesnio ir svei- 
kesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po 
bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių. 
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir 
esu farmeriu. Norinčiam pirkti paro
dau visus laukus. Norint platesnių 
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
les ir mapą, kurios plačiai aprašo a- 
pie viską. Adresuok arba atvažiuok 
ant šito adreso: [22]

ANTON KIEDIS 
PEACOCK, Lake Connty, MICH.

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

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

PARSIDUODA SALIUNAS
Pirmos klesos įtaisymai, gyvuojan

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

WM. B.
208 S. Genesee st., IiL

KAS JUMS ATLIEKA 
SPAUDOS DARBUS?

TGal jus nesutinkate su jų darbu ir 
kaina? Aš atlieku visokius spaudo* 
darbus visokioms draugijoms ir pa
vieniams. Pabandyk pas [12*

S. L. ZAPENAS
42 School street. Nashna. N. H

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mane ant metų 

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

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

PARSIDUODA ŠTORAS
Gera proga norintiems įeiti į biz

nį vyriškų aprėdalų (Hats and Gents 
Fumishings) storą. Lietuviais ir 
lenkais apgyventa vieta, kito pana
šaus štoro čia nėra. Todėl biznis ei
na gerai. Parsiduoda tik todėl, kad 
esmi priverstas apsigyvent kitame 
mieste. Pirkusį supažindinsiu su biz
niu. Kreipkitės šiuo adresu t ' [12]

S. PIAČIULIŠL/
289 River St. P^terson, N. J.
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Linksmas vardadienis
— Tai tik dabar sugrįžai 

iš vakarykščios?
— Prasižengiau, brolyti. 

Jonas surengė tokį linksmą 
priėmimą, net iš triją sky- 

I rią.
— Kaip tai? Iš kokią? į
— O tai taip. Pirmas sky- ; 

Irius: priėmimas jo namuo
se, antras 
trečias 
Iš tenai ir grįžtu.

i

.1 1 
a C

Džian Bambos atsakymas 
Chicagos laisvamaniui 

Dyr Ser: —
Mister nori, kad aš duo

čiau savo skvėr atsakymą, 
ką aš mislinu apie tuos Či
kagos laisvamanius, kuriuos 
anderteikeris išmuvina ant 
katalikišką kapinią.

Well, aš mislinu, kad tie 
laisvamaniai šlico daugiau 
jau negers. Ai em šiur»

Dabar kitas kvesčen: ką 
Džian Bamba mislija apie 
gyvus laisvamanius, ką sa
vo beibes krikština pas ku
nigus. Well, tas netaip yzi 
per gazietą išpleinyt, ale 
trumpais žodžiais vistiek 
galiu pasakyti. Aš milsinu, 
kad tokie laisvamaniai ge
rai daro, ba jeigu žmonės 
beibią nekrikštytą, tai ir 
krikštyną nebūtą, o jeigu 
krikštyną nebūtą, tai ir a- 
laus niekas negertą. Sv?

Džian Bamba.
t Myliu tokias 
Neturiu aš daug sarmatos, 
Myliu tokias iš akvatos, 
Kurios tik madon nešioja, 
Gerą tepalą vartoja.

Nors irimakartaisbaimė: 
Gal su tokia būt nelaimė, 
Kuri pentiną feiselį — 
Gal sumaž’nt man biznelį. 

Ir Džian Bamba tą dabojas, 
Ką sau feisą tmkavojas. 
Dac rait! Ko čia man bijoti? 
— Męs visi esam bagcti.

Jesar, vesiu gražią leidę! 
Juodaakiu, raudonveidę. 
Su tokia nebus sarmatos. 
Pabučiuosiu iš akvatos.

Maikio Tėvas.

•

Moteries viršus
Kas drąsos gal tiek turėti, 
Kas užginčyt tam išdrįs, 
Kad už vyrą neaugštesnė 
Mąs dailioji moteris?

Vyro veidas da apžėlęs 
Ir po nosia yr plauką, 
Tai vis liekanos beždžionės 
Praistorišką laiką.

1

O ar protas jos už vyro 
Nepakilęs daug augščiau? 
Ar ji valgo jus tabaką — 
Aš to niekad nemačiau!

smuklėje, o 
policijos stotije... 

J. J. N.
Epigrama

Kada suirutė iškįla,
Tuomet nesnausti, tik ir 

[griauti.
Ir frakcija tuomet apšįla,
Kuomet ji tikisi ką gauti. 

J. J. N.
Valgykloje

— Dėlko gi man davėt tik 
vieną gabalėlį užkandžio, 
jei aš visados gaunu du?

— Atsiprašau tamistos, 
tai kasdieninė klaida, virė
jas mat užmiršo perpiaut jį 
pusiau. J. J. N.

Geras vyras
Pati (į girtą vyrą): —Pa

sakyk tu senas girtuokli, ar 
tu kas naktį vis pareisi gir
tas namo?

Vyras: — Ne, ne, mano 
miela, aš tą padarau iš geros 
valios, meilės... J. J. N.

Nori žinoti
Meldžiu tamistos pranešt, 

ar tamista vedei iš meilės, 
ar iš priežasties?

— Atvirai prisipažįstu, 
kad iš kvailumo! J. J. N.

Priešginumas valdžiai
Sesuo (ištekėjusi): —Gė- 

dintumeis, Aida! Sakiau ne
kartą jau, kad tas nepado
ru... Ir mano žodžiai nieko 
negelbsti... šiandien ir vėl 
mačiau, kaip su policistv 
bučiavaisi.

Sesuo (netekėjus): — 0 
ką aš tame kalta?

Sesuo (ištekėjusi): —Ne
reikėjo taip pasielgt, reikė
jo policistą atstumt šalin.

Sesuo (netekėjusi): — A- 
a-a! aš mat nekvaila prieš- 
ginaut... Tai butą pasiprie
šinimas valdžiai... J. J. N.

Prie maudyklės .
— Kiek kainuoja maudy

klė?
— Pusė dolerio.
— Tai meldžiu man pusę 

maudyklės. J. J. N.
Juokai apie kunigus

Vienas kunigas pakavojo 
savo pinigus altoriuje ir už
rašė: "Čia ilsisi viešpaties 
kūnas.” Atėjo vagis, atra
do kunigo paslaptį ir pasiė
męs pinigus užrašė šitaip: 
”0 kūnas pakilo ir viskas iš
dilo.”

Bedieviui. — Kaip drau-į 
gystės priima naujus na
rius, tai nesvarbus dalykas.

J. R. Pusiniui. — Nega
lim suprasti, ką tamista no
rite savo laiške pasakyti. 
Kuršas aprašė koncertą ir i 
tamista pripažįstat, kad vis- į 
kas teisybė, tečiaus tamista i 
neužganėdintas. Kitą sykį = 
parašyk tamista pats, gal; 
tuomet busi užganėdintas.

Telephoue So. Boston. 843 M.

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

Valandos:
Nuo 12-2 dienę ir nuo 7-3 vakare.

Nedėlioms iki 8 vai. po pietų
l ■' ==įj

-

-

i

Tamis

ti. Jei patalpintume jusą 
raštelį "Keleivije," tai "D." 
skaitytoją akyse jusą kliu
bas vistiek butą apšmeižtas.
"Aido" sekretoriui. — Ne

užsimoka dėl vieno žodžio 
kelti laikraštije ginčus. Tai 
menkniekis, tamista.

žaliukui. — Kad tokia 
draugija Montelloj yra susi
tvėrusi, tai "Keleivije" buvo 
jau ne sykis minėta. Atkar
toti neužsimoka.

Naujam nariui.
tėle, tai tušti ginčai, neverti 
nė žiupsnio tabako. Tilpo 
jusą užmetimas ir iš kitos 
pusės pasiteisinimas - 
jau pilnai užtenka.

J. V. Klastaičiui. — T 
kitam numerije.

Toranto gyventojui.
Nespausdinsime, nes nepa- 
duodat savo vardo.

D. čepreckui. — Apie ka
puciną viską išleidom. Gai
la ir popieros apie jį rašyti.

Juozapui Arlauskiui. —■ 
Tas yra tikra teisybė, ką ta
mista rašai, ir visi tą gerai 
mato, todėl į laikraštį tal
pinti nėra reikalo.

to A-.

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

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg- CHICAGO* ILL

Vienatinis Lietuvis

Ant 21 akmens. GRABORIUS
Gelžkelio laikrodis Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

Sriubeliu užsuka- vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
mas. vyriško ir mo- aplaikęs diplomą ant gra'boriaus, 
teriško didumo.ant dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie- 
20 metų auksuotas, nam reikale galės patarnauti lietu- 
su išrašytais dubel- viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
tavais viriais. La linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs, 
bai teisingai eina j 
skiriamas vpatin

t

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

Namą, Pledų bei ūkę
nes So. Bostonas nuo Gegužės mėnesio šią me
tą turės daugiau biznio negu, Brooklynas,Y.N.

ir galima tiketies, jog bus pilnai darbo dėl

20,000 DARBININKU
Todėl, jeigu kas mets po tiek darbininku 
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, Plecią ar Ūkę, ant lengvą išmo
kėjimą ir atsakančiai, tai kreipkitės pas 
mus, o gausit dykai adresus ir patarimus iš 

(12) 
LITHUANIAN ACENCY 

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

ANTANAS IVAŠKEVIČ, Mgr.

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

sveiki nervai.

Ji nerūko jusą pypkės, 
Nevartoja ir alaus — 
Nieko, nieko, kas padaro 
Tik beždžionę iš žmogaus.

Pasakykit tad, ar dyvai, 
Kad ji jieško sau tiesą? 
Ar jos nuopelną nematot? 
Vikri, meili prie visą!

Garnys
—Zose, ar nenorėtum, 

kad garnys tau atneštą da 
vieną broliuką?

— E. dėlko tai mamyte 
manęs klausi? Ar nebūt ge
riau, kad mamytė pasisten
gtum, kad garnys be broliu
ko atlėktą... J. J. N.

Ir kiekvienoj beveik dirvoj 
Ji atsižymi darbe;
Tik pagimdyti jos vyrai 
To neskaito jai garbe.

Mokykloj
Mokytojas: — 

man, Jonuk, kas atsitiko su 
Nojaus sunais?

Jonukas: — Bet atsipra
šau, mokytojau, jie jau se
niai mirė! J. J. N.

Pasakyk

Pamąstykit kas tai butą, 
Jei ne musą moteris:
Ar turėtume męs Tumą, 
Ar Paryžiuj būt Gabris?

Kas pagimdytą Sirvydą? 
Visus dvasiškus "tėvus?" 
Kas įkvėptą Kaupui protą?
Kas gi butą taip gabus?

VIr "šventasis” musą ”tėvas: 
Neišdvgo kaip lepšy s. 
Moteriškė jį pagimdė, 
Jį liuliaVa.jos lopšys.

A - Esem.

Redakcijos atsakymai.
J. B. š—čiui. — Nesame 

teisėjais ir ne musą reikalas 
tokiuose dalykuose spręsti. 
Trečias klausimas reikalau
ja plataus aiškinimo. Galu
tinais kalendoriaus sutvar- 
kytojais buvo Romos impe
ratorius Julijonas (seno sty- 
liaus) ir popiežius Grigo- 
rius (naujo styliaus).

Daug mislijančiam. — 
"Drauge” tas neteisingas 
aprašymas tilpo, tenai turė
tumėt ir atšaukimą nusiąs-

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velioni 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.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kurs}.

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Balti m ore, Md.

^Pasekmingai atlieka savo darbę prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
,das motery ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

I

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

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

TthfoBUl 14*4-4 
Vlaokl patarimai vulad.

John E. Rolan
naujausios mados

GR A B ARI U S IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangių prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

VIENATINE LIETUVIŠKA

AI’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskaną 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. Painoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiemsK25c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- N 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 
prisiąsįme juirs expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: 

K. ŠIDLAUSKAS 2k26m^T 
SO. BOSTON, MASS.

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

VYRAI teip ir MOTERĮS.
I

branoausis žmogaus rugj.

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

* -■ Reikalaukite tuojau*.

J P Tninila 822 Washington St.
• 1 • lUIUlld, BOSTON, MASS:

TiLV’.YlGT! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa
vojus uetik 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 g»li suteikti tikra rodų. išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt krauju ir i-gydyt nervus trumpam laike; už tai

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

net gyvastį.

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

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėji- 
mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusiu ligį. 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 tikrę pagelbę. tik visada reikia įsitėmyt adresu arba 

rašyt TEIP:

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

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 plot. Nedėl. nuo 10 iki 3.Vakarais Utar. Ir Pėt nuo 6-8.

SKAITYK knyg,“DAKTARAS”: ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygj "DAKTA
RAS" kiekvienas gali apturėt. kuris tik prisius savo aiškiai parašyt, adres, ir kelias štampas 
už prisiuntima Philadelphios M. Klinikai, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiądien dovanai.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.....................$1.00
Gyvasties Balsamas........................ 75
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................50
Nuo kosulio.............. 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .M 
Skilvinės proškos......... 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų...................... 25
Blakių naikintojas.......................... 10
Dėl išvarymo soliterio...............3.00
Anatarinas plovimui..........  .25
Nuo kojų prakaitavimo................25
Gydanti mostis................................ 50
Antiseptiškas muilas..........  .25
Gumbo lašai................. 50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
(^Reikalaukite pasiuntimo 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, Aptuk.,™.,
M9 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga'.vės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo...........................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I.inimentas arba Ezpelleris.. • 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių—... 
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo...-----
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintojas.....................

,5Oc. ir 1.00
.50c. ir 1.00
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F. J. Bagocius.

Tiesu patarimai
KLAUSIMAI

1. Aš išsiėmiau pirmas pi- 
lietystės popieras Pennsyl- 
vanijos valstijoj, 1911 m., o 
dabar norėčiau važiuot į Va
karines valstijas. Ar ten bus 
jos geros, ar ne?

2. Musų mieste yra susi
tvėrus draugystė, turi čar- 
terį, inkorporuota ir ji turi 
ruimus, kuriuose nedėldie- 
niais pardavinėja svaigi
nančius gėrimus ir įleidžia 
svetimus žmones; jau kele
tas vyrų turėjo ir suskaldy
tas galvas; taigi kokiu budu 
galima tokį biznį sustabdyti, 
jei miesto policija ima ky
šius ir nieko nesako? Ar ap
skundus jos čarteriui nieko 
nekenktų?

3. Jei žmogus būna drau
gystės sekretorium ir gau
na užmokestį už darbų, bet 
prieš pabaigą metų dėl ne
kuriu priežasčių, bedarbės, 
ar ligos, neužsimoka mėne
sinės duoklės per 6 menes., 
o gale metų draugystė iš
braukia jį už nemokėjimą 
duoklių ir tuos pinigus, ku
rie būna uždirbti, pasilaiko 
sau, ar galima nuo tokios 
draugystės pajieškot tuos 
pinigus, ar ne? S. M. J.

ATSAKYMAI
1. Popieros, kur jos nebū

tų imtos, visuomet geros vi
sose Suv. Valstijose, ir ant 
jų pasiremiant, galima gaut 
antras, arba pilnas popie
ras, po dviejų metų nuo išė
mimo pirmų, ir nemažiau, 
kaip penkių metų pragyve
nimo Suv. Valstijose.

2. Kliubas, kuris šventa
dieniais duoda išsigert, gali 
duot tik savo nariams; jeigu 
duoda kitiems, gali netik 
netekt čarterio, bet būt sun
kiai nubaustu pinigiškai, ir 
viršininkai papult į kalėji
mą. Jei kokie kyšiai yra i- 
mami policijos, tad nueikit 
Pittsburge pas Chief of Po- 
lice ir perstatykit reikalą, o 
jei tas nieko nedarys, paim
kit advokatą, užmokėsit ko
kį $15 iki $25, pristatykit 
porą liudininkų, kurie nėra 
nariais ir gavo gert, o tas 
tuoj nueis į Common Pleas 
teismą ir sustabdys visą ge- 
šeftą. Bet klausimas, kam 
tas visas kerštas?

3. Galima pajieškot ir 
gaut, bet tos algos negali 
būt daug, o advokatas be de
šimtinės nedirbs; todėl skų
sti neužsimoka.

KLAUSIMAS
Aš patėmijau „Keleivije,” 

kad ypatos, nemokančios 
skaityti, nuo 16 metų am
žiaus nebus įleidžiamos į S. 
Valst. Taigi klausimas, ar 
nebus galima įvažiuoti tik 
nemokantiems skaityti, ar 
ir nemokantiems rašyti? 

J. Žiburio.
ATSAKYMAS

Tas sumanymas lyte josi 
vien tik nemokančių skaityt. 
Bet dabar jau ir tas atmes
ta; vadinas, viskas pasilieka 
po senovei.

KLAUSIMAI.
1. Jeigu vyras, tarnaujan

tis Suvienytų Valstijų ka- 
riumenėj, tampa paleistas 
namo ant kelių dienų, pas
kui daugiau negrįžta, o tap
tų sugautas 10 metų vėliau, 
ar jis butų baudžiamas tada 
ir kaip sunkiai?

2. Ar Suv. Valstijų karei
viai gali balsuot, būdami ka- 
riumenėj kaipo piliečiai?

3. Jeigu pora nevedusių 
žmonių gyventų kaipo vedę, 
geriausiam sutikime per 
7—8 metus; vėliau ji arba 
jis pamestų viens kitą, ar

valdžia dasižinojus, ar bent 
kuriam pasiskundus, baustų 
juos abudu, ar visai ne, nors 
jie šeimynos ir neturėtų?

4. Ar yra bent kokie įsta- 
! tymai Suv. Valst., ar nors 
kokioj vienoj valstijoj, kurie 
apgintų mokslą nuo tokių 
mokslo niekintojų kaip ka
pucinas, kuris prakeikia vi
sus laikraščius, knygas, ge
ležinkelius, orlaivius ir abel- 
nai viską, kas ne bažnyčios 
monopoliui priklauso?

ATSAKYMAI.
1. Pabėgėlius teisia kariš

kas teismas, ir tai gana sun
kiai, vienok laikas, į kurį 
valdžia turi sugauti tokį pa
bėgėlį, yra aprubežiuotas. 
Laikas yra nuo 4 iki 7 metų. 
Po tam, kad jis ir pats nuei
tų pasiduot bausmei, valdžia 
jau nebaus.

2. Sus. Valstijų kareiviai, 
nė jurininkai neturi balsavi
mo tiesų, nors ir piliečiai.

3. Valdžia kriminališkai 
nebaustų, jei kūdikių nebū
tų; jeigu butų gi kūdikiai, 
tuomet vyras gali papult už 
”bastardy.” Vienok jei jie
du gyveno kaipo vedę, tai 
moteriškė gali paduoti vyrą 
kaipo vedusį, ir priverst jai 
duoti užlaikymą. Bet pa
prasto sugyvenimo nepa
kanka. Kad iš tų santikių 
padaryt taip vadinamą 
”common law marriage,” 
jeidu turėjo persistatyt kai
po vedę, gyventi kaipo tokie, 
ir būt žinomi kaimynams 
kaipo tokie.

4. Jei ištikrųjų kur yra 
toks pakvaišėlis, tad reiškia, 
kad jis yra ”non compos 
mentis.” Pora atsakančių 
vyrų, paėmę advokatą turė
tų nueiti pas Probate teisė
ją, perstatyti dalyką, ir tokį 
žmogų paims į pamišėlių na
mus ant ištyrimo jo proto. 
Atradus nesveiku, uždarys 
tam tikroje įstaigoje.

KLAUSIMAI
1. Jei apdraudi jaimų me

tų vaikus, 8 ar 9 metų ir mo
ki kas sąvaitė po 5c. iki 21 
metų į The Prudential Insu- 
rance Company, ar galima 
ką gauti nuo kompanijos, ar 
ne, jei agentai taip greit 
puolasi išgaut apdraudimo 
popieras, kaip tik pertrauki 
mokėjęs. Jei apdraudi savo 
rakandus ir namus, o pasi
taikytų sudegti apdraudimo 
popieroms, ar kompanija 
užmokės pinigus už sudegu
sius daiktus, ar ne?

3. Ar galima daiktams su
degus gauti tokią sumą, ko
kią parodo apdraudimo po
pieros? Palangietis.

ATSAKYMAI.
1. ”Prudential” yra gera 

kompanija, bet kaip kitose, 
taip ir joj, reikia būt labai 
atsargiam ir pildyt visus 
reikalavimus, nes kitaip jie 
lengvai gali atrasti priežas
tį panaikinimui kontrakto.

2. Popieros yra tiktai kon
trakto ženklu, ir joms sude
gus vistiek galima iš kom
panijos užmokestį gauti, nes 
kompanija turi duplikatą 
pas save, ir iš to negal jokiu 
budu išsigint. Bet Insuran- 
ce kompanija gali rasti prie
žastį neišpildyme prižadėji
mų, ir atsisakyti mokėt dė
lei sulaužymo kontrakto.

3. Priklauso nuo to, ko
kios formos yra popieros. 
Paprastai suma parodyta 
popierose yra tik nurody
mu, kiek bus daugiausia už
mokėta, o mokama yra tik
tai tiek, kiek blėdies padary
ta, tai yra tik tiek, už kiek 
sudegė.

KLAUSIMAS.
Tėvas Lietuvoj atprovoj’o 

nuo savo sunaus pinigus ir 
teisme užrašo ant kito savo 
sunaus, gyvenančio Ameri-

koj. Jis išsiima taip vadina
mą „ispolnitelny list,” ir pri
siunčia jį sunui Amerikoj. 
Ką reikia daryti ir kur 
kreiptis, kad sukolektuoti 
pinigus? J. J. K.

ATSAKYMAS.
Pasiuskit tą "ispolnitelny 

list” atsakančiam Notarui 
Lietuvoj arba Amerikoj, o 
jis pinigus išims ir prisius 
tamistai. Tą gali ir ”Kel.” 
Agentūra atlikti, arba koks 
jūsų mieste gyvenantis žmo
gus, apsipažinęs su Rusijos 
įstatymais.

Lietuviai ir vėl naujiena! Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖ, 

SO. BOSTON, MASS.

Amžinos Dainos
Parašė Jovaras .......................... 15c.

JONAS KULIS

Dabar keliauja po Pittsbur- 
go apielinkę.

KELIAUJANTI 
"KELEIVIO” AGENTAI

J. K. BERBYLA
Keliauja po Waukegan ir 

Chicago, III., apielinkes.
V. PATALAVIČIUS

Keliauja po Philadelphijos 
apielinkę.

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

„KELEIVIO” RED.

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 - 4 at, 
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:
D

2)

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

Kamp. Dover ir Albany st., 
BOSTON, MASS.

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

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

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. štorninkams, 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.

' “keleivio”
Kalendorius 
1913metams

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 

I usiai. Ateikit tie- 
j siok pas mane 1 
Į trepais į viršų tik 
I neikit į aptieką: 

mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon<

GERIAUSIAI
r* M 
H 
H3
M

X.

< 
fe 
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku darbą artistiškai. Padarau totogra 

Į fijas kuopuikiausiai, malevoju naturs 
' liškom parvom. iš mažų padidineju n t., 
I Esant reikalui einu i namus foto^raiuc
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broad way So. Boston, Mass

115 Maple Street,

Keliaujantis Lietuvis Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius,‘kurie gerai at
lieka darba. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

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

K. P. ŠIMKONIS
Holyoke, Mass.

$100.00 PREMIJA, Pridėk numarius nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj 
ratelius, kad pridedant kožnoje kertėje iš
eitu 20. Išrišta uždavinį prisiųsk mums, o 
męs pasiųsime jums čekį ant $100.oo, ku
rią tai sumą kredituojame ant 8 lotų, api
mančių 20,000 ketvirtainių pėdų, artiNew 
Yorko. tikrai vertinamų ant $189, turintie 
musų premiją gauna tik už $89., išmokant 
po $5. į mėnesį. Taipgi gausite SUVISU 
DYKAI PUIKŲ BANK-LAIKRODJ, vertą 
510. 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.
Pasiųsime kiekvienam teisingam žmogui tą puikųĮL 
Gramofoną, kas tik suligs mokėti po 10 centų die 
nų. Su kiekvienu pas mus nupirktu Gramofon 
duodame suvis DYKAI 6 dubeltavus rekordų (12 
muzikos šmotelių) įvairių lietuviškų dainų, šokių. 
maršų ir 1.1., kuriuos kiekvienas gal sau išsirinkti >
pagal savo noro ir mėginio. Rašykite tuojaus kata-
Jogo. kurį sykiu su informacijoms duodam dykai. (12)

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

PASARGA: Arti gyvendami galite atsilankyti pas mus ypatiškai.

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

papuoštas gražiais paveikslais.
TURINYS.:

20-meūnes sukaktuves Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai. 
Ar ištikrųjų 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 pasaulj’j ir daug smulkesnių raštų.

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

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

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

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

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

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Smigų ir turėsite gražius rubus. 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir- 
Amų ir primieruojam rūbą pagal 

žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
S išveizdos ir būna tvirtesni.
" Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrųjir Moterų drapana^.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreckis
222 W. Broadvvay, ir
SO. BOSTON, MASS.

Siutus
* 
K -
r

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS

Telefonas: So. Boston, 121013.

(ŠIFKORTES) ATPIGO.
Iš Liepojaus į Bostoną ................................. $47.90.
No rubežiaus per Angliją............................. $47.50.

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

“Keleivio” Agentūra
28 Broadvvay, S. Boston, Mass.
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Vietines Žinios
Bostono rubsiuvių streikas

Jau baigiasi šešta sąvaitė, 
kaip streikuoja Bostono 
rubsiuviai. Streikieriai su
sideda iš šešių tautų. Pagal 
skaitliaus, lietuviai užima 
antrą vietą šitam streike. 
Visi streikieriai gerai orga
nizuoti. Kompanijos grie
biasi visokių Įmonių, bet su- 
viliot organizuotų darbinin
kų negali. Talbot C o. dau
giausia atsižymi darbininkų 
viliojimais. Pereitoj sąvai- 
tėj buvo išsiuntinėta se
niems darbininkams atviru
tes, kad panedėlij 10 kov. jie 
grįžtų Į darbą; kitaip jų vie
tas užimsią kiti. Vadinas, 
bauginama. Bet streikie
riai nenusigando. Vieton 
eiti Į darbą, jie pastatė prie 
tos dirbtuvės pikietus. Bet 
streiklaužių visai nesimatė, 
o iš senųjų niekas negrįžo. 
Apie dirbtuvę slimpinėjo po
licija ir visokie agentėliai.

Išėjus moteriškų drapa
nų siuvėjams į streiką, kur 
daugiau dalyvauja moterų, 
streikas liko kur kas triukš- 
mingesnis ir nėra beveik tos 
denos kad nebūtų areštų.

4 kovo areštuota 22 strei- 
kierių, 17 moterų ir 5 vyrai.

5 kovo areštuota viena 
streikierė, ant kurios streik- 
laužė buvo užpuolus su pei
liu. Streiklaužė paleista. 
Tą pačią dieną vakare ant 
Haymarket skvero kūc 
riaušės. Merginos ir mote- 
rįs apmušė savo bosus. Tris 
policistai taipgi likos pusėti
nai apdaužyti. Vienam po- 
licistui mergina streikierė 
nukando pirštą. Areštuota 
13 merginų.

6 kovo apie Bedford ir 
Lagrange gatves įvyko 
streikierių susirėmimas su 
policija, kuri saugojo streik
laužius. 10 streikierių buvo 
areštuota.

Pereitoj subatoj George 
Wilson Co. pasidavė darbi
ninkams, išpildė visus uni
jos reikalavimus, ir panedė- 
lije apie 80 jos rubsiuvių su
grįžo į darbą.

10 kovo da daugiau firmų 
pasirašė ant unijos reikala
vimų ir apie 3,000 rubsiuvių, 
tame skaitliu]e 300 vyriškų 
drapanų, grįžti į darbą. Da 
8,000. lieka ant streiko, bet 
manoma, kad neužilgo ir 
kitos firmos pasiduos.

Girdėjom, kad lietuvių u- 
nija, kuri pirma duodavo 
streikieriams pašalpą pini- • 
gaiš, dabar nutarė duot če
kiais, už kuriuos bus galima 
pavalgyti arba gaut valgo-; 
mujų daiktų. Labai prak
tiška.

Pereitoj pėtnyčioj buvo 
byla penkių lietuvių strei
kierių, kurie buvo areštuoti 
andai East Bostono riaušė
se. Valiulis, žvairaitis ir Pi- 
kevičia likos nubausti po 20 
dolerių. Kitų, Lekavičiaus 
ir Jankausko, bylą atidėjo 
ant toliaus. Šitam utarnin- 
ke juos irgi pasmerkė: Le
kavičių $20, o Jankauską 6 
mėnesiams kalėjiman. Nors 
buvo ludininkai ir aiškiai 
prirodyta, kad tie žmonės 
niekuom nekalti; kompani
jos nusamdyti valkatos ant 
jų užpuolė ir sumušė. Vie
nam buvo sudaužyta galva 
ir veidas. Bet tas nieko ne
gelbėjo. Policija pastatė ke
lis bomus iš savo pusės už 
liudininkus, ir ką jie sakė, 
tas teisėjui buvo šventa tei
sybė. Paduoda apeliacija į 
augštesnį teismą.

Unijos advokatai Rower 
ir Mucci apskundė 4 polici- 
stus ir viena seržantą, kurie 
susitarę su bomais andai E. 
Bostone surengė muštynes 
ir sužeidė daug žmonių.

—

SUSIRINKIMAS
Nedėlioj, 16 kovo, po No 

376 Broadwav, 1:30 vai. bus 
cukerninku susirinkimas. 

KOMITETAS.
va- 
bus

nu-

Ateinančioj nedėlioj, 
kare, socijalistų salėj 
prakalbos.

Pataisymas 
Pereitam „Keleivio”

merije tilpo netikra žinia a- 
pie aukas. Buvo pasakyta, 
kad kunigas Žilinskas surin
ko apie $33, o Krasnickas a- 
pie $40.

Ištikrųjų gi kun. Žilins
kas pats paaukavo streikie- 
riams $10, o surinko $39.69. 
Taigi išviso per kun. Žilins
ką gauta $49.69.

Kun. Krasnickas gi su
rinko ne $40, kaip buvo sa
kyta, bet $20.29.

Visų aukavusių ir au-, 
kaujančių vardai bus pa
garsinti lietuviškuose laik
raščiuose.

Spaudos Komitetas
O KAS ČIA? DAUGYBĖ 

PIGIŲ KNYGŲ!
Vadas prie moterystės. Naudinga 

knygele norintiems apsipažint su 
moteryste, .................................. 15c

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

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

Burtininkų paslaptis būrimas iš ka- 
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 Pju- 
nevėžio p., surinko S. Valaskas 25c 

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

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

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

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

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

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

mant nemažiau kaip už S5.00.
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. Siu
skit šiuo adresu: [12]

STASYS VALASKAS
10604 Curtis avė.. Chicago. III.

VISŲ ATIDAI!
Jeigu kas nori pasibudavot NA

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

Kazimieras šeštokas
Carpenter&General Contractor. 

1645 VVabansia avė., Chicago I1L 
Tel.: Monroe 2545.

Visoks patarimas uždyką. Dar
bą gvarantuoju.

Russian-American Bureau

t

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,

'I'

160 N. 5th avė., tarp Randolph ir
Lake sts., Chicago, I1L
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Laikrodėlis

Perdekite tose klėtkelėse skait
lines taip, kad abelnas skantlius 
iš visų pusių išeitų 45.

Kiekvienas, kuris tuojaus pri
sius mums teisingą uždavinio iš
rišimą, aplaikys greitą atsakymą 
su paaiškinimu, kaip lengvai ga
lite pasinaudoti iš musų pasiūli
ji mo ir aplaikyti tą dovaną prieš 
ateinančią šventę. Norint plate
snių žinių rašykit [16]

IG. TYNFOWICZ
Dept. ”C” 25 Church St. Rm 114 

NEW YORK. N. Y.

Ekstra susirinkimas
Ateinančioj nedėlioj 10 v. 

ryte, LSS. 60 kp. turės susi
rinkimą dėlei vieno nario 
streiklaužio. Taipgi bus ren
kami delegatai į VI rajono 
susivažiavimą, ateikit visi.

Sekr. J. Klevas, j

D-RAS ST. AKDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
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Teatras ir Balius!
Ar girdėjote, kad pirmą panedelį po Velykų 

24=tą'Kovo, {March}. 1913 
L. S.S. Teatrališka Kuopa stato ant scenos 

Prerijų Žiedą” ir “Adomą su Jieva”? 
TAIPGI BUS GRAŽIOS DAINOS,

Visiems gerai žinomoj svetainėje 
DAHLGREN HALL, 

Kertėj E ir Silver gatvip, So. Boston, Mass.
Pradžia 8-tą valandą vakare. 

PO TEATRO ŠOKIAI.
Kas nori pamatyti Adomą ir Jievą, kaip jie 
prasižengė ir tapo iš rojaus išvaryti, ir kas 
nori po gavėnei gerai pasijuokti, tas lai atei
na. Adomą ir Jievą verta yra matyti kiek
vienam vyrui ir moteriai, kad žinoti, katras 
jų buvo kaltesnis. Visus kviečiam. Rengėjai.

Visas pelnas skiriamas naudai Bostono strei
kuojančiu kriaučiŲ.

M

T

I

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

EOVARO DALY, savininkas 
18 Broadway. S Boston, Mass. 

Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

Užlaik.. geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

GANA RANKOMIS SKALBTI.
Skalbk su Tuštumine Skalbtuve: Nei strėnos skaudės, nei ran
kos išmirks, nei skalbiniai plėšis. Žlugtą išskalbsi, bovydamos, su 
puse to laiko, ką ant grumd.yklės, ar su skalbiama mašina, pirk
ta kadir už $40.00. Nusikamuok ilgiau, užvaduok sveikatą ir pi
nigus, išdėk $2.50c musų skalbtuvei ir pasiliuosuok nuo sun
kaus namų darbo ant visados. Tuomi per metus užvaduosi ma
žiausiai $50.00. Reikalaujame visuragentt. vyrų ir moterų; ge
ra užmokestis. Rašyk tuojaus. (12)Rašyk tuojaus.

[lĮ J.Laukis & Co., 2951 ūnionavė.,Chicago,AL

I

i

$1.00.

!!! ŠALIN NULIŪDIMAI !!!

V

Gerkle, dantis, nosis ir kitos dalis kūno sekasi užlaikyt šva
rume ir sveikatoje,— tik reikia kasdien vartoti

Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. .Jei ju lt n negautum, 
parsisiųsdink tiesiog nuo mus.

Severos Vaistą nuo Inkstų ir Jal ?.ų
(Severas Kidney and I.iver Remid> )

Kaina SI.00

no

KN Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
• j • • • koks tik kada nors antDidziausis atpiginimas degtines ir vynų

• buvo padarytas.
______ 1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2-00.

1 Bonka BRANDŪS arba DEGTINĖS 75c. 1 kvorta PORTIVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY M INE 25c.

Męs parduodame viską sykiu tik už...................

Severas Antisepsolis
(Severą’s Antisepsol)

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

Kaina 25 centai.

Labai lengvai sekasi užlaikyt tvarkoj jaknas prideramame stovyje, 
apsisaugoti nuo skaudėjimo strėnose ir galvi s k va5 limo, vartojant

GFA MOFONAS Ant JŠMOKESCIO Po 10c. DIENAI.
Je-u sutinkate mokėti po 10 centą į dieną, tai atsilsime Jums ant 

kiedito labai gražų Bi.SlTlN’į GRAMut'o.V A sukiu su 6 rekordais (12 
kompozicijų) įva rių lietuviškų dainų, valcų, patreptinių. apsuktinių, 
i«>ikų ir maišų, kuriuos tik sau išsirinks’te. Musų Gramofonų geruma 
G\ A KANTUOJA ME kiekvienam rašvia ir'aranci a. NUSIUSI '■ E J L M 
N AU Ų y SPECIALIUS REKORDU* LIETUVIŠKUS, RUSIN1ŠKUS ir 
U slSKI'S. Rašykite ttojin-s. reikalaudami katalogo ir informacijų. 
Įdėdami krasosženklelių dėl apmokėjimo pasiuntimo. (12)

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

rusiszkai-amer:koniszka
UTNIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaivia: 
CAR, KURSE, RUSSIA 

I Rotterdamą 8 d., į Liepojų 11 dienų 
$33.00 
$45.00 
$60.00

Birma
Russia — Balandžio (April) 5<L 

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pa
mušų agentus:

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

III klesa
II klesa
I klesa

Kovo (March)

$35.00 
$50.00
$70.00
29 d.

f

LIETUVIAI TEMYKITE!
PIRKDAMI TA VORUS 

PAS MUS SŲČĖDYSIT PINIGUS
Męs užlaikom vi
sokius papuošalus 
t. y. Ziegorius ir 
Ziegorėlius, auk
sinius, sidabrinius 
taipgi paauksuo
tus, su gerais vi
duriais Ėlgino ir 
Waltham kompa
nijų. Taipgi męs

išdirbam visokius žiedus ir ženkle
lius dėl draugysčių. Taisom viso
kius laikrodžius amerikoniškus ir 
seno krajaus. Musų krautuvėj ga
lima gauti ir visokių MUZIKALI- 
ŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai 
Skripkų, Armonikų, Triubų, Klar
netų, visokių Knygų, Popierų ir 
Religiškų daiktų. Užsakymus nu- 
siunčiam visur ir viską atliekam 
atsakančiai, nes tą biznį varom 
jau 25 metai. (gg)
W. Urmanaviczia & J, Almonaitis Co.
ĮSI FERRY ST., NEIYARK, S. J.

I

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale 'nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikia 
sava sveikatą, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

J. V ardas 4?

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
Erastoima apetitą, surugusi pylva, 

iauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, icgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
giom knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katros kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied- 

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.
MvaaaNNitMmaNiaaBanaaanaflaiinnnnniiaannaaaMtnnnnsestassesaMMtaMMMMOTVMMNMaaMfMa* I

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. L1STER * CO., L. 401, 208 N. Fifth Ave^ Chicago, BĮ.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tariistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

pavardė.....................................................................................................................................

Steitas




