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Iš Rusijos.
„Aniuolų fabriką.”

Šiomis dienomis Archan
gelsko mieste susekta ”an- 
gelų fabriką.” Tai buvo ur
vas, kur badu buvo marina
mi kūdikiai. Toji ”fabrika” 
prigulėjo tūlai Onai Kuzne- 
covai, 60 metų amžiaus mo
teriškei, kuri tą biznį vedė 
per 30 metų. Reikia žinot, 
kad Archangelske rusai dar
bininkai gyvena taip vargin
gai, jog savo kūdikių negali 
užauginti. Kuznecova jiems 
buvo kaip ir kokia išganyto
ja. Už menką atlyginimą ji 
apsiimdavo tuos kūdikius 
auklėti. Ypač merginas 
ji gelbėdavo,, kurias nelaba
sis garnys apdovanodavo ne
reikalinga „bėda.”

Ir kas metai daugybė to
kių kūdikių buvo siunčiama 
i kitą pasauli. Žmonės ėmė 
kalbėt, kad iš Kuznecovos 
namo lavonų išveža daugiau, 
negu iš viso miesto. Šiomis 
dienomis Kuznecovos namą 
aplankė policija. Kambarys, 
kur gulėjo kūdikiai, buvo 
tamsus ir begalo purvinas. 
Oras buvo neišpasakytai 
troškus, buvo jaučiama ko
kios tai nuodingos rukšties 
gazai. Kūdikiai buvo sumes
ti pasienije visai nuogi, tik 
pridengti purvinais skudu- 
riais. Jie buvo išdžiuvę, vie
ni tik kaulukai, ir spiegė, net 
pajuodę. Du kūdikiu rasta 
jau negyvu.

Kuznecova buvo areštuota 
ir patraukta teisman, bet 
teismas ją išteisino.

Žmonės tą baisų urvą pra
minė „aniuolų fabriką.”

Nuteisė vagių karalių.
Dvinske dabar tik pasi

baigė byla vagių karaliaus 
Arsabo ir jo šaikos. Arsa- 
bo per kelis metus plėšė ir 
žudė gyventojus, bet buvo 
vis nesugaunamas. Jo šai- 
koj buvo stačiai geležinė di
sciplina. Jei kuris iš šaikos 
ją peržengdavo. Arsabo tą 
tuojaus piaudavo.

Teismas pasmerkė Arsabo 
12 metų, o kitus šaikos na
rius 10 metų katorgos.
Kun. Pranaitis gavo nuo ca

ro medalį.
Peterburgas, 21 bal.—Lie

tuvių kunigui Pranaičiui 
prisegta medalis, antrojo 
laipsnio šv. Stanislovo orde- 
nas. Caras liepė duot jam 
medali už tai, kad laike Bei- 
lio bylos Kijeve jis išvien su 
juodašimčiais ėjo prieš žy
dus ir tvirtino, jog žydai 
vartoja krikščionių kraują.

Bankininkas išbėgo.
Kijevas. — Išbėgo užsie

nin bankininkas Silim’as. 
Vietos bankai nustojo dau
giau, kaip pusės milijono ru
blių.
Uždaro 7 katalikų draugijas

Kijevo general-guberna- 
torius paskelbė, kad senatas 
liepė uždaryti visas 7 katali
kų draugijas Volyniaus gu
bernijoj.

Už rankos nepadavimą.
Minskas. — Teismo tar

dytojas Iljiaševičius patrau
ktas tieson už tai, kad atsi- ‘ 
sakė paduoti ranką miesto < 
gydytojui. i

Prasideda revoliucijos judė
jimas; 80,000 žmonių strei

kuoja.
Jau buvom rašę, kad Pe

terburge sustreikavo darbi
ninkai. Dabar telegramos 
praneša, kad ir Maskvoj 
prasidėjo streikas. Strei
kuoja jau 80,000 darbininkų. 
Streikas turįs grynai revo- 

! liucijinį pobūdį. Darbinin
kai pradeda kilti prieš val- 

| džios priespaudą. Darbo 
sąlygos dirbtuvėse nepane- 

Į šamos. Tarp darbininkų 
pradėjo plėtoties ligos. Rei- 

ikalaut gi geresnių sąlygų, 
streikuot valdžia draudžia. 
Agitatoriai areštuojami ir 
tremiami Sibiran. Taip 
pereitais metais ištremta 
100,000 žmonių.

Darbininkų laikraščiai 
kas diena baudžiami Peter- 
bure, Maskvoj, Varšavoj ir 
Rygoj. Kartais už durnos 
atstovų kalbos paminėjimą 
nubaudžia laikrašti 250 rub
lių. Štai lietuvių darbinin
kų savaitraštis „Vilnis” Ry
goje už 5-tą numerį buvo nu
bausta 200 rublių, o už 7-tą 
numerį nubaudė jau 500 ru
blių. Neturint iš ko užsi- 
mokėt. redaktoriai sodina
mi kalėjiman.

Šiandien Rusijos kalėji
muose sėdi 500 redaktorių, 
o du jau mirė tenai.

Prieš tokį despotišką val
džios elgimąsi visur prasi
deda žmonių bruzdėjimas, 
kįla streikai.
Varšavos studentų-demon- 

strantų byla.
Kaip jau męs seniau rašė

me, lenkų studentai-tauti-1 ....
ninkai buvo sudarę Varša- socijalistų suvažiavimas. Is 
voje prieš Vokietijos konsu- raportu pasirodė, kad sian- 
lo rumus didelę demostraci- 
ją-protestą dėlei lenkų per- 

i sekiojimo Poznaniuje. De
monstrantai išdaužė konsu
lo ramų langus ir. sakoma, 
kliudė akmeniu konsului į 
galvą. Buvo areštuota 64 

: studentai. Keturi jų greitai 
buvo paliuosuoti. Kiti ad
ministracijos buvo nuteisti 
nuo dviejų lig trijų mėnesių 

į kalėti. Bet negana to. Už 
1 svetimo valstybės atstovo į- 
žeidimą visi areštuoti stu-

Nauja ministerija Japonijoj
Prasidėjus Japonijos žmo

nių bruzdėjimui dėlei išėju- 
į siu i aikštę vagysčių karės 

laivyne -buvo atsistatydinę 
: visi ministeriai. Kelias sa- 
i vaites šalis buvo visai be mi
nisterijos ir tik pereitoj sa
vaitėj ji suorganizuota. Mi
nisterių pirmininku tapo pa 
skirtas gabus diplomatas 
gręvas Šigenobu Okuma, 

• užsienio ministerium — Ta- 
kaaki Kato, finansų — Re- 
džiro Vakatsuki, laivyno — 
Rokuro Jaširo, karės — Iši- 
nosuki Oka, teisių — Jukio 
Ozaki, komunikacijos— To- 
kitoši Taketomi, pirklybos 

j— Kanetaki Oura, švietimo 
— Ktokuro Ičyki.

Kita revoliucija Kynuose.
Londone gauta žinių, kad 

Kynuose rengiama kita re- 
■ voliucija. Šanghajuje 15 d. 
j balandžio valdžia areštavu
si keliolika japoniečių, kur
stančių kariumene prie su
kilimo. Sykiu suimta svar
bus dokumentai, iš kurių pa
sirodo, kad šitą revoliuciją 
kurstąs d-ras Sun Yat Šen, 
tas pat Sun, ką ir pirmą re
voliuciją buvo sukėlęs. Su- 
lyg tu dokumentų, revoliu
cija turinti prasidėti šį mė
nesį išpiovimu visų dabarti- 

, nių valdininkų.
Belgijos socijalistų suvažia

vimas.
Tarp 12 ir 14 balandžio 

Bruselije atsibuvo Belgijos

raportų pasirodė, kad šian
dien Belgijos socijalistų pa
rtija turi ’ 1,377 kuopas ir 
284.601 pilnai užsimokėjusi 
narį. Dieninis partijos or
ganas ”Le Peuple” turi 70- 
000 skaitytojų, kuomet fla
mandų kalboj leidžiamas sa
vaitraštis „Vooruit” turi 
172,000 skaitytojų.

Apiplėšė amerikiečius.
Turkijoj, netoli Galilėjos 

juros 18 balandžio tapo už
pulti ir apiplėšti keli ameri-
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dentai patraukti tieson 261 ,kleclal m?,kV?Jal is dvasia- _ . x . LrrhC omon L’iopin IznlomiAC
bausmių jst. straipsniu, kurs 
baudžia nuo 16 lig 32 mėne
sių tvirtovės.

Šia demonstrantų byla la
bai Įdomaujasi plačioji len
kų visuomenė.

Nesenai Įžymiausi Var- 
šavos advokatai tarėsi tarp 
savęs, kaip čia tuos studen- 
tus-demokratus išgelbėjus 
nuo kalėjimo. Buvo išreik
štas pageidavimas, kad ko
žnas studentas turėtų sau 
atskirą gynėją. Visi Var
šuvos advokatai lenkai su
tinka ginti studentus be jo
kio užmokesnio.

Dauelis kapitalistų išreiš
kė savo pasirengimą Įnešti 
užstatą. kad paliuosavus 
studentus iš kalėjimo.

Kova su girtybe.
Orenburgas. — Finansų 

ministerio Barko aplinkraš
čiu besiremiant, kazokų ka- 
riumenės stanicų atmainai 
uždarė 126 aludes.

Alaus bravorų savininkai 
nerimastauja. Laukiama a- 
laus varymo sumažėjimo ir 
daugelio darbininkų paliuo- 
savimo.

kos amerikiečių kolegijos 
l Beirute. Vienas jų likos ra- 
įzbaininko šuviu net sužeis- 
i tas. Amerikiečių konsulis 
; Beirute pranešė apie tai tur
kų valdžiai.
170,000 angliakasių streikas 

pasibaigė.
Leeds, Anglija. — Anglia

kasių streikas, kuris prasi
dėjo 2 balandžio, jau pasi
baigė ir 170,000 žmonių su
grįžo darban. Apie streiko 
pasekmes žinių nėra.
Iš Peterburgo į Pekiną oru.

Franeuzų oriai vi jos drau
gija rengia su rusų orlaivi- 
jos kliubu lenktynes: iš Pe
terburgo lėks oru į Pekiną, 
Kynų sostapilę, 9,000 kilo
metrų (5,600 angį, mylių) 
atstumo. Rusai turi 15-ko- 
je vietų parūpinti gazelino 
sandelius. Lėks per Mask
vą, Samarą, Omską, Toms
ką, Irkutską, Charbiną, Mu
kdeną ir Taku.

žemės drebėjimas.
Ant Martinikos salos 17 

balandžio drebėjo žemė. Ne
laimių nebuvo.

Mann darbuojasi Afrikoje.
, Jdhannesburg, Pietų Af
rika. — Anglijos sindikalis- 
tų vadas Mann. kuris atva
žiavo čionai tik kelios dienos 
atgal, jau karštai pradėjo 
darbuotis. Savo prakalbo
se jisai šaukia darbininkus 
vienytis Į uniją, o kada rei
kalas atgis, pamesti darbą 
ir tegul valdžia su kapitalu 
pastimpa badu.

Mann yra labai Įspūdin
gas kalbėtojas.
Užmušta 2,000 razbaininkų.

Buvom jau kelis kartus 
rašę, kad Kynuose siaučia 
skaitliga gauja razbaininkų, 
tūlo „Baltojo Vilko” vado
vaujama. Ji užpuldavo ant 
miestų, plėšdavo turtus ir 
šimtais žudydavo žmones. 
Bet štai 17 balandžio, kuo
met tie razbaininkai užpuo
lę pradėjo plėšti vieną mie-i 
steli, juos apsupo kariume- 
nė ir 2,000 jų užmušė, kitus 
gi suėmė.
Per metus priaugo 10,260 

socijalisttų.
„Mihvaukee Leader’io” 

korespondentas iš Amster
damo praneša, kad per 1913 
metus Holandijos socijalistų 
partija pakilo nuo 15,567 iki 
25,830 narių. Kuopų skaičius 
nuo 284 iki 382. 6 kunigė
liai vis kartoja savo pasaką, 
kad socijalistai puola.

Francuzai už Huertą.
Kada Paryžių pasiekė ži

nia, jog Huertą atsisakė pa
sveikint amerikiečių vėlia
vą, visi beveik franeuzų lai
kraščiai išreiškė Huertai 
pagyrimą. Pati gi franeu
zų valdžia i tuos kivirčus 
žiuri visai šaltai.
Sufragistės sudegino teatrą

Great Yarmouth mieste, 
Anglijoj, 17 balandžio ka
riaujančios sufragistės pa
dėjo teatre bombą po suolu. 
Apie 4 valandą naktį bomba 
ekspliodavo ir gimęs iš to 
gaisras sunaikino teatrą, 
kuris iėšavo $100,000.

Vėl 150 arabų užmušta..
Balandžio 17 d. Tripolijoj 

vėl buvo susirėmimas arabų 
su italų kariumene. Apie 
2,000 arabų užpuolė italus, 
bet tuojaus turėjo bėgti, pa
likdami 150 žmonių ir daug 
sužeistų.

Trįs bombos.
Glasgow, Škotija. — Sui- 

ragistės susprogdino 3 bom
bas, norėdamos sugriauti 
Belmonto bažnyčią, vienok 
ekspliozija buvo persilpna.

Užsimušė du oriaivininkai.
Buc, Francuzija. — Ba

landžio 20 d. laike lenktynių 
ore susimušė du orlaiviai, 
ekspliodavo gazolinas ir a- 
budu nukrito žemėn. Užsi
mušė ant vietos.
Mikados vainikavimas ati

dėtas.
Tokio. — Japonijos kara

liaus Jošihito vainikavimas 
atidėta net iki 1916 metų.

Italijos valdžia dreba.
Italijos valdžios geležin

kelio darbininkai jau gata
vi į streiką. Valdžia trau
kia kariumene. Laukiama 
rimtų atsitikimų.

IS AMERIKOS.
NE-

ver-

laik-

vienytos Valstijos negali ap- 
i skelbti karės prieš tokią 
valdžią, kurios jos nepripa
žįsta, o Huertos valdžios Su
vienytos Valstijos nepripa
žįsta. Tečiaus prezidentas 
Wilsonas nori visų-pirma 
užimti Tampico ir Vera! 
Cruz miestus, o taipgi ir ge- Į 
ležinkelį, vedantį nuo Vera 
Cruz į Mexico City. Kong- 

i resas esąs gatavas tam pri- į 
tarti. Tuo tarpu abiem A- 

i merikos pakraščiais link 
Meksikos plaukia Suvieny
tų Valstijų laivynas, kad iš 
abiejų Meksikos pusių uždė
jus blokalą.

I
Revoliucijonieriai šluoja. 

Huertos armija sunaikinta.
Meksikos revoliucijonie- 

| riams nepaprastai sekasi. 
Porą savaičių atgal jie su- 

' mušė Huertos kariuomenę 
ties Terreonu, paimdami tą 
miestą ir tvirtovę, o dabar 
vėl laimėjo didelį muši ties 

i San Pedra de las Colonias. 
Revoliucijonierių vadas Vil
ią sako, kad tai buvo di
džiausias ir svarbiausis mu
šis, kaip prasidėjo Meksikoj 
revoliucija. Huertos karei
vių buvę tarp 12,000 ir 15- 
000; revoliucijonierių spė
kos siekę 20,000 žmonių. Po 
10 dienų mūšio valdžios ka- 
riumenė uždegė miestą ir 
pradėjo bėgti didžiausioj be
tvarkėj, palikdami 2,800 už
muštų. Beto, 700 kareivių 
revoliucijonierių paėmė ne
laisvėn, paimdami sykiu 10 
kanuolių, 50 vežimų valgo
mųjų daiktų, 10,000 patro
nų ir daug geležinkeliui tie
sti medegor. Revoliucijonie
rių gi nuostoliai — 1,000 vy
rų užmušta bei sužeista. Hu
ertos armija dabar esanti vi
siškai sudemoralizuota ir 
galima sakyt, sunaikinta. 
Juo tolyn, juo sunkesnį re
voliucijonieriai užduoda jai 
smūgį. Dabar revoliucijo- 
nieriams lieka tik paimti

’ Mexico Citv ir padarvti Hu 
; ertai galą, taip kaip jis pa- 
jdarė Maderai.

Paskutinios žinios skel- 
; bia, kad revoliucijonieriai 
i paėmė 20 traukinių, tarp 
kurių buvo Huertos karve
džių raštinės ir svarbus ka
riški pienai.

Pasikėsinimas ant New 
Yorko majoro gyvasties.
Balandžio 17 d. norėta 

nušauti New Yorko majo
ras Mitchell. Pasikėsinimas 
turėjo vietą ant Park Row 
gatvės, prie pat ratužės (Ci
ty Hali), tuoj po pirmai va
landai. Majoras rengėsi' 
važiuot su policijos komisi- 
jonierium ir advokatu Pol
kų ant pietų. Sėdant jiems 
į automobilių aplinkui, kaip 
paprastai, susirinko būrys 
žiopsotojų. Per tą būrį pra
dėjo lįsti senas žmogelis. 
Prisiartinęs prie automobi- 
liaus jis išsitraukė revolverį 
ir šovė. Jį tuojaus sučiupo 
policijantas. Automobiliu- 
vienas sukniubo. Pasirodė, 
kad kulipka pralėkė palei 
majoro galvą, nubraukda
ma jam kairįjį veidą, ir pa
taikė advokato Polko vei
dan, sutrupindama jam žan
dą ir išmušdama beveik vi
sus priešakinius dantis.

Suimtas šovikas išpra- 
džios i jokius klausimus ne-

KARĖ SU MEKSIKA
Iš VENGTINA.

„Patrijotiškas kraujas
da.”

Geltonieji Amerikos
raščiai, kurie vien tik skan
dalais ir sensacijomis gvve- 

; na, senai jau šaukia, kad Su
vienytos Valstijos turi aps
kelbti Meksikai karę. Bet 

! vis da nebuvo priežasties. 
Dabar atsirado ir „priežas
tis.” Nuplaukus anądien 
Suv. Valstijų kariškam lai- 

i vui į Tampico uostą, Meksi
kos valdžia netik nepasvei
kino Suvienytų Valstijų vė- 

: liavos, po kuria tas laivas 
plaukė, bet dagi areštavo 
keliatą jurininkų, kada tie 
išėję į miestą pradėjo smar
kauk Patrijotiškoji (gelto
noji) amerikiečių spauda 
pasinaudodama tuo atsitiki
mu, pakėlė didžiausį rik
smą. "Huertos valdžia ne
pasveikino žvaigždėtos vė- 

Iliavos! Tai didžiausis musų 
; garbės įžeidimas. Karė, čia 
vie ntik karė gali musų gar
bę apginti. Musų valdžia 

i kuogreičiausia turi apskelb
ei Meksikai karę!”

Bet prezidentas Wilsonas, 
matyti, nėra toks karštas 
”patrijotas.” Jis į karė ne
siskubina. Jis liepė paklau- 

j sti pirma Meksikos valdžios, i 
kodėl ji nepasveikino Suvie-1 
nytų Valstijų vėliavos ir už- ! 
ką buvo areštuoti jurinin- į 
kai. Meksikos valdžia atsa- • 
kė, kad Suv. Valstijų laivas į 
atsisakė pasveikinti Meksi
kos vėliavą, todėl meksikie
čiai nesveikmo žvaigždėtos 
amerikiečių vėliavos. Taigi 
Wilsonas, vietoj apskelbti 
Meksikai karę, liepė savo j 
laivams visuomet pasveikin- 
ti meksikiečių vėliavą, kuo-1 
met tie pasveikins žvaigždė- Į 
tą.

Reikia pripažinti, 
Wilsonas čia pasielgė labai; 
išmintingai. Bet tas baisiai 
nepatiko patrijotiškiem gel- 
tonlapiams, kuriems labai 
norisi karės, ir jie pra
dėjo šaukti, kad Wilsonas 
ne patriiotas, kad jis Huer
tai pataikaudamas leidžia 
niekinti savo vėliavą ir are
štuoti kareivius. „Žiūrint į 
tokį Wilsono elgimąsi musų 
gįslose verda patrijotiškas 
kraujas!” sako Haersto gel- 
tonlapiai.

Ir, kaip dabar išrodo, ka
rė tečiaus neišvengtina. Mat 
Meksikos diktatorius Huer- 
ta vistiek atsisakė pasvei
kinti Suv. V. vėliavą, jeigu 
Wilsonas neduos jam raš

tiško užtikrinimo, kad Suv. 
V. laivai sveikins Huertos 
vėliavą.

Wilsonas tuomet pertrau
kė su Huertą visas tarybas 
ir 20 balandžio kreipėsi tie
siog į kongresą, kad tas į- 
galiotų jį panaudoti gink
luotą spėką savo šalies „gar
bei palaikyti.” Geltonieji 
laikraščiai dabar ploja Wil- 
sonui delnais,

Senatan įnešta sumany
mas tuoiaus paskirti Wilso- 
nui $50,000,000 šalies „apgi- 
nimo” reikalams.

Tiesa, tas da nereiškia, 
kad Meksikai bus formališ- 
kai apskelbta karė, nes Su- atsakinėjo, tik kada majo- prie riaušių.

ras paklausė, kur jisai gy
vena, jis atsakė: ”Aš namų 
visai neturiu.“

Vėliau išsiaiškino, jog jis 
vadinasi Michael P. 
ney, kalvis iš amato, 
tų amžiaus ir jau 
laiko kaip neturėjo darbo. 
Kada policijoj magistratas 
pasakė, jog stato jį po $25- 
000 kaucijos, Mahoney nusi
juokė ir pasakė: „O kodėl 
gi nepakelti da augščiau? 
Juo daugiau, juo puikiau!”

Karės nebus.
Paskutinės telegramos iš

y *

Maho-
72 me-
metai

Paskutinės telegramos iš 
Washingtono praneša, kad 
karės su Meksika nebus. Že
mesnis kongreso butas išne
šė rezoliuciją, kuri suteikia 
prezidentui galę panaudoti 
pilną karišką spėką prieš. 
Huertą bet senatas tą re
zoliuciją atmetė. Senatas- 
taipgi atmetė ir paties pre
zidento sumanymą užimti 
nekuriuos Meksikos uostus. 
Senatas nemato reikalingu 
kelti toki triukšmą dėl tokio 
menkniekio, kaip atsisaky
mas pasveikinti amerikiečių 
vėliavą.
11,788 Chicagos moterįs bal

savo už socijalistus.
Suskaičius miesto rinki

mų komitetui balsus pasiro
dė, kad 7 balandžio rinki
mais Chicagos socijalistų 
kandidatai gavo 39,868 bal
sus. Iš tų buvo 11,788 mote
rų balsai.
11 meksikiečių studentų su

metė upėn.
Vaisiai geltonųjų laikraš

čių kurstymo žmonių prieš 
meksikiečius jau pasirodo. 
Štai Notre Dame, tnd., uni
versiteto studentai užpuolė 
meksikiečius studentus, su
mušė juos ir 11 jų Įmetė u- 
pėn. Meksikos vice-konsb- 
lis Indianopolije pranešė a- 
pie tai Meksikos ambosado- 
riui Washingtone.
10 metų kalėjimo už 94 cen

tus.
Fort Madison, Ia. — Aps

kričio teismas nuteisė S. E. 
Robinsoną 10 metų kalėji
mo už tai, kad jis pavogė iš 
geležinkelio kompanijos 7 
geležinkelio tikietus po 12c. 
ir 10 centų pinigais.

Tokiems teisėjams vieta 
turėtų būt beprotnamije, o 
ne teisme.
Kita bedarbių armija trau

kia Washingtonan.
Skaitytojai jau žino apie 

bedarbių armiją, kuri „ge
nerolo” Kelev vedama ėjo iš 
Californijos Į Washingtoną, 
bet pakelėj buvo policijos 
užpulta ir išblaškyta, o va
dovas Kelly su keliais savo 
draugais pasodintas 6 mėne
siams kalėjiman. Taigi da
bar Ohio valstijoj susitvėrė 
kita panaši armija ir pėsčia 
eina Washingtonan. Vado
vauja tūlas Coxey.
Socijalistas redaktorius lai

mėjo bylą.
Vyriausis New Jersey val

stijos teismas 20 balandžio 
atrado Patersono socijalistų 
laikraščio redaktorių Scottą 
nekaltu ir nuėmė nuo jo že
mesniojo teismo bausmę. 
Žemesnysis teismas, patai
kaudamas Patersono fabri
kantams, buvo nuteisęs 
Scottą iki 15 metu kalėiimo' 
už „kurstvmą darbininkų
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Peržvalga. ar social-demokratų, ar bundiečių — 
visus drauge vedė, nors kunigo ten 
nesimatė, nors grafo nesimatė, nors 
ir pono Sienkevičiaus nesimatė; vedė 
juos taip, kad nebuvo nė vienos žydų 
skerdynės, jokios juodosios šimtinės, 

Į sausai nieko; taip ramiai tie žmonės 
i laikės, kaip niekuomet nesilaikė su 
■ kunigu, policistu. arba tautiškuoju 
demokratu." (Pusi. 92.)

Nors žmonės šaudomi, 
nors kraujas liejasi, bet Jė
zaus vedami žmonės eina ir 
dainuoja: "Šalin, siurbikai 

musų kraujo" ir "Sutversim 
mes gadvne nauja." (Pusi. 
94*)

Visos šitos vietos kalendo
riuje pažymėtos kaipo "ne- 
legališkos." Taigi, be "Dar
bininkų Kalendoriaus." ku
ris užima 12 puslapių, drau
džiami da šie skaitymo pus
lapiai: 44. 84. 85. 90, 91, 92 
ir 94.

Bet nežiūrint, kad "Kel." 
Kalendorius toks "baisus.” 
Lietuvon jo daug jau nuėjo 
ir. kaip mums žinoma, tik ši
tą vieną sugrąžino.

Daugiau lieteratiško bandi
tizmo.

Visi atsimena, kaip "Lie
tuva" anuomet užtriubijo. 
buk ji turinti svarbų doku
mentą. kad Socijalistų Są
jungoj yra šnipų. Vienas 
žymus socijalistas turįs su 
rusų valdžia ryšius ir raši
nėjąs donosus. Po dviejų 
mėnesių "Lietuva" ketino tą 
dokumentą paskelbti.

Praėjo du mėnesiu ir 
"Lietuva" paskelbė. Tai bu
vo visiems jau žinomas Kon
kolausko "donosas" ant kun. 
Olšausko. Kur ji tą donosą 
sučiupo, ar ji gavo jį iš rusų 
valdžios, ar pavogė stačiai iš 
Konkolausko, ji ligi šiol da 
nepaaiškino. Iš kitos gi pu
sės Konkolauskas jau kelis 
kartus aiškino, jog tas "do
nosas" buvo parašytas juo
kais ir ten pat numestas. 
Nors nė "Lietuva,” nė nie
kas kitas ligišiol da nepriro- 
dė. kad jis buvo rašytas su 
kitokiu tikslu, tečiaus visi 
tautiški ir klerikališki orga
nai pradėjo šmeižti socijalis
tus. prikaišiodami jiems prie 
kiekvienos progos Konko
lauską. kaipo tikrą šnipą. 
"Pirmyn" tokį begėdišką 
šmeižimą pavadino andai 
"literatišku banditizmu." Ir 
reikia pripažinti, kad var
giai butų galima tinkamesnį 
vardą jiems musų kalboj su
rasti.

Pakėlus dabar Konkolaus
ko klausimą iš naujo, litera
tiški banditai varo savo juo
dąjį darbą toliaus. Daleis- 
kim. "Kovoje" dabar tilpo 
Waterbury’o socijalistų 
kuopos pranešimas, kur 
smulkiai ir dagi su liudinin
kais nurodoma, kaip tas do
nosas atsirado. Pranešime 
aiškiai sakoma:

"34 L. S. S. kuopa sušaukė tam tik
ra susirinkimą ištyrimui ant vietos 
minėto skandalo tuo tikslu, kad vi
suomenei išaiškinus tikra skandalo is
torijų... Į minėta tyrinėjimo posėdį 
buvo užkviesti visi, kurie dalvvavo 
rašyme tos garsios ’zajavlenijos.’ kai- 

I po liudininkai: Juozas Mikelionis
’ (kurio grinčioj toji kanceliarija bu- 
vo).Vincas Volkovickas, .Tonas Volko- 
vickas. Antanas Žakevičius. Marty
nas Truska. Vincas Radzevičius ir Vi
ktoras Radzevičius (nei vienas jų nė
ra socijalistas). Jie visi maž-daug 
vienodai liudijo sekančiai:

"Buvęs tai subatos vakaras, kuomet 
jie susirinkę pas Juozą Mikelionį, 
parsinešę ’dinerkę’ alaus, šnekučiavo- 

' si ir galų gale susiginčijo, katras ge
riau bei formališkiau moka rašyti o- 
ficijališkus prašymus bei skundus ru 
su kalba į rusų valdžią. Tarp tokiu 
rašinėjimų J. Konkolauskas parašė 

; minėtą ’zajavlenija’ ant kun. Olšaus- 
i ko.../Visi tie ’zajavlenijų’ rašytojai 
išsiskirstė antrą valandą naktį, pali- 

l kdami ten ant stalo visas ’zajavneli- 
: jas.' tarp kurių ir J. Konk. ’zajavle
nija' buvo.”

Prie to da Konkolauskas 
tvirtina, kad susėdus jiems 
tas "zajavlenijas” rašyti, 
Juozas Mikelionis, kuris y- 
ra didelis "patriotas" ir Ba
lučio draugas, paklausęs: 
"Kaip reikėtų rašyti skundą 
rusų valdžiai, nadėkim. ant 
kun. Olšausko?" Taigi jis. 
Konkolauskas ir parodė 
kaip. Taigi labai gali būt. 
sako L. S. S. 34 kuopa, kad 
čia buvo stačiai provokacija. 

, Konkolauskas buvo kaip ir 
paragintas parašyti ant 
kun. Olšausko skundą, kad 
paskui, tuo skundu pasire
miant, anšmeižti socijalistus ėjo Kraujas..o jis veae mi- ^ . . . . . .griuvo lavonai: ar pepesų smpais, kas ir buvo padary-

Kas netinka Mikės cenzūrai.
Šiomis dienomis "Kelei

vio” redakcijon atėjo sugrą
žintas iš Lietuvos "Keleivio” 
Kalendorius 1914-tiems me
tams. Kalendorius buvo 
išsiųstas iš Chicagos. Siun
tėjo vardas ir antrašas toks: 
Ivanauskis Jonas. No. 858 
W. 33-d st., Chicago, III. 
"Keleiviui" ii sugražino ma- 
tomai dėlto, kad "Keleivio" 
konverte buvo siunčiamas. 
Ant koncerto prispausta 
francuzų kalba antspaudą: 
"Refuse pa r la Censure." 
Vadinas, siuntinys uždraus
tas cenzūra.

Peržiurėjus sugrąžintąjį 
kalendorių pasirodo. kad 
musų Mikės cenzūrai nepa
tinka visas "Darbininkų 
Kalendorius." kur paminėta 
svarbesni nuotikiai iš kovos 
darbo su kapitalu bei vald- 
džia. kaip antai žudymas re- 
voliucijonierių. šaudymas 
darbininkų, minių sukilimas 
ir t.t. Išbraukyta visa dvy
lika mėnesių.

Toliaus tai gudriai (o gal 
girtai) cenzūrai nepatinka 

eilėse "Ūžkit, kaukit" šie žo
džiai: "Puls karaliai ir po- 
valiai Romos popams reikės 
pulti" (pusi. 44). Tas irgi 
perbraukta.

Toliaus ji randa "nelegali- 
šku" straipsnį "Ilga, tvirta, 
plati darbininko nugara." 
nes vienoj vietoj tenai pa
minėta žandarai ir monar
chas:

"Valdonai turėjo savo žandarus, sa
vo teisėjus, savus kalėjimus ir bude
lius, kad tie turėtų tą plačią palinku
sią darbininko nugarą ir neduotų jai 
išsitiesti, nes tas galėtų užkenkti va
žiuojančiam ta nugara monarchui." 
f Pusi. 84-85.)

Bet už vis baisiausia Nie- 
mojietvskio novelė "Ponas 
Jėzus Varšavoje.” Caro žan
darai tenai taip sužvėrėję, 
kad ir p. Jėzų areštuoja. 
Mat Jėzus išsiprašė pas Die
vą, kad jį leistų pažiūrėt, 
kas dedasi ant žemės. Die
vas pagalvojo, pagalvojo ir 
tarė: "Eik, nedraudžiu." Ir 
ponas Jėzus išėjo ant žemės. 
Atėjo jis Varšavon.

"Eina, eina, o čia staiga sulaiko jį 
patrulė: ’Kudy liezež? A pasport 
majieš?’ Kaip žinome, neturėjo. Už
tat norėjo jį ant vietos sušaudyti. O 
kad visai padoriai išrodė, tat sukulė 
šautuvų kulbėmis ir įdavė miestsar- 
giui. kad nuvestų policijon.

"Miestsargis tuoj apieškojo jį ir 
labai iškeikė, dargi apkumščiavo už 
tai. kad nieko neturėjo prie savęs. 
Paskui nuvedė jį kanceliariion. kad 
surašyti protokolą. Bet kad visi vir- 
šinfnkai buvo išvaikščioję, tai pasodi
no jį arestan...” (Pusi. 9b.)

Čia jau sėdėjo keliolika 
žmonių, tarp jų buvo ir ke
liatas socijalistų. Jėzaus nie
kas nepažino. Visi manė, 
kad paprastas žmogus ir 
pradėjo klausinėti, už ką jį 
areštavo, 
sakinėjo.
Vienas iš socijalistų jam ai
škina:
"Draugei verksmu čia nieko neįveik

si, čia reikia kieta širdis turėti! Skau
džia mus, lenkus, oi, skaudžia! Tai
gi męs nesiduodame ir darome visuo
tiną streiką. Kareivija šaudo gatvė
se, kazokai lupa bizūnais, fabrikan
tai slegia, o paskui — vieni jų nori 
tvirtai stovėti prie sosto, kiti tvirtai 
prie Durnos, kiti vėl nori tvirtai sto
vėti prie to. kad tik ramu butų, o dar 
kiti kalba, tik iš tų kalbų nieko neišei
na." (Pusi. 91.)

Jėzus klausės ir verkė. Pa
skui rašo lenkų arcivysku- 
pui Popieliui laišką, kad tas 
užsistotų už nekaltus žmo
nes, kad lieptų general-gu- 
bernatoriui Skallonui išsi
nešti su visa savo kareivija 
ir t.t. Bet arei vyskupas 
jaučiasi esąs per didelis po
nas Jėzaus laišką 'skaityti. 
Jis paduoda jį kanauninkui 
Mscichowskiui. Kanaunin
kas perskaitęs nusišypsojo 
ir įmetė gurban.

Ir kažin, ar išeitų Jėzus 
kada nors iš kalėjimo, jeigu 
susirinkę socijalistai su dar
bininkais neišlaužtų kalėji
mo durų. Paliuosavo visus 
kalinius. Su kitais išeina ir 
Jėzus. Pasisveikinęs, pasi
bučiavęs su darbininkais, 
jis iškelia raudoną vėliavą ir 
atsistojęs pradeda juos ves
ti.

"Sudundėjo gatve, pasigirdo šaudy
mas, pasiliejo kraujas..jis vedė mi
nias, nors ;

Jėzus nieko neat
tik labai verkė.

l

ta. Manoma, kad tas pats 
Mikelionis Konkolausko raš
tą ir pasiuntė "Lietuvon,' 
nes. kaip liudininkai paro
do. visų jų rašiniai paliko 
pas Mikelionį. Ir kada da
bar kuopos susirinkiman tą 
patį Mikelionį pašaukta if* 
paprašyta paaiškinimo, kaip 
ten su tuo "donosu" buvo, jis 
atsakęs: "Vietoj sakyti ką 
nors apie tą laišką, aš prisi- 
imu pusę kaltės ant savęs.”

Tai kogi daugiau reikia? 
Žmogus pats prisipažįsta, 
kad jis tiek pat kaltas, kiek 
ir Konkolauskas. Ir iš to vi
sko aiškiai matyt, kad tas 
"donosas” buvo parašytas 
ne su tuo tikslu, kad jį nu
siuntus rusų valdžiai, bet su 
tuo. kad parodžius, jok "aš 
mokytas." Taigi tuščias, 

vaikiškas darbas. To nesu
prasti. reikėtų besmegenio 

žmogaus.
O tečiaus "Lietuva,” pers

kaičius tokį Waterbury’o so- 
cijalistų kuopos paaiškini
mą. vietoj prisipažinti prie 
savo klaidos ir atsiprašyti 
prieš visuomenę, kad ji jai 
taip begėdiškai melavo, tvir
tina ir toliaus savo pasaką, 
ir toliaus ji varo literatišką
jį banditizmą. Tik pasiklau- 
sykit. kaip 15-tam savo nu- 
merije ji kalba:

"Jeigu jį (Konkolauską) privedė 
prie tokio nelemto darbo, tai privedė 
ne menamos 'patriotų intrigos prieš 
socijalistus,’ bet tasai šlykštus kurs
tymas. tasai nuolatinis žmežimas. ku
ris tuomet buvo varomas prieš kun. 
Olšauską su Tumu... Toki paskviliai, 
kaip Soc. Sąjungos išleista ir plati
nama šlykšti brošiūrėlė ’Otiec Kons
tantin'... Prisiskaitęs tų visų pliovo- 
nių, tų visų šlykščių šmeižimų, kokių 
lietuviai iki šiam laikui dar nebuvo 
matę, ir aklai tikėdamas jiems, žmo
gelis gal ir mane, kad jis gerai daro, 
tokius 'nevidonus,’ kaip kun. Olšaus
kas su Tumu, mėgindamas įkąsti. Jis 
gal būt manė, kad jis didelį patarna
vimą daro, milžinišką naudingą dar
bą atlieka, tokius 'išgamas' ir ’ — 
bernius’ mėgindamas įskųsti.”

Vadinas, "Lietuva

tenai riaušes. Už tokį "džia- 
bą" kompanijos moka ae- 
tektivams gana didelius pi
nigus. Kada pasidaro riau
šės. tuomet lengva areštuo
ti streiko vadovus už "kurs
tymą prie maišto,” tuomet 
reikia šaukti miliciją "tvar
kai daboti” ir tuomet 
riausia proga 
persekiot. Ir

’car-

žmogų, kuris, vietoje rimtųrašti uz 25c. ant metu? Taip pat ir 
su muminis jaigu žmogus ture ir ne 
norą usinioketi mokesčių paskirtus 
nog parapijos kur visi moka, tie spor- 
talai atėji nenorą usinioketi mokesčių 
bet verčiau nueiti saluni pragerti ar
ba pas mergas ten neką nešoka, ne 
žmones ir ne liasve Bet tiktai kuni
gai ir Božnieios ir Dievas. Tai pat 
ir pas mus yra, aš neuždejau ne vi- 
nam ant kaklą junga nesti, bet poro- 
pia ir poropiona, dar aš ne buvau gi
ntis: taip meldžiu suprasti pas mus 
visi žmonis poropionai moka dėl pa-j 
geibos poropios 6.00 ant metu. gubai padidinta, bet prenu-

"o deiko Laisvamones atėjės ne- i meratos kaina pasiliks ta 
ka? Laisva arba kita grieka, nodemes j P^tl. Ak3d3ngl dvigUb31 p3- 
rfera. kitoniški? x didinus laikrašti turės dvi-

"Tamistos Brolai laisvai svetimus į gubaj pag^int ir jo lei- 
.. . dimo lėšos, tai "Laisvė” pra-

’Jau būva daugiau rašita ing Jūsų ąnvn cVaifvtmn kad tip krasti apiej mani labai melagvn- b0 S<U 0 ShailĄlOjų, KdO tie

Prastas, matyt, iš "Kata-: 
liko” katalikas, kad jis sa- argumentų, bendrovės susi- 
vo "didvyrių” da nepažįsta 
ir ginčijasi, kad jie (katali
kai) jų neturį.

"Laisvė” bus padidinta.
"Laisvė” praneša, kad nuo 

gegužės mėnesio ji bus dvi
gubai padidinta, bet prenu- 

asiliks ta

rinkimuose su jo nuomone 
nesutinkančius asmenis va
dina "kiaulėmis,” "šiau- 
čiais” ir kitais panašiais e- 
pitetais. Jau toksai p. Kl. 
J. pasielgimas iš pat pra
džios parodė negalėjimą su 
juoin drauge "sugyventi.”

Ponas Kl. J. paskelbė 
"Jaun. Liet.” obalsį žmoniš
kumo ir čia pat No. 1 ant 

| antrojo puslapio kuodi- 
: džiausiai pamynė po kojų iš
tik rujų gražų obalsį, be jo
kio pamato ne tiktai įtarda- 

i mas, bet apkaltindamas išti- 
i są musų visuomenės sluogs- 
nį nesąžiningume ir tiesiog 
apšaukdamas jįjį plėšikų 
gauja. Gal p. Jurgelionis 
sugeba žmoniškumą sude
rinti su tokiu savo, kaipo re
daktoriaus, pasielgimu, bet 
męs matome tame vien prie
štaravimą ir grieščiausį ne
nuoseklumą, norą kelti mu
sų visuomenėje pagiežą ir 

riaušes, nuo kurių pastaruo
ju laiku Amerikos lietuviai 
šiek-tiek pasiliuosavo. Pana
šių "platesnių horizontų” 
skleidimas ir "dvasios drą
sos" gaivinimas, berods, 
"dar pas mus negalima sva
jonė,” ir, tikėtina, niekuo
met nebus galima, nes rim
tesnių žmonių pageidauja
ma. Męs p. Kl. J., Kaipo li
teratui ir poetui, pripažįsta
me visus jojo gabumus, te
čiaus musų planuotamjam 
laikraščiui, šalę literatų bei 
poetų, reikalingas ir redak
torius, bet tokis, kuris svars
tydamas musų visuomenės 
klausimus ne "svajotų," bet 
rimtai ir faktais rankose 
kalbėtų: svajonėms ne vieta 
apžvalgose.

Taigi, ne kas kitas, bet ti
ktai p. Kl. J. nemokėjimas 
apsieiti žmoniškai su kitais 
žmonėmis ir nesuderinimas 
principų su jųjų vvkinimu 
buvo tomis priežastimis, ku
rios neleido mumis toliaus 
su p. Kl. J. darbuotiesi.

Apibriežtieji "Jaun. Liet." 
tikslai, augščiaus minėtieji, 
kaip buvo, taip ir pasiliks 
vadovaujančiąja musų žvai
gžde. "Biznio” daryti "Jaun. 
Liet.” męs nemanome. Jei 
bus pelno, jisai visuomet vi
sas eis laikraščiui visais at
vejais pagerinti. Pažangio
sios pakraipos nemanome iš
sižadėti. Ką naudingo įne
šė p. Kl. J. musų darban — 
labai jam ačiū, ir stengsi
mės, vengdami padarytų 
klaidų, geruoju pasinaudoti. 
Visokius klaidų nurodymus 
ir pasergėjimus patįs visuo
met su padėka priimsime n 
stengsimės panaudoti. Ži
noma, valandėlei darbas, a- 
čiu šiam nemaloniam nesusi
pratimui, susitrukdė. Te
čiaus tikimės artimoje atei
tyje tą vietą atitaisyme, ir 
"J. L." pasidarys centru vi
sų musų gabesniųjų litera
tų ir pažangiosios visuome
nės, o ne vieta "dvasiškam 
nusisumui."

Labai mums nemalonu bu
vo šisai raštelis išleisti vie
šumon
Kl. J. užsikarščiavimas mus 
prie to privertė. Dar labiau 
gailimės, kad turėjome ne
laimę arčiaus susipažinti su 
p. Kl. J., kuris jau, regis, v- 
ra plačiai žinomas musų vi
suomenei, kaipo ypata nega
linti ilgesniam laikui dirbti 
be intrigų, be didesnio ar 
mažesnio skandalo atsiski
riant. Tai, drauge su p. Kl. 
J. žinomu principų nepasto
vumu ir temperamento kar
štumu, turėjo būti mums iš- 
anksto persergėjimu, bet, 
anot patarlės, jei žinotum, 
kad pulsi, tai aplenktum tą 
vietą arba atsisėstum.

Atsiprašydami gerb. vi- 
menės už šio, mums patiems 
nemalonaus, dalyko iškėli
mą, pasiliekame

Su pagarba,
"Jaunosios Liet.” Valdyba:

Pranas Kibartas, pirm., 
P. Mulevičius, rast.

ge
st reikierius 
kapitalistų 

laikraštija visuomet apkal
tina darbininkus.

Kuomet detektivai atlie
ka provokacijos darbą, kuo
met policija areštuoja strei
kuojančius darbininkus ir 
daužo jiems galvas, streik
laužiai automobiliais va- 

i žiuoja į darbą. Nors jie pa- 
; prastai nuvažiavę nieko ne- 
• dirba. bet mašinos ūžia, 
žmonės juda ir išrodo, kad 
fabriką eina.

Taigi, iškur tokie streik
laužiai gaunami? "Tėvynė" 
paduoda iš Hunterio straip
snio ištrauką, kur tas soci- 
jologas nurodo šalitinius. Jis 
sako:

"Vienas agentas, veikiąs West \ ir- 
ginijoj ir Coloradoje. liudija, jog jis 
priėmė darban 5,000 streiklaužių. Ki
tas agentas prisipažino, kad jis pa
rūpino vieno tiktai streiko laike 1,000 
žmonių. Dar kitas liudininkas sako, 
kad viename dideliame musų streike 
buvo pakviesta 2.000 apsiginklavusių 
detektivų. o keli šimtai detektivų pa
siųsti ’dirbti’ tarp pačių streikierių. 
Leroy Scott, kelintas metų tam at
gal. magazine 'The AVorld’s Work' ap
rašinėjo vienos didelės streikų-laužy- 
mo agentūros veiklumą. Jis prirodė. 
kad toji agentūra turėjo 35.000 sa
vo žmonių, o agentūros vedėjas tu
rėjo ryšius dar su 7.000 ar 8,000 kitų 
žmonių. Laike vieno trumpo strei
ko jis parūpino 5.000 streiklaužių, ir 
jo uždarbis iš streikų laužymo yra ly
gus Suvienytų Valstijų Prezidento al
gai. Iš to galima numanyti, koks v- 
ra nepaprastai didelis pelnas iš šito 
komercijos budo. Ir ištikrųju jie už
dirba milžiniškus- pinigus, kas mato
ma iš to. jog jie moka savo žmonėms 
nuo S2 iki S3 uždieną.o fabrikantas 
tokiems agentams moka po S5 už vie
ną streiklaužio darbo diena. Žinoma, 
tokių agentų uždarbis priklauso nuo 
darbininkų skaičiaus ir tokių agentū
rų bizniu yra stengties kuodaugiausia 
streiklaužių darban įstatyti. Agen
tūra. galinti pastatyti prie darbo 1- 
OOO streiklaužių ir per juos uždirbti 
82.000 per dieną, daro nepaprastai di
delę apyvartą."

Taigi pasirodo, kad yra 
tam tikros kompanijos, ku
rios užlaiko streiklaužius ir 
daro iš to puikų biznį.

Kalbėdamas apie detekti- 
vus, Hunter nurodo, kad tie 
niekšai padega namus, ar
do geležinkelius, padelioia 
dinamitą ir risus tuos dar
bus suverčia ant streikierių. 
Už tokius darbus paprastai 
areštuojami streikų vado
vai. o detektivai eina prieš 
juos liudyt, 
kompanijos 
užmoka. Tik Mihvaukee’je 
tiems niekšams nepasisekė, 
kada miesto valdžia buvo iš 
socijalistų. Laike moulde-1 
rių streiko tokių detektivų 
buvo areštuota tenai net 40 
ir buvo atiduoti teisman. 
Teisme išsiaiškino, jog du 
detektivai buvo pargabenti 
iš Chicagos atlikti žmogžu
dystę. už ką jiems buvo mo
kama po 820 į dieną. Ir žmo
gžudystė įvyko: nužudyta 
streiko vadovas Peter J. 
Cramer.

• Kituose gi miestuose, kur 
valdžia demokratų arba re- 
publikonų rankose, tenai 
tokie detektivai veikia iš 
vien su policija. Jie rašinė
ja "juodrankiškus” laiškus, 
jie paskui jieško kaltininkų; 
jie kelia riaušes ir areštuo
ja už tai streikierius: jie di
džiausi kriminalistai, bet 
niekad nebaudžiami, nes 
tarnauja kapitalistams ko
voj prieš darbininkus.

i

ge
riau apie to donoso atsiradi
mo priežastį žino, negu vie
tos žmonės, kurie buvo to 
atsiradimo liudinininkais; 
ji geriau žino, negu Juozas 
Mikelionis, kurio namuose 
visa ta komedija atsibuvo. 
Visi tie žmonės liudija, kad 
to "donoso" atsiradimo prie
žastimi buvo "dinerkė" a- 
laus: šeimininkas Mikelio
nis pats sako, kad pusė kal
tės tame yra ir jo, o "Lietu
va” ginčija: Ne. netaip bu
vo. Socijalistai tame kalti. 
Jie išleido knygutę "Otec 
Konstantin,” tas ir pakurs
tė Konkolauską donosą ra
šyt.

Ar girdėjot tokį stebuklą: 
"Otec Konstantin” knygutė, 
kuri išėjo puse metų vėliau, 
negu "donosas" buvo para
šytas. pakurstė jį parašyt.

Matyt, jau protas aplei
džia tuos begėdžius.

Iš kur gaunami streiklau- 
ziai?

Turbut retai kam šitas 
klausimas ateina galvon. O 
jis gana svarbus. Daleiskim, 
vakar sustreikavo X kompa
nijos darbininkai, o šiandien 
jų vieton atgabenta jau 
streiklaužiai. Iš kurgi juos 
ištraukta? Nejaugi jie sė
dėjo už fabrikos ir laukė, 
kada seni darbininkai išeis 
streikan? Ne! Streiklau
žiai paprastai būna ne vieti
niai žmonės, bet dievai žino 
iškur atvežti. Ir kaipgi 
kompanija taipgreit juos su
randa? Kas jai pasako, kur 
jų jieškot? Ir tokie streik
laužiai paprastai esti gink
luoti. streikieriams juos už
kabinus jie tuoj šaudo, bet 
retai kada būna areštuoja
mi. Taigi pasirodo, kad 
streiklaužiai nevisai papra
sti žmonės, jie nėra paimti 
nuo gatvės išalkę darbinin
kai. Ar nebus tai tik kokia 
organizuota ir slaptai užlai
koma niekšų gauja?

Taip ir yra.
Štai kongreso komisijai 

tyrinėjant Michigano varia- 
kasių streiką keliatas detek
tivų prisipažino, jog kompa
nijos samdo juos su tuo tik
slu, kad apsiginklavę eitų į 
streikierių minias ir keltų

i
I

• grekus graitai matotę, bet meldžiu
| širdingai pavaizeti ant savies

laikrašti apiej mani labai melagvn-: . -
gai ir ne teisingai bet tegul bus Die- . pasistengtų parinkti naUJU 

; vu ant garbes." prenumeratorių.
Kas nors pradinę kaimo! 

j mokyklą yra lankęs, tas ma- Į 
tys, kad kun. Jonaitis nežino Į 
net kur raštiškus ženklus 

nigas neturėjo proso? lietu.: krasuja rengiasi pažymėti: 
viii rašvbos ir kalbSs išmok- ,P;™OS Gt'guze? švent« tam' 
ti, gal Jis mokinosi svetim- t!kTa,&
taučiušaliie Bet tuomet iis riais- Keleivis’ Kova» ! įaucių bdiije. nei įuomei jis ••p:rrnvn» į-ptin^ išpiti ta paturėtu žinoti nors kur rašti-! F.um>n. ketina išeiti tąsa 
skus ženklus vartoti. : valt* P?dldlntl ir

, .. gražiai iliustruoti.Laisves redakcija vadi- *_________________________
na ji svetimženkliuose "gra- 
motntf’ kunigu ir apsiima Polemika 
siųsti jam savo laikrašti uz * v. 
25c., "lai kunigėlis nors ra
šybos pasimokina.” 
daug galėtų iš jos pasiiųo- 
kinti.

Gal kas pasakys, kam čia 
taip daug apie tokį papras-

Gegužiniai numeriai.
Kaip kas metai, taip ir ši 

met lietuvių darbininkų lai

I

Ir jis; ir Kritika

už ką jiems 
vėla riebiai

"Gramotnas" kunigas.
"Laisvės” 27-tam numeri- 

ie tilpo įdomus kun. Jonai
čio iš So. Omaha laiškas. Sa
kom įdomus, nes jis parodo, 
kiek "dvasiškas vadovas” v- 
ra "išsilavinęs.” Jis netik 
gerai rašyt nemoka, bet ir 
minties nemoka aiškiai iš
reikšti. Štai kaip tas kun. 
Jonaičio laiškas skamba:

"Atsisanku, jog No. 23 siu metu 
būva netaisinga korespondencija iš So 
Omaha apie vietini kleboną. Kad ku
nigas neduda ir nedalaidzia zmonims 
dusias isgani, jugu ani neusimoka, uz 
korteles.

”.Tusu korespondentas klista ir la
bai moluja, kad gali ne prilaisti ing 
spovednies — išpažintis be pinigu.

"Gerai Ponai Laisvai meldžiu .Tu
su pusunsti man šova gerbimą laik-

"JAUNOSIOS LIETUVOS" 
IR p. Kl. JURGELIONIO 

REIKALE.
tą dalyką kalbėt: Beveik visuose Amerikos

Taip, jei šį laišką butų ra-į lietuvių laikraščiuose pasi- 
šęs koks angliakasys, tuo- rodė pranešimas, kad p. Kl. 
met jis butų paprastas daly- Jurgelionis, buvusis, arba 
kas. Kad darbo žmogus ne- kaip jisai tame pranešime 
moka gerai rašyt, tai nie- pats pasirašo, "prašalintasai 
kas negali iš to stebėtis. Bet \ 'Jaunosios Lietuvos’ redak- 
dabar tokį laišką rašo kuni- torius,” apskelbia visuome- 
gas, ir jeigu jis nemoka ge- nei. kad "Jaunoji Lietuva” 
rai rašyt, tai mums jau svar- nebegvvuosianti tokia, ko- 
bu. Męs žinom, kad kunigai kia jisai, p. Kl. Jurelionis, 
tamsioj minioj turi da dide- buvo užbriežęs; kad jąją pa
le įtekmę. Jie mokina žmo- smaugė tie "gyvenimo puvė- 
nes. Jie sako pamokslus,! šiai,” kuriuos p. Kl. Jurg. a- 
jie nurodo žmonėms, kokius, pibudinęs "J. L.;” kad "pla- 
laikraščius skaityti, kokių tesnius horizontus atskleis- 
ne. Ir tamsus musų žmonės ti, dvasios drąsą gaivinti ir 
jiems šventai tiki. nes, jų minti gilinti ris dar pas mus 
nuomone, kunigai yra augs- negalima svajonė, ir tai, kas 
to mokslo žmonės — jie ris- jauna dvasioj, turi užleisti 
ką žino. Šis gi Jaiškas paro- vieta dvasiškam nususi- 
do, kad tūli kunigėliai nemo- mui:” kad "Jaun. Lietuva” 
ka da gerai rašyti. Vadinas, vien vardu busianti tokia, 

_____i vardas busiąs p. 
geresni, Kl. Jurg. ir "visai neskait- 

. jš tų lingai jaunai Lietuvai tik 
laikraščių jiems reikia da karčiu priminimu jos panie- 
daug pasimokyti. kinimo.” Pranešęs visa tai

------------- p. Kl. Jur. atšaukia visus jo- 
Kutru ir Konkolauską jie jo pakviestus bendradar- 

neturį.----------------biauti rašvtoius ir apgailės-
Didžiasusis paleistaburnis taujančiai užbaigia: "Kažin 

ir pliuškius -Katalikas’ 12- ar.§aI®?>me kuomet pasijus
tam savo numerij'e paraše a- 11 >dealiame lizde.
pie "Laisvę” šitokią pasta- Kadangi visa tai, krūvon 
bą: į suvedus, meta šešėlį ant

"Šis laikraštpalaikis. persikraustęs • "JaUnOSlOS LietUVOS” leidė- 
Brooklynan, ėmė sketerioties. kai kad I • • V1'ąns. Amprįknq
durnaropių primaumojęs. Jam nie- -1Ų U Viešai, VISOS AmeriKOS 
kas nepatinka: nei kiti laikraščiai, nei j lietuvių VISUOmenėS akwei- 

Žaizdoje, įtaria jups pažangos 
dingiausias. Ar tik neatjaučia sau... Į bei kultUTOS priešais eSan- 
raPjudoj1’”5’ Su Dede Samu iuk "e čius, o iš kitos pusės deda 

"Kova,” pasipiktinus to- ant paties p. Kl. Jurgelionio ’ 
kia šlvkščia to špitolninko iga*v vainiką kankinio, 
kalba, pastebėjo, kad jis tur- nuo laikraščio leidėjų nu- 
but mano "Laisvę” valdžiai! kentėjusio uz pažangios įde- 

i skųsti, nes tai paprastas ka- i skelbimą — tai męs, ze- 
talikų darbas daryti ant so-iP1^1?5 pasirašiusieji, nors 

i cijalistu donosus. į ^a^ai mums tai nemalonu, e-
Taigi 15-tam savo numeri- ■ !a™e Paversti .tarti keliate 
"Katalikai” atsako- įžodžių, nušviečiančių teism- 

J€L KatallRas atsako. ~ musu nuomone dalvkų
Susimildami, nenusigąskite. Męs • . *■ ™

tokiais dalykais neužs i minėjam. Męs StOVJ IT p331SKinanClŲ tlKr3- 
neturime Kutrų, Konkolauską etc. sjas priežastis p. Kl. Jurge- 
Męs esame huosi nuo tu tautos para- rzitą” e įlionio prasalmimo iš Jau-

Taip, Kutrų jus neturit; nosios Lietuvos” redakcijos, 
bet jus turit Krasnickus iri Tardamiesi leisti "Jaun. 
Bukayeckus, kurie buvo du- Liet.” šio laikraščio leidėjai 

turėjo omenije suteikti mu
sų visuomenei rimtą, kaip 
mokslo, literatūros, taip ir 
visuomenės reikalais besirū
pinantį mėnesinį laikraštį. 
Redaktorium buvo nutarta 
pakviesti jau žinomą musų 
visuomenei savo literatiš
kais ir kitokiais gabumais p. 
Kl. Jurgelionį. Tuos p. Kl. 
J. "kitokius gabumus” bend
rovė iš pat pradžių skau
džiai at jautė ant savo kailio. 

Nežiūrint savo viešai pa
skelbtojo "žmoniškumo" p. 
Kl. J. savo santikiuose su 
bendrove netik neparodė to
jo žmoniškumo, bet. atpenč, 
leido bendrovei pažinti jįjį, 
kaipo labai mažai mandagu
mo ir išauklėjimo turintį

dvasiškam
kad "Jaun. Lietuva

------- ------ ---------------------- ----------- - ------------------ 7 y A 
iie negali tuomet spręsti ir bet tasai 
kurie laikraščiai 
kurie blogesni, nes

daug pasimokyti.

syk įskundę "Keleivį” val
džiai; jus turit Oną Alytie- 
nę, kuri slapta moka skųsti 
socijalistiškus laikraščius 
krasai; jus turit p. A. Ra
manauską, kuris tą pačią 
"Laisvę” buvo apskundęs 
valdžiai; jus turit garsų Ba
jorą, kuris rašinėja rusų 
valdžiai donosus ant "Rygos 
Naujienų” ir progresyviškų 
draugijų; pagaliaus jų turi
te ir didį daktarą Stankų, 
kuris skundžia valdžiai "Dil
gėles.”

Taigi ”Kova" neklydo sa
kydama, kad katalikai su 
tautiečiais papratę skųsti 
valdžiai socijalistiškus laik
raščius ir rašyti ant jų do
nosus.

i i
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vien perdidelis p.
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Muša darbininkus.
Kitokių darbų šioj apy

gardoj nėra, kaip tik anglių 
kasyklos. Kada bedarbė di
dinasi, tai bosai darosi žiau
rus. Štai nesenai kasykloje 
No. 9 bosas B. Morris sumu
šė lietuvj Vincą Rūtą. Mat, 
lietuvis pareikalavo uždirb
tų pinigų. Bosas ir rankas 
pakratė: no-no-no! Tarpe 
jų kilo barnis. Bosas kirto 
V. Rūtai per žandą. Lietu
vis nieko nelaukdamas pa
griebė bosą už čiuprinos ir 
pasiguldė. Paleistas bosas 
pribėgo prie telefono ir pa
šaukė kasyklų superinten
dentą. Superintendentas at
ėjęs klausinėjo, iš ko toji 
muštynė kilo. O bosas Mor
ris pasiėmė štangą ir taip 
kirto per galvą V. Rūtai, 
kad vargšą darbininką turė
jo išnešti iš kasyklų pusgy
vi. Rūta padavė bosą j tei
smą. Byla atsibus 4 dieną 
gegužės. Bosas nori taikytis 
ir siūlė 50 dol. dovanų; bet 
darbinikas ant to nesutinka 
ir varys bylą. Nors lietuvis 
darbininkas biednas ir netu
ri iš ko pasisamdyti advoka
tą, bet girdėjau, kad lietu
viai socijalistai pasirūpins 
padaryti kolektą ir duos pa- 
gelbą tautiečiui.

Musų boseliai labai pri- į 
pratę prie magaryčių. O 
kas pripratino? Ugi tai mu
sų lietuviai. Mat geresni i 
darbą gaus. Vietoj geres
nio darbo, gauna kumšti.

T. K. P—nis.

ninkus jau išmokino būt asi- lės nuvažiuot drg. Grigaitis metų sukėlė streiką indie- pri 
lais. O jeigu darbininkai 
pasipriešina, tai juos muša 
aršiau, negu asilus. Pasišau- 

Įkę policiją buožėmis daužo 
galvas, o kunigas sumuštam 
aiškina: „Ką Dievas myli, 

j tam ir kryželj duoda.”
Vietinis kunigas su savo 

armija visokiais budais per
sekioja M. Mockų. Du kar
tu jau buvo traukęs jj teis
man, bet nieko nepešė, tik 
daugiau bedievių pridarė, 
nes pats kunigas aiškiai pa
rodė, kad Dievo galybė yra 

; mažesnė, negu teisėjo. Ne 
!pas Dievą šaukiasi, kad be
dievius nubaustų, bet pas 
teisėją. Dabar katalikai 

i pradėjo leisti paskalas, buk 
Mockus vien tik šmeižia Ro- 

( mos katalikų tikėjimą, o 
pats jo nepažjsta. Taigi da
bar Mockus savo balbos fa
ktus atspausdino ant lape
lių ir liepė kožnam nueit 
pas kunigą ir persitikrinti, 
ar ne taip yra. Lapeliuose 
buvo daug ištraukų iš bibli- 

i jos, o tarp kito ko ir kelia- 
tas faktų, kad katalikų 
dvasiškija priešinga progre
sui Pavyzdžiui, kada buvo 
išrasta spauda, tai Londono 
vyskupas persigandęs pasa
kė: „Męs turime kokiuo nors 
budu šitą velnišką išmislą 
panaikinti, nes kitaip jis su
naikins mus.” Toliaus jdė- 
ta ištrauka iš „Chistian Ad- 
vocate,” kur skaitlinėmis 
nurodoma, kokia tamsybė 
viešpatauja tarp žmonių, 
kur yra daug dvasiškijos. 
Štai kaip toji ištrauka skam- 
b s. •
”6131 Mokytojų, 190,000 

nemokytų, riename mieste.
„...Romoje yra 30 kardino

lų, 35 vyskupai, 1.469 kuni
gai, 2,382 zokoninikai ir 2- 
215 minyškų. o tečiaus 190- 
000 gyventojų negali nei 
skaityt nei rašyt. Jei šitaip 
yra ten, kur tokis didelis 
skaitlius gyventojų yra pa
mokslininkais ir mokyto
jais, tai koks tur būt baisus 
netikumas Romos katalikiš
kos irednės apšvietimo „

Toliaus seka ištrauka iš 
žinomo filozofo Ingersolio 
raštų, kur nurodoma, kaip 
kunigai apgaudinėja žmo
nes, liepdami jiems badauti 
ir skursti, o patjs kraunasi 
turtus ir gyvena pertekliuo- 
se. Ingersolis sako šitaip:

„Rodos, sako mus kunigai

THOMAS, W. VA.
Skarlatinos epidemija.

Šitam miestelije labai iš
siplatino skarlatina, nuo ku
rios daugiausia kenčia maži 
vaikai. Beveik kas dešim
tas namas uždarytas, kur 
nejleidžiamas niekas. Vai
kai jaunesni kaip 18 metų vi
sai neleidžiami ant gatvės. 
Jeigu kokj pagauna, tai bau
džia nuo $2.00 iki $5.00. Tai
pogi šaudomi yra šunjs ir 
katės. Toji liga paeina nuo 
nešvarumo, nes čia visokie 
mėšlai voliojasi ant gatvių. 
Taipgi miestukas neturi ge
ro vandenio. Vanduo se
miamas iš kasyklų, visai ne
švarus, sulfuruotas. Moky
klos jau 3 savaitės kaip už- (nerisi yra platintojais tam- 
darytos, o taipgi krutamieji —--------------- -------- -
paveikslai ir bažnyčios. 
Tamsus žmonės labiausia 
nusiminė, kad jiems bažny
čias uždarė; kiti mano net 
protestuoti, nes nematysią 

kaip Kristus per Velykas 
kelsis iš numirusių.

Su bažnyčia tiek to, bet i 
gaila, kad turbut užkenks 
prakalboms, kurias L. S. S. 
206 kp. mano rengti drg. 
Pruseikai ant 25 ir 26 balan
džio. M. L. Balčiūnas.

I

sybės; męs norėtume tikėt j 
tai, bet nematome jų darbų, 
negalime džiaugties viena 
vilčia. Jeigu mus kunigai 
ištikro yra draugais žmonių, 
tai męs norėtume matyti 
darant tai, ko jie mokina ki- 

į tus:
”1. Kad butų doraus gyve

nimo, negirtuokliautų ir ne
krautų taip žemiškų turtų, 
nuo kurių gina kitus.

”2. Kad savo mokslą rem
tų ne ant pasakų ar išmislų, 
bet ant tikros teisybės.

„3. Kad jie bedievio neiš
mestų iš eilės savo artimo ir 
nebūtų priešingais savo pa
čiu mokslui.

„Jei šitą musų kunigai 
seks, tai matysime tikrai, 
kad jie myli savo brolius ir 
jiems trokšta labo; bet kol 
jie skųsis, kad jie neišsimai
tina su $100.00 per mėnesį, 
kuomet kiti su $10 savaitėje 
tur visą šeimyną išmaityt, 
tai męs vis vadinsime juos 
siurbikais prakaito savo 

brolių, ar jie šauks mus be
dieviais, ar kaip kitaip.”

Turėdami tokius aiškius 
faktus prieš akis, musų ku
nigėlio .klapčiukai nebežino 
nė

DETROIT, MICH. 
Lasvamanių prakalbos. 

Balandžio 5 dieną buvo 
laisvamanių prakalbos. Kal
bėjo M. Mockus ant dviejų 
temų . Pirmoji tema buvo: 
„Kodėl Jėzus jojo ant asilo 
j Jaruzolimą?” Skaitė iš
traukas iš Romos katalikų 
šventraščio ir kritikavo jj. 
Tai buvo verbų nedėldienio 
vakare. Skaitė ir šios die
nos evangeliją. Mat. 21:1-11. 
Pasirodė, kad Jėzus ant syk 
jojo ant dviejų asilų.

Pertraukoje „Kunigas 
Bimba” sakė „pamokslą” a- 
pie „Cnatą.” Publika labai 
saldžiai juokėsi, net geri ka-, 
talikai juokėsi. Buvo ir de
klamacijų. Antru kartu M. 
Mockus kalbėjo: „Kas šian
dien jodo ant dvikojų asi
lų?” čionai davė pipirų po
piežiui, kardinolams, vysku
pams ir kunigams užtai, kad 
jodo ant katalikų pasižabo
ję juos rašančiais ir škaplie
riais. Tikinčius darbininkus ką, užklausdama, ar negalė- 
prilygino prie asilų, ant ku- tų drg. Grigaitis ar kas ki- 
rių ir kapitalistai jodinėja, tas atvažiuot pakalbėt. Drg. 
Kunigai nuo mažens barbi- Šileika tuoj atsakė, kad ga-

ką sakyt.
- F. Mažamokslis.

KEWANEE, ILL. 
Nemalonus atsitikimas.

Vietinė socijalistų kuopa 
sumanė parengti 19 balan
džio prakalbas ir parašė 
Chicagon drg. Šileikai laiš-

vosi ilgos diskusijos, tik gai
la, kad pas mus atsiranda 

j klasimų. Pavyz
džiui, vienas tautietis atsi- 

tojas bus, pasisamdė salę, jų prisidėjo ir angliakasiai. Įgitacijos kaip raštu taip irį minęs pernykštį sniegą, pra- 
— j—= —i-iv:-----  Policija su dragūnais juos gyvu žodžiu, o musų eilės T *>—:

šaudė, kišo j kalėjimus, kad tuoj pasidvigubintų. Tho- 
greičiau streiką nuslopinus, mas’o draugai tai suprasda- 
bet tas nepavyko. Žmonės mi ir pradėjo vesti agitaciją, 
matydami biaurų valdžios Parengta prakalbos ant 25 
pasielgimą sukėlė generališ- ir 26 balandžio; kalbės drg. 
ką streiką po visas kolioni-|L. Pruseika. Buvo ir Min- 
jas. Prasidėjo revoliucijo- ■ dono draugai prisirengę, bet 
ninis judėjimas. Sustabdy- į per didelis atstumas (280 
ta kasyklas, gelžkelius, gat-j mylių) nuo Thomas’o,įtaigi 
vekarius, net telegrafų ir te- kalbėtojas neapsiėmė čionai 
lefonų veikimas buvo pasi- i važiuot.
liovęs. Valdžia persigandusI Darbai eina neblogiausiai, 
apskelbia kariškąjį stovi, bet pribuvusiam iš kitur da- 

; Padidina policiją, SUmobili- rbns nplpnjrvn <ranfi
zuoja kariumenę iš vietinių 
gyventojų, ’prisisamdė rek
rutų liuosnorių ir pasiuntė 
daugiausia j Rando aukso 
kasyklų miestą Johannes- 
burgą ir jo apylinkę. Tas 
buvo daroma suvaldymui 
čiabuvių juodveidžių, kurių 
dirba vietinėse kasyklose 
keli tūkstančiai, kad nesu
kiltų jie prieš baltus. Bet 
jie nė nemanė kilti, nes ir jie 
yra' išnaudojami lygiai su 
baltveidžiais. Bet valdžiai 
labiau rūpėjo suvaržymas 
baltveidžiam teisių ir prasi
dėjo kruvina kova. Milicija 
sustabdė visus darbininkų 
judėjimus, užgynė visokias 
prakalbas, prasidėjo šaudy
mas i žmonių minias ir areš
tai nekaltų žmonių. Ant 
gatvių išėjus dviem nevalia' 
buvo kalbėt. Laikraščių re-! 
porteriai už teisybės padavi
mą buvo | kalėjimą uždary
ti ir niekas nė kokių žinių 
negalėjo hiekam paduot. 
Vietiniai ambasadoriai sve
timų viešpatysčių negalėjo 

Į sužinoti, kas darosi aplink, Į 
Streikas traukėsi apie mė
nesi laiko. Mieste pristigo 
privežamų produktų ir ba-j 
das. privertė darbininkų kle
są pasiduot kapitalistams, i 
Taip ir grjžo visi darban nie
ko nelaimėję.

Pasibaigus streikui ir lig- 
šiolei niekas da nežino, kiek į 
buvo iššaudyta žmonių; bet 
sužeistu, girdėt, yra nema
žas skaičius. Vietiniuose 
laikraščiuose nerašo, matyt, 
kad užginta.

Svetimtaučiai gyvenantie 
čionai padavė skundus už 
nukentėjimą ir blėdj. Ka-

i riškas storis dabar panai
kintas. Kaip matyt iš rie-1 
tinių žmonių judėjimo, tai 
darbininkai turės sukilti ir 
nes valdai i ar šiaiP

[susirinkimai, visuomet susi- 
renka ir moterų. Augščiau 
minėtuose susirinkimuose 

: Lukošienė perskaitė angliš
kai ir išaiškino lietuviškai 
protesto rezoliuciją; publi
ka užtai išreiškė jai ačiū del
nų plojimu. Girdėjau, kad 
tuojaus po velykų moterjs 
žada parsikvrest kalbėtoją, 
d-rę Baltrušaitienę.

Žinoma, ir čia randasi lie
tuvių, kurių protus kontro
liuoja kun. J. Židinaviče iš 
Amsterdamo. Tokie žmonės 
bijosi, kad ir naudingiausi 
darbą veikti be kunigėlio da- 
leidimo, nes mat gali būt 
smertelnas griekas.

J. Vilkelis.

5 d. balandžio, tik reikia jam 
apie tai pranešti. Taigi kuo
pa pasitikėdama, kad kalbė-

rri L. S. S. priklausančių 
bus jau 50 su viršum, o sim-čiai Natalo apygardoj, kur

jų dirba keli tūkstančiai patizuojančių yra da dau- nerimtų 
prie cukraus išdirbinio. Prie giau. Tik reikia daugiau a-

padarė apskelbimus, tuo 
tarpu drg. Grigaitis prane
ša, kad negalės pas mus pri- 
but, nes senai jau esąs ap
siėmęs Waukegane

Atsidūrėm labai 
niam padėjime.

Paskelbtu laiku 
susirinko, rengėjai 
nė ką daryt. Gėda ir pasiro
dyt prieš publiką. Žmonės 
liko labai neužganėdinti ir 
daug sugr|žo atgal. Įnešėm 
protesto rezoliuciją priešais 
Burnett’o sumanymą. Su
rinkom 205 balsus prieš j| ir 
pasiuntėm Suvienytų Vals
tijų prezidentui. M. Lakic- 
kiutė ir J. Petraitis da pa
deklamavo, bet vistiek pub
lika sumišusi ramiai nesėdė- 
jo.

Beje, 7 balandžio čia nu
balsuota, kad smukles užda
ryti. Vadinas, miestas bus 
sausas. Pijokėliams artina
si „smutkas.” Sakoma, kad 
prie saliunų uždarymo dau
giausia prisidėjo moteris, 
mat šimet Illinois valstijoj 
pripažinta ir moterims bal
savimo teisė. .. L. R—kus.

kalbėt. 
nemalO'

žmonės 
nežino

rbas nelengva gauti. 
Laikraščiai daugiausi čia 

skaitomi pirmeiviški.
J. Preikšas.

SCHENECTADY, N. Y.

įdėjo užmetinėti L. Prusei- 
1 kai, kam tos „nekaltos” Ra
manauskienės paveikslą 
„Laisvė” talpino laike Law- 
rence’o streiko. Buvo ir dau
giau panašių klausimų. Te
čiaus prelegentai atsakinė
jo aiškiai j kožną klausimą.

Viturėlis.

BEDARBĖ ARGENTINOJ.
(Korespondencija.) 

«Republika — vardas moti
niškas 
būti darbininkų gyvenimas 
žydintis, bet taip nei a.

Reikia priminti, kad Ar
gentinoj darbai priklauso 
nuo užderėjimo vasarojo, 
javų, o tas praeitais metais

čia rodos, turėtų

rtu katalikai laimėjo, kurie 
stojo už saliunus, ir miestas 
pasiliko šlapias. Na, gers ir 
melsis, kaip vyrai. Vieti
niai kunigai taipgi dėjo vi
sas savo dvasiškas pastan
gas, idant pasiliktų karČia- 
mos. Mat, apsvaigę žmonės 
geriau išnaudot, nes visuo
met tamsus. Nors ir mote
ris čia turi balsavimo teises, 
bet prisiklausiusios kunigų 
pamokslų ir jos balsavo už 
saliunus — didžiausi savo 
priešą. Tai, ką padaro tam
sumas. Kada pasirodė bal
savimo rezultatas, kad saliu- 
nai pasiliko, ant taip vadina
mo 10-th Str., kur randasi 
visa lietuvių katalikų „pa- 
tiekos” vieta, susitaisė dide
lė paroda. Visi girtuokliai, 
kurie balsavo už karčiamas, 
ėjo gatve su bonkomis ran
kose kaukdami iš džiaugs
mo, kad pasiliko smuklės, o

Kovo 29 dd vietinė L. S. S. žuvo, išimant tik kukuruzus. į karčemų savininkai — kad
154 kuopa sušaukė viešą Taigi perkūno greitumu už-1 turės gerą biznį, nes buvo

MANCHESTER, CON. 
Išvijo moterį iš namų. 
Mykolas Kasputis pridarė 

aną vakarą savo kaimynams 
daug juokų uždyką. Parėjęs 
girtas namo, sako, radęs mo
terį su burdingierium A. S. 
Ir tuojaus, kaip tikras kry
žiokas, pakėlė karę. Mote
rį išsivijo net ant gatvės. Ši
tai reikėjo šaukties policijos 
pagelbos prieš „vajauną” 
vyrą ir pribuvęs su lazda po- 

■ licijantas Campbell jj areš
tavo. Teisme Kasputis pri
sipažino buvęs girtas ir tei
sėjas liepė jam užsimokėti 
$3.00 bausmės. A. L.

Nuo Red. — Svkiu su šita 
žinute mums prisiųsta ir iš 
anglų laikraščio iškarpa, ku
ri šj atsitikimą patvirtina.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvis gudresnis už lenkus

Keturi lenkai nusisamdę 
lietuvio Povilausko automo
bilių pasivažinėt po miestą. 
Išvažinėje iki 2 valandai na
kties, lenkai liepė Povilaus
ko sunui sustot ant 12-tos 
gatvės. Mat norėjo išlipti 
ir neužmokėję pabėgti. Bet 
lietuvis tai matydamas pa
leido automobilių visu smar
kumu ir parsivežė juos na
mo. Čia lenkai tapo suimti, 
o pašaukta policija juos a- 
reštavo ir turėjo nabagai 
užsimokėti už pasivažinėji
mą $12. „KeL” Skaitytojas.

TRANSVAALIS, PIETŲ 
AFRIKA.

Darbininkų sukilimas
Ne vienas gal girdėjo pa

garsėjusi Transvaalj, (Pie
tinėj Afrikoj) savo brangio
mis Rando aukso, deimantų 
ir anglių kasyklomis: o gal 
kitam da teko ir laimės 
jieškoti toj aukso žemėj. 
Kaip girdėt nuo vietinių kal
nakasių, uždarbis keli metai 
atgal buvo daug didesnis ir 
daugiau reikėdavę darbinin
kų, bet paskutiniais laikais, 
Anglijai užgriebus šalj, pa
sidalinus su buvusiais būrų 
vadovais suvienytomis ko- 
lionijomis ir apėmus kapita
lui uždirbystę, prispaudė ir 
darbininkų klesą. Žmonės 
nebegalėdami apsiginti nuo 
bado ir vargo, praėjusiais 
metais buvo apskelbę strei
ką ir stojo j kovą prieš ka
pitalą. Bet valdžios pasiųs
toji milicija Johannesburge 
daugvbe darbininkų iššaudė 
ir sužeidė. Žuvo ne tik daug 
streikierių, bet ir neprigu- 
lėiusių prie streiko, o tik ne-! 
tikėtai išėjusių ant gatvės, į 

Darbininkai nieko nelai-’• 
m ėję grjžo darban ant senų 
išlygų. Kapitalistai da la
biau prispaudė savo vergus.

protesto susirinkimą dėleij PH? ® bedarbė ir j i _ 
Burnetto biliaus, kuriuo no-'j ĮaiM atsirado tūkstančiai 
rimą suvaržyt ateivystę. Su- žmonių alkanų. Mieste Bu- 
sirinko nemažas būrelis vy- eno.s Aires ant Plaza Consti- 
rų ir moterų; pirmininkavo tucion (vardas sodno). / d. 
A. Gudzinskas. Perskaičius koyo s-~m- buvo susirinkus 
protesto rezoliuciją, leista minia žmonių, sakė prakal- 
išreikšti nuomones ir išdis- £as ir buvo įskelti parašai: 
kusuot klausimą, kokias pa
sekmes atneštų tasai bilius. 
jeigu jis 1

„Norim duonos ir darbo.” 
. Tuoj pribuvo raitoji poli- 

jeigu jis taptų jstatymu. cija, kuri atsižymėjo savo 
Kad užvesti plačiau diskusi- darbais aršiaus, negu Rusi- 
jas, J. V. tyčia pagyrė tą bi- jos kazokai.
liu kaino gerą ir reikalinga; I I nužiūrėtus, pasiprieši- 
bet kiti nesuprato kame da- nančius žmones puolė per 
lykas ir ėmė net koliot J. V. minią sumindžiodama kitus, 

’ * '• griebė už apikakles, rakino
rankas geležimis ir tempė 
šaltojon.

i žiūrint iš šalies išrodo, 
kad žydo nupirktas kalaku
tas turi geresnę vertę, negu 
darbininkas. Joška parvil- 
kęs kalakutą namo duoda 
nors palest, pakol ji paplau
na, o žmogų uždarę kalėji- 
man laiko alkaną. Dabar 
prie Plaza Constitucion sto
ri policija draudžianti susi
rinkimus.

Miestelije Los Talleres vi
sai sumažėjo darbai. Ferro 
Carril Sud fabriką atleidžia 
darbininkus išdirbusius po 
10 ir 15 metų. Žmonės tik 
plaukia i visas šalis, dau
giausia Europon. Oras at
vėso. A. Varnelis.

trumpą ( jau nusigandę moterų bal
sų ir kinkos drebėjo iš bai- 

I mės, kad neždarytų jųjų ro
jaus.

Stebėtina ir net gėda, kad 
ir musų lietuvaitės, kurios 
turi balsavimo teises, sykiu 
su girtuokliais maršavo ir 
rėkė: „Ura por vet!” Dide
lė gėda! Bet ką jos žino? 
Bažnyčioj tupėdamos jos tik

■ ^vadindami jj „kapitalistų
■ tarnu.” Vienas sušuko, kad 

J. V. negali būt socijalistų, 
jei taip kalba. Pirmininkas 
matydamas, kad visi užjau
čia protestui, paprašė atsi- 

i stot, kurie priešingi biliui. 
Atsistojo visi ir rankų plo
jimu susirinkimas pasibaigė.

Ant rytojaus L. Apšvietus 
Kliubas sušaukė kitą protes
to susirinkimą, nes ant pir
mo daug norinčių žmonių 
per nežinojimą neatsilankė. 
Antrą vakarą irgi susirinko 
ne mažai, tarp susirinkusių 
kilo ir diskusijos.

Laike balsavimo visi bal
savo už protestą; tik vienas 
prieš. Jis išsireiškė nenorįs 
„vagių, kad privažiuotų Į A- 
meriką.” Protestų rezoliu
cijos pasiųstos prezidentui

1 Wilsonui.
Dar norėčiau priduri, kad 

, musų sesutės — moteris ir i 
I merginos—progresuoja: ka-Į 
: da tik būna prakalbos, dis 
i kusijos ar šiaip naudingi

I
I

Į

i tiek išmoko. Kunigėlis my
li pabarti laisvamanius išva
dindamas juos šėtonais ir 
bedieviais, bet laisvamaniai 
nepasielgė taip, kaip kad jo 
„doros” išmokyti parapijo- 
nai.

Dabar dešimtstritis ūžia 
ir katalikai griovius volioja, 
pešas. Avių ganytojau, pa- 
žvelgk į savo paklydusias a- 
vis! Laisvamanis.

skelbimus, kam reikalauja-1 
ma rekrutų liuosnorių.

Paskutiniais laikais riša 
šalis yra apimta kapitalizmu 
po visa Union of South Af- 
rica. Labai bloga, kad nėra 
nė vieno darbininkiško laik
raščio, visi yra leidžiami ka
pitalistų ir maža teisybės! 
juose terandi. Darbai eina 
labai blogai ir baltveidžiui 
sunku pragyvent, nes juod- 
veidžiai atlieka visus dar
bus, todėl kad jie pigiau dir
ba. Afrikos Negras.

MINDEN, W. VA. 
i Darbininkų atbudimas.

Čionai randasi 4 anglių 
kasyklos ir gyvena nemažas 
lietuvių būrelis. Yra susi
tvėrusi ir L. S. S. kuopelė, 

■kuri susisėda iš čionaitinių 
ir Sun, W. Va., gyvenančių 

■ draugų. Yra U. M. W. of 
'A. unija, bet silpnai laikosi, 
(ypač Sun miestelije, kur u- 
nijistai, o ypač socijalistai 
yra persekiojimi. Railev, 
W. Va., net su raudonu kak- 
laraikščiu bijo iš tolo prie 
kasyklų prisileisti, nekal-

SO. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 8 d. buvo parengtos 

prakalbos L. S. S. 20 kuo
pos ; kalbėjo J. Neviackas a- 
pie bedarbę ir aiškino soci
jalistų reikalavimus. Kalba 
buvo nuosekli ir aiški. Prie 
kuopos prisirašė 3 vyrai ir 
viena mergina.

Kovo mėnesije per 3 ne- 
j,x»uv»M, , dėldienius buvo paskaitos,

bant jau apie unijos arba so-' Kovo 15 d. skaitė C. A. Her- 
cijalistų ženklelį. Betnežiu- man, temoj: "Pilietiškos ir 
rint | tai, West Virginijos 
darbininkai pradeda jau at
busti. ypač apie Thomas’ą, 
kur jaunutė L. S. S. 206 kuo
pa turi jau j 30 narių ir sma- ______________  ______
rkiai darbuojasi. Laukiaųia štys, temoje: „Provokatoriai 
dar susitvėrimo kuopų Cen- ir jų darbai.” 
turv, Coalton ir Blaine mies
teliuose. Nors visoj W. Va. geidžios ir pamokinančios.

Pradžioj sausio mėnesio šių lietuvių visai nedaug, bet Po kožnos paskaitos tęsda- ar išnaikinti?

man, temoj: „Pilietiškos ir 
politiškos teisės Suvienytose 
Valstijose.”

Kovo 22 d. skaitė L. Pru- 
seika temoj: „Ateivvstė.”

Kovo 29 d. skaitė V. Pauk-

Paskaitos buvo traną žin-

MONTELLO, MASS. 
Vakarėlis ir diskusijos. 
Balandžio 8 d. buvo lei

džiama socijalistų kuopos iš- 
laimėjimui pijanas; prie tos 
progos surengta ir vakarė
lis, sulošta vieno veiksmo 
komedija „Tiktai niekam ne
sakyk,” potam buvo dialogas 
„Šeimynos tėvas” ir dekla
macijos. Išėjo neblogiausia.. 
Publikos atsilankė apie 200 
ypatų. Pijaną laimėjo p-lėl- 
M. Vęnskaitė.

Balandžio 12 d. buvo L. T. 
Namo d-jos parengtos dis
kusijos apie bedarbę. Prieš 
diskusijas buvo neva „pra
kalbos,” bet „kalbėtojai” 
turbut ir patįs nežinojo, ką 
jie norėjo pasakyti. Pama-

WAUKEGAN, ILL.
Burdingierius peršovė gas- 

padinę.
Čia 10 d. balandžio buvo 

toks atsitikimas: Lauraitis 
išeidamas j darbą paliko sa
vo žmoną namie,, bet kada 
sugrjžo, rado peršautą ir gu- tę keliatą daugiau prasila- 
linčią ligonbutije. Musų mo- vinusių vyrų, nulipo nuo pa- 
terėlės, taip vadinamos „lie- į grindų, sakydami, kad gal 
tuviškos mamos,” vyrams iš- Į juos kritikuos. Bet kad 
ėjus | darbą myli su gražiais kalbos buvo žemiau kritikos, 
jaunais burdingieriais iš- tai niekas jų ir nekritikavo, 

i sigerti ir pažaisti. Taip ir Diskusi jos irgi nekaip pavy
sią buvo; Lauraitienė išleii- 
(dus savo vyrą j darbą užsi- 
!manė pažaisti su burdingie- 
: rium J. Martišium, bet neat- 
[ sargus žaidimas užsibaigė 
j tragedija. J. M. atėjęs iš dar- 
j bo nuėjo gulti j savo kamba- 
| ri (jis naktimis dirbo). Ji nu 
ėjo | jo ruimą neva grindų 
plauti. Pradėjo žaist. Tas 
išsitraukęs iš po pagalvės re
volverį, sako, nušausiu. Ir 
pacielijęs šovė j ją, visai už
miršdamas, kad revolveris 
buvo užprovytas. Kulka jai 
pataikė j šlaunj, augščiau nybė,” L. S. S. 34 kuopos su- 
kelio. J. Mari, persigandęs 
tuo nelaimingu atsitikimu 
išbėgęs pašaukė ligonbučio 
vežimą ir ją nugabeno j li- 
gonbuti. Daktarai sako pa- 
gisianti. Lauraitis už pa
čios peršovimą ir... J. M. pa
varė iš burdo ir paskui da j j 
areštavo. <_ _____ ’
mas užsistatyti kaucijos sė- meluoja; bet kalbėtojui mi
di kalėjime.. Lauraitienė stojus kalbėt nė vienas ne- 
dabar ligonbutije gulėdama išdrjso kritikuot, tik tūli 
sako, kad jis nėra kaltas, ji Konkolaucką kurstė kiek 
pati tai padariusi, išeisianti galėdami, kad tas kritikuotų, 
ir viskas busią gerai, ir nra- Mat, socijalistai Konkolaus- 
šo, kad jj paleistų iš kalėji- ką prašalino iš kuopos kaipo 
mo. ; nenormališko proto žmogų.

Balandžio 7 d. čia buvo tai dabar katalikai nori jį 
balsuojamas karčiamų klau- prisitraukt prie savęs; jie 
sunas: ar palikt ant vietos, rokuoja, kad jis visgi už 

šiuo ka- juos gabesnis. Juozo Sūnūs.

ko. Po diskusijų davė da 
„peklos” kokiems ten kores
pondentams, kad rašo apie 
diskusijas... Visgi keista. Di- 
skusuoti nori, bet jei kas a- 
pie tai parašo, tai ne gerai.

B. K.

WATERBURY, CONN. 
Katalikai nori Konkolaucką 

prisiviliot.
Balandžio 7 d. drg. A. Ba

ranauskas skaitė paskaitą 
temoje „Kristus ir Krikščio-

rengtam vakare. Paskaita 
nusisekė puikiai, nes nupiešė 
krikščionybę nuo jos užsi
mezgimo iki dabartiniam 
laikui. Ant pabaigos buvo 
leista kiekvienam duot klau
simus ir kritikuot kalbėtoją. 

Kalbant drg. Baranauskui 
J. M. neturėda- tūli katalikai zurzėjo, kad

f
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu

— Maike, ar tu girdėjai, 
kad lietuviai vėl rengiasi ap- 
vaikščiot kokį ten jibilėjų?

— Taip, tėve, girdėjau.
— O kas tai per jubilėjus?
— Tai paminėjimas 10 me

tų nuo atgavimo lietuvių 
spaudos.

— Kaip tai nuo atgavimo 
spaudos? Ką tas reiškia?

— Ar gi tu nežinai, tėve, 
kad pirma Lietuvoj buvo už
drausta spauda? Lietuviai 
negalėjo nė laikraščių savo 
tėvynėj leisti, nė knygų. Ne
tik negalėjo leisti. bet ir 
skaityti lietuviškus raštus 
buvo uždrausta, jeigu juos 
pasitaikydavo kada nors iš 
užrubežio slapta įgabenti. 
Taigi socijalistai pradėjo 
reikalauti, kad valdžia su
grąžintų lietuviams spaudą. 
Žmonės taipgi ėmė to reika
lauti. Ir galų gale spauda 
buvo sugrąžinta. Nuo to 
laiko šįmet sueina 10 metų. 
Taigi kad tą svarbų musų 
laimėjimą paminėjus, šįmet 
rengiamas jubilėjus. Ar da
bar bus aišku?

—Tfu, su tokiu jubilė-
jum!...

— Kogi tu spiaudai, tėve?
— Kožnas protingas lie

tuvis nusispiaus.
— Kodėl?
— Ba kvailas išmislas švę

sti toki jubilėjų, kuris veda 
žmones iš kelio.

— Tėve, ar tu žinai, ka tu 
kalbi?

— O kodėl aš nežinosiu?! 
Ar tu mislini. kad aš neži-l 
nau. jog tave knygos išvedė 
iš kelio?... Taip pat ir su ki
tais yra. Prisiskaitęs bedie
viškų raštų kartais ir geras 
katalikas palieka šliuptar- 
niu. Aš pats sykį buvau jau 
pamislijęs, kad žmogus ne
turi dūšios. Bet rimtas vy
ras netaip greit, mat, sukly
sta : persižegnojęs sukalbė
jau rąžančių ir vėl dvasia 
šveta apšvietė protą.

— Tėve, aš nenorėčiau už- 
gaut tavo katalikiškus jaus-

Tai žemos kulturo-
Mulas užpy 

s spiria. Pa:

nieko, 
apsireiškimas, 
kęs irgi tuojau 
žmogų toks žemas paprotys 
neprivalo apsireikš:. Ypač iš
lavintas žmogus su kumsčia 
neprivalo girtis. Jei tau ma
no kalba nepatinka, tu gali 
ją kritikuot: prieš mano ar
gumentą statyk savo argu- 

jmentą. o ne lazdą.
— Aš. vaike, žinau, kad tu 

bijai mano lazdos. Bet klau
syk tėvo, neprieštarauk, o 
lazda tau bus nepavojinga.

— Ne. tėve, to niekados 
nebus.

' kalbėsi, 
bei. aš 
Jeigu a; 
me klysti, aš taip ir sakysiu, 
kad tu klysti. Protingas tė
vas niekados už tai ant vai
ko nepyks.

— Snargly, kaip tu gali 
vyresnį už save mokyt?

— O jei tas vyresnis kvai
las. tai kodėl gi aš negaliu jį 
pamokyt ?

— Kaip tu, vaike, gali at- 
sivožyt taip sakyt, kad vy
resnis gali būt kvailas?

— Nes tankiai taip yra.
— Ar tu gali prirodvt?
— Žinoma.
— Na. prirodyk!
— Štai kad ir tu pats, tė

ve: pradėjai kalbėt apie 
spaudos jubilėjų ir tuojaus 
spiaudai. buk tas jubilėjus 
veda žmones iš kelio.

— Žinoma, kad veda.
— Visai priešingai, tėve. 

Toks jubilėjus tik atveda 
žmones ant kelio, nes bus 
rengiamos prakalbos, žmo
nėms bus aiškinama, kaip 
svarbus yra musų gyvenime 
spaudos žodis ir kiek mums 
skriaudos padaryta per tuos 
keliasdešimt metų. kada 
spaudintas žodis Lietuvoj 
buvo draudžiamas. Per tą 
laiką męs beveik savo kraš
to \ kalbą buvom užmiršę, o 
tečiaus žmonės to visai neži
no.

— Palauk, vaike! Dabar 
mus, bet kaip man rodos, tai as k ^..„4.
nuo to didelio tikėjimo tau j 
pradeda jau gaidukai galvoj 
giedot.. Pradėjai kalbėt a- 
pie spaudos jubilėjų. o nuva
žiavai kažin kur. Kągi tas 
gali turėti bendro, daleiski- 
me, su tavo rožančium? 
Nors tu sakaisi, kad dvasia 
šventoji apšvietusi tavo pro
tą. bet kaip aš žiuriu, tai ja
me visai tamsu.

— Maike, tikėk tu 
kad jeigu pereitą nedėldienį 
nebūčiau velykinėj spavied- 
nėj. tai kad aš tau duočiau 
už tokią kalbą...

— Tai viskas, ką tu, tėve, 
žinai: „duočiau” ir daugiau

Jei tu nesąmones 
prieštarausi teisy- 

tavęs neklausysiu. 
; matau, kad tu ka-

čystai lietuviškai kalbant, 
drukas jokios naudos lietu
viams neatnešė. Tas dau
giau tik blogo padarė. Pakol 
to velniško išradimo nebu
vo, žmonės gyveno zgadoj, 
visi buvo katalikai, mylėjo 
viens kitą ir garbino Dievą. 
Bet kaip tik atsirado gazie- 
tos ir knygos, tuojaus privi
so visokiu bedievių, cecilistų. 
narakistų ir da kitokių šmi- 
kilistų. Pradėjo buntavot 
žmones, kad nereikia val
džios. kad nėra velnio, nėra 
Dievo ir taip toliaus. Va, 
Džiova Stimbiras buvo toks 
protingas vyras, pernai su 
juo ant burdo kai gyvenau, 
tai. būdavo, kas subatą. kaip 
tik pėdę parsineša, tuojaus 
dinerkę užfundija; ir pne 
parapijos prigulėjo. Bet nu
ėjo ant prakalbų: tenai jam 
Įkalbėjo. kad užsirašytų 
"Keleivį." Kaip pradėjo tą 
prakeiktą gazietą skaityt,' 
tuojaus žmogus persimainė., 
Vakar buvau užėjęs, tai gas- ( 
padinė sakė, kad jau pusė' 
metų kaip nė karto nėra už- 
fundijęs. Išsirašė iš redak
cijos knygų, sėdi ir skaito, 
šįmet, sako, ir velykinės ne
buvęs. Matai. kaip greit 
žmogus išėjo iš kelio. O tu, 
Maike. kvailiu mane vadini. 
Aš sakyčiau, kad lietuviams 
reikia ne jubilėjus apvaikš- 
čiot ir džiaugties, kad jie tu
ri spaudą, kaip tu ją vadini, 
bet sušaukti didelį mitingą, 
surinkti parašus ir pasių
sti reikalavimą į durną ponui 
Yčui, kad jis paprašytų caro, 
kad lietuviams ir vėl uždrau
stų gazietas ir knygas dru- 
kavot. ba kitaip visi žmonės 
ištvirks. Aš kalbėjau su za
kristijonu ir bažnytiniu po- 
licmanu. jie sako. kad jie 
pirmutiniai po tokiuo reika
lavimu pasirašytų. Aš irgi 
kriuki pastatyčiau.

— Tėve, ir tu pyksti, kad 
aš tave pavadinau neprotin
gu žmogumi. Pasirodo, kad 
ištikro tau trūksta vieno šu
lo galvoje. Tu nurodai ge
ras skaitymo pasekmes ir 
tuomi pasiremdamas tvirti
ni. kad laikraščiai veda žmo
nes iš kelio. Jei pradėjęs 
laikrašti skaityt žmogus nu
stojo gerti, tai tas parodo, 
kad laikraštis žmogų patai
sė. pamokino jį. Vadinas, 
savo prirodymais tu sumu
šei savo tvirtinimus. Tėve, 
eik. išsimiegok. Nuo tos 
pypkės tau galvoj turbut 
pradėjo suktis. Iki pasima
tymo.

— Gud bai, Maike.

man.

— Gali balsuot, tėve.
—Tu. vaike, pavadinai 

mane kvailiu. Aš protes
tuoju prieš tai.

— Atleisk, tėve, bet man 
rodos, kad aš tavęs taip ne
vadinau.

— Kaipgi tai ne? Tu apsi
ėmei man prirodvt, kad se
nesnis žmogus gali būt kvai
lesnis už jaunąji ir kaipo pa
vyzdį nurodei į mane patį, 
buk aš sakęs, kad toks jibi- 
lėjus veda žmones iš kelio. 
Vadinas, aš esu kvailys, kad 
aš tain kalbu. O aš tau pri-

1
geras pilietis ir visi žmonės 
privalo jo gailėties.

Burdingonas.

kų — nedidelis. Skirtumas 
tik tame, kad, kaip jau sakė
me, dabar paduotas į žmonių 
rankas naujos rūšies gink
las, t. y. balsavimas, apsigy
nimui nuo prispaudėjų, nuo 
laisvės suvaržytojų ir visuo
menės teisių pasisavintojų. 
Ir jei tik žmonės neprasila
vins kaip reikia tą ginklą 
vartoti ir prieš ką jį atkreip
ti. tai taip, kaip senovėj dur
tuvas, kardas ar šautuvas, 
tasai ginklas bus atkreiptas 
į juos pačius, ką lengvai pa
darys geriau išsilavinusieji 
ir gudresni jų priešai.

Patyrimai parodė ,kad ge
rai išlavinta armija lengvai 
apveikia dešimtį kartų di
desnę bet neišlavintą ir be
tvarkę armiją, nors karei
viai abejose butų lygus drą
sa ir drutumu. Taip pat ir 
nedidelis piliečių būrys, jei 
tik susidedąs iš išsilavinusių 
ir dalykus suprantančių y- 
patų. gali apgalėti balsavi
muose dideles betvarkių ir 
nesuomanių balsuotojų mi
nias.

Gal gaugelis ir žino, kad 
laisvės palaikymas — tai 
nuolatus jos saugojimas. Bet 
ar daugelis žmonių žino, ko
ksai turi būt tasai saugoji- 
mas? Ar daugelis supran- 
tanČiųjų tą saugojimą nu
mano, kad besaugodami lai
svę nuo pašalinių priešų, ne
suspėja pamatyt daug pavo
jingesnių vidurinių priešų? 
Pas mus užlaikoma armija 
ir laivija rubežių apgynimui 
nuo svetimų priešų. Bet ar 
taip pat męs apsiginklavę ir 
prieš vidurinius, savuosius 

.iužpuolikus? Ar męs užlai
kome tvarkoje savo balsavi
mo spėkas musų laisvės ap
gynimui n'amieje. kaip kad 
užlaikome ginkluotas spėkas 
musų laisvės apgynimui pi- 
rubežiuose?

Senovėje žmonės buvo 
mulkinami kruvinose muš

tynėse, kenkiančiose jų pa
čių laisvei, nes jie buvo nesu
sipratę. Musų laikuose žmo
nės mulkinami balsavinuose. 
kenkiančiuose jų laisvei, nes 
jie yra nesusipratę.

O jie yra nesusipratę ne to
dėl. kad reikalingas dalykų 
supratimas jiems butų per- 
augštas, neprieinamas, bet 
todėl, kad jų pirmtakunų Į- 
gvtoji ir jiems paliktoji lai
svė išrodo jiems, pagal jų 
snūduriuojančios nuomones, 
taip tvirta, jog nieks neis-! 

i stengs ją užslopinti. O tuo- 
tarpu tai laisvei gręsia dide
lis pavojus, ir tai ne nuo už-1 
rubežinių ginkluotų (spėkų, 
bet nuo daug kenksminges- 
nių naminių nevidonų, apsi
reiškiančių suvaržymo ir 
prievartos įstatįmdavystes 
stumiamose gerai suorgani
zuotų žmonių, kurie yra tik
rais laisvės ir liusybės prie- 

i šais, ir kurie, lyg anie seno- j 
j vės tironai, vilioja žmones! 
žadėdami didesnę gerovę, 
kad tuomi sugrobti į savo 
rankas įstatimdavystės spė- 

: kas.
Dėlto tai ir pasakyta šio 

straipsnio pradžioje, kad di
džiausis laisvės priešas—tai 
žmonių apsileidimas. Kiek
vienas Amerikos pilietis at
skirai prisideda prie jo pa
ties laisvės palaikymo, ar 
nanakinimo. Prisideda per 
balsavimą. Jei jis balsuoja 
už žmogų, kurio intencijos 
jam nežinomos ir tuomi ati
duoda į ano rankas savo li
kimą, tai jis baisiai prasižen
gia ir prieš laisvę.

Rodos, nereikia, nei vie
nam žmogui aiškinti, kas tai 
yra laisvė. Tą kiekvienas 
žino pats. Nekiekvienas tik 
žino, kaip lengvai ta laisvė 
gali būt iš jo atimta per jo 
paties apsileidimą bei neap
sižiūrėjimą. Gal nevienas ir 
nesužinos to patol, kol jo 
draugai neprivers jį stoti 
krūvon ginti laisvę, ar kol 
gumas angliakasių laiko sa- 
neprivers jį tą padaryt tie, 
kurie jo laisvę pamynė po 
kojų.

• L. N. Hammerling.

nevaržančią žmonių laisvės, 
tuomet kiekvienam šios nau
jos respublikos piliečiui, ne- 
atsižiurint į tikėjimų ar luo
mų skirtumą, įteikė po vie
nodą ginklą tos brangios lai
svės apgynimui.

Tasai ginklas — tai 
durtuvas, ne kardas ir 
šautuvas. Tasai ginklas 
tai balsavimo teisė.

Ir tą ginklą męs turime. 
Vienok laisvės apgynimui 
neužtenka ginklą turėt: rei
kia da mokėt jį vartoti. Kaip 
senovėje sukilėlių minios pa
silikdavo vėl vergijoje tik 
todėl, kad nemokėdavo var
toti savo ginklų, arba kad 
pavesdavo juos neteisingų 
vadovų komandavimui, taip 
ir šiandien šioje laisvoje res
publikoje męs neapginsime 
savo laisvės, jei nemokėsime 
panadoti tinkamai savo gin

klo-balsavimo. arba jei pa- 
pavesime jį į svetimas ran
kas.

į Sumanus balsavimas—tai 
svarbiausis šių dienų gyve
nimo dalykas.

Rusas ar finas atbėgęs 
čia iš po despotizmo sauva
lės, arba vokietys. čekas, ar 
vengras atvykęs iš po mili- 
tariškos priespaudos, aplei
do savo tėvynę ne todėl, kad 
jo prispaudėjai užmušė jame 
meilę link gimtinės vietos, 
bet todėl, kad kęsdamas 
priespaudą jis išsiilgo lais
vės. Vienok jei jis čia ke
liaudamas tikėjosi rasiąs 
šioje šalije auksinius laisvės 
vaisius bekabančius ant 
kiekvieno medžio. puolan
čius kiekvienam po kojų tik 
nuo vėjalio paputimo, jog 
nereiks visiškai rupinties a- 
pie užlaikymą ir sergėjimą 
pasitikint vien ant gautosios 
pilietystės — tai jis labai ap
siriko ir pakliuvo į tokią pat 
priespaudą, nuo kokios pa
bėgo iš savo gimtinės šalies.

Aiškiau kalbant, žmogaus 
laisvė, kaip šioje šalije. taip 
ir kitur, yra jo paties ranko
se. Šalia to kiekvienas žmo
gus turi įgimtą palinkimą 
stelbti savo spėkomis silp
nesniuosius. Vieno žmogaus, 
ar vienos rūšies žmonių silp
numas duoda progą kitam 
žmogui, ar kitos rūšies žmo
nėms pasikelti augščiau.

Tas darėsi ir darosi visuo
se laikuose ir visose šalyse. 
Ant tos papėdės įsteigtos de
spotiškos valdžios visuomet 
leidžia viešpatauti vienai y- 
natai. ar vienai žmonių klia- 
sai ant silpnesniųjų ypatų, 
ar kliasų kaip politiškame, 
taip ekonomiškame ir visuo
se kituose gvvenimo apsirei
škimuose. Istorija niekur 
da neparodė tokios šalies, 
kur despotiškoji valdžia bu
tų panorėjusi padaryt visus 
pavaldinius vienodai lygiais 
ir įvykdinti visiems vienodą 
gerovę.

O, rodos, kiekvienam aiš
ku, kad nėra prakilnesnio 
dalyko už stengimąsi page
rinti kitų būvį, tverti abel- 
ną linksmą gyvenimą, steig
ti apsaugą ir skiepinti susi- 

! pratimą tiems, kurie da pas
kendę nežinėje ir tunoja ap
sileidime. Vienok, kaip ma
tyt iš istorijos, tokie prakil
nus norai niekad žmonijoje 
nebuvo vykdinami, o jei ka
da išdalies ir buvo bandomi, 
tai likosi be pasekmių. Mat 
tas prakilnias idėjas visuo
met greičiau pamatydavo 
gudruoliai ir sunaudodavo 
jas saviems tikslams.

Jei tas netiesa, tai visa 
žmonijos istorija turėtų būti 
perdirbta. Jei tas netiesa, 
tai žmonės niekad nebūtų 
gavę progos nuversti nuo so
sto tironus ir prispaudėjus, 
kadangi niekad nebūtų žmo
nės padavę į kitų rankas 
priespaudos ir kankinimo 
galę. Senovės despotai ne
pasidarė patįs. Juos padarė 
žmonės pasitikėdami jų pri
žadais apie gerovės įvykdi- 
nimą ir suteikdami galę net 
tų pačių prižadų nepildymo.

Kaip reikia ginti 
laisve.

(Prisiųsta.)
Didžiausis laisvės priešas 

— tai žmonių apsileidimas. 
Rodos, nėra sviete žmogaus, 
kuris neturėtų šiokio-tokio 
supratimo apie laisvę. Vi
suose laikuose buvo daromos 
pastangos panaudoti tą sup
ratimą laisvės įgijimui bet 
įgytosios laisvės palaikymui.

Gyvenantieji po senoviš
kąją valdžia žmonės tankiai 
sukįla ir ginkluotomis spė
komis bando išgauti sau lai
svę. Daug kartų, kaip isto
rija parodo, tokie bandymai 
nenusisekė, o jei kartais ir 
buvo kur pasekmingi, tai ne
ilgam laikui. O kodėl? Dėl 
vienos iš dviejų priežasčių: 
arba todėl, kad sukilėlių mi
nios buvo daug mažiau išsila 
vinusios vartoti ginklus uz 
savo prispaudėjus, arba to
dėl. kad jų pačių ginklai, ku
riais jie kovojo dėl įgijimo 
sau laisvės, tapo atkreipti į 
juos pačius per jų vadovų 
nedorumą. Męs gyvename 
jau kitokiuose laikuose ir. y- ■ 
patingai šioje šalije, laisvės! 
įgijimui bei jos priešų naiki-j 
nimui visiškai nereikalingi, 
durtuvai, kardai nei šautu-į 
vai. Kuomet Amerikos ko-} 
lionijos apskelbė svietui sa-i

(

!

ne 
ne

rodysiu, kad aš kalbu teisy- vo neprigulmybę, įsteigda-' Tuose dalykuose skirtu- 
bę. Ta jūsų spauda arba, mos naujos dvasios valdžią, mas tarp senovės ir šių lai-

Kaip šerifai nušovė
18 streikierių.

” Keleivio” No. 14 buvo 
trumpai paminėta, kad mie
ste Sottimer, Pa. (turi būti 
Lottimer, Pa.),1897 m. 10 d. 
rugp. apsiginklavę šerifai 
nušovė 18 streikierių ir 
daug sužeidė. Aš čia norė
čiau plačiau pakalbėti apie 
tą atsitikimą.

Lottimer. tai mažas kasy
klų kaimelis, guli prie pat 
Hazletono, Pa. 1897 m., 10 
rugsėjo sustreikavo Hazle
tone ir apielinkėj angliaka
siai, tik Lottimer dar dirbo. 
Taigi susirinkę iš apielinkės 
darbininkai į Hazletoną nu
tarė eit prašyt Lottimerio 
angliakasių, kad ir jie susto
tų dirbę. Minia siekė 5.000 
žmonių. Jiems beeinant pė- 
kstiems, kompanija apgink
lavo šautuvais visus savo 
klerkus ir šerifui vadovau
jant pasiuntė susodinus gat- 
vekarin į Lottimerą pirma, 
negu darbininkai pasiekė tą 
vietą. Streikieriams arti- 
nanties prie ”breikerio,” še
rifas pareikalavo, kad jie 
pasišalintų nuo kompanijos 
žemės. Streikierių vadas 
atsakė, kad jie eina keliu, o 
kelias priguli visuomenei, ne 
kompanijai. Tada šerifas 
sukomandavo šaudyt. Ir pa
leido kelias dešimt šūvių į 
beginklius streikierius. 18 
ant vietos užmušė, o daugelį 
sužeidė. Nukentėjo keli ir 
lietuviai.

Sužinojus apie tai visuo
menei, žmonės ir darbininkų 
vadovai pradėjo reikalauti, 
kad valdžia nubaustų žmog
žudžius. Išpradžios buvo 
areštuoti keli valkatos ir bu
vo valdžia privertus kompa
niją. kad duotų butą ir mai
sto užmuštųjų šeimynoms. 
Bet taip traukės tik kelias 
savaites. Kompanija puolė
si prie katalikų kunigų pa- 
gelbos. Ir štai tuojaus ku
nigai ir visokie detektivai 
pradėjo baugint likusias už 
muštųjų šeimynas, kad tai- 
kytųsi su kompanija, nes ki
taip nieko negausią. Kuni
gas R. C. A. kiekvieną nedėl- 
dienį bardavo našles, kad jos Į 
nesitaiko. Kartą jis pasa
kė. kad kompanija duos 
daug pinigų užmuštųjų šei
mynoms, kad tik tos ateitų 

i (su juom) ir pasirašytų po 
i sutarčia. Suklaidintos be-j 
jmokslės našlės paklausė sa-| 
vo „vadovo” ir mūvėjusios 
pasirašė, nemanydamos nie-į

I

Kaip apgaudinėjami 
ateiviai

pasirašė, nemanydamos nie
ko blogo. Bet nusigando 
parėjusios, kad rado savo 

i vaikučius ir visus rakandus 
; išmėtytus iš stubų ant gat
vių. Vėliaus sužinojo, kad 
jos pasirašė, jog nieko nerei
kalauja iš kompanijos. Žmo- 

I nės kalba, kad už tokį bied
nų našlių ir našlaičių apga
vimą kunigas gavo iš kom
panijos didelius pinigus. 

| Tai matot, brangus „Ke
leivio” skaitytojai, kam mu
sų kunigėliai tarnauja, 1912 
m. Hazletone sustreikavo 
Duplon Šilk Co. darbininkai, 
tai tas pats kunigėlis vėl 
kiekvieną nedėldienį viso- 

i kiais žodžiais plūdo streikie
rius. o gyrė streiklaužius. 
Sakė, kad ir išpažinties ne- 
priimsiąs tų, kurie streikuo
ja ir neina dirbt. Pragaru 
baugino streikierius.

Kada jis pernai mirė, tai 
žmonės kalbėjo, kad paliko 
turto grynais pinigais apie 
milijoną dolerių, kuriuos su- 
ėmusios kompanijos, prie 
kurių jisai prigulėjęs. Dar
bininkai džiaugėsi, kad mi
rė ju neprietelius. Bet visai 
kitaip žiurėjo į jį katalikų 
bažnyčia. Jam numirus pri
buvo vyskupas, apie 150 ku
nigų ir daugdetektivų. Net 
ir p. John Mitchell. kurį dau- 
vo reikalu užtarėju, atsiuntė 
telegramą iš Washingtono 
apgailestaudamas jo mirtį. 
Detektivas McKelvey išgy
rė velionį, buk jisai buvęs butų užstatyti.

I

Jei nešauksi, niekas ne
girdės. Jei neklibinsi, nie
kas neatidarys. Jei nepra- 

i šysi, niekas neduos. Jei ne- 
' pasakysi, niekas nežinos, 
i Visi tie pasakymai turi sa- 
} viję daug teisybės.

Kova už gyvenimą verda 
netik tarp žemesnių gyvūnų, 
bet ir tarp žmonių. Kovoja 
tos pačios padermės asme
nis, kovoja šeimynos, gru- 
pos, klesos, tautos. Kova 

i verda visur. Kovoj už ge
resnį būvį panaudojami į- 
vairųs įrankiai: ginklai, ap
gavystė protiški gabumai. 
Nors gyvenimas nieko nesi
klausęs eina savo vėžėmis, 
tečiaus žmogus, kuris yra į- 
veltas tan sukurin, mėgina 
kreipti savo gyvenimą taip, 
kaip jam išrodo geriau..

Kitą sykį buvau „Keleivi- 
| je” rašęs, kaip musų žmone- 
liai atvažiavę į šią šalį, ne
spėję išlipti iš laivo, tuoj 
tampa visokių agentėlių 

, gaudomi, kaip „dusios vel
nių,” ir vis tai dėl dolerio, 

j Ir kuo tolyn, tuo daugiau 
apgavystės. O kaip žmonės 
gali nuo apgavikų apsisau
goti, jų nepažinodami? Kaip 

Į su jais apsieina, kiek kas pa
ima. jiems tas negalvoj. Ne- 
galvoj, nes neturi jokio su
pratimo, kaip viskas einasi 
pasaulije. Protingesni žmo
nės rečiau festi apgavystės 
aukomis, negu tamsuoliai.

Pastaraisiais laikais ten
ka pasitikti atplaukiant 
daugiausiai rusų. Daugelis 
jų skundžiasi, kad agentams 
užmokėję lig vietos, kur va- 

! žiuoja, tečiaus laivakortės 
tarnauja tik ligi Bostono. 
Vienas rusas pasakojo, ku
ris važiavo į AVorcesterį, jog 
agentai (jis pirkęs laivakor
tę rodos Gardine) paėmė iš 

i jo už geležinkelio bilietą nuo 
Bostono iki Worcesterio 18 
rublių, kuomet čia kainuoja . 
tik SI. Kitas vėl važiavo pa- 
tin Bostonan, o agentas pzr- 
ėmė iš jo 14 rublių už... ge
ležinkelį. kuomet laivas atei
na į patį Bostoną. Ar tai 

melupimas biednų žmonių?! 
Pasitikus man jį Bostono 
uoste, jis paklausė, kaip to
ji į Bostoną? Aš jam atsa
kiau. kad tamsta esi jau Bo- 

Į stone. Žmogelis nusiminė ir 
Įsako: „Aš netikiu, nes aš už
mokėjau agentui už geležin
kelio tikietą nuo Bostono 
Porto iki Bostono 14 rub
lių!” Sakau, tai jis tamstą 
apgavo. Tada rusas sukei
kė saviškai ir ketino jieškot 
atlyginimo už savo skriau
dą. Ar jis tą padarys, ar ne, 
tas palieka jam žinot.

Čia noriu pastebėti, kad 
tokie atsitikimai tegul būna 
pasarga ir lietuviams, kurie 
nori keliaut į Ameriką. Lie
tuvys ar lietuvė, norėdami 
keliauti į šią šalį, turi pirm 
važiuosiant tikrai sužinot 
visas kelionės lėšas. Tą gali
ma dažinot pas kiekvieną 
lietuvišką agentą.

Taip pat ateiviai skun
džiasi, kad tie, kurie važiuo
ja savais pinigais, visuomet 
30-40 rublių daugiau užmo
ka, negu tie, kurie laivakor
tes turi prisiųstas iš Ameri
kos.

Tad lai būna šis pavyzdis 
pasarga lietuviams.

Z. Jankauskas,
Y. M. C. A. Imigr. sekr.

Pas laikrodininką.
— Ką tamsta norėtum?
— Norėčiau pirkti laikro

dį.
— Auksinį, sidabrinį, ar 

kokį?
— Vistiek, bile butų tok

sai, kurį niekur negalima 
Lašakė.

z



Organizmų Viešpatijoj

KNYGA?POEZIOS

Kas 
gaus

Joe Paulauskv,
613 W. 14 pi., Chicago, III.

Draugysčių Reikalai.

REIKALINGA MERGINA
siuvėja prie kostumeriško darbo. Ma
lonėkite atsišaukti ant šio antrašo:
255 Broadway str.. . So. Boston. Mass

ir tokis pat vyriškos celės 
(sėklos) procesas, 
galėtų susijungt, 
vieną celę ir pradėt skirsty
tis | didesnį skaitlių.

Jeigu visi organizmai tu
ri prasidėt iš vienos tik ce
lės ir didelė dauguma jų yra 
vienceliais per visą amžių, 
ar daug tuomet filozofai (o 
kartais ir reališki moksli
ninkai) klystų, tikrindami, 
jog gilioj senovėj daugcelių 
organizmų visai nebuvo ir 
tik paskui jie išsivystė iš 
viencelių?

Kada tamsiam žmogui 
kas pasako, jog jo ”tėvu” 
buvo beždžionė, jis užpyk
sta. Jis jokiu budu negali 
suprasti, kaip iš labai pana
šaus sutvėrimo Į žmogų ga
lėjo išsivystyti žmogus. Aš 

| manau, mums mažiausios 
' svarbos nėra, jei męs ir su
žinotume, jog męs esame 
beždžionių ainiai, jei bent 
tie džiaugtųsi, kurie nori 
paguodot savo bočius. Bež
džionė ir kiti komplikuoti 
organizmai jau yra produk
tas tūkstančių milijonų me
tų. Užtenka mums aiškiai 
suprast, kaip iš vienos celės 
pasidaro daugceliai organi
zmai ir kaip musų pratėviai 
vienceliai galėjo įgyt ypaty
bę likt daugceliais, kad ne- 
siginčvt, iš katros veislės 
kas išsivystė. Pamatu mu
sų mokslo turi būti celė.

(Toliau bus.)

kad jos 
sutvėrt

Pirmiausia, kas yra orga
nizmas? Įvairus žodynai 
duoda įvairius paaiškini
mus, bet sunku yra suprast, 
kol žmogus pats gerai neįsi
gilina į šio žodžio reikšmę. 
Męs turime žmogų, vaikš
čiojantį, galvojantį, turintį 
kraują, akis, rankas ir ki
tus organus. Jis yra orga
nizmas. Jis susideda iš mi
lijonų celių. Iš kitos pusės, 
męs turime bakterijas, mie
les ir kitus organizmus, ku
rie susideda iš vienas tik ce
lės, neturi nė kraujo, nė ner
vų, nė smegenų, nė kojų, nė 
kitų organų. Tokių viencelių 
organizmų yra milijonais 
sykių daugiau. Visi gyvi 
daiktai, kaip maži ar dideli 
jie nebūtų, vadinasi organi
zmais. Dabar kįla klausi
mas, kas yra gyvas daiktas? 
Neprotaujančiam toks klau
simas pasirodys kvailu, nes 
jis mato arklį, ožką, žmogų 
ir kitus panašius daiktus ir 
sakosi žinąs, kas yra gyvas, 
kas ne. Bet ką jis pasakytų 
apie tuos, kurie nevaikščio
ja, neturi paskirtos formos, 
neišduoda jaučiamos šilu
mos, kvėpavimo ir kitų len
gvai patėmijamų aktų? Žo- 
dij gyvas męs suprantame 
individuali kūną, susidedan
tį iš gyvos medegos ir galin
tį gyvybei tinkančiose aplin
kybėse save užlaikyti.

Mokslas apie organizmus 
yra taip platus, taip žingei
dus. augštas ir reikalingas, 
kad kiekvienas, geidžiantis 
bent ką gerą išmokti, turė
tų į jį nertis pagal išgalę. 
Vienas žmogus protauja ir 
veikia kitaip už kitus; kiti 
supranta jo protavimą ir 
veikimą esant negeru arba 
labai geru. Vienas medis 
numeta lapus rudens laiku, 
kitas ne; vieni gyvūnai ap
miršta ant žiemos, kiti ne; 
vieni organizmai turi vieno
kią formą, kiti kitokią; vie
ni veisiasi vienokiu budu. ki
ti kitokiu. Kodėl tas vskas 
yra? Kap tas viskas daro- 

Kaip męs žmonės ir kiti 
organizmai pradedame sa

vo gyvybę? Kaip męs au
game — kas yra auginimas ? 
Kodėl tūli organizmai nie
kad nemiršta, o kiti pasėsta 
ir miršta? Kas atsitinka po 
mirties? Kaip atsirado pas 
tulus organizmus moteriš
koji ir vyriškoji lytis? Kaip 
tas viskas subudavota? Tu- 
kstnnčiai Įvairių klausimų 
gali būti pastatyta. Visi jie 
svarbus ir žingeidus, net 
tankiai reikalingi, pav.: Kas 
yra liga?

Musų idėjos, geidimai, pa- 
/siryžimai ir kiti milžiniški 
\ dalykai musų vaidintuvėj 
išrodo menku, paprastu da
lyku gamtiškųjų mokslų a- 
kyse. Musų tikėjimai, pap
ročiai ir kiti panašus daly
kai išrodo nepribrendusių 
protiškai žmonių žaidimu. 
Bet mokslas apie organiz

mus—mokslas apie gyvybę—' 
išaiškina ir musų proto įvai
rius veiksmus, musų idėjų ir 
pasiryžimų reikalingumą.

Męs šiandien esame žmo
nės- organizmai iš milijonų 
celių. Męs veikiame, kaip 
priguli veikti musų klesos 
organizmui. Męs galime 
jausti, kalbėt, protaut, veik
ti. Bet buvo laikas, kada ir 
męs buvome tik viena cele— 
viena nuoga akimi nemato
ma skrynele. Ir tai buvo ne
senai. Suskaitliuokit savo 
metus ir pridėkite 9 mėne
sius, kad žinot tą laiką, ka
da jus buvote ta cele. Ne tik 
žmonės, o visi organizmai, 
kaip dideli ar maži jie ne
būtų gyvybę pradeda nuo 
vienos celės. Užsiveisimo 
būdų yra visokių, bet iš ne
gyvos medegos naujas orga
nizmas nepasidaro. Turi 
būt motina, nuo kurios atsi
skiria augt nauja gyvybė. 
Pas augštesnius organizmus 
reikalingos yra moteriškos 
celės (ovum) persiskyrimas 203 Connecticut avė.,

si?

| 
i
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Jausmų Jiega
Sudrebėjo man krūtinė. 
Širdij liūdnos bangos fcilo. 
Jausmu jiega begalinė

i Tyliai, tyliai man prabilo:
i ”Ei, ko lauki, ko sapnuoji,
| Ar užmiršai aną taką ”?
■ Eik kur broliai aimanuoja. 
Vesk, kur skaisti saulė teka,.

Saulės Brolis.
99

Pajieškojimai

į
Noriu surasti Antaną Andriukaitį, 

paeina iš Kauno g., m. Skirsnamonė- 
Pakalniškiai. Raseinių pav., Pirmiau 
gyveno Lawrence, Mass., vėliau išva
žiavo į VVaterburv, Conn, o dabar ne
žinau kur. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti.

Zuzana Andriukaičiutė, (17) 
23 Milford st., Lavvrence, Mass

Pajieškau Bostone bile ypatų, pa-
Į pav., 

atsi- 
šiuo

einančių iš Vilniaus gub, Trakų 
Užugoščio miestelio. Meldžiu 
šauKti per laišxą ar ypatiškai 
antrašu:

Petras šolomskas,
28 Broadvvav, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolių Jurgio, Motiejaus 
ir .dateuso Rimskių, Suvalkų g., Ma- 
įjaiapolės pavieto, Kvietiškio gmino, 

/akumpių sodžiaus. Gyveno Pittston, 
.‘a. Jie patįs ar jų pažįstami malonės 
pranešti.

Jognieška Paplauskienė,
5 Temple str.. vVorcester, Mass

Pajieškau dėdės Mikolo Mikulavi- 
.iaus Suvalkų g., gyveno Illinois val
stijoj; turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Emilija Sastokienė, 
1124% VVashington st., Braddock. Pa

Pajieškau draugų Boleslovo Petru
lio Kateliškių kaimo ir Juozo Šinkū
no Svilių kaimo, abudu Kauno g., Pa
nevėžio pav., čipėnų vals. Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti. Turiu 
labai svarbų reikalą.

Juozapas Latvėnas, 
1510 So. Main str., Rockford. III.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Vaičiūtės Kauno g., Ukmergės pav., 
Kupiškio valsčiaus, Rudikų kaimo. 
Girdėjau kad jį jau ištekėjo už Kau
no, o pirmiaus gyveno Indianos val
stijoj.. Ji pati ar kas ją žino malonės 
pranešti.

Frank Vosylius,
33 Place 937 W. Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Domi
ninko Žvingilų, paeina iš Čižiūnų dva
ro, Alvito valsčiaus, Vilkaviškio pa
vieto, Suvalkų g. Jonas apie 10 metų 
Amerikoj, dirba mainose. Todėl jie 
patįs lai atsišaukia arba kas juos ži
no malonėkit pranešt, už ką tariu iš- 
kalno ačiū. (18)

Jonas Žvingela,
232 Gold st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Igno Almanavičiaus Su
valkų gub., Seinų pav., Slabados pa
rapijos, 10 metų Amerikoje, ir Antano 
Jencavičiaus, pirmiaus gyveno Scran- 
ton. Pa. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Martinas Almanavičius.
P. O. Box 523, Herrin, III.

Pajieškau pusbrolio Antano Ged
mino Kauno g, Telšių pav. ir parapi
jos, Ruišinų kaimo, ir Tamošiaus Bu- 
zuno Kauno g, Šiaulių pav, Lukiš- 
kio parapijos, Petraičių kaimo. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

Pajkęškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo metų. Aš esu 
30 metų amžiaus, kalbu ir rašau ke
liomis kalbomis. Moku molderystės 
amatą. Atsišaukdamos malonėkit pri
siųsti savo paveikslėlį. (19)

P. Burbo, ‘
3804 Beech st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau dėdės Wilimo Zemiono, 
Suvalkų g., Seinų pav., Pristavonių 
kaimo, girdėjau gyvena Shenandoah, 
Pa. 20 metų Amerikoje. Jis pats ar 
kas jį žino malonės praenšti. 
kas jį žino malonės pranešti.
124 Bowen str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Kazimiero Kuraš- 
tos Suvalkų g., Pajavonio parap., Ka
rklių kaimo 18 metų kaip Amerikoj. 
Aš, tikra jo sesuo, turiu į jį svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

Marijona Bielčiukaitė 
41 Nelson, VVidnes, Loncashere, 

England.

Pajieškau Jurgio Vaišnoriaus Kau
no g., Šiaulių pav., Kuršėnų mieste
lio, kuris gyvendamas pas mane po
rą mėnesių, nuskriaudė mane paimda
mas 150 dolerių ir prasišalino. Todėl 
pranešu ir persergiu visiems, kurie 
matysite tokį, bukite saugus.

Antanas Daukšas,
72 South st., Lowel, Mass.

Pajieškau ir pranešu Viktorijai K, 
po tėvais Tominauskiutė, iš Suvalkų 
gub, Seinų pav. šventažerio gmino 
Kirciliškių folvarko, kuri prasišalino 
nuo manęs 1906 m. išMinersvillės, Pa. 
su Tadu Atkočaičiu, kad nesislapsty
tų po svetima pravarde, nes esą liuo-

sa nuo manęs — aš gavau iš .teismo 
atsiskyrimą. Kas iš lietuvių jai pir
mas apie tai praneš, kurios čia pavei
kslas patalpintas, gaus nuo manęs $5. 
Ji turi du vaiku. John ir Jos; vyres- 
nvsis 10 metu.

J. R. K.
Box 387 Benld, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų ir apsipažinančios su 
šių dienų gyvenimo klausimais. Aš 
esu 25 m. (17)

V. Radžiūnas,
P. O. Box 264, Pittston, Pa.

Pajieškau tikro brolio Domininko 
Česr.o Kauno g.. Telšių pav., Ilakių 
par., Kaušų sodžiaus, 8 metai Ameri
koj, gyveno Brooklyn, N. Y., turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti. (19)

Kazimieras Jonaitis,
809 Park st., Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 16 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
26 m., gerokai pamokintas, turiu ge
rą užsiėmimą. Atsišaukite doros ir 
blaivos merginos prisiųsdamos su pir
mu laiškeliu ir savo paveikslėlį. (17) 

J. Vileišis,
P. O. Box 383 Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Petro Matulevi
čiaus, gyvena Scrantone, Pa. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar žinantie 
jį malonės pranešti. (17)

Mike Gilucevičius,
116 6 str. So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Vladislovo But
kaus Kauno g„ Telšių pav.. Gaduna- 
vos vok, Balenėlių kaimo. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti. (18)

J. Szarkis.
4 Webster st., Montello, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu apsipažinęs maždaug su bar- 

bernės darbu. Taigi norėčiau garai 
minėtą amatą išmokti ir pajieškau 
darbo barbernėj. (17)

Jonas Petraitis,
611 N. Elm. st, Kewanee. TIL

REIKALINGAS KRIAUČIUS
gerai mokantis Kostumierišką darbą. 
Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus (17)

Z. BUDRECKIS.
222 Broadvay. So. Boston. Mass.

Pajieškau dviejų brolių Boleslovo 
ir Felikso Petrašiūnų Kauno g., Vilk
mergės pavieto, šunakojų sodžiaus 
10 metų Amerikoje, gyveno Bostone. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti. (19) 

V aclovas Petrašiunas, 
Box 546, Painesdale, Mich

Pas ką randas "Laisvosios Min
ties” NN. 1 ir 2 1910 m. ir kas juos 
prisius man, tas gaus knygų vertės 

■ 75c. arba pinigais 60c. Meldžiu siųsti 
į šiuo adresu:

J. K. Karazija,
269 Milbury st, Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos i 
nuo 16 iki 21 metų, mylinčios dorą ’ 
gyvenimą. Aš esu mašinistas, 23 m. 
malonėkit atsišaukti ir prisiųsti savo 
paveikslėlį.

A. Z. Miller,
203 Connecticut avė, Detroit, Mich. i

Pajieškau Antano Baliuno Kauno 
g, Traupiu parap., Alukėnų sodžiaus, 
pirmiaus gyveno Pittsburgh, Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti (19)

Joe Olkauskas,
Box 190 Eureka, Utah.

Pajieškau Kazimiero Gaidimausko 
Čivanių sodžiaus ir Uršulės Matužai- 
tės Skapiškio miestelio abu Skapiškio 
parapijos. Meldžiu atsišaukti.

Mikolas Jančis.
301 E. 115 st., (Pull sta.) Chicago, III.

Pajieškau draugo Vladislovo Kairio, 
pirmiau gyveno Philadelphia, Pa. Tu 
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

A. Z. Millel,
, Detroit, Mich.

Pajieškau dėdės Juozo Eruožinsko, 
gyveno 20 metų Newark. N. J. Suv. 
g., Vilkaviškio pav.. Karklinių gmino, 
Vidgirių kaimo. Aš, sunūs jo sesers, 
neseniai atvažiavau Amerikon ir no
rėčiau apie jį dasižinot. Taippat pa
jieškau draugų Petro Pauliukevičiaus 
ir M. Balčiunaičiutės, abudu Pažeriu 
kaimo ir gmino, Vilkaviškio pavieto, 
Suvalkų g.2 metai atgal kaip Ameri
koj. Jie patįs ar kas iuos žino malo
nės pranešti.

A. Eidukevičius,
47 — 45 Bank strM Stamford, Conn.

Pajieškau brolių: Zigmonto ir Ju
liaus Cunių Vilniaus g., Trakų pav., 
Varėnos vol., Perliojaus sodžiaus. Zi
gmas gyveno Kanadoj, Julius — Pa
terson, N. J. Tigrių svarbų reikalą. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti.

Benedikta Cuniutė,
49 Foster st., So. Manchester, Conn.

VIKTORAS ZAREMBA
seredoj 8 balandžio, paėmė nuo 
manęs juodą su pilkais straipais siu
tą, pilką overkotį, juodą kietą kepurę, 
auksinį retežėlį su raidėmis B. ir f., 
$100.00 pinigų ir proslsauno. 
pirmutinis man apie jį praneš

REIKALINGOS
neženotos moters arba merginos prie 
dirbimo Guminių Čebatų. Sveikas 
švarus ir užtikrintas darbas per vi
są metą ir augšta mokestis. Musų 
didžiausia ir gražiausiai įtaisyta fak- 
tora ant svieto. Angliškai mokėt 
nereikalaujama. (19)

THE B. F. GOODRICH CO.
Akron, Ohio.

gerą dovaną. Jis gražiai rašo ir tuo
jaus girias su nupieštais paukštukais, 
kuriuos pats su plunksna išbraižo. 
Jeigu kas patėmys tokį vyrą, meldžiu 
sulaikyt, nes ant jo turiu warantą.

D. J. Grigaliūnas,
304 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
gerai mokantis kostumierišką darbą. 
Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus. (19)

PRANAS PILIPAITIS
203 Broad str., W. Hazleton. Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Anažio 
Skuodo miestelio, Telšių pav., Kauno 
g., apie 6 metai Amerikoj, dirbo ge
ležinėse mainose. Turiu labai svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Konstantinas Baužys,
221 Ames str., Montello, Mass.

Pajieškau Antano Petrukieno Kau
no g., Panevėžio pav., Vabalninku pa
rapijos, Bakšėnų sodžiaus, 5 pėdų ir 
4 colių augščio, gelsvų plaukų, kuris 
atsilankęs pas mane iš Philadelohi-

jos, Pa., buvo primtas kaipo svečias, 
ir beviešėdamas nuskriaudė mane pa
siėmęs mano S80.00 vertės laikrodė
lį $25.00 vertės siutą $9.25 pinigais 
prasišalino . Girdėjau, turįs pačią 
Philadelpnijoj, Pa. Kas pirmas pra
neš apie ją, gaus 810.00. (18)

M. Zozas,
2123 Watson st., „ Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 17 ir 20 metų, mokančios anglų 
kalbą ir laisvų pažiūrų. Su pirmu 
laišku malonėkit įdėti savo paveiks
lėlį, kurį pareikalavus visuomet su- 
grąžįsiu. Aš esu 22 metų.

F. Kupiškėnas.
596 Hubbard avė., Detroit, Mich.

Pajieškau pažįstamo Franko Ni- 
zinskio Kauno g., Panevėžio pav., A- 
lizavo parapijos, Prusagalių sodos. 
Gyveno Bridgeport. Conn, dabar tur
but Chicagoj. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

Jonas Pilipavičia.
2602 Cedar str., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau dėdės Juozo Buroko Vil
niaus g., Trakų pav., Alšinikų sod., 
13 metų Amerikoj. Jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

S. Valatka,
2909 Aunin str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Atgalai- 
nio Kauno g„ Raseinių pav. Girkalnių 
kaimo. 20 metų kaip gyvena Ameri
koj. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Jonas Jurgaitis
Box 9. Virden, III.

Pajieškau draugų Jono Samulioniu- 
ko ir Jono Meškeliuko abu Kauno e., 
girdėjai! gyveno Chicago. III. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės prane
šti.

Emilija Varniutė,
39 Kiefer St., Bridgeport, Conn.

Pajieškau švogerio Baltramiejaus 
Bartusevičiaus, Kauno g. ir pav. Se
redžių vol., Strevolaičių kaimo, 15 
metų Amerikoj, gyveno New Jersey 
valstijoj. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Antanas Masaitis,
1 Baker st., Jamaico Plain,

Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų ir mylinčios dorą gy
venimą; geistina iš Kauno gub., nese- 
nės kaip 23 metų. Merginos atsišau
kdamos malonėkit prisiųst ir savo pa
veikslėlį. (19)

Alphonce Maldaikis.
3854 White Plains avė.. 

Wi!liambridge, N. Y.

Pajieškau draugių V. Sakolitės, R. 
Biručiukės, O. Lajauskytės ir K. Ja
nuškos, visi Skersnemunės parapijos 
Kauno 
syti.

jrub. Norėčiau su jais susira-

Jeigu dane, 
tai skubėk!

Box
Veronika Miieriute, 

18 E. Arlington, Vt

CHICAG1EČIAI TĖMYKli
Draugystė Lietuviška Tautiška Tė

vynės Mylėtojų Town of Lake Chica
go, III Ekstra susirinkimas atsibus 
nedėlioj 3-čią dieną gegužės 12 vai. 
dieną A. J. Bieržvnskio svetainėje, 
46 ir Paulina gatvių. Kiekvienas na
rys meldžiamas būtinai ateit ant šio 
susirinkimo, nes bus svarstomas rei
kalas buvusio draugo Aleksandro Ur
banavičiaus, todėl kiekvienas narys 
turi tėmyt konstitucijos skyrių III. 
punktą 5 ir pribut į susirinkimą.

K. A. čiaDas, raštininkas.

Puikus Teatras
Surengtas Suvienytų Draugijų spė

komis: P Liet. LDC., LPK , SDTJK, 
SI), PP. Naudai viešojo kningyno, 
Pie.-vak. dalyje Chicagos, Nedel., Ba- 
landžio-April 26 d., Pilsen Auditorium, 
1655 Blue Island Avė. Svetainė atsida
rys 4 vai., prasidės 5 vai. vakare. Sceno
je statoma vieno veiks.komedija: “Me 
dicinos Daktaras”. Sulos Dramos Draug. 
Artistai. Bus Koncertas, Prakalbos, Mo
nologai ir Balius. Dainuos J4 Chorai: 
Rūtos Choras, LSS. 81 kp. mišrus ir vy
rų, ir Laisvos Jounuomenės

Įžanga 25c. ir augščiau.

TEATRAS. ŠOKIAI IR DAINOS
L. S. S. 20 kp. rengia vieno veiks

mo juokingą perstatymą "Žydas sta
tinėje.”’ Teatras atsibus nedėlioję, 26 
d. balandžio (April), 1914 m. svetai
nėje Sęhmitz Hali, 708 3-rd Avė., tar
pe 22 ir 23-čios gat-, So. Brooklyn, N. 
Y. Šokiai prasidės 3 vai. po pietų, o 
programas — 7 vai. vakare. Įžanga 
25 centai. Kviečia L. S. S. 20 kuopa.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
rengia So. Bostono Liet, jaunuomenės 
Ratelis seredoj, 29 balandžio (April), 
1914 m. Bus lošta dvi komedijos: ”Be 
šulo” ir "Šalaputris,” Lietuvių Sve- 
tainčje, kampas E ir Silver gat, So 
Boston. Mass. Duris atsidarys 7 vai, 
pradžia 8-tą vai. vakare. Po teatro 
bus linksmi šokiai iki vėlai nakties.

DRAUGYSČIŲ ATIDAI.
Šiuomi pranešu visomis Bostono A- 

pielinkės draugystėms, kad nerenk- 
tų nėjokių pasilinksminimų ant 17 d. 
June, 1914 m.,todėl kad pašelpinė 
draugystė "Vienybė” Brightone ren
gia didžiausi pikniką ant 17 June, 
1914 m. Visas pelnas skiriamas ant 
statymo svetainės Brightone, Mass. 
Piknikas atsibus Oakland Grove, E. 
Dedham, Mass. Su pagarba, K. J. W.

CHICAGIEČIŲ ATIDAI
Darbininkų šventė — Pirma Gegu

žio, parenkta per L. S. S. 22-rą kuo
pą, atsibus pėtnyčioj, 1 d. Gegužio, 
1914 m. S. Gavrilavičiaus svetainėj. 
2301—3 W. 22 p!., kampas Oakley avė. 
Chicago. III. Pradžia 7:30 vai vaka
re. Įžanga dovanai. Programas susi
dės net iš 12 skyrių; kaip tai prakal
bų, dainų, muzikos, monoliogų ir de
klamacijų. Ateikit, ir išgirsite baisą 
šaukiantį prie liuosybės!

Širdingai kviečiame visus.
Komitetas.

PIGIAI PARSIDUODA
Barbernė su visais įrankiais. Parda
vimo priežastis savininko išvažiavi
mo. Vieta apgyventa lietuviais. Ki
tos lietuviškos barbernės čia nėra. 
Lietuvys gali turėti geresnį pasise
kimą, negu kas kitas. Kreipkitės: (19) 

E. GREOORY.
614 Main st, Edwardsville. Pa.

PARSIDUODA
9 kambarių namas su skirtingomis 
įeigomis, gazas, toiletai ir kiti įtai
symai. Atsišaaukit pas: (18)

JOSEPH HULBERT,
7 Lincoln Park, So. Boston. Mass.

GERA PROGA.
Parsiduoda pigiai keptuvė. Namas 

didelis ir biznis gerai išdirbtas. Vie
ta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Platesnių žinių kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai. (17)

BOSTON BAKERY.
P. O. Box 781, Leechbury, Pa.

TEISINGAS NAMAS 
Keliaujantiems į Lietuvą 

arba iš Lietuvos.
Geriausiai aprūpina visokiame rei

kale ir pagelbi nelaimėse. Todėl ge
riausia apsistot keleiviams Lietuviš
kame Name. (20)
MIKOLAS RACZEWSKIS
Eydtkuhnen, (Ostpr.) Germany.

FARMOS! FARMOS!
GEROS ŪKĖS PARSIDUODA 

PIGIAI.
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- 

turių kolionijoj, galima pirkt gerų 
farmų nuo pačių savininkų—anglų, 
su visais įtaisymais, triobomis, gyvu
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy
venamų farmų; laukai geri ir lygus, 
prie upelių ir ežerų, netoli nuo gele
žinkelio ir portavų miestų. Kaina 
žemės nuo$5.00 iki $75.00 už ekerį. 
Parsiduoda ar.t lengvų išmoksečių. 
Tas kas nor būt turtingu ir sveiku, 
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa
rodysiu daug farmų, iš kurių galėsit 
rinkties. Važiuojant pirkit tikietą į 
Peacock, Lake Co., Mich. Atvažiavę 
į Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo- 
kėkit kunduktoriui 10c. ir pasakykit, 
kad išleistų ant kitos stoties Little 
Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog 
ant mano farmos. Laiškus 
man, padėkit šitokį adresą:

ANTHONY ZABELA, 

Bar 1 Peacock, Lake Co.,

rašant
(23)

Mich.

Visose liuosose 
Valandose

Nes turintis 
t?il knytt 
Turės smagij 
Užsiėmimą.

Tas tau draugas bus geriausias, 
A^is, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausmą, dailjs svietą

Pakils mintis netikėta, 
Atgims noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga:

Ta pati knyga gražiais kietais AM 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadway, So. Boston, Mass

IŠSIDUODA KAMBARIAI Taut. Liet. D-tės Šviesos žvaigždė Nl.
. . Town of Lake, Chicago, IIL

švarus ir dideli kambariai po gera Mitingai atsibuna kiekvieną 
priežiūra, su štymo apšildymu, su vai- nedėldienį mėnesio Ciprijono Zoton-
giu ar be valgio galima gauti pas:

M. SUDYMT, (16)
122 F. str., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA SALIUNAS
ir salė tinkama dėl šokių susirinki
mų ir vestuvių. Pigios laisnės, biz
nis išdirbtas gerai. Iš priežasties iš
važiavimo Lietuvon parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės: (16)

J. A. KARSOKAS
520 Straigth st., Paterson, N. J.

GERA NAUJIENA LIETUVIAMS.
Grand Rapids, Mich, yra puikus 

ir pramoningas miestas. Randasi čia 
didžiausios rakandų dirbtuvės ir dau
gel kitokių išdirbysčių. Čia yra dide
lė lietuviška kolionija, turinti savo 
bažnyčią ir mokyklą, ir tris puikias 
lietuviškas svetaines, užlaikomas per 
pašelpines draugystes. Aplink Grand 
Rapids randasi labai puikios ūkės 
(farmos) labai derlinga žemė ir ne 
perbrangi. Kaip žinoma Michigano 
Valstija yra pagirta savo geromis u- 
kėmis ir čia randasi didelė kolionija 
lietuviškų ūkininkų, taigi čia yra ge
ra proga lietuviams apsigyventi. Męs 
turime dabar daugybę ūkių (farmų) 
ant pardavimo aplink Grand Rapids 
ir toliaus. Dvi puiki ūki su triobo
mis, gyvuliais, ir įrankiais ant lengvų 
išmokesčių. Prie to, turime daug lo
tų ir statomų namų ant lengvų išmo
kesčių, gražioje vietoje lietuvių ap
gyventoje. Gera proga įgyti namą, 
pasinaudokite. Katrie pirks ukes pas 
mus, geležinkelio iškaščiai bus sugrą
žinti. Klausdami kokių informacijų 
įdėkite už du centu krasos ženklelį at
sakymui.

J. GARNUPIS,
414 W. Leonard Ss,

Grand Rapids, Mich.

(17)

AČIŪ!
Tariu širdingai ačiū tiems lietu

viams kostumeriams, kurie persitik
rinę, jog pas mane daryti rūbai, gra
žiau guli ant žmogaus ir dailes
nis darbas, negu pas kitus šioje apie- 
linkėje siuvėjus, netik ką patįs užsi
sako sau apsivilkimus, bet ir 
draugams pataria.

Su pagarba, 
121 Ames st..

savo
(18)

A. LIUTKUS, 
Montello, Mass.

TEMYKIT.
SOCIJALIZMO TRUPINIAI. Kny
gelė 48 puslapių su atsakymais ant 
šešiolikos užklausimų, arba užmeti
mų socijalistams. Kaina 20c..
ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan
čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

Gaunamos antrašuojant: (21)
M. M. Rice — Herman.

140 East 19 st., New York City.

LIETUVIŲ DRAUGYSTE 
KURIOS TURI

”K ELEI VĮ” Už ORGANE
Lietuvių Mokslo Draugy^u 

Pittsburgh, Pa.

J

Liet. ImigranlŲ šeip. l*» • 
Viršininkai.

Pirmininkas, St. Jankauskas, 
350 Newark st., Hobo'-r<,n, N.

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.

Liet. Pasilinks.-Draugiškas Kliubas 
INDIANA HARBOR. IND.

Prezidentas —S. J. Barzdys,
2120 — 137th st., Iidtaoitaoin 

; 2120—137 st., Iindiana Harbor, Ind. 
Vice-Prezidentas — Pr. Andrijauskis, 

3730 Elm st., Indiana Harbor, 
Prot Rašt. — B. R. Yasulis,

2113—137 st., Indiana Harbor, 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112—137 st., Indiana Harbor, 
Turtų Rašt. — Pranas Rudis,

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor,

Ind.

Ind.

Ind.

Ind. 
Maršalka — Konstantinas Baltunis, 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tony Mikalocz salėje, 

2112 — 137th st., Indiana Harbor, Ind

kio Salėj, 4512 S. Wood str.
Valdyk“-.

Prezidentas — Augustas BarčiuĄ 
5235 Bishop str.. Chicago, DL 

vice prez. — Jonas Waselkevicz, 
4508 S. Wood st, Ccicago, DL 

Protokolų raštininkas ir organo užžiu- 

rėtojas — Felix Manelis,
6050 Blackstone avė., Chicago, UL 

Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 
4612 S. Ashland avė., Chicago, UL 

Turtų rast. — And. Giedrimas,
4541 So. Hermitage avė., Chicago, III

Palaimintos Lietuvos Dr-mti
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, HJ« 

Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport ave„ Chicago, III 

Protokolų rašt — K. Meškauskas, 
1616 So, Halsted st, Chicago. DL 

Finansų Raštininkas — J. Syker, 
5047 W. 32 str., Cicero, UI, 

Kasierius — L, Kaspar,
3131 So..Wentavort avė., Chicago, UL 

Organizatorius — A. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chicago, UL

Draugystė šv. Petro No. 1, 
Town of Lake, Chicago, IIL 

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

1645 W. 47th st, Chicago, IB, 
Pagelbininkas — Kostantas IovaŪa.

4600 S. Paulina st, Chicago, III, 

Prot raštininkas K, A. Ciapas,
1736 W, 47th str, Chicago, UL 

Finansų raštininkas — P. Pivaroaas, 

4503 S. Hermitage avė, Chicago, DL 

Kasierius — A, Blinstrupis,
4501 S. Hermitage avė, Chicago, DL

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, UI.

Valdyba.

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chicago, UL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

Prezid. pagelb. — Jonas šimbelis,
3253 S. Halsted st., Chicago, DL 

Antanas Bitautas.
3211 So. Union Avė., Chicago, Dl 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3251 Normai avė., Chicago, UL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, UL 

Susirinkimai atsibuna kas paskali* 
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare, "Aušros” svetainėje, po No. 1149 
S. Halsted st. Metinis susirinkfaaaa 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis U** 
pos mėn.

Tėvynės Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chicago, H

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake, Chicago, UL, ak

tingai atsibuna kiekvieną pirma aa 

dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, A. 

. J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 ir 

Paulina sts.
Valdyba.

Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina St, Chicago, 1*.
Vice-prez. F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st, Chicago, ffl. 

Prot. rašt. K. A. Čiapas,
1736 W. 47 st, Chicago, DL 

Turtų rašt A. J. Kareiva,
1805 W. 46-th st, Chicago, DL 

Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė, Chicago, S. 
Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitta, 

3314 S. Morgan st, Chicago, DL

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBAS 
CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas škadauckas, 

1327 Wentworth avė. 
Pagelbininkas — Adomas Velavičia, 

1444 Wentworth avė. 
Prot. Rašt. — Mikolas Remeikis, 

1505 Wentworth avė. 

Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 
1140 Wentworth ava. 

Kasierius — Antanas Sriebalius, 
1401 Wentworth avė. 

Kasos globėjai: — Kazim. Lukošius 
1439 Fifth avė, ir 

Jurgis A kur. vičia,
1414 Wentworth avė- 

Chicago, Heighta, IIL
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Laiškas juoku redakcijai.
Daug mačiau atsakymu, kad 

vis perriebus juokai. Gal būt, 
mislinu, sau, juk dabar gavėnia. 
Taigi aš kaipo geras katalikas, 
stalą nuploviau su 2 bačkutėm 
alaus ir pats išploviau burną, 
kad neliktu jokio riebumo, ir 

drožiu juokus. Jei ir dabar bus 
per riebus, tai juoku redakcija 
ir kapuciną perviršys savo die
vobaimingumu. Bet manau, kad 
dabar all right. Inkognito.

Redakcijos atsakymas.
Brolau, nelygus riebumas rie

bumui. Paveizdan, kada rašai 
juokus ir ant stalo guli riebus 
kumpis, tai tas juokams da nie
ko nekenkia. Išliet čia dvi bač
kas alaus ant stalo butų perdi- 
delis griekas. Geriau tą Dievo 
dovanėlę susiliet Į griešną savo 
kūną.

Bet yra kitokis riebumas, ku 
ris juokams, o ypač gavėnioj, 
netinka. Paveizdan. jeigu juok
darys prisižiūri per rakto sky
lutę Į riebią gaspadinę ir paskui 
rašo apie tai juokus, tai jau tuo
met negerai. Juokai bus per 
riebus.

Dzievaž. kaip gražu.
Dzūkelis nuėjo pas kunigą pa

klausti. kiek už šliubą reikės.
Kunigas. — Kaip tu geras pa- 

rapijonas, duosiu už 25 dolerius.
Dzūkelis. — Jagamasceli, per 

brangu.
Kun. — Ar ir tu Į bedievi pa

virtai. nori sekmą sakramentą 
priimti kaip socijalistas, už vie
ną doleri? Užmokėk S25. tai 
vargam istra pagrajins šventą 
maršą.

Dzūkelis. — Ar tas maršas 
pravdzivai šventas?

Kun. — Taip, šventas.
Dzūkelis. — Ainu vargamist- 

ru paklausyc.
Vargonininkas buvo 

juokdarys ir užtraukė 
meliodiją:

„Tegul. tegul torbicka,
Kaip prives prie altoriaus,
Tai pririšiu prie pypkoriaus.” 
Dzūkelis. — Dzievaž, kaip 

gražu.
Ir užmokėjo S25. Inkognito.

didelis 
šitokią

XX-to amžiaus vaikas.
Kunigas susitikęs pirmos 

sos gimnazistą klausia:
— Vaikeli mano, storokies bū

ti tokiu, kaip aš; melskis, o Die
vas tau padės.

Vaikas. — Negaliu, tėveli, ne
galiu dėl dviejų priežasčių.

Kunigas. — O kas tai, vaike
li, do priežastis ?

Vaikas. — Pirma: aš nenoriu 
būti dykaduoniu, o antra: neno
riu būti melagiu. K. Armonas.

kle-

Pasigyrė.
Po ilgu nesimatymo metų su

sitinka draugai ir pasakojasi sa
vo laimes ir nelaimes.

„Aš, žinai, jau ženotas. Ale 
turiu puikią moterį; kuomet pa
sileidžia kasas, tai plaukai iki 
pat kelių.”

„Tai mažmožis! Ot, mano ma
tytum! Kuomet išima visas a- 
municijas iš galvos, jos nupuo
la net... ant žemės!”

Lašakė.

Ir vėl tautą supeizavo.
C. Brooklyne viena iš gražiau

sių musų merginų ištekėjo už 
geltonveidžio filipiniečio.

Musų tautiečiai sako, kad tuo
mi sugiminiavimu musų tautos 
su geltonveidžiu likosi pažemin
ti netik vietiniai lietuviai, bet ir 
visa musų tauta supeizuota.

Supeizuotas tautietis.

Žiaurus tarnas.
„Pasiutusiai užpykau vakar 

ant savo pono. Neiškentęs, kaip 
drožiau, net dantjs sučiarškė- 
jo!”

„Na, o ką ponas?”
„žinoma, jam nė šalta, nė šil

ta.”
„Kaip tai?”
"Mat, jo dantukai tuomet plu- 

kuriavo stiklinėje vandens!...” 
Lašakė.

Eilės

Tamsus

Ne nuo didumo priguli.
Kaziukas. — Ar girdi,! 

Jurguti, ar tu nežinai, kaip 
tas yra. kad tas policmanas 
toks didelis* o tokio mažo 

vaikino nepavijo?
Jurgutis. — Matai, grei

tumas ne nuo didumo pri
klauso. nes jei taip butų, tai 
karvė zuikį galėtų pavyti.

F. Bukšnis.

Nepaprasta žmogžudystė.
Netikėtai tapo atrastas 

kūnas be galvos, šalia la
vono buvo toks laiškelis: 
"Meldžiu nieko nekaityti dė
lei mano mirties. Galvos 
taip pat nejieškokit. — 
ja gerai pakavojau.” 

Lašakė.

as

Musu vaikai.
— Maryte! jau tu per

daug išdykauji, gausi lupt...
— Bet kodėl, mamyte, va

kar nemušei Vincą, kuris ta
ve pabučiavo? Pati sakei 
jam, 
lis!

Pati
jog baisiausi? išdykė-

Pagal "Tik-Tak”
P. Lašakė.

Klausimas.
— Ar tamsta vedusi ?
— Du sykiu.
— O kiek tamstai metu?
— 19.
— Ar taipgi du syk?

Lašakė

Nepažįstamam F. R.—Ne- 
talpinsim, nes nežinom, su 
kuo turim reikalą. Redak
cijai visuomet reikia priduot 
savo tikrą vardą ir adresą.

šventakupriui. — Apie to
kius dalykus negalima rašy
ti, nes tai žemintų laikrašti.

M. Puniui. — Apie tą pa
tį mums pranešė kitas anks
čiau, todėl tamsios žinutė 
jau netilps.

A. Bavinauskui. — Netal- 
pisime, nes jūsų nuomonė 
neturi jokio pamato. Šian
dien valdžia yra kapitalo ap
gynėja ir jai visuomet rupi, 
kad kapitalistas laimėtų, o 
ne streikieriai. todėl ji ne- 
kuomet nesuteiks streikie- 
riams teisės ginklus nešioti 
ir pildyti "deputy šerifų” 
užduotį, nes tuomet kiekvie
nas streikas butų laimėtas.

Mikei Tautiečiui. — Tam
stos raštelio nedėjome, nes 
bijiojom, kad jis nepadidin
tų nesutikimų, kurie apart 
skriaudos nieko daugiau ne
gali draugijoms atnešti.

J. V. — „Asilas užgiedo
jo aleliuja” netalpinsime,

nes tą "asilą” vistiek jau ne
pamokinsi.

P. Paukšteliui, 
spaudai netinka.

Penu, duteh. -
lietuviai visur taip Velykas 
apvaikščioja. Jei norėtume 
viską aprašyti, tai laikrašti
ne ir vietos neužtektų, o nau
dos iš to vistiek nebūtų, nes 
tokie tamsunėliai paprastai 
apart maldaknygių nieko 
daugiau neskaito, taigi ir 
kas laikraščiuose rašoma jie 
nemato. Dėl to tai ir tams
tos raštelio nedėsime.

Dzukui. — Nauda iš Chi- 
cagos lietuvių klioštoriaus 
tokia, kad pasenusios kuni
gų gaspadinės, kada už ”ga- 
spadines” jos jau netinka, 
randa tenai šiltą vietelę ir 
lengvą duonelę. Prie to da 
davatkos tenai mokina para
pijom] vaikus paklusnumo 
kunigams. Visuomenei nau
dos iš to nėra nė už skatiką, 
greičiau bus skriauda, nes 
tokiam klioštoriui palaikyti 
reikia dėti pinigus.

J. Oželiui. — Jūsų nuomo
nė klaidinga, buk Gyvūnėlio 
korespondencija daro laik
raščiui gėdą ir kenkia soci- 
jalizmui. Kas gi joje yra to
kio bjauraus? Sakot, netei
sybė. buk Žiurinsko krautu
vę apvogę socijalistų priešai. 
O iš kur tamsta žinai, kad 
neteisybė? Ar tamsta ži
nai. kas apvogė? Jei taip, 
tai nurodykit vagis, ir jei 
pasirodys, kad jie ne socija- ‘ 
listų priešai, tuomet bus ga
lima pasakyt, kad korespon
dentas klydo darydamas to
kį spėjimą. Jis. mat, netvir- 

jtina. Jis sako, kad tik spė
jama, jog tai socijalistų prie
šu darbas. O kol tikrai va
gis nežinomi, spėti galima 
visaip ir nė vienam spėjimui 
negalima užginčyt. Tamsta 
gi norėtum užginčyt, nenu
rodydamas, kuomi savo už
ginei jimą remi. Talpint 
tokį nepamatuotą raštelį ne- , 
galima.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir pri&iųskit redakcija:. Adrsesa tnainyami gatvės vardą pa- 
rašykit raidė į‘raidę taip. kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
siu! daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
sknas adresas: 

Pavardė ir vardas

No. Street,

i 42

Miestas ir valstija...,
----------------------------------------------------------------*.

NAUJAS adresas: 
Pavardė ir vardas

No. Street

Miestas ir valstija................................................. ....................................................

Pasakga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytoju gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijsnt ant adreso raudono sklypelio, kur gaie skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad'pasibaigia su laikraščio Ne .50 1913 m. Kurių pavardės sale stovi 8-4, 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.S irturi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaity tojai, atkreų kit atidą ant 
šitų nurodymų ir n.aty dan.i savo j reti ir t raia ilsi! r s a tv<j stsili, j kitę.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausių Alų. Vynų, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už- 
. akvmus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems i asilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. ReiktJe meldžiam atsilanky
ti. (22)

8 Stokes st., Providence, R. I.

Į

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI. ii Akuserka
i

Mus dirbtuvė yra įrengta 
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
natura’.iškomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Audrusis l’r. Laurinaitis Co. 
(Stanaičio galerija)

453 Brodnay, So. Boston. Mass.

Pabaigusi kursąYVomans Medical 
Cullege, Baltitnore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą i n vairiose 
moterų ligose.

F. Stropienė
SO. BOSTON. MASS.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvė*. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojanii. Prekės žemos.

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

K. P. Š1MKONIS
HOLYOKE, MASS

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei- 

__  sin^ai eina ski
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už §5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite. jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie §25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Exceteior Watch Co.
»»6 Athenaeum Blg_ CHICAGO. ILL

5 GRAND ST.,

(755.

ir kitokius Rubus |
Duokit pasiūt mums! |

Užtikrinam kad Jus sučėdysite fe 
nicni ir tnrpsitA <rrj»žiii«a r>ihn«. 16

KOKKUPENCIJINIS KARAS
7 daiktai vertes $30.oo, už $5.95Švara n- 

tiiotas 
ant 20m.

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 

Telefonas,

259 Hannover st, Baston, Mass

ir

) u
W=3

žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos »r būna tvirtesni.
Bėrus 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 rūbus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrp ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys
MĘS TURIME NUOSTOLĮ. UŽTAI JUS NAUDOKITĖS.

Dėlei konkurencijis sumažinome prekes ant musų laikrodėlių ir kitų 
daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą, susidedantį iš 
7 daiktų vertės §30.00 už §5.95, būtent: §15.00 laikrodėlį, gvarantuotą ant 
20 metų, vidutiniško didumo, vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis, dailiai 
ingraviruotą, geriausiu amerikonišku verku, pilnai nureguliuotą ,ki sekun
dai; §8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto kanuolinio plieno, nikeliuo
tą; §3.00 vertės barberišką britvą iš angliško plieno; §2.00 pustuvą brit- 
vai: §1.00 importuotą akmenį britvai galąsti; §1.00 aliumininį nikeliuotą 
puodelį muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio nau
jos mados šilkini lenciūgėli uždyką.

NESIŲSKIT PIRMA PINIGU- Užmokėsit tada, kada viską pamatysit!
Prisiųskit mums savo gerą adresą ir šitą apgarsinimą, o tada męs Jums 

viską išsiųsime, visą setą, C. O. D. per expresą, ir galėsite jį apžiūrėti pir
ma ėmimo. Atimant kada viską apžiurėsit ir liksite pilnai užganėdinti, 
tai tada užmokėsite agentui §5.95 už tavorą vertės §30.00 ir kaštus už per
siuntimą. kurie nebus viaugiaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereikalaujate 
mokėti nei vieno cento. (18)

Pasinaudokit iš sitis progos greičiausiai! Rašykit mums tuojaus ir ad- 
resuokit:
UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st., Dept. 14., CHICAGO, ILL.

’7

:!i 222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., 
So. Boston. Mass. Monteilo, Mass

Telefonas: So. Boston, 21013.

I
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AMŽINAI RAŠANČIOS PLUNKSNOS.

I

Crest kendžių. nes tai vienos iš 
treriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžiuniekur negau
nate, tad ateikit pas mane, nes 
esu generalis agentas Bostonui

K. ŠIDLAUSKAS 
226 Broadwav, 
SO. BOSTON.

PROF OAVEN yra 
vif-naiiniu specija- 
iistu. kuriuom ga
lima patikėt, ir pa
vest Jūsų TURT.y 
t. y. sueražinimą 
sveikatos. Jisai sa
ko. kad visai ne 
reikia būt ligoniu. 
Jis savo 34 metų 
praktikos didžiau 
šiam ligonbutvj 
The Great Ilospi- 
lal of London. taip 
išsilavino, kad da

bar nėra jau ligos, kuria jis negalėtų iš
gydyt:. gvarantnoja jis ir išgydo viso
kias ligas: Paprastas, užsisenėjusias 
chroniškas ir veneri.škas. kaip moterų 
taip ir vyrų.

Dėlto, jeigu sergate kokia nors liga, 
tai nek^nti-kit ir aprašvkit aiškiai, o jis 
jums pasakys kaip užsilaikyt kad grei
čiau išgytum: nes kas jam. kaipo profe
soriui yra galima to negali padaryt pa- 
pastas daktaras. Laiškus* adresuokit 
taip: (20)

PROF. OWEN M. D.
221E 17st,Dep. E, NewY«rt, N.Y. 
Priėmimo valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakaro. Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 
10 ryto iki 8 vakaro. Nedeliomis ir šven- 

‘ tadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų,

DOVANOS!

2 LOTAI DYKAI!
Už Jūsų Myslę!

Žednas vienas iš Jusu turi tą pačią progą pasinaudoti iš tu dovanų, 
iogei patropins gera: p.-rs’at\t numerius tuose langeliuose taip, kad iš abiejų 
pustv išei-ų po 23. PIRMAS. KURIS PRISIUS TIKRA IŠRIŠIMA GAUS 
DOVANĄ 2.000 KVAD PĖDŲ ŽEMES .DYKAI. O VISI TOLESNI AP
TURĖS 2 I.oTU BEVEIK UŽDY'KĄ. Žemė randasi pukiam mieste, netoli 
nuo didelio Nevv Yorko. Tik per trumpią laiką męs apgarsiname musų sa
vastį. galėsite gauti už dyką lotų Kaimiečiai! neatidėkite tą dalyką, nes 
jeigu gyvenate netoli, atvažiuokite ir persitikrinkiie arba prisiųskite' tikrą 
atsakymą, o apturėsite dovaną. Adresuokit:

SALES MGR. DEPT. K., 132 NASSAU STR.
Saite 309. New York. N. Y.

PAVASARIS, PAVASARIS!
TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;

bet t k tada tikras irlink^oas pavasaris, kaip žmogus paša- 
? l.::a iš suvo kuno-organizmo ligų b* i nesveikumus, kaip ž.e-

buos Šiurkštų šaltį, kuris \argina. Vienok, jeigu to nepadary
sit, tai liga k .Lk.zs kūnų kaip iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatų . r gyvastį j t aršiausias neprietelis irteip bėsaat 

n tik p;>vasaryje, betvasa-ų ir niekad neturi Jo
kios linksmybės ir ramumo, bet vargų.

KAD JAUTIESIr,rŽSS.ffi 
smų pavasarį, tii išGgydvk, išvaryk ligų lauk iš 
k no,kraujo nervų ir v durių: o kad ta viakų pa
daryti at>i auk lietuv šk j kalboj j r.e tikro 
Pr fosonal o D.ktaro K'.nikos, kurs pag.-tl reikalų 
pr. a kysspeeiaiiška*geriausias!iekarstas.kuri< s 

i saules spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip Lgų išvarys lauk, be peilio, be sc pūlingų

Tikrai 17 Jeweled Elgin
OnfvfGSlLaikrodėlis tikrai pa- 

—'auksuoti lukštai UŽ
$9.75. Visi žino, kaip 

geri yra 17 akm. 
£!lgin laikrodė
liai. Męs buvome 
laimingi pirkt di
delę daugybę to
kių laikrodėlių — 
visi nauji, ką tik 
iš fabrikos. Gva- 
rantuoti ant 20 
metų—bet labai

i nužeminta preke ir pirkdami tiesiog 
; nuo mus gausit daug pigiau. Jūsų vie- 
i tinis dziegormeistris negal pirkt nuo 
mus nė centu pigiau. Vyrų — su at
daru viršeliu, arba uždarytu (nurody- 

, kit kokį. Puikiai iškvietkuoti virše- 
1 liai, paauksuoti. Nepraleisk šios pro- 
1 gos, nes gailėsies. Gražus laikrodėlis. 
I stebėtinai žema kaina. Pamatyk jį 
pirmiausiai. Parašęs atvirutę, gausi. 

1 Kada ateis, apžiūrėk jį gerai, ir jei 
■ patiks, užmokėk expresui §9.75 ir kaš
tus. Jei nepatiks, neimk, o sugrąžink 
musų kaštais. Nepirk pigaus šlam
što. neatsakančio laikrodėlio. Nepirk 
laikrodėlio apie kurį nieko nežinai, 
bet pirk šitą, apie kurį žmonės žino 
taip gerai, kaip apie Uncle Sam §20.00 
aukso pinigą. (Parašyk vardą ir ad
resą aiškiai.)

CHICAGO WATCH CO.
503 Singer Bldg„ Statė st„

CHICAGO, ILL.

Šitos plunksnos yra geriausios, jos ištobulin
tos sulyg paskutinių plunksnų išdirbystčje išra
dimų Su joms gaiima rašyti ant bile kokios 
popieros, raštas yra gražus ir aiškus.

Šios plunksnos nerudyja ir r.esugenda, 
sos yra gvarantuojamos.

Vėlijam visiems nnsipirkti šių plunksnų, la
bai yra paranku visuomet su savim kišenėje 
turėti, rašalu rašančią plunksną.

Mes turime dvejopų plunksnų.
No. i Pati prisipila rašalu. Kaina 42.50c. 
No. 2 Prisipila per atsukamą viršelį. Kaina 42.00 

Norėdami įsigyti musų plunksną, prisiųski- 
te pinigus žemiau paduotu adresu, o mes 
tuojaus prisiusime amžinai rašančią plunksną.

W. Jurkevich
25 15 '/i So. Halsted st 

CHICACO, ILL.

kaip Si 
o. eraci. u

Apturėsi tikrą linksmą pavasarį ir gerą sveikatą; 
d/, augsies kaip šimtai išgydytu dekavodami. IŠ DAUGYBES n<-r keletą patai p, na m: 

GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
E>u l.i! ai dėkingas už gerų išgydymą, kad su l.ekarstoms tvip gerai pasi’.kau išgydy

tu. nes pasi ik .u kaip naujai atgimę*. dabar l.nksma .r smagu, c:.r pu ė h.- tų pasiliko, 
5, .v . i k uau.u va r: > i,— taag š.mtą k irtų d.’ka-.< .u PhLu-

d iphios M. Klin kui. kaipo gem a daktarui už pritaikinimų ir suta -yma t i;» labai g ru 
livkar tų. Su guodone. Good b> e Jurgis Dulskis. Box 81. Alfred. N. Y. M r. Jur
gis Lutauskas. Jcrome, Pa. St. Lludzevičia, 216 Ploa-ant str. B< it, Wis. K. Olševlče, 
1444 B ss su Camdcn. N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičienė. Box 226. Glens Falls, N. Y. 

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links- 
m 11 DclVHS3.riU irdekavoja už išgydymu nuo visokių šviežių ir užsenėjusių

* ligų. Nervų ir naši paėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo Ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklo- i ubėgimo nuo 
saužagystes, greito pailsimo, negero ir sumažėjimo krau.o, teip-pat nu > limpančių lytiškų 
ligų ir tam panašios rųšies vyruj nelaimių. Teip-pat motery nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių hgų.

Vorl np<yn1i asabi*ka». tai parašyk lietuviukai o apturėsi rndų,
® pus ibų ir tigras 1 ekarstas, kurios gali tave išgy

dyti ir turėsi Linksma pavasarį. Visada rašant adresu k t< ip:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Valand >s kasdien nuo 1$ iki 4 po piet. Nedėtomis nuo 10 iki 3 popiet. 

Ir vakarais nttofj iki 8 Utarninkais ir Pėtnyciomis.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS. KAD GALI BŪT! GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS, 
tik reik ats.šaukt į Phik.detphijos M. Klinikų. kur.s va džios pripaž.nta^ deiei žmonių labo. 

„DAKTARAS“ ska tv < šit$ knygų, kuri par š ta nauj ms o moks’o ir labai reikalinga kaip 
vyrams teip ir moterims, turėt ta knygų. AtraGt daug p i-laptybių ir pamokinimų apie kų 
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prisiusk kėlės Štampas už prisiuntimo kaštus

Philadelohios M. KlinikuL

I 
I
I
I 
I t

I 
I

25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su brukuo
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

W. S. WAIDELIS
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

\N*— ■9



aptieka: 
urvs bab

GEROS DEGTINES

2 KATALIOGAI DYKAI!'

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI

i i

i
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moteries 
kiek ten 
klausimo 

Bet be 
Jei rei-

plaukų žilimo. 
Reumatizmo., 
lytiškų ligų...
kirmėlių.....

Vlanatlnli lanklškaa

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių litry

ir su didžiausiu sausumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

S. FELDMAN 
310 Harrison avė., Boston, Mass.

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis

Niekur taip 
gerai ir pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie 
tuviškas ar" 
tistas Mon-- 
telloj.

Dėlto vy
rai, mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo 
tautietį nusitraukt paveikslus, o 
Rrodysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (7)

J. TAUKEVICIA
727 N. Main st., Montello, Mass.

M. Gaili van Co.

1 42 Laivas 1,414, .10 ton<i

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

........... $1.00 
.................75 
50c. ir 1.00 

.50c. ir 1.00

.’25c’.’ir .50

.10c. i r 1.00
Blakių naikintojas...............
Dėl išvarymo soliterio.......
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostis....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai..................50c.

aaujauiion madov

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA1 

I Atlieka visokį darbą prie palaidojhaų 

knogariauaiai ui aabraagig prakg.

335 Br®aiway, 8«. BmIm.
Gyveaime vieta C4i Braalvray.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 

i trepais į viršų tikneikit* ••
mano____ ____
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 Ricbmoiy

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU
Vienintelė Rusiškai 

I Amerikoniškai konto
ra, apdrausta ant 
$10,000, kuriai valsti
jos gubernatorius lei
džia vest advokatū
ros vertelgystę ir 
pardavinės šifkortes. 
Męs taipgi priimam ir
padedam pinigus Rusijos Valdžios 
Bankoj ir gaunam knygutę į penkias 
savaites, taipgi iškolektuojam pinigus 
nuo skolininkų.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

160 N. Fifth Avė., tarp Lake St. ir 
Randolph St., CHICAGO, ILL. Kon
tora yra atidaryta dienomis nuo 8 iš 
ryto iki 8:30 vai. vakare, o nedėlioms 
ir šventadieniais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
J. M. Gelvaniškas. — Jau ne

syk) buvo rašyta, jog Rusijos 
valdžia baudžia už priėmimą 
svetimos viešpatystės pilietys
tės be paties caro pavelijimo, jei 
kas nors tą darodys. Kaip da
rodyt tą, aš nežinau, vien ap- 
skundimo neužtenka, turit kas 
nors priduot jūsų popieras, su 
jūsų parašu ant jų.

Jei kas praneštų, kad čia pri- 
gulėjot prie L. S. S. A., nieko 
nebūt, nes jus galit užsigint, o 
kas prirodys? Juk Gelvanskų 
ant svieto gali būti daug.

Nežinant sesers antrašo Vil
niuje, nueikit ten Į taip vadina
mą "adresny stol,” užmokėsit 5 
kapeikas, ir gausit, jei ji ten y- 
ra.

Tėvas atėjęs ant motinos že
mės, jei nėra padaręs jokios su
tarties, negal tos žemės parduo
ti nė kam pavesti, ji yra savas
timi juodviejų vaikų, kurie yra 
paveldėjais, ir jie ją po mirties 

| tėvų ją gauna.
Suvienytų Valstijų preziden

tas yra viršiausis visos karume- 
nės vadas. Iškilus karei jis pir
miausiai pasiunčia reguliarišką, 
apmokamą kareiviją. Jei reika
las yra. jis duoda paliepimą Į- 
vairių valstijų gubernatoriams, 
l^irie yra viršiausiais vadais 
valstijinių milicijų, kad tie pri
statytų tiek ir tiek milicijos su 
oficieriais, kurie palieka po glo
ba reguliariškos kareivi jos ge
nerolų. Reikalui priėjus jis ga- 

i Ii pašaukti prie ginklo visus pi
liečius ir tuos, kurie pirmas po
pieras turi, o net ir tuos, kurie 
be nieko Suv. Valstijose gyve
na. Vienok tų ateivių, su ku
rių žeme karė yra, nešauktų, 

tik jei prisieitų riestai, tad šau
ktų, bet jei kas atsiktų, tuoj de
portuotų arba padarytų karišku 
belaisviu.

F. Yurkus. — Pagal dabarti
nes Mass. tiesas, taip vadina
mas "Employers Liability Law” 
ir "\Vorkmens Compensation 
Act.” visos dirbtuvės privalo 
apdraust savo darbininkus, ir 

kada sužeidžia, tai Insurance 
\ (apdraudos) kompanija moka 
'pusę algos, bet už pirmas dvi 
savaites nieko neduoda, apart 
gydytojo patarimo. Insurance 
kompanijos išmoka visada, ne
žiūrint keno kaltė, be jokios 
provos. Jei darbininkai nebu
vo apdrausti, tada galima dirb
tuvę skųsti ir gauti geroką atly
ginimą. Jei nemoka, susirašyk 
su "Keleivio Agentūra, o ji iš
rūpins atlyginimą.

Jokubukas. — Garsinties ant 
lango, kad tokia ir tokia Įstaiga 
yra Banka .be valdiško daleidi- 
mo negalima, ir jei kas padary
tų. butu sunkiai baudžiamas. 
^Taipgi, jei kas sako, jog yra po 
i "valdžios kaucija." o ištikrųjų 
nėra, butų baudžiamas.

Aš nesu girdėjęs, kad Rusi
joj butų koks nors Įstatymas, 
kuris draustų žmogui laikyt 
ant savo lauko tiek gyvulių, jei 
jam patinka arba reikia. Jus 
be baimės galėtumėt sau laikyt 
500 vištų arga ir daugiau. Jo
kio tam tikro leidimo nereik, bet 
norint jas arba kiaušinius par- 
davinėt mieste, reikėtų mokėt 
tam tikras pošlinas. ir daktarai 
egzaminuotų, ar vištos sveikos.

Lavrenciečiui. — Nors tiesos 
neleidžia moterims vaikščiot vy
riškuose drabužiuose arba vy
rams dėvėt andarokus, vienok 
už tai, kad koks kvailiukas plau
kų nesikerpa, idant išrodyti 
"mokytu,” valdžia nesikiš. Jei 
jis pradės daugiau kvailiaut, 
"Board of Health" pasirūpins 

apie jo likimą, pašaliečiams ne
reik apie tai visai rupinties.

Kad bažnyčios varpai neduo
da jums miegot, nieko negalite 
padaryt. Tas priklauso nuo 
miesto tarybos: jei ji neuždrau- 
džia pavieniai žmonės nieko ne
gali padaryt.

Parvažiuot už darbininką 
sunku, mat ant laivų, kada reik 
darbininkų, reikia tuoj, nelau-

kia kol agentas pristatys. O ju
rininkų tikrų be darbo yra dau
gybė, kurie ir laukia tam tik
ruose biuruose, kol pašauks. Ne
pratusiam ant jūrių dirbt — 
nepatariu. Konsulis nė vieno Į 
Rusiją savo kaštais nesiūs. Vie
nintelė išeiga jums, jei labai ne- 

i sveikas ir pinigų neturit, pasi- 
{ duot Į valstijos ligonbutį.

John Kulis. — Jei vyras mir- 
šta ir palieka moterį ar mažiu
ką kūdiki ir kiek pinigų bankoj, 
tad reikia paimt advokatą, jis 
išims administracijos popierius, 
aprinks moterį administrato

rium ir ji paėmusi pinigus ga
lės važiuot j Lietuva. Imkit vie- 
tini advokatą, ir susiderėkit iš 

■kalno. Neduokit daugiau kaip 
$25.00, nors pakaktų ir $10.00. 
Tokiuos dalykuose advokatai 
papratę nežmoniškai lupt, jei iš 
kalno nesusidera.

MoterĮs, pačios ir dukterįs pi
liečių, Illinojaus valstijose yra 
pilietės, ir turi lygias balsavimo 
tiesas su vyrais.

P. J—kis. — Jei jūsų mote
riai priklauso žemė ir- pinigų, 
palikti po tėvo mirties, ir tą že
mę dabar valdo patėvis, paėmęs 
ant sutarties nuo jus 
apiekunų mokant po 
randos, tad be jokio 
ji gali viską atsiimt, 
provos vargiai apsieis,
ktų važiuot pačiai į Lietuvą ir 
ten dalykus sutvarkyt, o jei ne, 
tad galit jus važiuot ir vežties 
nuo jos doviernastį arba par
siust doviernastį kokiai ištiki
mai ypatai ten ant vietos, žmo
gus su pilna doviernasčia galės 
tą pati padaryt, kaip ir ji pati.

F. Jodialis. — Washingtone 
galima gaut užrubežini paspęs
tą nuo "Secretary of Statė,” jei 
esat piliečiu. bet to pasporto 
Rusijos valdžia nepripažįsta, ir 
ims savotiškai, be jokio klausi
mo.

Jei Suv. Valstijų pilietis ap- 
siveda užrubežij, jo moteris lie
ka piliete taipgi, ir ji gali bal
suot, jei toj valstijoj, kurioj ap
sigyvenus, yra moterims balsa- 

, vimo tiesos. Vaikai gimę užru- 
‘ bežij iš tėvų piliečių yra taipgi 
Su. Valstijų piliečiais, bet jie 
gali pasirinkt, ir būt piliečiais 
to krašto, kuriame gimė.

Kiek Lietuvos ir Lenkijos gu
bernijų, ir kiek pateko Prusui ir 

| Austrijokui, geriausia paimt ir 
: perskaityt istorijos knygą; 
■ "Tiesų Skyriuj” perdaug užim- 
' tų vietos tą išskaitliuoti.

J. R. — Be užsiregistravime 
•‘egalima balsuot, nors ir būtu
mėt piliečiu. Užsiregistravus 
tyki. visada galima balsuot, bi- 
’e toj pačioj vietoj gyvenat, ka
da tik yra balsavimo diena. Pas 
jus Illinojaus valstijoj moteris, 
kuri yra piliete. lieka piliete, 
bet kokia procedūra yra pakol 
ji užregistruoja savo pilietystės 
tiesas, man nežinoma, nes tas 
yra vietinis dalykas. Geriausia 
tai dasižinot nuo "Election 
Commission” ant vietos.

S. D. — Jau daug sykių buvo 
aiškinama, kad būnant Ameri- j 
kos piliečiu galit važiuot į Ru-' 
siją, bet jei rusų valdžia dasiži- ■ 
nos apie tai, busit nubausti už 
svetimos viešpatystės pilietys
tės priėmimą.

Jei nuo kariumenės prasišali- ■ 
not, jokiuo budu negalit pasi- 
liuosuot čia būdamas, reikia bu- | 
tinai ten važiuoti.

—
I

B. Kunickas. — Jei jus esat; 
Suv. Valstijų piliečiu ir jūsų I 

duktė netur 21 metų, nors ji ir' 
yra sirgusi Įvairiomis ligomis, 
atvažiuot pas jus galės. Ge

riausia pasiuskit antros klesos 
bilietą ir affidavitą kaslink jūsų 
čia padėjimo.

SENI VYNAI Ir

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono { Bremeną

Laivai išplaukia kas trįs savaitės 
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

J. Balickas. — Nežiūrint, ar 
jus atvažiavot Į Suv. Valstijas 
jaunas ar senas, ir nežiūrint, ar 
jus buvot sveikas kuomet reikė
jo jums stot Į kariumenę ar ne, 
jus turėjos Į "prizyvą" stot, jei 
nestojot, ir sugrįžšit, vistiek bu
sit baudžiami.

Plikio Sūnūs. — Jei jūsų 
”burdingierius” išvažiavo Į 
Lietuvą neužsimokėjęs $60, 
tai jau tuos peržegnokit, ne
gausit, nežiūrint, ar jis turi 
ten žemės ar ne, nes tokios 
mažos skolos sukolektavi- 
mas apsieitų daug daugiau, 
negu pati suma. Geriausia 
niekad nesileist kitam žmo
gui Į savo kišenių per giliai 
lįsti.

J. Oras. — Jei jūsų pati iki 
tiek yra gėrimui atsidavus, 
kad joki s perkalbę jimas jos 
nesulaiko, jus galit atiduot 
ją i pataisos namus, kur per 
kelis mėnesius negavus išsi
gert, gal atpras; arba galit 
ją išvaryt nuo savęs, ir kada 
neturės už ką, negers. Iš
varius, jus neatsakot už jos 
pasielgimus, ir ji negalės ant 
pragyvenimo reikalaut. Su
prantama, būt bėriau, kad 
galėtumėt proto Įduot švel
nesniu budu.

P. Remeikis. — Kada ju
mis sužeidė, ir jus susigadi- 
jot už $225.00, kompanija vi
sai nuo jus atsikratė. Pa
prastai agentai prižada dar
bą ”iki gyvos galvos,” bet tie 
priežadai yra neverti nė ska
tiko. Kada žmogus pasira
šo, beveik visada žmogų iš 
darbo išvaro. Todėl, kad ju
mis nedavė darbo, negalit ir 
neužsimoka skųst, nes nieko 
negausit.

Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

Keleivio Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstiją gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną Jau brėkšta (eiles) 
Prietarai apie menulio įtekmg — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? *— Ūžkit, kaukit (eilės) —J Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo— Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas)— Našlaičio tėvynė (eilės)—Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)—Čia ir dabar (eilės) —Jėzus Varšavo- 
jej— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

.........KAINA 25 c
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką Į popierą, Įdėkit Į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

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

VATERLAND 58,000 Tonų
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir HAMBURGO 

PHILADELPHIA ir HAMBURGt 
BOSTONO ir HAMBURGG 
BALTIMORES ir HAMBURGO 
HALIFAXO ir HAMBURGO 

PIGIAUSI KELIONĖ
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
607 Boylston street. Boston, 

arba 45 Broadway, New York. 
arba pas vietinius agentus.

Geriausis patarnavimas STERE 
G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
s i deda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nės, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE 
607 Boylston street, Boston, 

arba 45 Rroadvvay. New York. 

arta ; as vtinius agentus.

Tikrai Brangus Akmuo
Iškirstas, išrodo ir ne
šiojasi kaip DEIMAN
TAS. Gražus, labai ži
bantis ir kiečiausias 
akmuo, koks tik gali 
būti. Tik aprubežiuo- 
tas laikas paskirtas 
pardavimui moteriškų 
ar vyriškų tikrai auk

sinių žiedų. Nusiunčiam ant kiekvie
no adreso už 98c. Prisiųskit piršto 
mierą. Už teisingumą gvarantuojam. 
Su visokiu reikalu uždekit tokį adr.:

EXCELSI0R WATCH CO., DEP. A.
CHICAGO. ILL. J

1

nervų ir odos ligas. PATARIMAS DYKAI.

RP DPNFPD Specijalistas liį 17I\. KC11T CK abiejv lyčių, i
Gydau privatiškas ligas vyry ir moterų. Užsisene-3ž 

jusias ir chroniškas gydau greitai ir pasekmingai. *
~ Greitai gydomos tulžies, inksty. skilvio, kraujo. $

Esu užsisenėjusių ligų specijalistas. Ilga praktika. T 
daug išgydytų ir užganėdintų pacijentų yra mano re-31 
komendacija. Vienoda kaina visiems. Savo atlyginimą į 
pavedu visų patogumui. Nelaukit, bet kreipkitės šiam* 
dien it

Valandos nuo 8 ryto ligi 7:40 vakaro. Nedaliomis ir Į 
< > šventadieniais nuo!) ryto ligi 12 pusdienio. (18) *

18 BLUE ISLAND AVĖ.
i Ant Bačkos,f Ruimas 5-8, Arti 18 tos gatves, Chicago, III. į

Specijališkas pardavimas per šį men.

Sudėjimas No. 5.
Bunka Goldenxxxx Rve Whv. < 

,, Cognac Brandy *•* 
,, Višniovka
,, Orange Wine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas No. 8.
Bonka Kentuckv \Vhy

,, California Brandy
,, Višniovka
,, Spaniškas Port Wine

4 pilnos kvortos $.300 kaina.
Tie yra geri Gervinai ir pigus 

bet neprasti.

H. L. GOLDEN <fc CO.
Importuotojai ir Daugumoj Liklerlų Parduotąja!.

Musų Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išaiunčiam tavorą 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

<
• »

P1 s.

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimu.

362 2nd st., So. Boston.

Ei, Vyrai, risi pas

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

Vyno ir Cigaru. 
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadway Ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

tautietį nusitraukt

/•

i 495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

i Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.:

Teisingiausia ir Geriausia 

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia styda, nežiūrint ar ii 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

rsndssi lietuvis sptiekorius 
P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 

o męs per ekspresų gydules prt-

_

Vjcil lietuviškų KNYGŲ nuo 
■ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

BRANGU™ ZM0GA<»

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Ealsamas. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių_______
Kraujo Stiprintojas......................50
Nuo kosulio..................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. _.5O 
S laivinės proškos..........-- - 
Pigulkos ael kepenų....................25-----------r__ _ lt

.. 3.00 

.. .25

.. .25 

.. .50

.. .25
ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir
Nuo dantų gėlimo...........
Nuo peršalimo.................
Plaukų stiprintojas... .25c 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo 
Nuo_ ____
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
Nuo __2_.___,___ ..
Antiseptiška mostis, 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija de! vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naiki n toj as..

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kotam j 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. )
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymui Oi ' 

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

Jaire jo»M brangi yra jusu sveikata, tai tuojau, reikalaukite gyduolių, raiydaal arba ) 
atsilankydami į Littuviiką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Apbek^~.
MM BedforM Avenm North v<m gatves Brooklyn, M. T j'
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KORESPONDENCIJOS
SEATTLE. WASH.

Balandžio 7 d. čia buvo 
miesto rinkimai. Turėjome 
net dešimti kandidatų i ma
jorus. Laimėjo republikonų 
kandidatas. Per nominaci
ją republikonas gavo 23,452 
balsu, geltonųjų socijalistų 
kadidatas buvo trecias, bal
sų gavo 11,325. Tikrųjų so
cijalistų kandidatas gavo tik 
775 balsus. Tai net širdį 
skauda pamislijus, kaip dar 
toli aušra, 
socijalistai gavo netoli 
000 balsų, 
buvo viena socijalistų parti
ja, bet nuo pernai ji suskilo 
į dvi. Turčiai, daktarai ir 
biznieriai liko išmesti iš par
tijos ir jie sutvėrė savo par
tiją, ir pasivadino "geltonais 
socijalistais." Jie 
taisyt konstituciją 
liko išmesti. Ir 
kiek jie balsų gavo!

Daktaras Braun piovė per 
visą metą socijalistų? per 
visus 4 vietinius kapitalistų 
laikraščius. Agitacijai prieš 
socijalistus jis išleido ketu
riolika tūkstančių dolerių. 
Pasirodo, kad tie ponai buvo 
prisidėję prie socijalistų pa
rtijos ne dėl darbininkų ge
rovės, bet kad užkenkt jiems, 
kad gerai apmokamą vietą 
gaut, kad likti majoru ar 
gubernatorium. Tai tik dėl 
to jie lieka "socijalistais." 
Jeigu tokiam Braunui kas 
pasakytų, kad paaukauk ko
kią dešimtį dolerių badau
jantiems darbininkams, tai 
jis spiautų veidan ir nueitų 
sau. Bet ant šmeižimo dar
bininkų partijos, tai net 14 
tūkstančių nesigailėjo. Ir 

tik stebėtis reikia, kaip dar
bininkai tokiems kapitalistų 
siundymams tiki.

Pernai čia "The Seattle 
Times." biaurus kapitalistų 
laikraštis, ragino, kad orga
nizuoti darbininkai ir kapi
talistai sukiltų prieš I. W. 
W. ir nuslopintų ją. Ir žiū
rėkit, jo balsas nepasiliko 
neišklausytas. Sukilo visi 
"federeišiai" ir kitokie prieš 
I. W. W. Grigas.

Ukėsų Kliubas pienuoja išlaidų. 
Liaudies Namą Įsteigt. Kaip turi 
iš šalies girdis, tai visuome- 

. nė neperdaugiausia prita
ria. E. F. G.

DARBININKO KRONIKA

Cincinnati moteriškų če- 
verykų dirbtuvėj sustreika
vo kirpėjai. Vol Duttehofer 
dirbtuvė, kurioj dirbo 
žmonių, iš priežasties 
ko stovi uždaryta.

1,500
strei-

unija
Du metai atgal

20-
Mat pirma čia

norėjo 
ir užtai 
žiūrėkit.

BROOKLYN, N. Y. 
Vakaras.

Bal. 12 buvo Liet. Apšvie- 
tos Draugijos vakaras. Per
statyta dvi komediji: "Musų 
Gerasis" ir "Daktaro Kabi
nete.” Lošimas gana gerai 
pavyko.

Skrajojanti krasa pas mus 
jau nustojo vertės. Tą va
karą buvo duodama pirmoji 
dovana .$1.50 vertės ir 27- 
niomis atvirutėmis laimėta.

Liet. Apš. Dr-ja rengiasi 
statyti 2 d. gegužės vieną iš 
geriausiu dramų "Mirtų vai- 
nikas.” Aktoriai surinkti, 
kad kad perdaug nepasigy- 
rus, "first class.”

Stropiai rengiasi ir prie 
Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimo. Apvaikščiojime keti
na dalyvauti net ir šventais 
vardais draugijos. Didesnės 
draugijos norėjo, kad apvai- 
kščiojimo lėšos butų išdaly
tos lygiai ant visų draugijų, 
nežiūrint, kiek turi narių. 
Bet apie 15 organizacijų nu
tarė lėšas apmokėt proporci- 
janališkai ir apvaikščiot ge
gužinę ne dėl organizacijos 
vardo išgarsinimo, kaip tū
li "lyderiai” išsireiškė, bet 
dėlei to, kad Pirmoji Gegu
žės yra svarbiausia darbi
ninkų šventė.

Nelaimingojo Paukščio, 
”Vien. Liet.” leidėjo padėji
mas nesigerina. Ukėsų Kliu- 
bo, Didž. New Yorko Pašei. 
Dr-jų Sąjungos ir L. S. S. 19 
kuopos komisijos veikia, o 
darbo vaisių nesimato. Pa
starosios dvi komisijos šau
kia pinigų, pinigų reikia. Ką 
Kliubo komisija nuveikė, tai 
tik Kliubui žinot.

"Laisvei” einasi visai ge
rai. Visi spaudos darbai 
duodami "Laisvei.” "Vieny
bė L.” ir "Tėvynė” ilsis.

Milvvaukee kepėjų 
kreipėsi i vietines darbinin
kų organizacijas su prašy
mu. kad organizuoti darbi
ninkai kitokios duonos ne
pirktų. kaip tik su unijos 
ženklialiais.

Sakoma, kad Chicagos 
mūrininkų streikas tuoj bus 
sutaikytas. Dėl to streiko 
65.000 žmonių prie namų 
statymo neteko darbo.

Kapitalistų laikraščiai pa
skelbė. jog I. W. W. organi
zatorius Hayv.ood bus are
štuotas. kad jis agituoja 
prieš karę su Meksika.

Michigano variakasiai nu
tarė grįžti darban, beveik 
nieko nelaimėję.

Pittsburgo barzdaskučiai 
iškovojo sau didesnę algą ir 
trumpesnę darbo dieną.

kurias gyventojai f® 
apmokėt. Todėl biz- ‘ 

nieriai. politiški Fitzo sėb
rai, organizuojasi ir ketina 
užvesti prieš Curley kovą.

Balandžio 18 d. Somervil- 
lėj nusišovė 43 metų am
žiaus darbininkas Fred Bul- 
lock, kuris jau kelintą mė
nesi buvo be darbo. Jisai 
gyveno su sena savo moti
na : jis pasakė jai eisiąs skle- 
pan pažiūrėti savo šautuvo. 
Nesulaukdama ji sugrįž
tant. motina nulipo žemyn 
ir rado sūnų jau negyvą. Se
nelė suklyko ne savo balsu 
ir beveik ten pat apalpo.

Kiek buvęs majoras Fitz- 
gerald nereikalingai išeik
vojo žmonių pinigų, tai gali
ma spręsti jau iš to, kad jis 
iš sakytų savo prakalbų da
vė atspausdinti knygas ir 
liepė apdaryti jas "moroc- 
co” apdarais, už ką dabar 
miestas turi užmokėti 2.903 
dol.

v
FS*

Pereitą nedėldienį vakare 
po bažnyčia buvo Blaivinin
kų D-jos "prakalbos." Vieni 
juokai iš tokių "prakalbų." 
kada kalbėtojas atsistojęs 
ant pagrindų nežino ką sa
kyt. Taip buvo su J. Aliu- 
koniu. Net gaila žiūrėt, kaip 
jam buvo sunku susigaut žo
dis. Šokinėjo nuo vieno da
lyko ant kito, kas ant liežu
vio užėjo, tą pasakė. Nė iš 
šio. nė iš_to užsipuolė ant 
valkatų, 
vagia ir užpuldinėja 
nes. vėl nežinojo ką sak\*ti. 
Griebėsi "aiškint," iš kur tie 

•valkatos atsiranda. Tai gir
di: "služelninkai, ką Lietu
voj šiuži ja. o čia atvažiavę 
grinorišką sermėgą nusime
ta. ut... iš galvos išsišukuoja, 
užsiriša raudoną naktaizą ir 
jie jau socijalistai. 0 katrie 
Lietuvoj geriau gyvena, tai 
ir čia atvažiavę palaiko tikė- 

! jimą."
Net pirmininkas užsiėmęs 

akis juokėsi iš tokios kalbos.
Toliau perstatyta A. Iva- 

jškevičius. Tas kalbėjo ge
trai. Nurodė, kad valkatos 
' išeina daugiausia iš čia gi- 
. musių, o ne iš lietuvių.

Patartina tokiems "kalbė- 
i tojams," kaip J. Aliukonis, 
geriau nestoti ant pagrindų 
ir nedaryti nė sau sarmatos, 
nė draugijai. P. Tamulionis.

Pasakęs, kad jie 
žmo-

Balandžio 20 d. garlaivis 
"Canopic" atvežė Bostonan 
1.558 ateivius iš pietų Euro
pos. Tuo pačiu laivu kardi
nolas O’Connell išvažiuos 
subatoj -Romon pas popie

žių.

Apie 3 d. gegužės Bosto
nan ketina atvažiuoti J. Et- 
tor. pagarsėjęs Lawrence’o 
streiko vadas, kad sustipri
nus čia I. W. W. uniją. Jis 
busiąs čia porą savaičių.

Ties Snake Island (Gyva
čių sala) atrasta praėjusi 
panedėli apvirtusi valtis, o 
šalia jos niaukiojo irklai ir 
sėdynės. Spėjama, kad žmo
nės prigėrė.

Pereitoj subatoj socijalis
tų kuopa statė "Alkani Žmo
nės." Ši syki vakaras nepa
vyko. Ir pats perstatymas 
atlikta nekaip, ir publikos 
buvo nedaug.

Gedemino benas išmetinė
ja socijalistų kuopai, kam ši 
rengė perstatymą tą pačią 
dieną su beno balium. Sa
ko. buk kuopa norėjusi be- 
nui užkenkti.

Jeigu socijalistų kuopa 
butų žinojusi, kad tą pačią 
dieną bus beno balius, ji su 
mielu noru savo perstatymą 
butų perkėlus, nes tas balius 
ir socijalistų perstatymui 
daug užkenkė. Koks tad iš- 
rokavimas sau kenkti ? Kuo
pa visai to nežinojo. Jkada 
samdė salę. 0 kada salė bu
vo paimta ir apskelbimai iš
platinti, tuomet jau nelaikąs 
vakarą perkelti. Taigi be
nas visai bereikalo pyksta.

L. S. S. 60-tos kuopos var
du, T. Sarapas, sekr.

Praėjusi panedėli Bosto
ne (o taipgi ir visoj Massa- 
chusetts valstijoj) buvo ap
vaikščiojama patriotiškoji 
amerikiečių diena — Patri- 
ots’ Day. Buvo uždaryti 
galiūnai ir fabrikos nedirbo. 
Lietuvių Labdarystės D-ja 
buvo parengus tą dieną ba
lių neseniai nupirktoj savo 
svetainėj. Balius buvo labai 
gražus ir daug buvo žmonių. 
Atvažiavęs So. Bostonan dr. 
Šliupas prie tos progos pa
sakė baliuje trumpą prakal
bą. Rašančiam šią žinutę 
neteko d-ro Šliupo kalbą 
girdėti, bet kaip girdėjusie- 
ji sako, d-ras apgailestavo, 
kad musų pirmeiviškosios 
inteligentijos, būtent tau
tiečių ir socijalistų tarpe, ki
lo nereikalingi vaidai.

Peretoj nedėlioj D. L. K.
Vytauto D-ja apvaikščiojo 
20-metu savo gyvavimo su- 
kaktuves. Tuo tikslu buvo 
parengtos prakalbos. Kal
bėjo V. Kaunas, J. Perkūnas 
ir S. Michelsonas. Prie drau
gijos prisirašė 23 nauji na- 

! riai.
i Vakare tą pačią dieną 
įdrg. Perkūnas turėjo socija
listų salėj paskaitą.

Balandžio 26 d. bus L. 
į S. S. 60-tos kuopos susirin- 
j kimas 10 vai. iš ryto. Visi tu
ri susirinkt, nes bus balsuo
jamas klausimas prisidėji- 

Įmo prie Socialist Party.
Sekr. T. Sarapas.

Dabartinis majoras Cur
ley labai nepatinka buvusio 
Fitzgeraldo sėbrams, nes 
vieniems jų jisai numušė al
gas, kitus gi visai iš darbo 
pavarė, o išstatė savo šali
ninkus. Negana to, Curley 
vis išvelka aikštėn nereika
lingų Fitzgeraldo pridarytų

Pigios Kainos Dideli Laivai
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per M hite Star Liniją. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba atrentų adresų 
Bostone ir apielinkčse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. S4 Statė St. 
Geo. Bartaszins, 261 Broadway,

So. Boston.
Polish Indnstrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877 Cambridgest.., 

Kast Cambridge.
J. Rottenberg. 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. Ir Caaadoj

PAVASARIO VAISTAI
Kaip namai reikalauja nuodug

naus apvalymo pavasary;-. taip pat 
ir kraujas reikalauja. Uždary
tas gyvenimas, kurį vėlame žie
mos laiku, uorėms ūenoroms už
pildo kraują nevalumais, o juos 
privalome išvyt ‘auk taip pat, kaip 
kad nevalumus prakilinatn iš na
mų.

Severas 
Kraujo Valytojas 

(Severa's Blood Purifier)

yra jums geriausiu Įrankiu krau
jo apvalymui Pamėginkit jo ir 
užtemykit greitas ir pageidauja
mas ĮKtsekmes.

Kaina SI 00

Odos 
Išbėrimai

Farmos, Fanuos! f arillOS FarUlOS!
Nauja Lietuva parsiduoda

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

ehigati’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo 640 akerių, 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik I 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali- i . „ , .
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku- kalvukemis, palei upelius ir palei zu- 
sius galima mokėt kas mėnesį pagal vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
sutartį. Materijolas budinkams pi- vanduo kuogeriausias ir lengvai gau- 
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt,! namas, javai užauga visoki. Rašykit 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, tuojau, o gausite dovanai mapą 
todėl naudokitės proga. Į “ ... ' * “7.
bankrutinus pinigai gal prapult arba S1 aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
gal kas nors pavogt. Turint farmą.; žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- 
amžir.ai nereikia bijotis bedarbės, nė važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė, 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems ”alP pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
kelionės iškaščiai apmokami. Va- įlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- į n?s as —
COCK, MICH.. 3:30 po pietų gausit “Jia. tuoJ. Pabusiu su automobiliu ant 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja į yPę ar į hote.i. paimsiu jus ir apro- 
anie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš ^ysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa- 
a važiuosiu tų pasitikt. 'Platesnių ži- sinn*vt pagal savo norą. Adresas: (27)

(17) • ANTON K1EDIS
PEACOCK, Laite County, MICH.

anie

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran- 

Į dasi Michigan valstijoj, Lake Mason 
į ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
! prie pat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne- 
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų: prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 

j gerais ir prastesniais budinkais. so- 
I dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki | 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė- j 
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė ' 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko- 

Gali- kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
. ‘ ’ i- '

__ _____ ____________ t _____ , oras kuosveikiausias, I
Materijolas budinkams pi- vanduo kuogeriausias ir lengvai gau- j

... . ----------------------:---------------; „i--------------r,.. ">> !

________ _ ... . J ir; 
Bankaf su-’ knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra- i

Turint farmą. žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- 
. . _ _ I -.— —.-- — l — 4. X------ 1- _ 1--------- 1-------------- * —j

.. .. . r ____ __________ -—j'

ya. išlipęs iš treino telefonuok pas mane, i 
PEA- n?s aš ęyveu ant farmos. Gavęs ži- ■

I

I

paprastai pasirodo, eigų odą už
leidžiame ir jos tinkamai neapva- 
lonie. Kyd tą geriaus išplovus ir 
skylutes, arba poras laikyti atda
rais. vartokite praustomis:

nių klauskit per laišką.
JONAS ŽEMAITIS, 

BOX 13. SAUBLE. MICH.

Severas
Stabmeldiška Lietuva

Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
skaityt ............................................

/

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo

kinga ir lengva perstatymui.__ 10c.

kasdien. Tinka jis puikiai kaip 
kūdikiams, taip ir suagusiems, 
vyrams, kaip ir moterims. Pamė
ginkit.

Kaina 25 ’-i-

10c.

•>

Ii

SEVEROS TAB-LAN
Paliuosuojanti saldukai,* i_.
Vaikams lygiai geri, 
kaip ir suagusiems.

“r ! ’ Kaina 10 ir 25 centai.

Parduodama visose aptiekose. 
Neimkite kitokų. Reikalaukite 
tikrų Severas Gyduolių

W. F. Severą Co.
CEOAR RAPIDS. iOWA

Išsirašykit rimta bepartivišką. 
talpinanti Įdomiausius straip
snius iš musų gyvenimo, mė
nesinį laikraštj

“V A I D Y L A”.
“Vaidyloje” rašoma gryna ii 

kiekvienam suprantoma kalba, 
dedama naudingit ir pamoki- 
nantie straipsneliai, pritaikomi 
jaunimo reikalams. “Vaidyla’ 
įdomus darbininkui, taippat ir 
inteligentiškam žmogui.

Kama metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisius- 

kit ioc. Adresas:
“VAIDYLA”

810 W. 19 St. Chicago, III.

VIENATINĖ TIESI LINIJA 
tarpe

Rusijos ir Rusijos ir
Amerikos Kanados.

■ “X”'“----7 CZA^\CZARirZA^
KURSAM

I

LAIVAI IŠPLAUKIA kas 10 DIENŲ
Greičiausi, Geriausi, Diliausi, 

du-šriubiniai, pasažieriniai laivai tarp 
Liepojaus ir New Yorko, ir iš New 
Yorko į Rotterdam ir Liepoją. Žemos 
prekės. Atsišaukit pas

A. E. Johnson & Co. 
Gen. Pass. Agent

37 Broadway, New York. N. Y.

AUKSORIŠKŲ DAIKTŲ.
Užlaikau visokius 

Laikrodžius, didelius ir 
mažus,Vyriškus ir Mote
riškus, Auksinius, Pa
auksuotus ir Sidabrinius. 
Šliubinius Žiedus, Dei
mantus ir visokiusper- 
lus; taipgi Lenciūgėlius. 
Špilkas, Ekanzoletus,

Laketukus ir kitokius pasipuošimui 
daiktus. Musų agentai P. Valiukonis 
pristato orderius į aplinkinius mieste- 

i liūs ir nieko brangiau neprekiuoja.
Dabar yra nupigintos prekės 25c. 

nuo dolerio, todėl geriausia proga 
j pirkti.

Reikalingi agentai prie pardavimo 
Norint platesnių žinių, kreipkitės per 

j laišką arba ypatiškai.
CHAS URBON

261 Broadway, So. Boston, Mass.

G U
Ar Esat Kankinami

LIETUVIAI!

i

Beveik

šimtmetis

kaip įšdir-

bam geriau-

KNYALUS

ELIUS Vysai Dykai

BALLANTINES

BRAVARUS

žinomais kievienam

gerumas vra supran

tamas.

Ballantine’s Bravarai
kny.

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
kitus miestus palaidoti velionis ir 

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai. 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIčIA,
258 Broadway, So. Boston, Mass. 
Telephone: So. Boston 839-J.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
b6 ypatingai geros sekančios gyduolės:

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

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

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

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

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

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

Pročkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trojanka 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 sugrąžint? 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

ir tas padarė

netik garsiais, bet

name, kur tik alaus

Galima gaut visur.

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
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 pvlnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pvlnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

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, 
prastoimu apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, i cgalet 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
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam .tykrus 
daiktus, katrus 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 tvk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Ta dykai pranta knysra yra wertės 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

-žf

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER * CO., L. 402, 208 N. Fifth Are, Chicafo. III.

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

Vardas ir pavardė

Adresas Steitas
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DARBININKAI VISŲ ŠALIŲ 

VIENYKITĖS! KELEIVIS VIENYBĖJE YRA GALYBĖ 
PER JĄ ĮGYSIME TIESAS!

SO. BOSTON, MASS., KETVERGAS, 30 BALANDŽIO, 1914 M. Metas X.

Pirma Gegužes diena yra visasvietine darbininkų švente
DRUMBLIO KOJA, 

KAPITALIZMAS.

Buvo laikai, kada Indiją valdydavo ku
nigaikščiai, radžomis, gaekvarais ir kito
kiais keistais titulais vadinami. Smagiau
siu tų kunigaikščių pasilinksminimu tuomet 
būdavo drambliai. Kartais tie drambliai 
buvo suleidžiami muštis tarp savęs, kad ra
džą palinksminus. Bet paprastai tų dram
blių užduočia būdavo naikinti "maištinin
kus.”

Būdavo taip. Nepaklausė žmogus ra
džos, arba šiaip kuomi nors prieš jį prasi
žengė — ir iš po dramblio kojų jam jau nė
ra išsigelbėjimo. Ištempia, būdavo, nelai- 
mngąjį ant žemės tarp keturių stulpų, priri
ša už rankų ir kojų taip, kad jis guli augš- 
tieninkas iškryžiavotas, negalėdamas nė iš 
vietos pasijudinti. Tuomet atveda dramblį 
ir leidžia jį per pririštą prie žemės žmogų.

Šaltai ir nieko sau iš to nedarąs milži
niškas gyvulys pakeldavo savo milžinišką 
koją ir su visu sunkumu statydavo ant ne- 
lafmL&go žmogaus kratinės. Subraškėdavo 
kaulai ir vieno revoliucijonieriaus jau ne
būdavo. Kunigaikščio galybė vėl galėjo de
monstruoti.

Radžos visuomet taip elgdavosi su ne
paklusniais ir, be abejonės, jie visuomet bu
tų taip elgęsi.

Bet žudymo revoliucijonierių po dram
blio kojomis dienos jau praėjo. Radžos ir 
kitokie Indijos kunigaikščiai šiandien ran
dasi jau po Anglijos valdžia, kurią galima 
jau pavadinti beveik pusiau civilizuota.

Seniau Indijoj vyrui numirus, sykiu su 
juo laidodavo ir gyvą jo moterį. Šiandien 
ir tas paprotys priklauso jau prie praeities.

Ir taip, dramblys šiandien revoliucijo
nierių Indijoj nemindžioja.

Našlių su mirusiais vyrais tenai jau ne
laidoja.

Net seniausis paprotys vesti 8 metų 
mergaites už pačias Indijoj eina jau iš ma
dos.

Ir Indija, šalis taip toli nuo civilizacijos 
atsilikusi, šalis prietarų, nuodingų gyvačių 
ir draskančių žvėrių, šalis paiko tikėjimo, 
kuris mokina nusižeminimo ir paklusnumo 
vršininkams, šalis laukinė — ir net tokia ša
lis daro jau pagerinimus.

Dramblys, kuris pirma išspausdavo re- 
voliucijonieriams gyvastį, šiandien jau pa- 
kinkintas prie darbo, aria laukus ir padeda 
pelnyti žmonėms duoną.

Mergaitės iš mažens jau lanko mokyk
las, mokinas skaityti ir protauti, o ne klau
syti kvailojo kunigų mokslo. Numirus vy
rui, jos jau neprašo, kad sykiu laidotų ir jas. 
Jos jau patyrė, kad vienam vyrai numirus 
galima ištekėti už kito ir gyventi toliaus, 
neinant paskui pirmąjį vyrą į kapą, kaip to 
reikalauja kvaili jų kunigai.

Męs matydami, kad tokioj laukinėj In
dijoj įvyksta pagerinimai, ar galim abejoti, 
kad su laiku nebus pagerintas visas pasau
lis?

Amerika, kuri skaitosi viena iš kultu- 
riškiausių šalių ant žemės kamuolio, taipgi 
reikalauja daug pagerinimų.

Tiesa, čia nėra tokių dramblių, kurie 
laužytų savo kojomis prasikaltusiems prieš 
valdančiąją luomą kaulus.

Čia nėra papročio ir laidoti našles su 
mirusiais vyrais.

Bet čia yra kalėjimai, kur sėdi tankiau
sia teisybės jieškanti ir teisybę kalbanti 
žmonės.

Čia yra W. Virginijos, Colorados, Mi- 
chiganai, Lawrence’ai, Patersonai ir Ipswi- 
chai, kur ginkluoti kapitalistų tarnai šaudo 
žmones už tai, kad jie pasipriešino prieš iš
naudojimą ir beteisę; užtai, kad jie reika
lauja to, kas jiems teisingai priklauso.

Tokią tvarką galima sulygint su to In-

v
Svęskim liuosai 1-mą Gegužes

Gegužinė štai atėjo, 
Žydi girios ir laukai! 
Darbo įrankius padėję 
Darbininkai švenč’ liuosai.

Fabrikantas aimanuoja, 
Kad dirbtuvės jam sustoję— 
O matai, kaip gerai!
Tegu dega, tegu griūva, 
Susispietę męs i krūvą 
Švęskime laisvai!

Darbo žmonės suvažiavę, 
Kad visiem bendrai nuspręst, 
Jog per metą prakaitavę
Vieną dieną turi švęst;

Jeigu ponai mažai moka, 
Te aplink mašiną šoka! — 
O matai, kaip gerai! ir tt.

Kaip toli akis įmato — 
Švenčia darbininkų sviets!
Savo vertę pon’s pamato, 
Kad’ jam netarnauja nieks;

Policistas, valdininkas 
Slapstosi lyg kaltininkas — 
O matai, kaip gerai! ir t.t.

Darbininkai kad sukrunta, 
Jiems eit niekas neužgins!
O pasaulis tuoj pajunta, 
Kad jų rankose likim’s —

Jeigu taip, tai šalin ponai! 
Šalin vagįs ir valdonai, 
Gi tranai tur bendrai 
Dėl visų bendrovės dirbti, 
Jei nenori badu mirti — 
Gyvensim laisvai.

J. B. Smelstorius.

Amerikoj šiandien spaudžia darbinin- 
j kus dramblio koja pavidale kapitalistiškos 
Į sistemos.

Ji spaudžia darbininkų luomą Europo
je, Afrikoj, Azijoj ir Australijoj.

Ji spaudžia darbo žmogų ant viso žemės 
kamuolio.

Šįmet, 17 balandžio, sukako dveji metai, 
kaip toji dramblio koja, Rusijos valdžios pa
vidale, Lenos aukso kasyklose, Siberijoj, 117 
darbininkų nugalabijo, o 250 sužeidė, vien 
tik už tai, kad tie žmonės pareikalavo dau
giau duonos.

Pernai toji dramblio koja, Anglijos val
džios pavidale, pietų Afrikoje, Rando auk
so kasyklose nudėjo 270 žmonių, kurie bu
vo pareikalavę iš savo radžų-darbdavių ge
resnio atlyginimo už savo darbą.

Bet visuomet negalės taip būti.
Kaip Indijos dramblis šiandien likosi 

pakinkytas prie darbo ir aria žemę, taip ir 
musų drumblis-kapitalas turės nustoti žmo
nes smaugęs ir turės tarnauti jų gerovei

Kad męs prie to jau einam, tai parodo 
socijalistų partijos augimas ir viso pasau
lio darbininkų solidariškumas. šiandien 
visam "civilizuotam” pasaulije darbininkai 
apvaikščioja Pirmos Gegužės Šventę ir ke
lia protesto balsą prieš dabartinę tvarką; 
visur rengiamos demonstracijos, visur ple
vėsuoja raudonos papartįs

Šiandien viso pasaulio proletarijatą 
jungia viena mintis:

Te prasmenga kapitalizmas!
Tegyvuoja socijalizmas!

I

I

Pasijuntu vakar naktį: purto šaltas šiurpulys, 
U, nejauku—man’ kankino baisiai-įstabus sapnys. 
Toks baisumas, negerumas juodo sapnio įspūdžių,. 
Negalėjau beužmigti ligi pat pirmų gaidžių.

Ant baltų, kaip drobės, rankų movi dvejatą žiedų 
Apmusijus, skaisčio rožės nebežaidžia ant veidų, 
Smilkiniai pamėlynavę, akįs gilios it naktis, 
Ir supliuškusioj krūtinėj nebetvinkčioja širdis

Ir regėjos man bažnyčia, šykščiai spinkso žiburiai, 
Klaidžios šmėklos ir šešėliai slankinėja pamuriais. 
Tylu, tylu, kaip rusije, baugiai tvinksi man širdis, 
Viskas tuščia, sielų slegia klaiki kapo paslaptis...

Didžioji Drama.
(Prie 1911 m. Šiaulių "Varpo” Artistų Kuopos 

fotografijos.)

Purto mane: kaž-kas juoda niukso-šmėkšo tarp 
gėlių —

* Vainikuotas naugės karstas,vaško žvakės iššalių. 
Ūmai šviesa sutviskėjo, ėmė skirties tamsuma, 
Karsto viršus atsivožia, karste—mano mylima.

Socijalizmas veda darbininkus į šviesesnę ateiti. 
Kapitalizmas, valdžia ir dvasiški ja, pavidale trijų vilkų, kurie dabar gyvena iš darbininkų prakaito, 

užpuldinėja ant Socijalizmo ir staugia.

Amerikos piniginiai radžos, kurie vadinasi Rocke- 
felleriais, Carnegiais, Morganais ir t.t., taipgi niekad ne
jaučia ant savo krutinės dramblio kojos.

Bet tegul tik sustreikuoja Amerikos darbininkai, te-

Tai buvo jinai.

Ėmė imti mane šiurpas, šiaušės plaukas ant
galvos, 

Kraujas stingo, ir, be žado, ant šaltos virtau aslos. 
Taip apalpusiam praslinko gal neviena minuta, 
Atsigavęs pažiurėjau: ėjo antra valanda.

V. Rekašius.

Vai daugel visokių vaizdų atmintije atgija, 
Pažvelgus į kitkart taip artimus žmones, 
Ir bendras veikimas ir bendros svajonės, 
Artistai, sufliorius buuoj, pascenije.
Ir scena, peruko ir grimo valstybė, 
Kur džiugina mus pramanytos vestuvės, 
Graudina didvyris, gal niekad nebuvęs, 
Tiek laimės, tiek skausmo ir vis—neteisybė. 
Bet dramą žinau aš gan baisią ir didžią, 
Kur nėra sufliorių, perukų, nei grimo, 
Artistai nežino priešams atleidimo, 
Ten mylis ištikro, nekenčia, pavydžia... 
Ten rolę primiršęs dažnai arlekinas 
Pražųva ir kitas jį tuoj pavaduoja,

!...

dijos dramblio koja, tik ji yra daug žiauresnė, daug sun
kesnė, negu Indijos dramblio koja.

Ji kartais ant syk išspaudžia šimtą gyvasčių.
Ir visuomet ji spaudžia tik iš darbininkų gyvastį. Ji; 

nuolatos guli ant jų sprando. Jos sunkumo nejaučia tik'
turtingi. Tie ponai juokauja prie ūžiančio šampano, kuo- gul tik jie pareikalauja iš tų radžų daugiau algos, tuojaus 
met iš milijonų darbininkų, to kapitalistiškojo dramblio dramblio koja, pavidale milicijos durtuvų, policijos lazdų 
koja prispaustų, sruogomis liejasi prakaitas kasyklose, ir įeisejų "injunctionų” prispaus juos prie žemės taip pat, Kol vėla pailsęs pražųva kovoje, 
dirbtuvėse ir ant ūkės. į kaip prispausdavo prasikaltusį prieš Indijos radžą nelai- Ta kova — Gyvenimo Drama vadinas.

Dramblio koja niekad neprispausdavo Indijos radžos, j mingą mdusą. > V. Rekašius.
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Kam reikalaujame 8 valan
dų dienos darbo?

Istorija 1-mos Gegužės šventės.
stovinčias apnykusias fabri
kas ir didžias suvienytas mi
nias darbininkų gatvėse tur
čiai ir valdžia dreba iš bai
mės ir dūksta iš apmaudo, 
jausdami savo bespėkę ir 
menkumą savo didybėje, ku
ri priklauso tik nuo jų jun
gui nulenkusių savo sprandą 
darbininkų, kuriems vienok 
pakėlus savo galvą, ant to 
nulenkto darbininko spran
do sėdintie nenaudėliai nu
sigąsta. bijodami, kad tas 
nuolankus darbininkas ne- 
pasipurtytų.

Visur 1-mos gegužės dar
bininkų šventė padarė dide
lę Įtekmę i darbininkiškąjį 
judėjimą ir didžiai padidino 
darbininkų klesini susipra
timą, sykiu sutvirtindama I 
tarp jų vienybės ryšius. Dar
bininkų eilės, kovojančios už į 
darbininkų išliuosavimą, į 
pradėjus švęsti 1 d. gegužės, 
žymiai dauginasi su kiekvie
nais metais, o valdančioji 
klesa su kiekvienais metais 
vis jaučiasi silpnesnė prie
šais augančią darbininkų 
spėką.

Peržvelgus tos darbininkų 
šventės istorijon, randame. ! 
kad tuojaus priėmus tą 
šventę, darbo žmonės, išsky
rus Rusiją ir Turkiją, kur 
musų laikais taipjau ta 
šventė daro nemenką Įtek
mę. darbo žmonės privertė 
savo vyriausybes pripažinti 
jiems teises rinkti savo at
stovus valstybių parlamen- 
tuosna.

Jau pirma to darbininkų 
visur buvo reikalauta pripa- ;

Francijoje, Paryžiaus 
mieste atsibunant visasrie- 
tinei pramonijos ir dailės iš
dirbinių parodai 1889 me
tais, Įvyko suvažiavimas vi
so pasaulio darbininkų.

Sušaukiančiame i tą suva
žiavimą atsišaukime pasa
kyta: "Kapitalistai kviečia 
turtinguosius ir galingiau
sius šio svieto susivažiuoti 
pasistebėti išdirbiniais, dar
bininkų, kurie tarp to milži
niško turtų Įaugimo palikti 
skurdui. Męs. socijalistai- 
darbininkai, reikalaujame 
darbininkų išliuosavimo, al- 
ginės vergovės panaikinimo 
ir Įsteigimo tokios tvarkos, 
kurioje visi darbo žmonės, 
nežiūrint lyties, tikėjimo bei 
tautystės skirtumų, galėtų 
naudoties jų pačių pagamin
tais turtais. Sušaukiame ši 
suvažiavimą dėl sutvirtini
mo brolystės ryšių, kurie su
tvirtins darbininkų spėkas 

jų kovoje prieš išnaudojimą 
ir priskubins Įvykdinimą 
naujo surėdymo. Darbinin
kai visų šalių, vienykitės!” 

Šis atsišaukimas neliko be 
pasekmės.

Visos Europos, kaip ir ki
tų pasaulio šalių, darbinin
kai prisiuntė suvažiaviman 
savo atstovus, kad bendrai 
aptarus darbininkų kovos 
reikalus.

Tame suvažiavime ypačiai 
nuodugniai buvo svarstomas 
ir apkalbamas klausimas, ■ 
kokiuo budu darbininkai ga
li išsigelbėti iš skurdo, prie
spaudos ir pažeminimo, ka- 
me jie laikomi. Ir įssiaiski- 
no, kad tik per atėmimą vai- žinimo jiems tos teisės, bet 
dymo v airo iš kapitalistų valdančiosios klesos visur 
r-aV^ ?a^ima Nra tatai at-, turėj'o tik vieną Į tai atsaky-

%'įį, Vi
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kų kiekviens pareikalavi
mas bus šventu skaitomas. 
To susipratimo ir tos viso 
pasaulio darbininkų vieny
bės mokina mus pirmoji die
na gegužės — gegužinė dar
bininkų šventė. Dėl to švę
sti ją yra daug svarbiau, 
negu pildyti grupelių nuta
rimus. Jos nešventimas 
daugiau kenksmingu yra 
žmonijai, negu streiklaužia- 
vimai.

Kad Įsidomėjus, kaip išti
krųjų yra mažas darbininkų 
reikalavimas pripažinimo 
jiems 8 valandų darbo die
nos, kam taip priešinasi vie
špataujanti kapitalistų kle
sa, privedu čia iš Austrijos 
profesoriaus Theodoro Her- 
tzko veikalo „Visuomenės 

Į išsivystymo tiesa” sekanti 
citatą:

„Smulkmeniškai apskait- 
liavau, kiek yra reikalinga

I laiko ir darbo, kad naudo- 
janties šių dienų technika ir 
mašinerija pagaminus visus 
Austrijos visuomenės gyve-

mą. Visos ligos, ypač nepa
gydomos, kaip džiova, gir
tuoklystė, reumatizmas ir 
kitos, sutvarkius ir padali
nus darbą umu laiku susi
mažintų. Darbininkui, kad 
sveikam būti, reikalinga 
daugiau liuoso laiko miegui, 
pasilinksminimams, rūpes
čiams dėl savo šeimynos rei
kalų ir skaitymui, kad paty
rus tai, kas būtinai žmogui 
reikia žinoti.

Viena vyriausiųjų prieža
sčių algos mažumo, kaip 
jau sakėme, yra milijonai 
bedarbių. Jeigu mažiau 
žmonių siūlosi j darbą, tai 
lengviau yra iš kapitalisto- 
darbdavio išreikalaut augs- 
tesnę mokestį už darbą, nes 
per sutrumpinimą darbo 
dienos susimažina bedarbių 
skaičius neleidžiantis dir 
bantiems išreikalauti dides
nę algą. Taigi tasai darbi
ninkų reikalavimus reiškia 
žmonijai pagerinimą sveika
tos, sumažinimą skurdo su 
juo visomis baisiomis pasek
mėmis ir darymą gyvenimo 
malonesniu, gražesniu ir

Kaip tatai atsiekti, kas 
reikalinga šiandien daryti, 
kad pagerinus savo medžia
gišką būvi ir kaip atimti iš 
kapitalistų valdymo vairą?

Į tą klausimą tasai Pary
žiaus tarptautinis darbinin
kų suvažiavimas davė se
kanti atsakymą:

„Visų šalių darbininkams 
reikalinga yra sueiti Į arti
mesnę pažinti, jungties i or
ganizacijas, šviesties ir plė
toti ir ugdinti susipratimą; 
reikalinga visais prieina
mais budais tvirtinti ir pla
tinti vienybę arba solidariš
kumą tarpe visų tautų dar
bininkų. per naikinimą tau
tinių bei rasinių neapsikenti- 
mų; reikalinga organizuotis 
ekonomijos lauke ir stengtis 
iškovoti pagerinimą būvio 
materialiu sąlvgu. o kuomet 
busime tvirtais vienybės ry
šiais suvienyti, žinantie sa
vo kovos tikslą ir savo kie- 
sos reikalus, tuomet jau sa
vo spėka pareikalausime sa
vo teisių, išgriausime šian
dieninio valdymo tvarką, pa
imsime valdžią savo rankos- 
na ir tuo budu prašalinsime 
ant visada priespaudą ir iš
naudojimą."

Tarp kitų suvažiavimo nu
tarimų. randasi da sekantie:

„Pirmoji diena gegužės 
mėnesio turi būti pripažinta 
kaipo visuotinoji tarptauti
nė darbininkų šventė.

„Toj dienoje visų kraštų 
darbininkai privalo parodyt 
savo visuotiną solidarišku
mą per susilaikymą nuo dar
bo ir per reikalavimą nuo 
valdžios ir kapitalistų apru- 
bežiavimo darbo dienos iki 8 
valandų i dieną.”

♦ ♦ ♦

Pradedant nuo 1890 metų 
sulyg to nutarimo visų kraš
tu darbininkai stengiasi iš
likti 1 dieną gegužės iš dar
bo, nepaisant kapitalistų 
spaudos atkalbėjimų ir fab
riku savininkų priešinimosi; 
nežiūrint Į grūmojimus ir 
persekiojimo žiaurumus, vi
same civilizuotame pasaulije 
darbininkai tos dienos su
silaukė, išlieka iš darbo, da
ro viešus susirinkimus ir pa
rodas gatvėse. Matydami se.

mą. jog to reikalauja tik ne
nuoramos maištininkai, o ne 
darbininkai. Tuotarpu atė
jo 1 d. gegužės šventė. Gat
vėse pasirodė plačios darbi
ninkų minios su reikalavimu 
tų pačių politikoje teisių, ko
kias turi turtuoliai. Sustojo 
fabrikų mašinos ūžę ir ka
minai rūkę. valdančiosios 
klesos pamatė, kad jų mela
vimą darbininkai atsklei
džia pasauliui, kad riša dar
bininkų minią negalima su
imti ir kalėjimuose nusmau
gti. kad su tos minios reika
lavimu reikia jau skaityties 
kaipo su valstybės reikalu.

Pirmutinė vieta, kur dar
bininkai tuo budu išreikala
vo sau teisę rinkti savo at
stovus i valstybės parlia- 
mentą, yra Ispanija.

Pasekant Ispanijos darbi
ninkus tuojaus ir Belgijos 
darbininkai per gegužinę de
monstraciją privertė savo 
vyriausybę pripažinti jiems 
atstovų rinkimo teisę. Tas 
jau padaryta ir Holandijoje.

Ačiū gegužinės šventės 
pagodojimui, Francuzijos 
darbininkai jau ne vieną 
jiems priklausančią teisę iš
kovojo. Tą šventę švenčia i 
ypač kalnakasiai ir jiems 
daugiausiai palengvinimų 
pripažinta: tuo šventimu jie i 
išreikalavo iš valstybės pri
pažinimo teisės, leidžiančios 
darbininkams rinkti inspek
torius prižiūrėjimui darbo 
vietų saugumo ir sanitariš- 
kumo. Fabrikose tokie ins
pektoriai irgi jau išreikalau 
ti ir darbininkų gyvastis ir 
sveikata pas juos labiaus 
negu kur kitur yra apsaugo
ta.

Anglijoje, ačiū apvaikš- 
čiojimams gegužinės šven
tės sutrumpinimo darbo die- 

mos iki 8 valandų reikalas 
jau stovi taip pamatuotas, 
kad nėra abejonės, jog grei
tu laiku bus Įstatymiškai 
pripažinta 8 valandų darbo 
diena Anglijos visiems dar
bininkams; kalnakasiams 
vvriausvbė tatai jau pripa
žino. Taipgi tai padarė ir 
visiems darbininkams, dir
bantiems valstybės Įstaigo-

Šis paveikslėlis parodo, kaip Amerikos valdžia užtveria ateiviams Įnėjimą:
1. Polygamy — Įstatymas, kuris uždraudė Įvažiavimą poligamistams (daugpa- 

čiams).
2. Insanity — Įstatymas, kuris užtvėrė kelią protiškai nesveikiems.
3. Anarchy — įstatymas, kuris neįleidžia anarchistų.
4. Illiteracy — t. y. Burnetto dabartinis sumanymas, kad neįleisti Amerikon 

nemokančių skaityt.

lavimus valdančiajai klesai, 
patiria, kad ko negali išrei
kalauti maža grupelė, tai 
pastačius ir parėmus tąj* 
reikalavimą visam proleta- 
rijatui, valdančiosios klesos 
su Nusižeminimu išpildo. 
Taigi darbininkų solidariš- 
kumas. tai jų spėka ir galy
bė. kuri mirtine baime su
krečia valdonus.

Per 1 gegužės šventę pa
saulio darbininkai išreiškia 
netiktai savo solidariškumą 

• ir nepasitenkinimą iš gyvuo
jančios kapitalizmo tvarkos, 
;beto stato jie savo reikala
vimus dėl pagerinimo savo 

Į materijalio ir dvasinio bū
vio sąlygų, o kad kiekvieno 
krašto žmonės turi skirtin
gus savo interesus, tai ir 
darbininkų reikalavimai y- 
ra nevienodi. Tečiaus vi
suose kraštuose darbininkų 
reikalavimų pirmoje vietoje 
gegužinė šventė stato Pary
žiaus tarptautinio darbinin- 

įkų kongreso pabriežtus nu
tarimus. Visupirma per ge
gužinę šventę stengiamasi 
darbininkų išnaudotojams 
Įkalti atmintin, kad viso pa
saulio labas ir viešpataujan
čiųjų galybė priklauso nuo 
darbo žmonių valios.

Šiais metais sukanka 25 
metai nuo minėto Paryžiaus 
tarptautinio darbininkų 
kongreso. Laukdami to 25 
metų gegužinės šventės su
kaktuvių kokius gi męs rei
kalavimus rengiamės staty
ti viešpataujantiems ant 
musų prispaudėjams ir iš
naudotojams?

Ištikrųjų su liudnumu rei
kia prisipažinti, jog musų, y- 
pač Jungtinių Amerikos| 
Valstijų susipratimas da la
bai žemas. Štai kodėl: Eu
ropos darbininkai, nežiūrint 
didžiausių valdžios perse
kiojimų, tą gegužinę šventę 
švenčia daug tikriau, negu 
amerikiečiai. Kada savo 
profesijonalėse unijose turi
me nutarimus, kad sustrei
kavus, tos unijos nariai ne
turi teisės eit dirbti. Jeigu 
tų nutarimų nepildo unijis- 
tai. tokius netik pasmerkia, 
bet dagi rūsčiai persekioja. 
Tečiaus savęs unijos nevadi
na „šašais,” kada sulaukus 
1 dienos gegužės mindžioja 
viso pasaulio darbininkų at-

Austrijoj ir Šveicarijoje 
darbininkų laimėjimai taip 
pat nužengė toli priekyn. 
Australijoje visuose valsty
biniuose fabrikuose ir Įstai
gose pripažinta 8 valandų 
darbo diena. Amerikos Jun
ginėse Valstijose irgi jau 
kai-kur. ypač moterims, pri
pažinta S valandų darbo die
na.

Vienu žodžiu, visur val
dančioji klesa darosi žmoni
škesnė linkui darbininkų 
vien tik todėl, kad darbinin
kams parodant savo spėką ir 
solidariškumą. toji valdan
čioji klesa nusigąsta ir tuoj 
maino savo veido išvaizdą.

Vienas proletarijato kle- 
sos švietėjas yra pasakęs, 
kad pirmoji gegužės šventė 
likosi proletarijato plugu, 
kuris išarė plačiausias pa
vergtąsias ir sumintąsias 
minias ir išvertė viršun pir
ma to po stora velėna glu- 
dančias naujas spėkas, iš
budino visą darbininkišką 
žmoniją ir leidžia sėti kultū
ros, civilizacijos, tiesos ir 
laimės grudus. kurie išar
toje dirvoje prisiima ir jau 
gražiai suželia, suteikdami 
žmonijai vilti gražesnės ir 
linksmesnės ateities.
Ko mus mokina gegužinė 

šventė?
Visupirma ji mums pripa- 

rodo, kad darbininkams tei
sių pripažinimo reikalavi
mas, paduodamas valdančia
jai klesai per atskiras vienu
tes bei grupeles pasilieka 
bergždžių reikalavimu, pa
kol tą reikalavimą nepare
mia plačios darbininkų mi
nios. Gegužinės šventės rei
kalavimai visoms valdan
čioms klesoms yra daug ge
riau žinomi, negu kad dau
geliui darbininkų. Jeigu toj 
dienoj didelė minia darbi
ninkų išlieka iš darbo, tuo
mi parodo valdantiemsiems, 
jog tos šventės reikalavimus 
žino ir darbininkai. Val
dančioji klesa tik ir stengia
si visais jai galimais budais 
mažinti tą išliekančią iš dar
bo darbininkų minią, kad tik 
neleidus kitiems darbinin
kams susiprasti. Darbinin
kai mokindamiesi solidariš- 
kai veikti, kad pastačius sa
vo bendrus klesinius reika-

<

nimui reikalingus daiktus, j yertingesmu._ Ar toks rei- 
kuriais tik naudojasi civili- i kalavimas nėra vertu, kad 
zuotas žmogus; tame sup- uz jo Įvykdinimą paaukavus 

i rantu: maistą, butą 5 kam- • -jav0 dienos uždarbį. Bet ir 
bariais, kurą, rakandus, vai-! nereiktų nustoti, jeigu 
stus, Įvairius patogumus ir tarpe darbininkų butų su- 
pagražinimus gyvenimo. Į ^ar^ls solidanskumas. De- 
Austrijoje gyvena 26 mili-įjei t0 visupirma darbinin- 
jonai žmonių. Reikalinga kams yra reikalinga stovm- 
26 milijonų akrų dirbamos į*1 ant klesų kovos pagrindo 
žemės, 8 milijonai ganyklųPrę?m^aclJa: ko negal
ir 615,000 darbininkų/dir-!j>uti sohdansko vienodo vei- 
bančių kiekviens po 300 die- i kimo. ,
nų Į metus, po 11 valandų i Taigi visų tautų dajAinin- 
dieną, kad pagaminti 'visą kai vienykitės. Jūsų vieny- 
cirilizuotų žmonių gyveni- bėję gludi neiveikiama galy- 
mui pritaikanti užlaikymą '---- i——------ ’—K —
26 milijonams gyventojų. 
Tečiau iš 26 milijonų žmonių 
galinčių ir tinkančių atlik
ti reikalingus visuomenei 
darbus labai lengvai atsiras 
5 milijonai, tai tiems pen
kiems milijonams darbinin
kų dirbant per 300 dienų 
metuose po 1 valandą ir 23 
minutas i dieną galima len
gvai pagaminti visus reika
lingus 26-šiems milijonams 
žmonių daiktus.”

Taigi, šiandien darbinin
kas gal padaryti tiek produ
kto. kad dirbdamas po 1 vai. 
ir 23 m. i dieną pagamina vi- 
saką reikalingą šeimynos, iš 
5 žmonių susidedančios, gy
venimui. Tuo budu pranyk
tų ta viršvertybė arba per
viršius pridirbtų daiktų, ku
rie daro milijonus bedarbių, 
kurie gi palaiko alginę ver
giją. Reiškia, reikalavimas 
pripažinimo 8 valandų dar
bo dienos yra darbo žmo
nėms ir abelnai visai visuo
menei, atmetus kapitalistų, 
labai svarbus, o sykiu netik 
pilnai tiesotas. bet ir menku
tis. Reikia tikėti, kad iš 26 
milijonų žmonių daug dau
giau negu 5 milijonus galin
čių dirbti žmonių galima ra
sti. Taigi dirbant po 8 va
landas visiems galima butų 
pagaminti visus reikalingus 
daiktus vien žiemos • mėne
siais dirbant miestuose ir 
vasaros mėnesiais ant ūkio. 
Miestų gyventojai vasaros 
karščius galėtų praleisti be 
darbo užmiesčiuose ar pa- 
gelbstant ant ūkių, gi kaimo 
žmonės žiemos laikus pra
leisti miestuose, kad naudo
ties kultūros, dailės ir pasi
linksminimų vaisiais ir ge
rovėmis. žodžiu, gyveni
mas žmogui liks mielu ir 
malonum..

Tas viskas laukia žmoni
ją jos ateitije. Tai piešinys 
busiančio visuomenės surė
dymo. Kad prie jo priėjus, 
reikalinga žengt žingsnis po 
žingsnio pirmyn. Gegužinė 
šventė ir yra tais proletari
jato žingsniais.

Visupirma, kaip sakėme, 
reikalaujame sutrumpinimo 
darbo dienos dėl sekančių 
šiandieninių priežasčių: dir
bant ilgas valandas atimame 
darbą kitiems, naikiname 

savo sveikatą, didiname sku
rdą plėtojantį piktadarystės • . • __ _ •

J

' stovų nutarimus, draudžia
nčius tą dieną dirbti. Jeigu 

į ta diena ateina tuomet, kuo
met kapitalistas ir dievulis 
leidžia švęsti, tai švenčiama, 
bet jei ji atėjo ne nedėldie- 
niu, tai suglaudę ausis ir 
nunėrė iš gėdos akis dirba
me riša dieną, laukdami se
kančio nedėldienio, kad pa
pasakoti, jog 1 d. gegužės 
privalome švęsti... o atėjo ki- 

• ti metai — ir vėl ta pati isto
rija atsikartoja. Nes męs 
algos vergai, neišdrįstame 
da pripažinti save viršiau
siais už kapitalisto malonę 
ir savo menkutę algą.

Taip neprivalo būti. Tos 
šventės sulaukus privalo su
stoti visų fabrikų mašinos 
ūžę ir kaminai rūkę; tegu 
gelžkeliai — tos šalies orga
nizmo arterijos, nešančios 
gyvybės kraują — sustoja, 
darbininkams atėmus nuo jų 
savo rankas; tegu fabrikos 
ir kasyklos — tos šalies kū
no rankos — sustoja gami
nę turtus, pasiliovus darbi
ninkams jas valdant; tegu 
bankos ir muitinyčios — tos 
šalį ir visą pasauli šiandien 
valdančios smegenys — ne
tenka bet momentėliui dar
bininkų ; tegu spaustuvės — 
tos visuomenės akis ir bal
sas — užsimerkia ir nutyla 
netekę tos spėkos, kuri juos 
valdo ir gamina, o iš galin
giausios valstybės, iš turtin
giausios šalies liktų tik su- 
džiuvusis lavonas be gyvy
bės kraujo, be galingų ran
kų. be smegenų, be akių ir 
balso. Visa tai nuo tavęs, 
skriaudžiamas ir niekina
mas darbininke, priklauso. 
Tu esi sutvertojas ir valdy
tojas, o bet tu esi vergas 
nuolankiai lenkiantis savo 
sprandą sunkiausiam jun
gui, kurį ant tavęs uždeda 
poros dolerių alga. Tu neži
nai savo spėkos, tu nesu
pranti savo vertybės pasau
lio gyvybės judėjime. Su
siprask, susivienyk ir bend
rai su vienu sykiu atitrauk 
savo rankas nuo darbo tik 
valandėlei, o svietas pama
tys tavo galybę.

Tuomet neišdrįs taip ne
žmoniškai išnaudoti ir su 
pasišlykštėjimu žiūrėti šil
kais ir žemčiūgais išsipuošę [ ..
valdonai. Tuomet darbinin- ir trumpiname savo gyveni-

I

bė, ’nuo kurios priguli pa
saulio likimas.

Švęskime 1-mą dieną ge
gužės, nes per ją tik galime 
išreikšti viso pasaulio darbi
ninku solidariškumą!

J. B. Smelstorius.

Palinkėjimai.
Palinkėjimų geriausių, 
Ir kartokų ir saldžių, 
Patarimų naudingiausių. 
Paklausykite, meldžiu!

Kas jau žmogum gimęs esti, 
Tas tur žmogum pasilikt; 
Norint žmogui reiktų kęsti, 
Kad žmogystai jo Įtikt.

Kas pavalgyt puikiai mėgsta, 
Dargi, imkime, kasdien — 
Tas lai sąžinę užmiršta 
Arba tingini — vis vien!...

Kas gražiausios moteriškės 
Nori pasaitus valdyt,
Tas daugiausia dėl saviškės 
Pinigėlių tur sklaidyt...

Jei kas nori nuolankiausios 
Tarp aplinkinių garbės. 
Tas arkliais rūšies grynosios 
Lai karietoje dardės...

,Kas sau geidžia prielankumo, 
Bet nenori /apsirikt, 
Tas privalo turtingumo 
Eidams pėdsakius palikt.

Turto žmogui vėl nustojus 
Nieks pas mus badu nedvės, 
Labdarys kiekviens, nuėjus, 
Pažadėti — pažadės!...

Šiam pasaulije neteiskit 
žmogų sunkiai dėl ydų;
Paikas gema, neužmirškit, 
Kvailas miršta tarp klaidų...

šio gyvenimo padėka 
Veltui gaus iš mus kiekviens. 
Jos pas karstų amatninką 
Nepriseis prašyt patiems...

Viskas eina po senovei,
Net gyvenimo tvarka: 
Mažas gimęs vien gerovei, 
Augdams tampa "nenauda...”

Kas kvailių nenor matyti, 
Tas vien-sau privalo skurst. 
Ir net savo veidrodytį 
Tuoj į trupinius sugrust!...

J. J. šarmonelis.

1

Kame gražumas?
Vieni žmonės mano, kad 

žmogaus gražumas yra jo 
apsiėjimuose, kiti gi tvirtai 
tiki, kad miltuose.
. Joseph Encheris.
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LAIKUI
AUŠTANT.

K. S. Lietuvaitė.

Žingsnis prie šviesos
Da neišnyko iš darbinin

ko akių apeigos ir iškilmin
gos demonstracijos Pirmos 
Gegužės pereitų metų; da 
neužmiršome darbininkišką 
spaudą, papuoštą kuoįvai- 
riausiais straipsniais ir pie
šinėliais, budinančiais dar
bininkų minias iš miego, ir 
štai jau vėl susitinkame su 
1-ma gegužės, su diena dar
bininkų šventės. Reiškia, 
jau vienais metais esame ar
čiaus prie išsiliuosavimo iš 
po kapitalistiškos vergijos 
jungo, arčiaus prie teisybės 
laikrodžio, kuris išmuš pa
sauliui valandą džiaugsmo. 
Ir kiek per tuos metus sudi- 
linome varžančius darbinin
kų liuosvbę retežius, tas jau 
nebeataugs.

Jau aušta laikas, jau švin
ta pavasario rytas, jau pro 
tamsų, miglotą prietaru ga
dynės gyvenimą giedroja 
šviesesnė ateitis, nes jau 
žmonių vargai, it upių van
denis iš visų šalių susirinko 
į viena vietą, į vieną milži
nišką jura, ir da tiktai kelia- 
tas lašeliu — da keliatas 
vargo metelių, ir gal jau 
išgriaus tą tvenkinį — seną
jį surėdvmą ir išsiverš žmo-, 
nės į laimingesne ateitį. Jau 
iš to ligoto surėdvmo, iš to 
urvo puvėsių, išdygo nau

jas. tiesus medelis — socija- 
lizmas ir išskleidė savo ša
kas ant viso žemės kamuo
lio. Ir sualuks sykį liaudis, 
kuomet pražydės papartis 
varguolių rankose, kuomet 
ramvbės, vienybės ir meilės 
žiedais apipils žmonių drau
gi^.

Ne visi męs šiandien liuo- 
si, ne visi galim apvaikščiot 
savo švente. Daugels idėjos 
draugų apkaustytų retežiais 
džmsta kalėjimuose. Iš jų 
atimta pavasario linksmy
bės. gamtos malonumai, o 
kiti nuo nuožmios valdžios 
rankos guii kapuose.

Jų pėdomis ir męs žengsi
me...

Pirmoji diena gegužės — 
tai kaip pavasario rasa, gai
vina darbininkų dvasią ir 
stiprina jų viltį giedres
nės ateities...

Kuomet konservativiški 
elementai stato kuoįvairiau- 
sias mums pinkles, kuomet 
buržuaziškoji spauda gieda 
vien tiktai apie biznį ir viso
kiais dudais stengiasi, kad 
darbininką palaikyti tamsy
bėj ir paklusnume, tuomet 
nuo amžių prislėgtieji ver
gai, visu apleisti ir paniekin
ti sutvėrimai, kįla prieš savo 
prisnaudėius ir jieško išėji
mo iš to užkerėto rato, sten
giasi nasiliuosuoti iš namų 
nelaisvės. Ir steigia savo 
švente, ir primena pasauliui, 
jog ir iie yra žmonės. Dar- 
mnmkiškoji spauda budina 
darbininkus, stiprina ir lyg 
tas pavasario drungnas ma
lonus vėialis. blaško ūkano
ta darbininko gyvenimą, 
kad i’S pažintų ir matytų iš- 
kur plusta vargai.

Tr sulauksime tos senai 
geidaujamos dienos, kada 
viso pasaulio proletarijatas 
svvienvtais balsais sykiu už
giedos tą džiaugsmingą per
galėjimo himną: wAtsimes
kim nuo senojo svieto ir su- 
gri'mVim piktybe męs jo!”

Pne to mus veda musų ge
gužinė. Lukšių Juozas.

Atkirto.
T ;dke nerstatymo teatre 

viena žvdelkaitė nusižiova
vo.

Pa+ė’mjes tai šalę sėdintis 
stvdpn^as jai sako:

— Atsinrašau, tamstele, 
aš b’”*u. kad manęs nepra-

— Nebijok tamsta, žydė 
nevalgo. — atsa- 

l-s s"AeiVaitė.

ir Monologas

Našlaite.
VEIKIANČIOS YPATOS:

1. Magdė, dvaro darbininkė.
2. Ona, dvaro darbininkė.
3. Jonas, kaimo vaikinas.
4. Zigmantas, dvaro darbininkas.
5. Davatka.

6. Vincas, narsus kaimietis.
7. Genys, miesto valkata.
8. Mariutė, ūkininko duktė.
9. Policija, šnipas ir šaltyšius.

10. Jasiulienė.
11. Jos kaiminka.
12. Braziukas, kaimo bernaitis.
13. Brazienė, jo motina.
14. Našlaitė, žuvusio už laisvę mylimoji.

Dalykas dedasi pradedant skleistis so- 
cijal-revoliucijonieriškai dvasiai po Lietu
vos kaimus bei dvarus.

SCENA I.
Krūmai—medžiai, apšviesti pavakario saulutės rau- 
spinduliais. Tolumoj girdisi dviejų merginų daina: 

Vai dariau, dariau liselę, 
Vai sėjau, sėjau rūtelę,

Vai lankyk, lankyk mane berneli, 
žaliam rūtų darželij.

O da nedygo rūtelė,
O ir atlankė bernelis.

Vai kodėl, kodėl, jaunas berneli, 
Taip anksti atsilankei?

Ar tau patiko liselė, 
Ar tau patiko rūtelė?

Ar aš patikau jauna mergelė, 
Mano rankų darbelis?

Nė man patiko liselė,
Nė man patiko rūtelė, 

Tik man patiko jauna mergelė, 
Tavo rankų darbelis.

(Dainuodamos ateina ant scenos. Magdė turi ran
koje grėblį, Ona šakę. Nutilsta. Ona apsidairo ir sėdasi.) 

Ona. — Sėskimės. Čia graži vieta, pa
silsėsim.

Magdė. — Ugi dar nevėlu, pareisim. 
(Sėdasi.)

Magdė (žiuri į rankas). — Rodos ne 
pirmą dieną tą darbą dirbu, ale da niekad 
rankų taip nesubadžiau, kaip šiandien.

Ona. — Tai tu su grėbliu, ale aš su ša
ke — valiok su vyrais drauge, o jie, lyg ty
čia, šiandien kaip pakvaišę prie to darbo.

Magdė. — Matai šiandien akamonas 
jiems prižadėjo duot gorčių degtinės, tai 
gatavi ir galą gaut bedirbdami.

Ona.
gerai da kad buvo tuoj pietus, tai gavau 
pasilsėt; o jei ne, tai butų galėję ir mane 
maudyt šaltam vandenij, kaip Agotą aną 
dieną.

Magdė. — Aš netikėjau, kad Agota at
gis... Rodos, visai negyva buvo... Ta mer
gina paminės šių metų rugiapiutę !...

Ona. — Tai, kaip reikia prie to darbo 
kamuotis!... (Dairosi.) Eisim, Magdute, na
mo. Man reikia da kiaulėms lapų pririnkt, 
o mama gal da ir vakarienės neužkaitė.

Magdė. — Ar tai da vis ji serga? 
Ona. — Buvo jau pasveikus, ale aną 

dieną ardinariją nešant kaip nudiegė šoną 
tai ir dabar da kai kada beeidama sukrinta, 
ir nė.atsikelt negali.

Magdė. — O kaip samdėmės, tai priža
dėjo ardinariją atvežt, o dabar nė veža, nė 
ką.

Ona (pirštus miklindama). — Dieve! 
Dieve! jau tik turbut nėra ant svieto sun
kesnės službos, kaip šita prakeikta baudžia
va.

Magdė (šipsodamosi bando su grėblia
kočio pagelba atsistot).

Toli girdisi daina:

Užtrauksim naują giesmę, broliai, 
Kurią jaunimas tik supras;

Ne taip dainuosim, kaip lig šiolei, 
Kitas mąstysim jau durnas.

Drąsiai, augštai pakils balsai,
Išauš kita gadynė; 

Užaugs darbai, prašvis laikai,
Pakils jauna tėvynė.

Ona. — Ale tik tu klausyk, kaip jie gra- 
dainuoja! (Klausosi abidvi.) 
Magdė. — Tai jie vėl tą dainuoja. Ji 

man labai graži, aš ją turėsiu išmokt.

I

vai s

• ziai

Man net akyse pradėjo temt;

Ona. — 0 nuo kokių dainų taip labai 
kunigėlis draudė?

Magdė. — Tai nuo tų cicilistiškų.
Ona. — Tai kokios tos cicilistiškos?

’ Magdė. — Aš nežinau, pati girdėjau, 
kaip kunigėlis sakė, kad tai velnių giesmės.

Ona. — Tai mums tų nė nereikia, ale 
šita labai graži daina.

Magdė (linksmai). — Mano Juozukas 
sakė, mokinasi rašyt, tai jis paskui išmo
kins ir mane, tai dainuosim iš rašto.

Ona. — Tai bepigu tau, kad tu turi to
kį gerą Juozuką.

Magdė. — Tsss!... Kas čia eina ? (Greit 
atsistoja abidvi, pasirodo Jonas.)

Jonas (simpatiškai). — Užtikau dvi 
paukštyti, girdėjau ir kaip judvi čiulbat. 
(Paduodamas ranką.) Sveikos, drūtos, ar 
labai pailsot šiandien?

Ona. — Nė taip pailsom, nė ką...
Jonas (meiliai). — Sėskimės, mergai-

tės.
Ona. — Eisim namo, jau vėlu. (Greit 

susigriebia.) Beje, męs klausėm, kas ten 
pirma taip dailiai dainavo? Gal ir tu, Jo
nuk. tenai buvai?

Jonas. — Ir dainavau, užtai taip dailiai 
skambėjo.

Ona (juokais)/— Tai jau meluoji!...
Jonas. — Visi mane melagiu vadina, o 

rodos nė vienai merginai nieko nepamela
vau.

Magdė. — O kas jau čia visi melagiu 
vadina ?

Jonas. — Ogi visos: Ona, Juzė, Viktė, 
Palionė, tos su kukosiniais rašančiais... Aną 
dieną kaip užklupo lojot, tai turėjau ausis 
užsikišęs bėgt!

Magdė. — Ką jus klausot tų senmer
gių!

Jonas. — O ir prabaštėlis aną nedėldie- 
ni net pirštu rodydamas išvadino melagiu 
ir da geriau.

Magdė. — Tai lyg jis ant jus barėsi?— 
tai ant tų cicilikų, ką griauja tikėjimą...

Jonas. — O ar buvo nors vienas bažny
čioj su parašu ant kaktos, kad jis tokiu yra? 
Ar tai pridera kunigui bažnyčioje taip keikt 
— pliovot?... (Ona žiuri Į šąli, Magdė grėb
liu pasirėmus — užsimąsčius.)

Jonas. — Tai ką, mergaitės, šiandien 
buvo labai karšta prie darbo?

Ona (ironiškai). — O kam vandenėlis?
Magdė (atsidusus). — Teisybę sakė 

aną vakarą tas vaikinas, kad męs vargdie
niai žmonės žemiau gyvulio statomi; per 
visą amžių tik sunkiai dirbt, kęs alki, šal
ti ir...

Jonas. — Ar tai čia koks vaikinas bu
vo?

Magdė. — ligi mirties apart skurdo 
nieko daugiau nematyt.

Jonas. — O po mirties pragare po laip
tais smalą virt.

(Magdė šipsosi, Ona pažiūri rūsčiai Į 
Joną. Jonas sėdasi.)

Jonas. — Sėskimės, duobę išstovėsim.
Ona (puse lupų). — Ar neliepsi ir at

sigult!... (j Magdę).
Jonas (simpatiškai). — Palaukit, pauk

štytės; tai jau dabar namo, ir gana! (Nu
skina nuo pievos gėlę ir duoda Onai.)

Ona. — Apsikaišyk sau kepurę. (Nori 
žengt toliaus, Jonas nutveria ją už rankos.)

Jonas. — Sėskis prie manęs, meilute, 
pasikalbėsim.

Ona. — Ar jau ir meilutė?
Jonas. — Matytum, kaip tavo akutės 

žiba, tarsi aušrinė! (Ona šipsosi. Jonas vik
riai atsistoja, paploja Onai petį, dirsteli į 
abidvi.) Tai ką, mergaitės, ar busit rytoj 
ant atlaidų?

Ona. — Busim, tai ką, ar nupirksi 
kerkų?

Iš tolo girdisi daina.
Toli girdisi daina.

Verkiu naktį, šaukiu dieną,
Tu Lietuva mano miela,

Koks padėjims šiandien tavo, 
Kad jau gudas viršų gavo.

i

Eisim namo.

cu-

Lietuviai verkia, dejuoja, 
O jie sako, kad dainuoja. 

Žemsargiai, žandarai, ponai 
Smaugia žmones, kaip šėtonai...

(Visi trįs klauso.)
Jonas (mostelėjęs ranka). — Tegu jie 

sau dainuoja.
Magdė. — Ale kur jie ir išmoksta to

kių dainų? Aš irgi turiu kelias dainų kny
gutes, bet šitų nerandu?

Jonas — Tai ką, ar busit čia rytoj ? Vie
nas žmogus čia papasakos, kas yra priežas
timi tų nepanešamų vargų ir kaip iš jų išsi
gelbėt.

Magdė. — Tai čia, Jonuk, bus tie —
Jonas (paduodamas ranką). — Sudiev, 

kvietkelės! Netyčia jus čia užtikau ir už
trukau taip ilgai, dabar turiu skubintis. 
(Vikriai pakėlęs kepurę, dingsta medžiuo
se. Ona su Magde, lyg nustebusios, žiuri 
Jono link. Saulė nusileidžia, scena baigia 
temt.)

Magdė. — Sesyte, kas čia tik pasidarys 
rytoj ?

Ona. — Ugi pamatysi, kad tas vaikinas, 
ką aną vakarą Jonuos buvo, vėl čia taip dai
liai papasakos žmonėms.

Magdė. — Ale kaip męs ir pareisim, 
jau visai sutemo? (Dedasi įrankius ant pe
čių.) Dabar tik žengkim!

Uždanga.

SCENA II.
Viskas taip pat, tik jau dienos laikas. Žmonės ei

na ant atlaidų; ateina Ona su Magde šventadieniuos rū
buos; ateina senyvas žmogus Zigmantas; kitu kraštu ei
na jaunas vaikinas, o paskui jo ateina davatka su dideliu 
rožančium.

Davatka (į vaikiną). — Tai jau atsivel
ki ir tu, parmazone, į šventą vietą! Misli- 
ni, aš tavęs nepažįstu, kad tu šiandien netu
ri arklio vuodegos prisikabinęs prie lu
pos?... Šliuptarnis! Atsivelka ir jis čia, 
prakeiktas cicilikas!

Zigmantas (į davatką). — Tu turbut 
šiąnakt nemigus!... Nagi kas tau darosi? 
Nė nesisarmatiji taip bjauriai koliotis. žiū
rėk, tiek svieto girdi!

Davatka (šoka prie Zigmanto, rankas 
skėsteli, knygos iškrinta, griebia knygas, 
rėkia). — O tu neščėslyvas klope, ar negir
dėjai ką aną nedėlią kunigėlis sakė: žemė 
verkia ant tos vietos, kur cicilikas savo koja 
užmina... Jie yra ir už velnius piktesni; 
Jie griauja musų šventą vierą!...

Zigmantas. — Bet gi tu šito nepažįsti.
Davatka. — Kaipgi ne: o kas Alksny

nuose per atpuską išjuokė musų vierą šven
tą?... Mat, jis kunigas, sako pamokslą, su 
karūnom, su viskuo... Dieve tu mano, rata- 
vok...

Ale ką kunigėlis už tai sa-

Zigmantas. — Tie kažin iš kur buvo, ir 
jie kalbėjo tik apie musų vargus, bet ne ti
kėjimą griovė.

Davatka.
kė? Tu pijoke, tu nususėli, tu irgi lyg ci-
cilikas! (Verkdama kaukšteli seniui kny
ga.) Eik į bažnyčią! Ir mane įtraukei j 
grieką, jau mišios. (Nubėga; nueina ir Zig
mantas. Vikriai išeina Vincas, tarp medžių 
pasirodo Jonas.)

Vincas. — Ar jau viskas prirengta?
Jonas. — Žemsargis kamaroj užrakin

tas, sargus pastatėm iš keturių kampų, o 
telegrafų čia nėra, neatlėks akies mirksniu 
maskoliai (išeina).

Už scenos. — Pasigirsta didis delnų plo
jimas ir balsas: Lai gyvuoja Lietuvos au
tonomija su seimu Vilniuje!... Urra!... (Miš- 
rais balsais uždainuoja:)

Atsimeskim nuo senojo svieto, 
Ir sugriaukim tvirtybę męs jo.

Mums nereikia auksinio dievaičio, 
Nereik caro nė rūmų mums jo.

Susipraskim, sukilkim ir žengkim pirmyn! 
Susiruoškim ant priešų, vargdieniai,

Ir kovą męs kelkim kas diena!
Vyrai, drąsiau, drąsiau pirmyn. Ir t.t.
(Pabaigus, delnų plojimas ir balsai:)

Šalin caro valdžia su gaujomis plėšikų! 
Urra!... - (Du vyru energiškai dainuoja:)

Pakilk varguos sužavėtoji
Pasaule alkanų vergų,
Kerštu liepsnok širdie liūdnoji, 
Mesk prakeiksmą ant kraugerių.

Tą snausmo svietą išardysim
Iš pat jo pamatų ir tuo

Męs naują svietą sustatysim, 
Kas buvo niekas, tas bus viskuo.

Tai jau bus paskutinė 
Mus kova prieš skriaudas, 
Internacijonalas mums 
Tikrą laisvę ras. Ir t.t.

Balsas už scenos. — Lai gyvuoja soci- 
jalizmas! Urra!!!... Teprasmenga caro val
džia su gaujomis plėšikų! Lai gy vuoja lai
svė, lygybė ir tarptautiška brolybė! Urra!... 
(Per sceną eina namo Ona ir Magdė.)

Ona. — O, tu sesyte, kaip gražiai pa
pasakojo ir padainavo. Tai dabar žinosim 
kur jie išmoksta tokių dainų.

Magdė. — Ale tas, kur pamokslą sakė, 
tai turbut poniškai gimęs, kad toks dailus.

Ona. — Žinai, iš biednų nebus toks mo
kytas.

Magdė. — Tai, kad taip pasidarytų, 
kaip jie sako, tai ir mums nereiktų tą pra
keiktą baudžiavą eit. (Nueina. Pamaži 
ateina Zigmantas; pro medžius ateina ir 
pusgirtis Genys su dideliu pypkių dantyse, 
kriukiu pasiremdamas.)

Genys (į Zigmantą). — Tegul bus pa
garbintas.

Zigmantas. — Ant amžių. Ar buvai 
paklausyt socijalistų pamokslo?

Genys.— O tu ar buvai?
Zigmantas. — Buvau. Jie gerai šneka. 
Genys. — kad juos velniai paimtų su jų 

šneka. Ko tu eini klausyt tų nedaverkų pa
mokslų, latre! Neprieisi nė išpažintin. 
Ar nežinai, ką kunigas sakė? Geriau butum 
nuėjęs su manim pas Iršką, tai tavo dusia 
butų laimingesnė. Dabar—thu... Aš jums 
parodysiu... Aš per langą mačiau viską... 
Nueisiu į policiją ir pasakysiu...

Zigmantas. — Ale tik tu taip nepyk. Ar 
tu žinai, kaip jie šnekėjo, tai ir kunigui bu
tų buvę ko paklausyt ir pasimokyt.

Genys (šoka prie Zigmanto su lazda). 
— Tu pagone!... (Jo kojos susipina ir jis 
griūva taip smarkiai, kad išlekia iš jo dan
tų pypkis ir lazda iš rankų.)

Uždanga.

SCENA III.
Ūkininko kiemas, šalimis medžiai, ties viduriu stu- 

bos durįs. Iš kairės pusės atbėga Marytė kasdieniniuos 
rubuos ir pasilenkdama žiuri dešinėn pusėn.

Marytė. — Tikrai raudonsiuliai atva
žiuoja į mus kiemą. Bėgsiu! Kažin, kur 
Kazys knygas turi padėjęs. (Išbėga. Atei
na šnipas.)

šnipas (sau). — Kad juos ir velniai 
kur, nežinojau, kas šito namo gaspadinė, 
juk ji gerai mane pažįsta. Pamatys ir pa
sakys, kad tas, ką pas Šmuilą po stalu gir
tas gulėjo (Žiuri į veidrodį). Nors rūbai ir 
kiti, bet snukis tas pats ir gana. Kad nors 
usus butų kitus pridėję, o taip įsižiūri tie 
velniai socijalistai, tai paskui ir loja kaip 
šunįs, šnipu, judošium vadina. Žmogus nė 
naktį negali pasilsėt: rodos, jau ir kiša ka
rabiną per langą ir šauja tave lovoj gulintį. 
Taip jie padarė su mano draugu Pilypu. 
(Piktai.) O, jie patįs judošiai, švento ti
kėjimo griovikai, ciesoriaus niekintojai. (Į 
duris.) Šitie kvailiai dabar nesupranta, 
dėlko aš nepradedu krėst... Aš žinau, ką pa
darysiu. (Įeina žemsargiai. Šnipas puola
si prie jų gudriai.rodydamas į kairią pusę.) 

šnipas. — Tenai nubėgo socijalistas su 
pundu knygų.

žandarai. — Tai vykimės. (Visi išbė
ga, pasilieka vienas šnipas.)

šnipas. — Ot protas, tegul kitas taip 
gudriai sugalvotų. (Išeina. Įeina Jasiulienė 
su savo kaiminka.)

Jasiulienė (juokdamosi). — Ar buvo ir 
pas jus svečiai?

Kaiminka. — Ne, pas mus nebuvo, tik 
ties sodu sustojo ir visą patvorį šoblėm iš
badė. Kažin, ar jie kokius burtus darė, ar 
ką?

Jasiulienė. — A, mat patvorys šviežiai 
kiaulių išknistas, tai manė, kad ras ką nors 
paslėpta. Ale mums, tai buvo baimės! Mer
gaitė ravėjo darže, ogi parbėga-parbėga: 
”Mamyt, jau pas mus raudonsiuliai atva
žiuoja !”Aš tuoj sugriebiau visas knygas iš 
kertės ir nežinau kur dingt, o mergaitė da 
atnešė čielą pundą proklamacijų ir knygu
čių iš Kazio kuparėlio; drebam abidvi ir ne
žinom kur padėt. Sudegint jau pervėlu, nes 
iau policija ant kiemo, ateis ir užtiks visą 
paslaptį. Kas man daryt? Piovėm šian- 

(Tąsa ant 14-to pusi.)
I



Žukovskį.

Vyskupo teismas.
Kad metai lietingi anuomet užėjo — 
Ir pievas ir lankas vanduo nuolat sėmė, 
Javai ant laukų neišnoko — supuvo, 
Didis buvo badas ir žmonės jau žuvo.
Bet vyskup’s Gatton’as iš Dievo malonės 
Turėjo ligsočiai grudų ir daržovės; 
Vaisius pernykščius sutaupino jisai: 
Atsargus, mat, vyskupas buvo tasai.
Prie vyskupo rūmų badaujantie traukia, 
Rankas jin ištiesę, pagelbos maldauja. 
Šykštus ir žiaurus buvo vyskup’s Gattonas, 
Jo širdį nejudino žmonių vaitonės.
Baduolių kliksmų jam klausyt Įsipyko; 
Ir štai ant baisaus jisai ryžos’ dalyko: 
Iš arti ir toli badaujančius žmones 
Sušaukti paliepia — jis juosius pasotins. 
„Stebuklo sulaukėme męs negirdėto: 
Mus vyskupo kartą širdis suminkštėjo; 
Bėdžius ant puotos pas save jis užprašo!” 
Kalbėjo nustebę žmonelės to krašto.
Laiku susirinko prašyti svečiai. 
Išblyškę, sudžiūvę, kaip tie šipuliai;
Sena daržinė atdaryta dėl jų:
Ten vyskupas alkį prašalins svečių...
Po stogu sulindo senos daržinės 
Visi ateiviai iš plačios aplinkės... 
Ir kaip gi juos priėmė vyskup’s Gattonas? 
Jis padegė triobą. uždaręs jon žmones. 
Žiūrėdamas vyskupas krūvon degėsių. 
Sau tarė: "nemaž už tai bus man padėkų; 
Antsyk aš išgelbėjau šposu šiuo savo 
Nuo godžių pelių musų alkaną šalį.” 
Į rumus sugrįžęs po šito jis darbo 
Linksmai balevojo ir vakarieniavo, 
Miegojo ramiai sau. sapnų neregėjo... 
Tiesa, jau daugiau jam miegot nereikėjo. 
Išryto jis eina į vieną palocių, 
Į ta, kur kabojo paveikslai jo bočių.
Ir žiuri, kad jojo puikusis paveikslas. 
Lyg spirgis, pelių ligi rėmų sugraužtas. 
Pastiro; iš baimės vos kvapą atgauna... 
Ir štai da nepaprastą žinią jis gauna: 
„Apielinkėje šioje baisybės pelių. 
Aruoduose tavo neb’liko grudų.” 
O štai ir baisesnę jis girdi naujieną: 
”Vis už vakarykščią tau, vyskupe, dieną. — 
Puikius ir galingus šiuos tavo rumus 
Jau apgula godžiosios pelės; kas bus?!” 
Iš rūmų lig Reino turėjo landynę. 
Baimingai įžengęs į drėgną tamsynę. 
Skubiai ligi kranto jis upės keliauja. 
Mat, Reino kuore išsigelbės — protauja.
It milžinas kuoras iš Reino kyšojo; 
Smailia jisai uola atrodė ištolo.
Iš putų riogsančia plika ir pikta; 
Gi sienas io plovė aplinkui banga.
I lengvą luotelį štai vyskupas sėda; 
Prie kuoro priįręs, skubiai jin įbėga. 
Duris užsidaręs, į viršų užlipo. 
Ir baimėje vienas tenai jis paliko.
Atrodė, jog sienos iš plieno nulietos; 
Languose stipriai buvo krotos įdėtos; 
Rudos langinyčios; iš akmenio stogas; 
Duris geležines turėjo tas bokštas 
Nabagas ir čia nebejaučia ramumo; 
Užmerkęs akis ant grindų jisai gula... 
Bet štai nauja baimė: vaitonę jis girdi: 
Keno-tai dvi akis prieš jįjį suspindi.
Jis žiuri: katė priešais tupi ir kniaukia. 
Kniaukimas tasai nusidėjėlį smaugia. 
Nerimsta katė: nelinksmų ji akių: 
Prijaučia jinai atvykimą pelių.
Parpuolė ant kelių žiaurus piktadėjas, 
Dievop ėmė šaukties, rankas susidėjęs.
Jis oratos rėkia... o pelės vis plaukia... 
Arčiau ir arčiau, o kad priplaukė—šliaužia 
Štai jau nebetoli nuo jo suvisai: 
Kaip cypdamos grudžias, jau girdi jisai; 
Girdėt jau kaip sienas jos drasko nagais, 
Kaip akmenis graužia dandimis aštriais. 
Štai urmu įpuola pikti gyvuliai;
Užnieką jiems drūtosios duris, langai. 
Lyg maras koks, pelės į vidų tik krinta... 
Kaip, vyskupe, šitą matyt tau patinka ?
Dantis jos į mūrą aštriai pagalando 
Ir kunan giliai piktadėjui suleido;
Į gabalus buvo jisai sudraskytas...
Taip vyskup’s Gattonas likos’ nukankvtas.

Vertė J. Sirutis

R E F V 1 8

Kapitalizmo, dvasiški jos ir valdžios atstovai daro “tvarką”, kada darbininkai pertraukę darbą 
išeinaršvęsti Pirmą Gegužės.

Yra trįs žmonijos priešai. 
Pirmasis jos priešas yra — 
alkis, antrasis — nesusipra
timas, tretysis — baimė.

Alkis padarė žmogų pa
klusniu gyvunu. Jo našta 
nepanešama. Ant jo krinta 
markus botago kirčiai. O 
jis kenčia. Kenčia ir lieja 
kruviną prakaitą.

Alkis varo ūkininką ir 
darbininką, vyrą ir moterį, 
senus ir jaunus ant vergų 
rinkos ir priverčia šaukti:

Pirkite darbininką! Męs 
parduodame save čielybėje: 
kūną dvasią ir sąžinę.

Pirkite pigiai — męs dir
bsime jums iki paskutinio 
savo atsikvėpimo, męs, ra- 
gaže savo kūną pridengę, 
bučiuosime jums kojas... 

Pirkite darbininką pigiai — 
pigiai!

Męs meldžiame už tai tik 
truputį duonos, kad nenu
mirti badu.

Ir pirkliaujama žmonė
mis.

Ir tapdami tranų tarnais 
žūsta žmoneliai.

Ir pirkliauja darbininkiš-, 
ka spėka ir dvasia...

Pilnos dirbtuvės, pilnos 
kasyklos, pilni linksmybių 
namai tos prekybos.

Ir dejavimai girdis visur...
Bet daug da pasiliko... ne

pirktais. Turtingi ir stip
rus paliko juos dėl atsargos, 
kad pasakyt savo vergams: 
„Saugokitės: męs paimsim 
kitus į jūsų vietas,” kad 
smarkiau turėt vadžias ran
kose, kad labiau būti jaučia
mu darbininkams.

Alkis nežino pasigailėji
mo.

Jis pagelbon šaukia marą, 
cholerą ir piauna žmoniją. ‘

tris žmonijos priešai
kad užmokėt Dievo tarnui. ’

O daro jis tai dėlto, kad; 
tamsus.

Ir ateina pas jį galiūnai 
svieto ir sako jam: Męs sau
go jam tave nuo tavo priešų, j 
kad tu laisvai galėtum dirb-i 
ti. Ir tu mums tikėk, dirbk 
ir savo sūnūs turi mums ati
duot karei su priešais.

Ir tiki žmonės.
Ašaromis žmogus apsilie

ja, kada mokesčius reikia 
mokėt ir vaikus savo siųsti 

vergų ant tikros mirties.

O dejavimai šiurpulį su
kelia... Žmonija dejuoja...

* * *

Antras jos priešas — ne
susipratimas.

Lėbauja turčiai...
Jų stalai pilni valgių, u- 

pėmls teka šampanai. Jie 
savo šunims duoda daugiau, 
negu darbininkui — vergui..

Jų drabužiai auksu žiba, 
linksmybė žėri jų akyse.

Jų vaikai apauti ir sotus...
Šimtai tūkstančių 
triusėsi visą gyvenimą, kad O jisai daro tai dėl to, kad 
pristatyt tiems turtuolių nesusipratęs,
vaikams kuodailiausių žai-: Ir visi gyvena iš jo rankų 
lų... triūso, visi jie sėdi ant jo

" O šimtai tūkstančių dar- sprando — fabrikantai ir 
bininkų vaikų slankioja a- dvarponiai, kunigai ir mo- 
pie dirbtuves basi, alkani... kytieji — visi minta jo pra- 

Turčių žmonos nežino ru- kaitų.
pėsčių — viską padaro tar-j Ir persekioja ir minko jį 
nai . Turčiams nereikia dir- kojomis, ir 'juokiasi iš jo — 
bti — darbininkas parsiduo- prasčioko.
da su savo žmona ir vaikais. Ir liaudis — tas didis ir 

Reikia tik jį varyt ir mu- j nerangus kūdikis — nesu- 
šti daugiaus, kad atilsio ne- pranta, kad su visais tais 
žinotų. valdonais, su visais perkan-

Ir žmonės visa tai mato ir čiais ir parduodančiais jo 
mano: Taip ir turi būti — dvasią ir kūną reikia kovoti 
jisai ponas ir valdonas, o aš ant žūtbūt! kad reikia Iv- 
jo pavaldinis ir — vergas. į gybės turtuose, lygybės vi- 

0 jis taip mano dėlto, kad šame gyvenime, kad laisvė 
nesusipratęs. i reikalinga.

Ateina pas jį kunigai ir Ir dejuoja ir kenčia žmo- 
sako jam: Męs žinom, kadjnija.
jums priklauso dangaus ka- * * *.
ralystė ir kad paskutinieji i Tretysis jos priešas yra 
bus pirmutiniais tenai. Ir — baimė.
užtai kad męs jums tai paša- . Štai jie prie žėrinčio 
kom, jus turite klausyt mus nečiaus, spiaudančio tu- 
ir dirbti mums. i kstantimis degančių ki-

Ir žmonės klausosi ir tiki. Į birkščių; dirba kasyklose, 
Ir vargsta jis ant pievų ir j kur kiekviena minuta už- 

dirvu nuo deginančio saulės griuvimu, gaisru ir troški- 
karščio. kvėpuoja biauriu o- nančiais gazais baugina — 
ru dirbtuvėse ir kasyklose, nebijo žmonija.
kaip žiurkė knisasi žemėse, Užmušinėt karėje, statyt

I
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save į vėtrą kulipkų — ne
baisu jai.

Bet po smūgiais savo po
no, dvarponio, fabrikanto, 
vaidininko žmogus stebėti
nai tyli sukaustytas baime...

Žemę iš jo atima ir ja pir
kliauja kaipo įrankiu. Po
nų pilni aruodai duonos. 
Žmonės badauja ir... tyli.

Čieli kaimai ir miesteliai 
kenčia priespaudą vieno.

Tūkstančiai bijo saujalės, 
bijo sukilt prieš juos, atsi
imt iš jų žemę, išvaryt iš jos 
dykaduonius, sugrąžint iš
plėštą sau lobį.

Žmonija tyli baimės sus
pausta.

Dirbtuvėse moka žmogui 
grašį tie, kurie susidėjo mi
lijonus iš jo triūso, prakaito, 
ir kraujo

Dešimtis -ir šimtai tūks
tančių darbininkų.

Tik keliatas tranų turčių. 
Ir jie ramiai lėbauja.
O vis tai dėlto, kad liaudis 

baiminga.
Pilnos sąkrovos drabužių 

turtingiems žmonėms. Dar
bininkais uždirbtus pinigus

v«
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: maino ant deimantų ir šilkų.
Žmonės visa tai mato, vie

nok vaikščioja pusnuogiai, 
skuduriuose ir... tyli.

Jų sūnūs veda ant mirties 
už tai, kad tie pamylėjo 
žmoniją, aukaudami savo 
drąsą ir spėką.

Ir minios žmonių aplin
kui.

Ir ne sudreba ranka nė 
vieno, kad užpult ant priešų 
sykiu su darugais savo ir 
kauties už lygybę, brolybę, 
ir laisvę. Ir lėbauja tironas. 

. Yra trįs priešai žmonijos 
t — alkis, nežinė ir baimė.

Rafael Worges.

Apie Mirti
Mirties klausimas priguli prie svar

biausiųjų žmogaus gyvenimo klausimų. Jos 
prasmę nuolat aiškina filozofai ir teologai; 
poetai daug puikių ir jausmingų eilių jai 
prirašo; daugybė žmonių, įsmeigę į ją a- 
kis, žiuri, dreba ir vaitoja, pamatę ją atei
nant. Jau nekalbu apie gydytojus, iš kurių 
kartais net reikalaujama, kad jie mirtį nuo 
ligonio atstumtų.

Daugeliui žmonių mirtis yra svarbiau
sia ašimi, apie kurią jų gyvenmas sukasi. 
Ar verta yra gyventi ir kaip verta yra gy
venti, jei vistiek anksčiau ar vėliau reiks 
mirti? Ir nemaža atsiranda žmonių, kurie 
atsako, kad nėra verta gyventi, ir patįs sa
vo gyvenimą pribaigia. Kituose mąsty
mas apie neišvengiamą mirties atėjimą pa
daro giliausius jų idėjoje perversmus. Pa
vyzdžiu gali būti L. Tolstojus ir kiti tokie. 
Galima sakyti, kad, begalvojant apie mirtį, 
žmonės išgalvojo ir ”aną pasaulį,” kurį gy
venimo instinktas kartu su mirties būtinu
mu ir palaiko. Nereikia nė kalbėti kaip 

; svarbus yra "anas pasaulis” šiame gyveni
me.

Tokiųo budu, mirties klausimas priguli 
prie plačiųjų pasauliožiuros klausimų, ly
giai kaip ir klausimai apie žmogų, pasaulį 
etc. Dėlto ir jaunuomenei, kuri labiau už 
suaugusiuosius interesuojasi bendrosios pa
sauliožiuros išdirbimu, svarbu yra su juo 
susipažinti. Bet, norint išvengti bereikalin
gų klaidžiojimų ir nepamatuotų apie mirtį 
samprotavimų, reikia gerai pažinti biolo
giniai jos apsireiškimai. Tiktai tvirti, ob- 
servacija ir eksperimentu nustatytieji bio
loginiai faktai gali būti pamatu visokiems 
tolimesniems filozofiniams samprotavi
mams.

Šituo žvilgiu ir paliesiu kai-kuriuos 
biologinius mirties apsireiškimus. Visų fak
tų nepaliečiu, bet tik kurios-ne-kurios inte- 
resingesniuosius.

II.
Viskas ant svieto mainosi, evoliucio

nuoja. Vieni organizmai gaišta, kiti jų vie
ton stojasi. Viskas, kas turi pradžią, turi 
turėti ir pabaigą. ”Kaip žmogus neturi jo
kių atsiminimų apie savo buvimą iki gim
siant, lygiai taip jau pas jį negal likti ir jo- 

i kių atsiminimų po mirties apie jo dabartinį 
i gyvenimą. Tas, kurs žiuri į žmogaus gimi
mą, kaipo į tikrąją jo gyvenimo pradžią, 

i priverstas yra žiūrėti į mirtį, kaipo į galu
tinę jo pabaigą, kadangi abu apsireiškimu 
lygios reikšmės. Taigi niekas negali skai
tyti savęs nemirštamu, neskaitydamas sa
vęs egimusiu. (Schopenhauer).

Taip galima pasakyti apie atskirus in- 
dividumus. Bet tuose individumuose yra 
ir nemirštamos potencijoje medžiagos, kaip 
tai bus matyti iš šių kelių faktų-pavyzdžių.

Infuzorijos yra tai mažutėliai mikros
kopiniai gyvūnėliai, susidedą iš vieno nar
velio. Veisiasi jos tokiuo budu: paaugusi 
infuzorija ištysta ilgyn, pradeda per vidu
rį tęvėti, o paskui ir persitraukia į dvi lygi 
dali. Tokiuo budu iš -vienos infuzorijos pa
sidaro dvi. Tos paaugusios taip jau dalina
si pusiau ir taip toliau. Individualis in
fuzorijos gyvenimas gana trumpas. Jos 
nuolatos dalinasi, bet nemiršta. Galima 
išauginti 700 kartų (generacijų), bet męs 
nepamatysime nė vieno lavono.

Ilgainiui infuzorijos, taip besidalinda- 
mos, sumenkėja: išeina į visai mažas, ne
vikrias ir t.t. Tuokart jos susikimba po dvi 
(kopuliuojasi), apsimaino kai-kuriomis sa
vo dalimis ir vėl tampa stambiomis, vikro- 
mis ir gali energiškai dalinties. Tokiuo bu
du čia mirties nematome: infuzorija lyg iš
siskleidžia savo tolimesniose kartose (gene
racijose). Taigi čia gyvoji medžiaga po
tencijoje (jei neatsitinka pašalinių kliūčių) 
nemirštama.

Tarp gyvūnų, susidedančių iš daugelio 
narvelių, taip jau yra tokių, kurie veisiasi 
ir kuriuos galima vesti panašiai anoms in
fuzorijoms, t. y. dalinimu. Ir čia gyvoji 
medžiaga negaišta, bet visiškai pereina į 
naują esybę.

Kūdrų vandenyse auga gyvūnas, susi
dedąs iš daugelio narvelių, vardu hydra. 
Hydra šitaip veisiasi: gerai maitinantis jai 
pradeda šone augti pumpuras, kurs pama-
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žu įgauna burnos skylę ir graibus ir ne
trukus atsiskiria no motinos kūno, kaipo 
nauja hydra, ir neprigulmingai gyvena. Jei 
sukapoti hydrą į mažus gabalėlius, tai iš 
kiekvieno gabalėlio išauga nauja hydra.

Hydra kad ir daugnarvis organizmas, 
bet sulyginamai dar gana prastas. Ženg
dami prie labiau sudėtų organizmų, męs 
matome, kad ten panašus dalinimas sun
kiau įvykdoma. Taip, sliekas, supjausty
tas į kelias dalis, pasilieka gyvas ir išauga 
įtiek sliekų, į kiek dalių buvo supiaustytas. 
Bet jeigu jam nupiauti galvą, tai galva jam 
nebeataugs, o atauga jos vieton uodega. 
Tokiuo budu pasidaro sliekas be galvos, o 
su dviem uodegom.

Juo gyvenimas yra augščiau organi
zuotas, juo jo kūno audiniai (tkani, Gewe- 
be) labiau yra išsidiferencijavę, juo mažiau 
begali kiekviena jo kūno dalis nauju orga
nizmu tapti. Atpiauta jo kūno dalis arba 
organas gaišta, o likusis organizmas atsi- 
augina nuplautąją kūno dalį išnaujo. Tas 
organų ir kūno audinių ataugimo procesas 
vadinasi regeneracija. Taip, išrovus nese
nam vėžiui jo žnyplę, atauga nauja, o nu
plovus akį išauga jos vieton jau nebe akis, 
bet ūsas. Lygiai atauga vorui ar tritonui 
nutraukta koja, žuviai išauga nuplėšti spar
nai ir sketaras, driežui vuodęga. Bet iš 
žnyplės, kojų, sparnų ar uodegų nauji or
ganizmai jau nebeišauga.

Dar labiau komplikuotiems, tobulės-1 
niair.s organizmams nebeatauga jau nė or
ganai, o tik kurie-ne-kurie kūno audiniai 
gali dar augti, daugintis ir padarytąsias 
žaizdas užkloti. Taip, žmogui kaulą išplo
vus, o antkaulį palikus, iš paskutinoje atau
ga naujas kaulas ir žaizdą pripildo. Nu-į 
grendus viršutinįjį odos sluoksnį (epitelių) 
iš likusiųjų kraštuose narvelių atauga kiti! 
panašus narveliai — naujas epiteliaus sluo
ksnis. Taip-jau gali regeneruoti kraujo e- 
lementai, kraujo smegenis, lvmfos gilės 
ir t.t.

Dar augščiau organizuoti kūno audi
niai dar mažesnę regeneracijos galę beturi. 
Jei męs sunaikinsime, pavyzdžiui, mažąją 
centralės nervų sistemos, kepenų, inkstų 
narvelio dalį, tai narvelis nepražus, bet re- 
generuosis; bet jei sunaikinsim visą narve
lį, tai iš kitų narvelių naujų jau nebeataugs. 
Likusieji sveiki narveliai pasiima žuvusiųjų 
darbą ant savęs, auga, didinas, plečias (hy- 
pertrofuojasi), daugiau dirba, bet nedau- 
ginasi. Išpiovus vieną inkstą arba pusantro, 
likusioji pusė, darbuodamos už du inkstu, 
hypertrofuojasi. atlieka abiejų inkstų dar
bą, bet inkstai jau nebeatauga. Taip pat 
yra ir su kepenomis ir kitais tokiais kūno 
audiniais.

Nereikia vienok manyt, kad augštesniuo- 
se organizmuose •visai nebėra nemirštamų 
elemestų. Tokiais yra lytinių narvelių da
lis. Kiekvienas organizmas prasideda iš 
narvelio, pasidariusio iš lytinio vyriško ir 
moteriško narvelių susiliejimo. Tas naujas 
naivėlis dalinasi vis daugyn ir daugyn; 
narveliai išpradžių esti visi -vienodi, bet ne
užilgo pradeda diferenciuotis į atskiras 
tam tikras rūšis, kurios eina, kaipo medžia
ga, įvairiomis kūno audinių rūšims išaugti.

Nuo kitų narvelių rūšių greit pradeda 
skirtis viena, iš kurių paskiau išauga lyti
niai narveliai, paslėpti lyties organuose. Or
ganizmui paaugus, lytiniai narveliai prade
da eiti iš lyties organų laukan, nesuskaito
ma daugybė jų žūva, bet kai-kurie vistiek 
aptinka kartais kitos lyties narvelį ir duo
da pradžią naujam organizmui, kurs iš sa
vo pusės pagamina paskui kitą organizmą 
ir t.t. Tokiuo budu, jei giminė, veislė neiš
sibaigia, neišmiršta galutinai, tol neišmirš- 
ta ir visi lytiniai narveliai. Vadinas, po
tencijoje lytiniai narveliai yra nemirštami, 
panašiai kaip infuzorijos. Jie yra giminės, 
veislės savastis. Visi kiti kūno (somati
niai) narveliai, išėmus lytinius, yra indivi- 
dumo savastis, ir jie miršta kartu su juo.

Lytiniuose narveliuose esama gimimo 
plazmos (Weissmann), kurion sutraukta 
visos organizmo ypatybės. Gimimo plaz
mos žemesniuosiuose organizmuose esama 
po visus organizmo narvelius, nes ten iš 
kiekvieno narvelio gali išaugti naujas orga
nizmas. Augščiau organizuotuose gyvūnuo
se gimimo plazmos besama vien tik lyti
niuose narveliuose. Organizmuose turin
čiuose organų regeneracijos galę, gimimo 
plazmos esama dar išdalies ir kituose kūno 
audinių narveliuose.

Gimimo plazma atiduodama iš organiz
mo į organizmą. Potencijoje ji yra nemirš- 
toma. Jos esama ne tik rūšies, bet ir indi
vidualių organizmo ypatybių buveine. Per 
ją tėvai apsireiškia savo vaikuose ir gyvena 
juose, vaikai nepuočiuose. Kiek tėvai at
spindi savo vaikuose, tiek jie yra nemiršto- 

: mi.
III.

Organizmas miršta, jei iš jo atimama 
vienas ar keli iš svarbiausiųjų jo organų, 
be kurių jis gyventi negali. Pavyzdžiui, 
jei žarnos pasidaro nepraeinamomis, saky
sime, dėl vėžio augimo, žmogus nebegali 
valgyti ir turi jau vien iš bado mirti. Taip
jau esti pagedus kepenoms, inkstams, šir
džiai, kraujui, kai-kuriems smagenims ir 
t.t. Bet reikia viena patėmyti. Daugelis 
žmonių skaito didžiuosius galvos smagenis 
butinu gyvybei daiktu. Bet yra žinoma, 
kad šuo su išpjautais didžiaisiais smageni- 
mis gali gana gerai gyventi; jis tik yra be 
jokios sąmonės ir nuovokos: pastatytas sto
vi, paguldytas guli, nemoka nė eiti, nė lakti, 
nė loti.

Vis viena, kodėl genda svarbus gyvy
bei organai: ar tai nuo fizikinių prigimties 
jiegų veikimo, ar nuo cheminių, pav. nusi- 
nuodijimas, ar nuo kenksmingo mikrobų 
veikimo ir t.t. Čia ne svarbu taip jau, kas 
yra mirties kaltininkas: ar pats žmogus, 

' kurs tyčia ir netyčia ar per nežinojimą sau 
galą daro, ar kiti žmonės, ar sąlygos, ar pa
galios pats organizmas sensta.

Pati artimiausia mirties priežastis esti 
visuomet ar plaučių, ar širdies sustojimas. 
Kitos mirties priežastis susiveda prie tų
dviejų ir tik per jas numarina organizmą. 
Taip nuo plaučių atstojimo miršta skęstąs 
ar plaučių uždegimu sergąs žmogus, kadan
gi vanduo arba skreplės išvaro orą iš plau
čių; pakaruoklis arba smaugomis sergąs 
žmogus, — nebeįeinama ir nebeišeinama o- 
ro iš plaučių. Nuo uždusimo miršta ir alko
holiu nusinuodijęs, nes alkoholis nuodija ir 
pailguosius smagenis, kur yra valdąs alsa
vimą centras. Apoplektikai taip-jau mirš
ta nuo tos pačios priežasties, nes išsiliejęs 
iš gįslų Į smagenis kraujas spaudžia ir pa- 
ralizuoja alsavimo centrą.

Nuo širdies atstojimo miršta žmonės, 
kurie serga širdies arba jos plėvės uždegi
mu, kurie nusiduodija tabaku, apsiėda mus- 
miriais ir t.t. Labai dažnai atsitinka, kad 
atstoja pamažu arba ir staiga plaučiai ir 
širdis.

Kolei žmogus alsuoja, koiei jo širdis 
plaka, jis gyvuoja, nors kiti organai ir bu
tų jau atstoję. Žmogus skaitosi miręs tik 
tuomet, kuomet jis nebealsuoja ir jo širdis 
visai nebeplaka. Dėlto, rodos, nesunku pa
sakyti tikrasis mirties momentas. Taip, 

tiesa, dažniausia ir esti, ypač jei ligonis il
gai ir sunkiai sirgo. Bet esama ir tokių at
sitikimų, kur mirtis pažinti arba tikrasis 
jos momentas pasakyti gana yra sunkus 
daiktas, kaip tai bus matyti toliau.

Žmonės, kurie bent kiek ilgiau ir sun
kiau serga, taip-pat senai, paprastai nebe
turi apetito, sulįsta, išdžiųva, nubąla, jų 
rankos, kojos ir visas kūnas ima šalti; jie 
pasidaro silpni, nebekelia iš lovos, nebejuda, 
maža lėtai ir tyliai bešneka; jų sąmonė vys
ta, nebesupranta atkreiptų Į juos klausimų, 
seniai tampa indiferentus prie gyvenimo; 
kūno pajautimai taip pat eina silpnyn ir 
nyksta: pamažu ligonis pradeda nebejausti 
skausmo, prapuola užuodimas ir skonis, pa
skui gęsta akis, nors ligonis dar girdi; vė
liausia išnyksta girdėjimas.

Merdėjimu męs vadiname tą valandą, 
kuomet centralės nervų sistemos funkcijos 
jau beveik visai apsistojo, kuomet smagenų 
žievė jau mirė, bet plaučiai su širdimi dar 
nepasiduoda. Galų gale juodu silpnėja, al
savimas baigiasi, širdis paskutinį kartą 
tvakstelėja — ir ligonis miršta.

Miręs kūnas paprastai atšala per 1-2 
valandi. Oda išdžiūsta, nustoja savo elas- 
tiškumo, sutraukta į gvaldąs nebeišsitem- 
pia, kaip gyvo žmogaus; lygiai nustoja savo 
elastiškumo ir akies obuolys, nebesiprieši
na spaudžiamas. Po 2-4 valandų ant nuga
ros ir kitų žemesniųjų kūno dalių atsiran
da plėtmos, išpradžių rausvos, paskui tam
pa melsvai rusvomis (livores mortis). Plėt
mos paeina nuo to, kad raudonųjų kraujo 
žirnikų dažas-haemoglobinas ištirpsta au-

dinių sunkose ir nusueiazia žemyn. Jie y- 
ra tikras mirties ženklas. Praėjus 2-6 va
landoms po mirties ima stingti kūnas: pra
dedant nuo palūpio; f»er 6-8 valandas su
stingsta visas kūnas iki kojų. Sustingimas 
tęsiasi apie 3-9 dienas, o paskui praeina. Jis 
paeina nuo raumenų susitraukimo, pana
šiai kaip gyvo žmogaus. Galop iš burnos 
ir nosies numirėliui pradeda eiti smirdan
čios materijos.

Ne visus tuos ženklus visuomet turime 
prieš akis. Paprastai numirėlis nebekruta; 
bet miręs nuo choleros gali dar krutėti, pav. 
po karstą vartytis. Vietoj atšalimo tempe
ratūra mirusiam tetanusu pakilsta per ke
lias valandas kartais ligi 45 laipsnių, taigi 
išeina, kad kūno audiniai dar gyvuoja or
ganizmui mirus, nes išdirba šilumą. Prie
šingai, ir gyvam žmogui temperatūra gali 
kartais labai žemai nukristi, pav. skenduo
liui, letarge esančiam. Saulės nutrenktas 
žmogus visai nesustingsta, širdies tvaksė
jimas taip-jau gali paretėti: vietoj 72 kartų 
į minutę širdis gali bemušti vieną kartą į 
dvi minuti, pavyzdžiui, pas žmones gulin
čius 40 dienų po sniegu; pas užšaldytą triu
šį širdis bemuša vieną kartą, ir silpnai, į 
3-4 minutes.

Kartais organizmo funkcijos taip susi
mažina, kad jis išveizi kaip negyvas, nors 
ir nėra toks. Garsingi yra Indų fakirai 
(stebukladariai-apgavikai. Red.) Jie mo
ka mažinti palengva visas savo kūno funk
cijas ir pripratina tenkintis mažiausiomis 
oro ir kitų gyvybei palaikyti reikalingų ele
mentų dozomis. Jie prieina prie to, kad ku
rį laiką visai nevalgo, nejuda, yra be sąmo
nės, alsavimo ir širdies tvaksėjimo nežymu. 
Yra gerai patikrintų atsitikimų, kuomet 
juos eksperimento dėliai užkasdavo kelioms 
ar keliolikai dienų žemėn, o paskui jie at
kasti vėl atsigaudavo. Vadinas, per visą 
užkasimo laiką jiems užtekdavo to oro, ku
ris karste yra.

Beveik taip-jau yra ir su kai-kuriais 
gyvuliais, žiemą miegančiais (miga), k. a. 
— meška, ežiu, šikšnosparniais ir k. Jie pra
leidžia kelis mėnesius letargo stovije prie 
labai žemos temperatūros, nieko nevalgy- 
dami, prie labai sumažinto kūno medžia
gos apsikeitimo, labai suretinto plakimo. 
Būva atsitikimų, kad ir žmogui ta pati miga 
užeina (letargas), ir atsitikdavo, kad tokia
me stovije juos palaidodavo. Baimė palai
doti gyvą žmogų kame-ne-kame (Vokieti
joje) privesdavo žmones prie to, kad laido
davo numirėlius su skambaliukais rankoje. 
Tai parodo, kaip sunku atskirti kartais nu
mirėlis nuo gyvo žmogaus.

IV.

no šunies galvai, kurs ilgai gyveno bandy- Gfttfilžinft giesme 
mų vietoj, akįs pasisukdavo ton pusėn, iš' ® ®
kurios jį šaukdavo priprastu vardu.

Širdis taip pat negreit miršta. Vieną 
i kartą, žmogui galvą nukirtus ir krutinę 
I praplovus, širdis tvaksėjo dar 25 minutes, 
' tuotarpu kaip centralė nervų sTstema mirė 
po 4 minučių. Varlei mirus, jos širdis gali 
tvaksėti dar kelias dienas. Ne tik šalta- 
kraujų, bet ir šiltakraujų organizmų šir
dis parodo didelį gaivumą. Triušio arba ir 
žmogaus širdis, išpjauta iš kūno ir kelias 
dienas pragulėjusi, visiškai sustingusi ir su- 
rugusi, ima vėl visiškai normaliai tvaksėti, 
jei per ją perleisti tam tikrą skystimą (Pin- 
ger-Lecke’o), ir tvaksi kelias dienas. Ne
gana to, kraujo plazmoje mirkomas širdies 
gabalėlis, du mėnesiu praleidus po įmerki- 
mo, ėmė tvaksėti ir tvaksėjo dar 2 mėnesiu 
(Karrelis).

Karrelis darė šitokį bandymą. Perri
šęs ir perplovęs svarbiausias gįslas ir ner
vus, jis išėmė iš katės kūno visus pilvo ir 
krutinės vidurius kartu su jų gįslomis, ne
ardydamas įvairių vidurių sąryšio tarp sa
vęs ir padėjo tą „vidurių organizmą” į dė
žę su Riggerio skystimu. Prileido iš kitos 
katės tam „organizmui” kraujo, darė jam 
dirbtiną alsavimą per įstatytą į gerklę dū
delę. Antrą dūdelę įstatę į stemplę, kurią 
įtaisė į tam tikrą skylutę dėžėje; kitą žar
nos galą taipjau išvedė laukan ir padirbo 
užpakalio vartus. Visą indą su viduriais 
laikė prie kūno šilumos (38°). Tasai ban
dymas buvo pakartotas su visa gyvulių eile. 
Daugumoje bandymų viduriai gyveno 10- 
13 valandų; paskui širdis nustodavo bela
kus, ir „organizmas” mirdavo. Per visą tą 
laiką širdis mušdavo kaip reikiant, kraujas 
bėgdavo visai normaliai, žarnos peristaltiš- 
kai susitraukdavo ir nusilengvindavo per 
dirbtinus užpakalinius vartus; šlapinamoji 
pūslė pamažu prisipildydavo šlapumais. 
Viename atsitikime, kame prieš gyvuliui 

mirsiant jo skilvis buvo mėsos pridėtas, 
normalis valgio malimas tęsėsi ir gyvuliui 
mirus kelias valandas; įtrėkštosios į vidu
rius aminorugštįs normaliu budu įsisiurb
davo ir pereidavo kraujan, kurs išnešdavo 
jas po kūno organus.

Atskiri audiniai gali po organizmo 
mirties ne tik gyvuoti, bet dar ir augti, kaip : 
tai parodo naujausieji Karrelio bandymai. 
Vištos širdies ir gįslų gabalėliai gyvuoja ir 
auga vištos kraujo plazmoje jau viršiau 11 
mėnesių; išauga vis naujos ir naujos narve
lių kolonijos, ir tos naujai išaugusios narve
lių kolonijos pasirodo dar gaivesnės, dar e- 
nergingiau auga, nekaip ką-tik iš paukščio 
paimtieji gabalėliai.

Bent kiek sunkiau su žmogaus kūno 
audiniais. Bet ir tai žmogaus širdies gaba
lėlis auginta viršiau 2-jų savaičių. Piktųjų 
apaugų gabalėliai augita 46 dienas.

Visa tai turi nemaža vertės ir prakti
koje. Jei kūno dalįs gali dar gyvuoti ir net 
augti nuo kūno atskirtos, tai kas kliudo tam 
pačiam žmogui kūno audinius iš tos vietos, 
kame jų daug yra, persodinti ten, kame jų 
trūksta?! arba vieno žuvusio žmogaus da
limis kitą dar pagelbamą žmogų sulopyti?!

Toje linkmėje yra jau gydytojų šiek- 
tiek daroma. Taip, odos vietos, kame jos 
daug trūksta, ar tai ant veido, ar ant akies, 
ar kame kitur, uždengiama odos lopukais iš 
kitų kūno vietų, kame jų trukumas netaip 
atjaučiama. Taip pat galima persodinti 
nervai, sausgįslės ir kaulai su antkauliais 
iš vienos vietos į kitą ir nuo vieno žmogaus 
kitam. Kai-kurie organai galima persodin
ti iš vienos vietos į kitą be jokios jų veiki
mo į organizmą permainos; pavzdžiui, gur
klio gilę (gi. thyreoidea) galima išpjauti iš 
kaklo ir persodinti į pilvą, kame ji tęs savo 
veikimą toliau. Persodinama vieno žmo
gaus nosies, pirštų galai kitam žmogui. Pri- 
gija ir mirusio žmogaus oda jaunoms žaiz
doms.

Daug dar panašių persodinimų (trans
plantacijų) chirurgų daroma, bet negalima 
sau nė įsivaizdinti, kaip plačiai tai bus pra
ktikuojama ateitije, kuomet išras geresnių 
ir lengvesnių būdų daugiau organų perso
dinti ir žmogaus dalis laikyti ir auginti ne- 
apribuotą laiką, kolei jų kam nors prireiks, 
ir kiek tai atneš žmonių sveikatai ir gyvy-

i

(Gaida kaip "Saulė teka, nusi
leidžia.”)

Jau, jau šviesi saulė teka, 
Tirpsta šaltieji ledai, 
Skriaudžiamieji žmonės šneka 

Ja-a-a-a-au
Išnyks tuoj visi vargai.
Jau, jau švint’ pavasarėlis 
Nyksta žiemos debesiai, 
Ruošias arti artojėlis 

Ja-a-a-a-au
Gieda ore vieversiai.
Jau, jau minios pavergtųjų, 
Po skurdžios šaltos žiemos, 
Renkas, spiečias į daug burių 

Ja-a-a-a-au 
šventė gegužės pirmos.
Jau,jau ore plevėsuoja 
ženklas alkanų minios!
Burių būriai po juo stoja 

Ja-a-a-a-au
Truks retežiai vergijos.
Jau, jau skamba garsiai aidas 
Skriaudžiamų žmonių giesmės 
Ir kartojas tankiai gandas 

Ja-a-a-a-au 
žmonės busime ir mes.
Jau, jau saulė aiškiai šviečia, 
Glėbia viską spinduliai;
Net beturčio urvan spiečias 

Ja-a-a-a-au
Tikros šviesos žiburiai.
Jau, jau miel’s pavasarėlis, 
Viskas kvepia gyvumu, 
O beturtis rankpelnėlis 

Ja-a-a-a-au
Virst’ iš silpno galiūnu!...

B. Šidiškis.

Darbininkų švente.

Bent kiek tobulesnio organizmo gyva
vimas susideda iš atskirų jį sudarančių nar
velių gyvavimo. Organizmas, t y. bendras 
visų narvelių gyvavimas, gali sugriūti, bet 
atskirų narvelių gyvybė gali pasilikti dar 
ilgam laikui. Dėlto sako, kad mintis yra tai 
toks kūno medžiagos keitimosi apsistoji
mas, kuomet atsimaino organų sąstatą ir 
sugriųva ryšys tarp jų, kurs priduodavo 
organizmui sveikumo charakterių (Skori- 
čenka).

Organizmui mirus, atskiros ligos ne- 
apsilpnintos jo dalys gyvuoja dar nemaža 
laiko. Kraujas gana greit nustoja savo są
ryšio su organizmu. Bet išleistas tinkamu 
budu iš kūno jis ne tuojau miršta. Pavyz
džiui, viena svarbiausiųjų jo dalių — baltie
ji žirniai gyvuoja dar 12-24 valandas ir po 
tiek laiko gali dar veikti.

Jau augščiau buvo minėta, kad miru
siam tetanusu žmogui temperatūra pasike
lia per kelias valandas kartais ligi 45 laips
nių ; ten pat buvo nurodyta, kad šitas šilu
mos po mirties gaminimas jau liudija, kad 
organizmui mirus atskiri jo audiniai dar 
gyvuoja. Tą patį rodo ir kitas minėtasis 
faktas, kad miręs cholera žmogus gali dar 
vartytis pos karstą. Yra jau ištirta, kad 
raumenų susitraukimo ir susijudinimo ga
le ne tuojaus išnyksta po mirties. Ant ele
ktros skersai-drvži raumens ir nervai nebe- 
reaguoja tik 3-8 valandoms praslinkus po 
mirties, šaltakraujai gyvuliai dar vėliau.

Kad raumens gali dar veikti po orga
nizmo mirties, tai parodo kad ir šis Brown- 
Seųuard’o bandymas. Nupjovus šuniui gal
vą, leido jai gįslomis kraują; tuokart veidas' 
pradėdavo raukytis, ko nebuvo su kitomis (bei naudos, 
nukirstomis galvomis. Taip bedarant vie- (Tąsa ar ~*T)Usl.)

Visasvietinės darbininkų 
šventės idėja yra prakilni, 
šventa; tą dieną milijonai 
širdžių prisipildo vienodais 
jausmais ir dega troškimais 
teisybės ir broliškos meilės; 
tą dieną skamba reikalavi
mai pagerinimo darbinin
kiško būvio; tą dieną pakįla 
visos musų žemės kamuolio 
darbininkų didelis protestas 
priešais tiraniją, skriaudas 
ir visas neišskaitomas ne
teisybes, kurias kenčia pro- 
letarijatas nuo kapitalizmo 
— tai svarbiausia kiekvie
nam darbininkui šventė! Ta 
šventė yra Pirmoji Gegužės. 
Ji buvo užtvirtinta tarptau- 
tiškam darbininkų kongre
se Paryžiuje 1889 metais ir 
kaip vėjas išnešiojo po vis| 
pasaulį žinią, jog Pirmoji 
Gegužės, tai yra proletan- 
jato šventė, šventė darbi
ninkų klesos.

Argi privalo, ištikro, dar
bininkai amžinai būti pris
lėgtais retežiais? Nejaugi 
tik jisai vienas neturi teisės 
pasiskyrti tinkamą dieną 
savo šventei? Kitos luo- 
mos turi savo šventes, ir 
męs, darbininkai, norim tu
rėti savo šventę. Ji budina 
tamsias minias; ji veda dar
bininkus prie supratimo sa
vo galybės, naikina juos, 
kad visi žmonės yra lygus 
ir turi lygias teises gyvent.

Darbininkai reikalauja 
trumpesnių valandų darbo, 
pripažinimo unijų, panaiki
nimo kariumenės ir t.t.

Tiems reikalavimams ir 
yra skiriama tam tikra die
na — Pirmoji Gegužės.

Organizuoti darbininkai 
turi didelę galybę ir gali pri
verst kapitalistus išpildyti 
tuos reikalavimus.

Dėlto šiandien šaukiama: 
Darbininkai ir darbininkės 
viso pasaulio, vienykitės, or- 
ganizuokitės! Tiktai orga
nizacija gali jus paliuosuoti.

Despotiškose šalyse dar
bininkų šventė yra drau
džiama, o tečiaus darbinin
kai ją apvaikščioja. nežiū
rint, kad ir gyvastį kartais 
reikia paaukauti, nežiūrint, 
kad į kalėjimus juos sodina, 
o vis dėlto su karštomis šir
dimis laukia tos dienos.

J. J. Nienius.
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Durnai daro 
daug bledies

Paprastam žmogui nė gal
von neateina, kiek dideli 
pramonijos miestai, kur su
naudojama daug anglies, 
kenčia nuo durnų. Meliono 
institutas Pittsburge dabar 
daro moksliškus tyrinėji
mus. kad tikrai apskaitlia- 
vus, kiek tas miestas kenčia 
nuo durnų ir kad kokiu nors 
budu tą piktą sumažinus.

Didelė įvrinėtojų didžiu
ma, kaip Amerikoj, taip ir 
Europoj pripažino, kad du
rnai ir suodžiai yra labai 
kenksmingi alsavimo orga
nams, gadina akis, sumaži
na žmogaus gyvumą 
trumpina amžių.

Apsisaugojimui nuo du
rnų ir suodžių žmonės y 
prastai laiko užsidarę lan
gus. tokiuo budu į kambarį 
neįeina saulės spinduliai ir 
šviežias oras, kas taip rei
kalinga bakterijų išnaikini
mui: kvėpuoja nešvariu o- 
ru. nuo ko žmogaus organi
zmas nusilpsta, galva pra
deda svaigti, veidas išblyš- 
ka ir žmogus pasidaro ligo
niu.

Anglijoj buvo valdžios pa-. 
skirta komisija, kuri atsi
dėjus tyrinėjo, kokią įtek
mę durnai turi į žmonių 
sveikatą. Toji komisija pri
pažino, kad darbininkai, ku
rie gyvena dūminėse vieto
se, visuomet yra daugiau 
palinkę prie svaiginamųjų 
gėrimų. Kvėpuojamas su 
damais ir suodžiais oras 
gimdo troškulį ir norą prie! 
svaigalų, kas veda prie gir
tuoklystės, o ši jau neša ži
nomas pasekmes: ištvirki
mą, demoralozaciją ir pik
tadarystes.

Beto, durnai prisideda ir 
prie daiktų pabrangimo,■ 

nes kur oras pilnas durnų ir 
anglinės rūgšties, ten daug 
atsieina švarumo užlaiky
mas. Didelės krautuvės 

nuolatos priverstos valyti 
dulkes iš lauko ir vidaus, 
nuolat reikia plauti langus 
ir šveisti iškabas — žalvarį. 
Viskas juosta, viskas rūdi
ja. Namai reikia tankiai 
perteplioti, dekoracijos at
naujinti. Ir abelnai užlai
kymas nekuriu iždirbinių, 
kaip va audeklai, skrybėlės, 
popieriniai daiktai, dūmi
niuose miestuose apsieina 
kur-kas brangiau, negu te
nai, kur oras švarus. Ir tai 
neišsvajota teorija, bet skai
tlinėmis išparodyta. kad to
kiose vietose užlaikymas 
ofisų, knygynų, krautuvių, 
ligonbučių ir mokyklų suė
da daug pinigų.

Apskaitliuota, kad Clev- 
lando miestui durnai kasmet 
padaro blėdies ant S6.000- 
000; Cincinnati — S8.000- 
000, o Chicagai S50.000.000 
kas metai. Suvienytų Vals
tijų geografiškos žinybos 

narys Herbert W. Wilson 
tvirtina, kad dėl netikusio 
anglies suvartojimo ši ša

lis kas metai turi nemažiau, 
kaip §500,000,000 nuostolių, 
jeigu paskaityti sugadintus 
tavorus, surūdijusius meta
lus, subiauruotas triobas, su
ėstą žmonių sveikatą, džius- 
tančius medžius ir visą dar
bą. surištą su valymu.

O reikia atsiminti, kad 
darbininkai dauiausia du
rnų sugeria. Jie visuomet 
gyvena arti fabrikų. Dirba 
jie fabrikoj ir per visą die
ną kvėpuoja nuodais; parei
na namo ir vėl kvėpuoja tais 
pačiais nuodais.

Todėl vasaros metu dar
bininkams reikia būtinai 
rengti išvažiavimus-ekskur- 
sijas i girias, kad nors sykį 
savaitei išvėdinti savo plau
čius tyrame ore.

Eks-klerikas.

ir

pa-

i

Žingsnis prie šviesos.
(Tąsa nuo 11 puslapio.)

dien avi ir stovi žarnos rėtije. Aš tas kny
gas į kitą rėti, žarnas ant knygų ir atsisė
dus darinėju, kaip nekalta. Atėjo, išvertė, 
išgriozdė visas palėpes, išbadė stogus ir iš
ėjo kaip muilą suėdę. Laimė to mus Kazio, 
kad girion buvo išvažiavęs, o taip butų a- 
reštavę, kad ir nieko nerado.

Kaiminka. — Na, pasakyk kūmute, 
apie ką tose knygose rašo?

Jasiulienė. — Vai, širdele, kaip gražiai 
ten apie viską surašyta: apie mus vargus, 
apie tėvynę, kaip caras su savo gaujomis 
plėšikų žmones engia; mums Kazys kasva- 
karas paskaito, užtai jų ir nekenčia caro 
bernai.

Kaiminka (galva linguodama). — Tai 
Dieve, kaip girdėt, jie gana žmonėms gero 
velija, o ką daro jiems maskoliai... Mano 
mergaitė matė, kaip per miestą varė tą, kul
tuos pamokslus sakė, knygutes dalino —ak. 
tu Dieve mieliausis, net plaukai ant galvos 
šiaušias’ Sako, suspardytas, sumuštas, su
kruvintas, rankos surakintos. Jau nė su 
arkliavagiais taip biauriai neapsieina.

Jasiulienė (atsidusus). — Nevienas da 
ir galvelę paguldys dėl savo brolių laimės...

Kaiminka. — Ir Dievas žino kas čia 
bus. ir ką?... Jau turbut bus pabaiga svieto, 
kaip kunigėlis sakė. Ir aš nežinau, kas čia 
kaltas. Kunigai kas šventadienis keikia ci- 
cilistus ir jų raštus, o mano mergaitė skai
to, ir tavo sūnūs tau paskaito, o ar gali ką 
blogo ant jų pasakyt ? Rodos, kad taip bu
tų. kaip jie nori, tai butų rojus ant žemės, 
o vienok kaip nuėjau i spaviednį, tai katik- 
katik išrišimą gavau. Jau sakiau, sudegin
siu visas tas popieras ir kol gyva busiu, dau
giau i rankas neimsiu. Gali prapuldyt dū
šią ant amžių.

Jasiulienė. — Kunigai nežino apie juos 
i nieko: jeigu žinotų, tai ir jie nieko nesaky
tų. (Už scesnos grdisi kalba, abidvi klau
sos.)

Kaiminka. — O kas čia dabar?...
Jasiulienė. — Bene grįžta tik atgal!...
(Abidvi nustebintos žiuri Į kairią pusę. Ištolo 

I girdisi moteriškas vaitojimas. Vyriškas balsas sušunka: 

! ”Idi, idi, svolač!” Jodvj slepiasi. Ant scenos ateina du 

žemsargiu ir Braziukas, ji žemsargiai varo. Įeina raudo

dama Brazienė, puola prie žemsargiu.)

Brazienė. — Už ką mano sūnelį... mano 
balandėlį.’... (Griebia žemsargio ranką bu
čiuot.) Ponuli, geriausis, paleiskit, nevary
kite .’...

žemsargis (smarkiai ranką ištraukęs). 
— Ubiraisia, baba! a to daugiau nematysi 
savo sūnelį, męs jį pakarsim. (Varo.)

Brazienė (rankas laužo). — Sūneli ma
no, duonpelnėli mano’... (verkdama) Visas 
mano širdies džiaugsmas!... Kas dabar ma
ne vargdienę sušelps, kas suramins... (Puo
lasi prie sunaus, apsikabina ir rėkia.) Sū
neli mano mieliausias, aš mirsiu iš gailesčio 
tavęs netekus!...

Sūnūs (bučiuoja motiną). — Neverk, 
mamyte, mane rytoj paleis.

i Tuo tarpu vienas žemsargis griebia motiną ir plė

šia nuo sunaus: "Nedvėsi, boba!” Kitas griebia sūnų už! 

apykaklės ir traukia toliaus; paskutinis taip smarkiai stu-1 

mia motiną, kad ši griūva aukštieninka.)

Uždanga.

SCENAIV.
Manologas.

(Kalba žuvusio už laisvę mylimoji. Mergina bal- 
j tuos rubuos su gedulio ženklais, ant galvos žalias vaini- 

j kas, ant abiejų rankų turi po vainiką laidotuvėms su il

gais plačiais kaspinais; kaspinai balti, su juodais apikraš- 

čiais. Ant jų matyti parašas: "Amžina garbė draugui, 

žuvusiam už brolių liuosybę.” Mergina liūdnai dainuoja:) 

Kovoj jus pražuvote, mieli draugai, 
Už laisvę, lygybę, brolybę;
Iš meilės žmonijos, draugai-karžygiai, 
Aukavote savo liuosybę.

Kankino jus priešai ilgai kaliniuos, 
Korikai kaltais pripažino;
Išvarė jus dirbtų urvuose tamsiuos, 
Retežiais rankas surakino.

O caras puotauja sau rūme puikiam 
I Tr liepia vis žmones žudyti;
Nežino, kad ponams-plėšikams ir jam 
Prisieis už skriaudas atsakyti.

Prieš savo skriaudėjus sukils vargdie- 
Jų sostą ranka vers galinga... [niai, 

*/

Sudiev gi, draugai, nepražus jus darbai, 
Aprinkot sau kelią teisingą.
(Ji stovi prieš publiką nubudus, paskui kalba šir

dį suspaudus.)

Tironai, siurbėlės, išplėšėt man sielą... 
Pakirtot žiedą, kuris žydėjo ant mano gy
venimo tako. Pakirtot, nuskynėt, dar ne- 
pražydėjusį; išplėšėt man perlą brangiau
si!... Tik jo šventa meilė vedė mane prie lai
mės. prie tikslo augščiausio; tik prie jo šir
dies pasilsi jautė mano dvasia; tik jis meilė
je mane suprato. Jis buvo visas mano gy
venimas. nes jį mylėjau. Jis nekankino ma
no širdį gašliais mirkčiojimais, neprikalbė
jo tūkstančius veidmainingų meilių žode
lių. kas gyvenime nuolatos matosi tarpe pa
prastų jaunikaičių. Jis mylėjo mane šven
ta. nekalta meile; kalbėjo jis man apie aug- 
štus daiktus, apie laimingą ateitį, apie tau
tų atgimimą, apie dorą meilę, apie mokslo 
šviesą. Jis man įkvėpė dvasią socijalizmo. 
užtaigi jį mylėjau. Jis savo tyra meile man 
kelią kvietkais klojo. (Sušunka.) Tironai! 
despotai! jus užmušėt mano jaunikaitį, su
ardėt mano gyvenimą, kardu perverdami jo 
širdį, pervėrėt drauge ir mano — sužeidėt 
amžinai... Aptemdinot mano gyvenimą... 
kaip dabar man gyventi, kas našlaitei lie
kasi? Netekau idealo brangiausio... be jo 
man pasaulis tuščias, klaikus, svieto turtai 
ir grožybės neriša manęs prie gyvenimo... 
ir kaip eisiu šiuo keliu? Jaunikaičio paso
dintos rožės, lelijos, jau jo paties krauju su- 
taškytos — pakirstos, į purvą sumintos... 
(Sunkiai atsidusus — graudžiai.) Aš Naš
laitė! Kvietkelis mano brangiausis mirė — 
mirė dėl idėjos, dėl varguolių brolių laimės, i 
krito nuo kardo aštraus... Jau nebėra jo,! 
pervėrė jam širdį... nusvvro jo galvelė ant 
narsios kitkart krutinės... širdis nustojo 
plakus, kraujas atšalo — jis mirė!... Jis da
bar ilsisi juodoj žemelėj, neatjaučia mano 
širdies skausmo, kokį padarė jo mirtis... Už- I 
geso mano laimės siulelė... Parako durnuos 
matau tik lavonus.

Dabar apsiautė mane pagiežos liūdnu
mo debesys. Matau, kaip nuliūdę, ginkluo
ti kareiviai varo savo brolį, niekam nekaltą 
žmogų po kartuvėm. Matau, kaip miršta 
narsus jaunikaičiai nuo kulipkų... Dabar 
pasiekė mano širdį mus brolių liūdnas liki
mas, kurie kamuojasi ištremti ten toli-toli, 
Sibire, katorgoj. Matau kalinius— jaučiu . 
neišpasakytas jų dvasios ir kūno kančias... . 
Jie kovojo už liuosybę, nešė mokslo šviesą į 
tamsią minią, jie troško išgelbėt savo bro
lius, troško gyvent tarp savųjų ir dirbt dėl 
žmonių idėjos. Šiandien jie atskirti nuo 
saulės šviesos, nuo medžių šlamėjimo, nuo 
pievų žalių, nuo gėlių darželiuos. Išplėšė 
juos despotai iš musų tarpo, šiandien jiems 
niekas daugiau nebeliko, tik tamsus dvo- 
kenčiu oru urvas.

Ir kas gi matydamas tai galėtų neat- 
jaust jų kančių, jų sielos vargo?... Sun- 
kus-sunkus jų padėjimas... Ir gėlelė be sau
lės spindulio gelsta, vysta, nepražydėję žie
deliai lenkia savo galveles žemyn; tamsybė, 
troškumas jų spėkas naikina ir palengva— 
marina. (Nutilsta, stovi lyg apmirus, jos 
mintis vėl skrenda prie kapo mylimojo.) 
Našlaitė... (sukasi į šoną. Sušunka.) Tiro
nai! atiduokit mano jaunikaitį!... (Į pubn- 
ką.) Veltui šauksmas... Jis mirė... Nebere
gėsiu daugiaus jo veido. (Tyliau.) širdis 
alpsta... (Pauža; ji atsisuka į šalį.) Žmo
nių parazitai, turčiai, ponai, jus juokiatės,; 
galvas kratot, kaip jums skamba našlaičių jaį žydės per amžius!.?, 
dejavimai?! " ,

žinau, pažįstu jūsų dorą, tikėjotės, kad [ 
ir aš liksiu jūsų auka... Apsirikot, pasivė- 
linot, kruvini ponai! Jau mano akis ap
švietė mokslo saulelė; matau jūsų gudry
bes — jūsų žvėriškumą. Drebėkit tironai, 
nes saulės neužgesinsit! Ji atšildys žemę, 
o nekaltas kraujas iššauks jums pagiežą!...

(Trumpa pauza. Ji atsisuka į publiką.) 
Ne aš viena nelaiminga, visur jau liejasi ne
kaltas kraujas... Visur dūsauja našlaitės, vi
sur tik dejuoja varguolių minios... (Tyliau.) 
Siurbėlės, apjakėliai, jiems patinka maudy
tis po našlaičių ašaras... Kruvinos jų ran
kos, kruvini jų rūmai, ir žemės rūbas jau 
krauju permirko.

Jiems gražu, kad iš jų rankos
tūkstančiai žmonių...

Jie negirdi našlaičių dejavimo, 
stoio žmogaus jausmo. (Trumpa
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Kynu^siena — tikras stebuklas.
Iš ”septynių pasaulio ste-[New Yorko miesto iki Kan-

buklų,” kokiais senovės žmo- sas valstijai, apie 1,500 my- sakėm, apie 300 metų prieš 
nės skaitydavo Egipto pirą- lių atstumo.
midas, kabančius Babiliono a„„xx;^ 
sodus. Halikarnaso mauzo- .S, 
lieju. Dianosšventnamj Efe- zuse, R^o M Z daug au^Stono
stovylą ir Aleksandrijos Fa- 15 i.
rosą, iki šiai <____________
tiktai vienas, būtent Egipto 
piramidos. Bet tie gudrus 
vyrai, ką skaitė pasaulio ste
buklus, matomai, i 
kad tuomet jau buvo baigia
ma didžioji Kynų siena, nes 
jos nepriskaitė, o ji — tik
ras stebuklas.

Apie Kynų sieną turbut 
ne vienas musų skaitytojas 
jau girdėjo, bet gal ne risi 
žino, kas tai per siena. Tai
gi čia nors trumpai paduosi
me keliatą faktų apie tų mil
žinišką žmonių darbą.

Toji siena buvo pradėta 
statyt apie 300 metų prieš 
Kristaus gimimą, taigi dau
giau jau kaip 2,000 metų at
gal. ir vis da tebestovi, tik 
vietomis apirus ir smiltimis 
apnešta. Ji eina vingiais 
per kalnus ir tyrus, nuo Gel
tonosios juros iki Baltosios 
upės. Pastačius ją Suvieny
tose Valstijose, ji siektų nuo

Sai Sko & ’ » TI25 pėdų pločio. Iš abiejų pu
sių yra granitas, o į vidurį 
pripilta žemių. Sienos vir
šumi vietomis gali važiuoti 

jasi palei rubežių tarp Ky
nų ir Mongolijos lyg koks 
milžiniškas žaltys, kurio 
galva maudosi Geltonosios 
'juros vilnyse, o vuodega peš
ta į Baltąją upę, apie 1.500 
'mylių atstu. New Yorko 
dangų remiančios triobos ir 
Panamos kanalas yra įdo
mus tik inžinierystės tobu
lumu. bet sulyg didumo, jie 
prieš Kynų sieną tik kūdi
kiai.

Da šiandien toj sienoj yra 
nemažiau, kaip 25,000 bokš
tų, kurie statant buvo ski
riami kareiviams. Iš pra- į 
džios gi tokių bokštų buvo 
apie 40.000.

”Bet kas tokią sieną pas- 
paklaus

j

oumi viciuiiuo u<ui v<uiuvu

•0 baigia-i?re-ta s,v.ežin!ai:. J1.vin«i“°-

tatė ir dėl ko?” 
skaitytojas.

Ją pradėjęs statyt, kaip

Kristaus gimimą Kynų ka
ralius Či-Uang-Ti, kaip ma
noma, apsaugojimui savo 
krašto nuo laukinių žvėrių; 
taipgi tvirtinama, kad ši sie
na turėjo būti kartu ir bari
kada prieš piktas dvasias. 
Kadangi ji buvo statoma iki 
16-to šimtmečio po Kristaus 
gimimo, tai kiekvienas kara
lius, varydamas pradėtąjį 
darbą toliau, galėjo tai da
ryti vis su visokiu tikslu. Pa
vyzdžiui, 16-tam šimtmetije 
ši siena buvo pailginta 300 
mylių, kaip manoma, su tuo 
tikslu, kad apsisaugojus nuo 
mongolų užpuolimo. Mat, 

kiniečiai buvo rami tauta, 
atsidavusi žemdirbystei, li
teratūrai ir dailei, tuo tarpu 
mongolai, kurie gyveno į 
šiaurės nuo Kynų, buvo kru- 

i viniausiais kariautojais ir 
užpolikais, kokie tik buvo 
kada nors ant žemės gyvenę. 
Jų ainiai totoriai, ”čingis 
chanų” vedami, buvo užplū
dę ir i Rusiją, kurią plėšė a- 

; pie 200 metų. Taigi vėliaus 
ta garsioji Kynų siena tar
navo jau apsigynimui nuo 
mongolų, nors pradėta buvo 

įsu visai kitokiu tikslu.

jas iš letargo miego, parodysiu joms, kad 
ne dievas davė tą kruviną valdoną carą, ku
ris žudo jų tėvus, brolius ir mylimuosius. 
Parodysiu, kad turčiau, valdonai ir nekal
tieji kunigėliai prirengė prostituciją, kurio
je žūsta vargdienės mergaitės pačiame žy
dėjime. Parodysiu, kad meilingieji kle
bonai, į kuriuos musų sesės taip aklai tiki, 
nėra žmonių doros ganytojais, bet melagiai, 
išdavikai, doriški nupuolėliai; jie purvais 
drebia į tuos, kurie neša žmonijai šviesą, 
bet tyli, kuomet miestuose, šalia Kristaus 
bažnyčios, žydi valdžios prilaikoma prosti
tucija ; jie, rodos, to nė nemato.

(Tyliau.) Jie išdavė ir mano mieliau
si į budelių rankas. Jie pardavė musų tė
vynę Lietuvą kruvinai rusų valdžiai. Kada 
tamsios varguolių minios tik po jų įtekme 
tesvyravo, jiems reikėjo tik žodį pratari, o 
nebūtų pražuvę tėvynės sūnus.

Eisiu, balsu šauksiu, apsakinėsiu varg
dienėms savo sesutėms, kad jau gana glu-Į 
dėt po tamsybės sparnu. Žemė jau per- ! 
mirko musų brolių, musų jaunikaičių krau
ju... Gana kentėt, laikas sukilt. Gana ti- 

Įkėt į prietarus, į nebuvėlį pragarą; laikas 
patirt, iš kur kįla vargas ir kasdieninės ‘ 
duonos nedateklius darbininkų tarpe. Kas, 
yra priežastimi girtuoklystės, kas yra prie- j 
žastimi nepabaigtinų karių, iš kur jos kįla į 
ir kam jos reikalingos? Kas priverčia varg-j
dienes mergaites rudyt ištvirkimo namuose 
— laikas viską patirt. Kalbėsiu, žadinsiu 
prie susipratimo, kviesiu stoti Į socijalistų 
eiles ir su jais išvien kovoti už liuosybę, ko
voti už visą svietinę santaiką — už geres
nę ateiti. (Pauža. Ji stovi nuliudusi. Pra
dedant kalbėt rankas su vainikais iškelia 
augštyn.) Eisiu—eisiu, kur ilsisi mano 
mieliausis; nunešiu jam garbės vainiką iš 
kraujuotų žolynų... Lai supras žmonės, kad 
jo kraujas pralietas dėl idėjos. Už tyrą, ne
kaltą meilę baltą leliją ant kapo pasodinsiu,

da nuo-pat senatvės; kuomet organizmas 
pradeda senti, tuomet jis pradeda ir mirti.

Mirtis prasideda ne vienu laiku visuose 
organuose; vienose kūno dalyse apsireiškia 
anksčiau, kitose vėliau: ji ateina iš įvairių 
kraštų. Jos paveikslas priguli nuo ken
kiančiojo agento charakteriaus, jo intensy
vumo organų, į kuriuos jis tiesiai veikia, 
taip pat nuo apimtojo organizmo, jo spėkų 
ir kitų aplinkybių. Kiekvienas mirties žen
klas, net ir ”paskutinis širdies tvakstelėji- 
mas,” yra ne absolutus, bet relatyvus. Jis 
yra charakteringas tik tam tikromis aplin
kybėmis, prie tam tikro kenkiančiojo agen
to ir organizmo.

Ne visuomet mirtis eina vienuodu grei
tumu, vienodu intensyvumu. Juo organiz
mas labiau sęsta, juo mirties procesas eina 
greityn. Mirties greitumas taip pat prigu
li nuo kenkiačiojo agento, organizmo ir ap
linkybių. Paprastai procesas eina paleng- 
vu, kolei neužkliudo bent vieno svarbiausių
jų gyvybei organų; tuomet jis jau ilgai ne- 
besitęsia.

Nereikia painioti mirties su organizmo 
funkcijų sumažėjimu. Jų visų veikimas, 
kaip pradžioje ir gale, taip ir gyvenimo vi- 
durije, gali susieiti prie begalo žemo laips
nio. Nežiūrint į tą, toks ir toli nuėjęs or
ganizmas gali sugrįžti į savo pirmąjį svei
kąjį stovį.

Kenkiančiojo agento svarbumas apsi
reiškia ir bendrajai organizmo mirčiai užė
jus. Audinių sąryšiui tarp savęs organiz
me pradėjus pamažu griūti, greičiau mirš
ta, jei dar nėra mirę, tie audiniai, kurie yra 
proceso apimti; sveikieji audiniai laikosi ir 
dar gali augti ilgai po kitų audnių ir bend
rosios organizmo mirties.

Nelygus yra įvairių audinių jautrumas 
prie kiankiančiojo agento. Labiau diferen
cijuoti narveliai yra trapesni, jautresni prie 
paliečiančių juos atmainų. Jie sunkiau be- 
siveisia ir besiregeneruoja. Priešingai, ga
na vientisas, nediferencijuotas sulyginamai 
konstrukcijos narvelis turi savije daugiau 
gyvybės energijos ir lengviaus pergali įvai
rius nepatogumus, lengviaus vienas užsilai
ko ir auga.

Tas pats atsikartoja ir gyvųjų organiz
mų laiptuose. Žemiausieji organizmai, ka-' 
me darbo pasidalinimo tarp įvairių kūno 
audinių visai nėra, kame vienas narvelis vi
sas funkcijas pildo, — tokie organizmai y- 
ra labai gaivus, net visai nemirštami. Ki
tuose organizmuose, kame darbo pasidali
nimas tarp audinių įvykęs, kame paskuti
nieji diferencijuoti, ten ir narvelių gaivu
mas mažesnis. Augščiausiuose organizmuo
se nemirštami tik lytiniai narveliai, speci
aliai veislei užlaikyti išsiskyrę.

Turint omenije, kiek daug pozityvių 
žinių davė ramus ir objektyvus mirties ty
rinėjimas, aišku, kad jis turi daugiau ver
tės, nekaip visokios nebūtos apie mirtį pa
sakos. bergždi bauginimai ir škrunulingi jos 
aprašymai. ”Aušr.” J. ž.

i I
I

Apie Mirti.
(Tąsa nuo 13 puslapio)

V.
Jau iš tų neskaitlingų paminėtųjų fak- 

tų-pavyzdžių galima išvesti, kad mirtis nė
ra tai koks staigus atsitikimas, vienu aky- 
mirksniu mainąs visą organizmą, bet gana 
ilgas procesas. Organizmas mirdamas per
eina daug visokių stadijų, kurių kiekviena 
paskesnioji organiškai išeina iš pirmesnio- 
sios ir lydinčių ją aplinkybių. Kiekviena 
stadija yra tvirtai surišta su pirmesniaja

miršta ir paskesniaja.
Kaip pamažu organizmas atsiranda, 

jie nu- taip pamažu, padaręs savo gyvenimo darbą, 
nauza; j’S ir nyksta. Kaip negalima nurodyti mo- 

dras’au.) Ne! desno^ai! Aš neliksiu in- mento, kuomet organizmas gema, taip pat 
su auka. — e;s’u nėr nlatu n3<spn-
Iį. nešiu našlr^s^s mokslo šviesa.

nenasakvsim ir momento, kuomet organiz
mas miršta. Mirtis, galima sakyt, praside-
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Dvasiškas tėvelis, žiūrėdamas į dailės krautuvės langą: “Tfu, biaurybė! Jei valdžia butų 
katalikiška, tai tokį langą lieptu lentomis užkalti, o savininkui galvą nuskustu ir klioštoriun už-i ■ 

darytu... Juk tai baisiai nėmorališka... Tfu! 11

Tas pats tėvelis, žiūrėdamas per tvoros skylę į besimaudančias merginas: “Aaa, koks 
gražus kūnelis, kokia figūra... Palaukčiau, pakol išeis iš vandens, tik baisu, kad tie cicilikai 

nepamatytu manęs prie šitos skylės...

Kodėl krikščionys garbina kryžių.
"Paikas klausimas,’’ pa-.tų — Nihib, rytų — Mar- 

sakys skaitytojas. "Kasgi* dūk, vakarų — Nabu. 
to nežino, kad ant kryžiaus 
-Kristus buvo nukankin
tas?’’

Bet vargiai dėl to jis liko 
šventu. Kaip žinoma, kry
žių garbino žmonės daug 
anksčiau, negu menamas 
Kristus buvo ant jo nukan
kintas. Senovės tyrinėjimai 
parodė, kad kryžius buvo 
žinomas jau 5,000 metų at
gal, o gal da ir seniau, bet iš 
taip tolimos praeities nėra 
užsilikusių jokių dokumen
tų apie jį.

Pas persus, netitus ir ki
tas senovės tautas randama 
ant užsilikusių iš tų laikų 
paminklų visokio pavidalo 
kryžių. Net senovės egip- 
tėnai papuošdavo savo vy
riausius kunigus kryžiais 
laike didelių švenčių. Todėl 
tame simbole (ženkle) turi 
būti kokia nors universale 
reikšmė, nes kitaip jis nebū
tų taip plačiai vartojamas.

Senovės romėnai (jie tuo
met buvo stabmeldžiai) ir
gi garbindavo kryžių. Jų 
kūrėjos, kurios pridabodavo 
ugnį, nešiodavo kryželius 
ant kaklo.

Taigi greičiausia dėlto ir 
krikščionis priėmė ir garbi
na kryžių, kad jį garbino 
stabmeldžiai, iš kurių tikė
jimų susidarė krikščionybė.

Nekurie rašytojai ir se
novės tyrinėtojai mano, kad 
senovėj kryžius buvo garbi-j 
namas dėfto. kad kryžiaus | 
pavidalą turėjo Įrankis, ku-j 
rio trinimu žmonės pasida
rydavo. sau ugnį.

Kiti vėl mano, kad kry
žius reiškia žemę ’ padalytą 
į keturias dalis. Babilionie- 
čiai taip ir sakydavo, kad 
"kryžius yra keturi žemės 
galai,’’ ką taipgi randame ir 
biblijoj. Mat nekurie bib
lijos laikų žmonės, kaip ma
tyt, jau žinojo, kad žemė y- 
ra apskrita, nes Isaiah kal
ba apie "žemės skritulį" ir 
apie "žemės galus." Tas ai
škiai pasako, kad senovės 
semitams žemė buvo apskri
ta ir turėjo "keturis galus,” 
taip kaip męs šiandien ją 
dalijam ant kompaso į 4 da
lis: šiaurę, pietus, rytus ir 
vakarus.

Jeigu užbriežti žemės 
skritulį ir suvienyti šiaurės 
su pietais, o vakarus su ry
tais tiesiomis linijomis, tai 
iš tų dviejų linijų ir pasida
rys kryžius. Taigi čia ir bus 
"keturi žemės galai,” o toks 
kryžius reiškia jau visą mu
sų žemę. Gali būt, kad to
kią prasmę jis senovėj ir tu
rėjo.

Babilioniečiai savo poli
teizmu (daugdievyste) nu
ėjo da toliaus. Jie paskyrė 
po vieną savo dievų kiekvie
nam "žemės galui" valdyti 
ir saugoti. Ir taip, šiaurių 
saugojo dievas Nergal, pie-

Nekurie babilioniečių už
rašai liudija, kad kryžius 
pas juos reikšdavo taipgi ir 
keturias mėnulio atmainas 
(fazas). Mistiškąją to sim- 
bolo reikšme buvo persiė
męs visas babilioniečių gy
venimas ir literatūra, kokią 
jie tuomet turėjo (daugiau
sia rašyta ant molinių ply
telių), nes jie tikėjo, kad 
mėnulio ir žvaigždžių įtek
mė į kasdieninį jų gyveni
mą buvo nuolat jaučiama.

Studijuodami senovės už
rašus ant įvairių plytelių, 
puodų ir stovylų, tyrinėto
jai visur randa kryžių-kry- 
želių kuoįvairiausio pavida
lo. Randama net ir romė
nų kryžius, su prailginta a- 
patine dalimi.

Taigi nėra mažiausios a- 
bejonės, kad kryžiaus reikš
mė yra arti surišta su žeme 
ir dangumi (mėnulio 4 fa- 
zos). Prie to da nereikia 
užmiršti, kad senovės heb- 
rajiečiai ir dievo vardą ra
šydavo keturiais ženklais: 

na dievą YHVH, priė
mė kryžių kaipo simbo- 
rajiečių rašte balsių (e, o, 
a) visai nebuvo. Dabar ma
noma, kad hebrajiečiai (se
novės žydai), tikėdami į vie
ną dievą YHVH, priėmė 
nriėmė kryžių kaipo simbo- 
’a žemės ir dangaus, kuris 
nodraug reiškė ir vieną die
vą. nes turėjo keturis galus, 
o dievas buvo rašomas taip
gi keturiais ženklais.

Krikščionis gi, kurie Mo
zės ir kitų žydų pasakas pri
ėmė savo tikėjimui už pa
matą, turėjo priimti ir kry
žių. Iksas.

MONGOLŲ TAUTA NYK
STA.

Septyni šimtai metų atgal 
mongolai arba totoriai buvo 
galinga tauta. Jie buvo už
kariavę beveik visą Aziją ir 
dalį Europos. 1227 metais 
jų užkariautos žemės trau
kėsi nuo Kynų juros iki 
Dniepro upės. Rusijos ku
nigaikščiai apie 200 metų 
buvo po totorių jungu ir 
nuolat turėjo mokėti jų 
chanams (kunigaikščiams) 
duoklę. Dabar gi ta ga
lingoji kitąsyk mongolų 
tauta baigia nykti. Ameri
kietis W. W. Rockhill, buvęs 
Suvienytų Valstijų ambasa
dorius Kynuose, kuris tyri
nėjo Mongolijos kraštą, tvi
rtina, kad šiandien iš viso 
mongolų yra tik 700,000. 
Taigi per pus mažiau, kaip 
lietuvių. Dabar mongo
lai esą labai apsileidę, su- 
tingę ir baigia mirti badu. 
Prie to iš vienos pusės juos 
spaudžia kyniečiai, iš kitos 
gi — rusai.

Socijalistams nereikėtų 
kištis j ti i jiiniškjs ginčus.

Anuosyk aš rašiau, kaip 
I puikiai viena socijalistų 
kuopa Kansas valstijoj lai
kėsi prieš nuolatinius už
puldinėjimus, kuriuos darė 
vietos katalikų kunigas 
Pompeney. Ant visų to 
dvasiškojo tėvelio užsipuldi
nėjimų socijalistai nė žiū

rėt nežiūrėjo. Jie ėjo tarp 
žmonių, platino savo litera
tūrą, rengė prakalbas, aiš
kino angliakasiams, kad 
jiems reikia geresnių namų, 
geresnių mokyklų, geresnių 
drapanų, daugiau pasilink
sminimų ir smagumo. Pa
sekmė buvo tokia, kad repu- 
blikonų balsai sumažėjo nuo 
830 iki 419, demokratų nu
puolė nuo 379 iki 315, o so
či jalistu pakilo nuo 216 iki 
1,603.

Šiuo kartu aš jums pasa
kysiu, kas atsitiko su Tole
do socijalistų kuopa, kuri 
turėjo 1,000 narių, kada so
či jalistai užmiršo tenai kle- 
sų kovą, o įsikišo į ginčus 
tarp dviejų kapitalistiškų 
sparnų — tarp katalikų ir 
protestonų. Toledo — tai 
miestelio vardas. Išdirbys- 
tė ir gyventojų skaičiumi 
Toledo bus lygus su Sche- 
nectady, N. Y., tik paskuti
nis netaip didelį plotą uži
ma savimi. Toledo mieste- 
lije yra daugiau 1,000 įvai
rių dirbtuvių, kuriose dirba 
tūkstančiai žmonių. Per 
metus tie žmonės padaro už 
milijonus dolerių automobi
lių ir kitokių pertekliaus 
daiktų. Buvo tai puiki dir
va socijalistų propagandai.

Po kelių metų kantraus 
darbavimosi ir paskleidimo 
milijonų egzempliorių soci- 
jalistiskos literatūros, susi
tvėrė iš 1,000 narių socijalis
tų kuopa. 1911 metais soci
jalistai turėjo jau 5,197 bal
sus, kuomet kitos partijos 
nupuolė. Pavyzdžiui:

Soc. Rep. Dem. Nepr.
1909 m. 741 10.582 491 15,642
1911 m. 5,197 8.531 2.902 Įl,590

Po to dalykai virto kitaip. 
Kapitalistai įtraukė politi- 
kon tikėjimą, su tikslu sus
kaidyt socijalistų spėkas. 
Prieš katalikų kandidatą pa
statyta protestonas, abudu 
republikonai. Kitokių kan
didatų nebuvo. Katalikų 
neva priešai išleido tūkstan
čius dolerių literatūrai. 
Prieš katalikus buvo veda
ma smarki kampanija. Į 
tuos tikėjimiškus ginčus įsi
kišo ir socijalistai. Rinki
mai parodė, kad pasekmės 
buvo sekančios:
Katalikų priešas 16,814 
Katalikų kandidatas 9,479 
Socijalistų kandidatas 2,431

Kodėl čia socijalistų bal
sai taip nupuolė? Juk sulyg 
pirmesnio kilimo dabar tu-

Peiliu apkapojo pietų kainą.
Coloradoj buvo šitoks at- 

nėra, kaip tik tas, kad jų bal- sitikimas. Į juodveidžio re- 
sus suėdė įsikišimas į tikėji- storantą užėjo tūlas valka- 
miškus ginčus. .

Tiesa, katalikų kandida
tas buvo sumuštas, bet ar 
darbininkai per tai ką nors! 
laimėjo? Nieko, absoliutiš
kai nieko. Majoru tapo iš
rinktas republikonas protes
tonas, kuris taip pat pa-Į 
šauks miliciją darbininkams 
šaudyt, jei tie sustreikuos, 
įcaip ir katalikas tai padary
tų. Fred D. Warren.

rėjo būt socijalistų balsų jau 
8,000. Kitokio išaiškinimo

ta, užsisakė pusę žąsies, šu
tintų kopūstų, pajaus, žalių 
svogūnų, aiskrymo ir kito
kių gardumynų. Viską su
švitęs išsiėmė didelį peilį, 
atsilenkė ir priėjęs prie 
juodveidžio peiliu sukinėda
mas klausia:

— Ką tu manai apie aną 
restoraną, ką skersai gat
vės?

— O, hi-ha-hi, niekai.

— Ir aš manau, kad nie- nai, ką aš jam už tai pada-
kai. Aš vakar užsisakiau riau? Padariau juodas a- 
tenai tokius pietus, kaip kis, suspardžiau ir nupio- 
šiandien čia pas tave, ir ar viau šituo va peiliu ausis... 
žinai, kiek už tai pareikala- Aa, o kiek gi aš tau kaltas 
vo? už tą žąsį?

— Hi-ha-hi, nežinau. — Hi-ha-hi... about 10
— 25 centus! Bet ar tu ži- ‘ centų.

Keleivio Agentūra

Bankine Kontora po priežiūra Mass. valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA 

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

t

Dokumentai

Už 100 rub.
125
150
175
200
250
300
350
400

55
60
65
70
75
80
85
90

500
600
700
800
900 

1000 
1500 
2000

$2.80 Už 50 rub.
5.40
8.00

10.60
13.20
15.80
18.40
21.00
23.60

26.15
28.75
31.35
33.95
36.60
39.20
41.75
44.35
46.95

Padarom
Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-

J į
® * ii
L-įT—įr t J

lt

Už 5 rub. 
t

Parduodam ant visų geriausių 
linijų į visas dalis pasaulio. Mus 
prekės yra “standard” kompani

jų prekės. Į Rusiją važiuojant, aprupinam konsuliaus 
pasportais ir kitais reikalingais dokumentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: $32.10 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: $26.85 visas kelias.

Pinigu siuntimas.
lėšomis. Pinigai nueina į 12 —14 dienų į vietą, o bėgy
je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą nuo priėmėjo 
ir pasiunčiam siuntėjui.

Pinigų kaina su persiuntimu.
52.15 Už 450 rub. 234.20!
65.15
78.15
91.20

104.15
130.15
116.15
182.15
208 20 

visokius_dokumentus, į Į

1 viemastis, Kupčyje Krieposti, s 
Otzyv Nasliednikov ir t. t., yra mus specijališkumuJ 
Mus ofise dirba Notaras, Taikos Teisėjas ir žmogus iš-i 
davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai yra pada-i 
romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba-h 
sadose arba ministerijose, pagal reikalą.

Namus perkant.
of Deeds”, išduodam abstraktus ir padarom reikalingus; 
dokumentus. Jei reik, męs parupinam hypotheką; 
(Mortgagius), įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo-< 
noteisingiausiai.
Mnl n 1TYIAI Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs Į rl(jldlllltjl duodam teisingą rodą kaip atgautu vu xvj» atiyginimą už nuostolius.

ūkesiškas popieras.
ir nurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuoš i 
valdžios.

Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai < 
ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąži- ; 
ningai ir atsakančiai.

“KELEIVIO” AGENTŪRA | 
28 Broadway, So. Boston, Mass.



KELEIVIS

Delko ir prieš ką kilo kare?
(Fe-ale-tonas.)

Nuplaukė į Meksikos uos-' mas su lemonu arbatą ruko 
tą Amerikos karšikas laivas, sau cigaretę, 
kad savo kanuolėmis pagąz- 
dinti Huertą.

Huerta ruko cigaretę ir j 
nesibijo.

— Nusiimk kepurę, tu ra- 
zbaininke! — sušuko ameri- 
kiečiai.

— Pirma nusiimkit jus 
patįs — atsakė Huerta ir vėl 
ramiai ruko cigaretę.

— Pasveikink musų žvai- 
ždėtą vėliavą, tu indijonej 
— pareikalavo amerikiečiai, 
grasindami Huertai savo 
kanuolėmis.

Huerta parodė liežuvį.
— Džyzus Kraist! — su

šuko amerikiečiai. — Žiūrė
kit. tas razbaininkas, tas in- 
dijonų indijonas parodė mu
sų vėliavai liežuvį, jis nesi
bijo musų kanuolių!...

Ir prasidėjo triukšmas.
Geltonlapiai ėmė šaukti:
— Įžeidimas musų vėlia

vos!
— Įžeidimas musų patrio

tiškų jausmų!
— Įžeidimas musų gar

bės!
— Musų gįslose verda pa

triotiškas kraujas!
— Musų Wilsonas 

duoti tam banditui į snukį!
— Taip, taip, būtinai jam 

į snukį!
Bet nonas Wilsonas per 

didelis džentelmonas, kad eit 
su tokiu meksikiečiu muštis. 
Jis da ir neįveiktų jo. O įsi- 
vaizdinkit sau, koks tai bu
tų amerikiečių garbės Įžei
dimas. jei Huerta sudaužy
tų Witeonui akinius!...

Tai ei p. Wilsonas, kaipo 
išmintingas vyras, paroka- 
vo. kad pačiam muštis 
Huerta negalima. Jis 
kelbė jam karę.

Ir karė prasidėjo. 
Kanuolės griauja. 
Krauias liejasi. 
Žmonės miršta.
Huerta sėdi Mexico City- 

je savo palociuje ir gerda-

turi

su 
aps-

Kanuolės griauja ir žmo
nės miršta.

Amerikiečių spauda aiški
na:

— Męs vedam šitą karę 
ne prieš Meksikos žmones ir 
ne prieš Meksiką, bet prieš 
razbaininką Huertą, kuris 

Įžeidė musų vėliavą.
Į Meksikos pakraščius 

siunčiama 20 kariškų laivų.
Senatas skiria karės rei

kalams S500,000.
Visose Suvienytose Vals

tijose mobilizuojama karei- 
. viai.

Ir vis tai prieš vieną Hu
ertą.

Prieš vieną žmogų reikia 
panaudot beveik visos šalies 
kariškas spėkas: tukstan- 

j čius kareivių, 20 kariškų lai
vų ir šimtus kanuolių. O jis 
vis sėdi ir rodo liežuvį. Ne

sibijo ir gana.
Koks galingas turi būt tas 

> meksikietis.
Ot. jei męs, lietuviai, tokį 

i turėtume !... Zbyszko tuomet 
. mums nepasirodyk.

Iš pirmos dienos
Cruz mieste užmušta ir su
žeista nemažiau, kaip 150 
meksikiečių. Miestas su
bombarduota.

Bet karė eina ne prieš Me
ksikos žmones. Jie nekalti. 
Tik Huerta nenuorama. Jis 
parodė amerikiečių vėliavai 
liežuvį. Karė eina vien tik 
prieš jį.

O Huerta sėdi savo sosta- 
pilėj ir ramiai sau ruko ci
garetę.

Bet Amerikos laikraščiai 
vis aiškina, kad šita karė ei
na vien tiktai prieš Huertą.

Vadinas, vienam žmogui 
Amerika apskelbė karę, 
prieš viena žmogų siunčia
mas visas laivynas.

O kas butu, jei Amerikai 
reikėtų apskelbti kare prieš 
visą Meksiką?... Iksas.

I

i

Vera 
|

guliau todėl, jog bijojau, 
kad žmona neprašytų paro
dyti, ką jai nupirkau. Ma
niau sau, knygą kam paau
kausiu, o rytoj jai ką kitą 
nupirksiu. Kažin kas pas
kambino varpelį. Žmonai 
atidarius duris, įėjo Virbic
kas. Girdi, "atnešiau paro- j 
dyt Jonui, kokią knygą tik 
ką dabar nusipirkau nuo a- 
gento." Aš tai išgirdęs iššo
kau iš lovos ir klausiu:

"Kurgi tas agentas?" 
"Tik ką nuėjo ant stoties," 

tarė Virbickas.
"Vykis jį Virbickėli, ir pa- 

! sakyk, jog aš noriu jį neat- i 
būtinai matyti."

| Manau sau, atsiimsiu iš 
biaurybės pinigus, o jam su
grąžinsiu knygą. Už 15 mi- 
nutų sugrįžta Virbickas.

"Ar nepavijai?”
”Bet kurgi nepavysi, pavi- 

jau.”
"Tai kurgi jis?”
"Jis pats negalėjo ateiti, [ 

nes bijojo pavėluoti trauki-!

( — Jonas Gėlė,
— O kiek tamstai metų ?
— Dvidešimts astuoni.
Tuomet mergaitė kreipėsi 

i motiną:
— Mama, ką tu sakei dau

giau jo paklaust?

—Aš prašau to, ko dau
giau ponas turi.

t

Ko tikėjimas reikalauja.
Kalėdojant sykį kunigui 

davatkos nurodė vaikiną, 
kuris niekad išpažinties nei
davo. Kunigas pasišaukė jį 
ir sako:

— Kazy, aš girdėjau, kad 
tu visai atstojęs nuo tikėji
mo ir jau 7 metai išpažinties 
nebuvai. Bene "Keleivį” 
skaitai?

— Bet prabaščiau, kam 
kad aš

Nuskriaustosios skundas.
• (Pavedu O. G. arba O. Š.)

Kada aš buvau mažytė, 
Mane saugojo mamytė; 
Nežinojau kas vargelis, 
Linksmai žaidžiau it paukštelis!

Kaip aš tapau agentu.
Atėjo kartą Į mano ofisą 

knygų agentas ir užsispyrė, 
kad pirkčiau nuo jo naujai 
išleist knygą "Kankintiniai 
už tikėjimą." Man ta kny
ga buvo nereikainga, antra, 
jos kaina buvo du doleriai, 
todėl jam stačiai atsakiau, 
kad jos nepirksiu. Mano at
sakymo jis nepaisydamas, 
gyrė ir prisispyręs siūlė sa
vo knygą. Netekęs kantry
bės padaviau jam du doleriu 
ir pasiėmiau knygą. Pami- 
slinau, gal mano moteris ją

, skaitys. O čia, kaip ir tyčia, 
[netoli kalėdos. Na, bus pa
čiutei Kalėdų dovana. Ant 
galo net ir džiaugtis pradė
jau. Kokia ji bus linksma! 
Kaip ji mane bučiuos apsi
kabinus! Ir traukiau sau na
mo su knyga, lyg su didžiau
sia brangenybe. Pareinu, 

'mano žmona sako:
"Jonai, pabučiuok mane." 
"Už ką? Tu velyk pabu

čiuok mane, nes aš tau ką nį, todėl aš jums knygą nu 
nupirkau ant Kalėdų.”

"Argi Jonuti? Aš tau irgi 
labai gerą daiktą nupirkau.” 

Apsikabinę abu pasibučia- 
ivom ir mano pati nuėjus Į 
kitą kambarį atnešė man do
vaną.

"Žiūrėk, Jonuti, ką aš tau 
nupirkau. Buvo atėjęs a- 
gentas ir aš nupirkau tau ši
tą knygą dovanų. Tik pa- 
mislyk, "Kankiniai už tikė
jimą,” ir tai tik du doleriai. 

[Na. ar ne negera tavo žmo
na?”

' Mane kaip perkūnas tren- 
[kė.

"Perki visokius šlamštus, 
pinigus mėtai,” surikau, 
pats neiausdamas ką sakau.

”Jonuti. kaip tu man šir- 
di užduodi, aš tau norėjau į- 
tikti, o tu...” ir pradėjo vei
kti.

Aš nenorėdamas jai paro
dyti, kad ir aš tą pačia knv- 
gą jai nupirkau, pakišau ją 
no lova ir nats, susinervavęs 
iš nepasisekimo ir keikda
mas agentą atsiguliau, liep
damas žmonai pašaukt, kain i • — v a ■ • •

i

Keturios merginos. 
Ant laivo ”Maine,” plau-| 

kiant iš Bremeno į New 
Yorką, buvo keturios lietu
vaitės : viena nuo Panevėžio, 
kita nuo Šiaulių, trečia nuo 
Raseinių, ketvirta nuo Tel-i

Vieną gražią dieną jos su- i m.a.n ta išpažintis, . 
sėdusius pradėjo viena kitai nleko “d?rau, nieko
pasakot, su kokiu tikslu va- "e?neslJu- - aiškinosi va. 
žiuoja Amerikon. 'Kinas-

Panevėžietė sako: — . -
keliauju į Ameriką dėlto, įclU0t1^ -

Kaip išaugau Į mergelę, 
Palikau tuoj motinėlę 
Ir išėjau vandravoti, 
Sviete laimės sau jieškoti!

Sutikau kelij bernelį, 
Mečiau gražų jam žvilgsnelį 
Ir nuskynusi kvietkelę, 
Jam daviau aš į rankelę.

pirkau, o jus du doleriu man 
atiduosit,” tarė jis, paduo
damas man jau trečią ”Kan- 
kintiniai už Tikėjimą.” "Ar
gi nevistiek, ar tu butum 
nupirkęs, ar aš, vis du do
leriai, bile pavijau, nors, 
brolyti, sušilęs bėgau. Gera 
knyga.”

”Kvaily! O kad jį perkū
nas tą agentą. Kurgi aš tas 
knygas dėsiu? šeši doleriai 
kain į balą!”

Kada mano žmona dažino- 
jo teisybę, ji neišpasakytai 
juokėsi, ant galo sumislino 
toki "skymą:”

"Jonai, tu nusipirk kito
kiu knvgų ir eik agentauti 
vakarais, tąsvk ir šitas par
duosi ir atsiimsi šešis dole
rius."

"Gerai tu sakai.” tariau ir 
nuo tos dienos likau pats 
knygų agentu. Agentas.

kad ištekėti.
Šiaulietė: — O aš važiuo-l 

ju. kad gavus apsižanyti.
Raseinietė: — O aš apsi

vesti.
Telšietė: — Aš gi važiuoju 

Amerikon, kad gauti sau vy
rą.

Stovėjęs netoli lietuvis, 
girdėdamas merginų kalbą, 
prisiartino prie jų ir tarė.

— Visų jūsų nuomonės 
yra geros, bet paskuti-, 
nioji daugiau teisybės pasa
kė.

i miicie,

__ ' Kunigas pradėjo karš-

— Kaip tai nieko neda
rai ? Turi ką-nors blogo pa 
daryti!... Ar nežinai, kad 
musų tikėjimas to reikalau
ja?...

O jis liūdnas nusiminęs, 
Kažin kuo susikankinęs, 
Bet priėmęs tą kvietkeli 
Pabučiavo man veidelį.

Man prasijuokė laimužė, 
Miela, šviesi it saulužė!
Į ją tvirtai aš tikėjau, 
Naują būvi tuoj pradėjau.

*

K. Armonas.

Užuodė Meksiką.
Važiuojant traukiniu vie

nas pasažierius užklausė ki
to šalia savęs sėdinčio:

— Atleisk tamsta, kad bū
damas nepažįstamas užkal
binu. Ar tik ne iš Meksikos 
tamsta važiuoji?

— O kaip tamsta gali ži
not, kad aš iš Meksikos? — 
atsakė užlaustasis.

— Kad tamsta baisiai smi
rdi parako durnais.

P. Grabauskas.

i

I

Nežinojo, kad mirė Jėzus.
Anuos laikuos, kuomet 

Lietuvoje tik pradėjo skie
pyti krikščionybę su pagel- 
ba kardo, viena sena mote
ris, susitikus savo kumutę, 

• tarė:
— Ot, aš šiandien taip pa

ilsus po vakarykščiai kelio
nei, kad ką-tik paveiku ko
jas!

— O kur buvai?
— Ant šermenų; numirė 

Jonas Jėzus.
— Tai nelaimė! Nežino

jau, bučiau ir aš nuėjus. O 
sako, kad geras buvo ponas. 
Mat, gyveni žmogus pagiri- 

ije, lyg pustelninkas, tai nė 
nežinai, kas miršta, kas ge- 

' ma. Lašakė.

Bet apvylė mane laimė, 
Plėšyt širdį ėmė baimė! 
Da, da viltį vis turėjau, 
Abejojau, netikėjau...

Bet jau saulė visai leidžias, 
Sieloj jautrus skausmai beldžias! 
Jau, jau naktis praded’ temti, 
Tuoj man vienai reiks gyventi...

Minčių audros galvoj ūžė, 
Diegliai skaudus dieg’ širdužę! 
Liudnums varžo man krutinę, 
Plėšia viltį paskutinę!

Jau manęs jis nebučiuoja, 
Kažin-ką sau viens svajoja...
Ne, manęs jis jau nemyli, 
Kaž-ko liūdi, kaž-ko tyli!...

I

Išdavė motina.
Jauna ir daili našlė sėdė- 

io su 5 metu savo mergaite 
šialia gražaus iauno vvro.

— Kaip tamstos navardė? 
vakarienė bus gatava. Atsi-'— užklausė mergaitė vyro.

Gudrus vaikas.
i Mažas vaikas, pamatęs at
einantį turčių, nusiėmė ke
purę ir sako:

—Ponuli, nors nikelį...
— Nors nikeli? O tu lat

re. geriau mokinkis, prašvk 
sau proto, o ne pinigų. — Su
barė jį ponas.

I

Kaimietis ir kunigas.
Du kaimiečiu jojo ant vie

no arklio ir sutiko kunigą 
važiuojant ant poros arklių. 
Kunigas ir sako : "Žiūrėk, 
du bestijos joja ant vieno 
gvvulio."

Sodietis atkerta: "Tu di
desnis bestija, nes tave vos 
paveža du gvvuliai.”

John Kalvelis.

Nyksta man dienos švieselė, 
Temsta, artinas naktelė;
Nors mėnulis, kad da šviestų. 
Mane nuskriaustą paguostų!!!

O, gyveninis — vien nelaimė! 
Ateitis jau ruošia baimę!
O, surėdym’s neteisingas, 
Lai prasmenga, nelaimingas!.-.

Kam gimdei mane, mamyte, 
Kol nelaukei valandytę, 
Pakol svietas liks teisingu, 
Laisvu, tobulu, laimingu?...

B. Šidiškis.




