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Iš Rusijos. ŽINIOS ISVISUR.
Caras šaukia iš Vokietijos 

daktarą.
”General Anzeier” prane

ša, kad d-ras Eugen Ender- 
len, Wurzburgo universite
to chirurgijos profesorius, 
gavo nuo Rusijos caro tele
gramą, kad kuogreičiausia 
važiuotų gydyti jo sūnų A- 
leksį. D-ras Enderlen ma
no, kad jam prisieis prabūti 
Peterburge apie 4 sąvaitės, 
pakol ištirs caruko ligą. Sa
koma, kad carukas serga 
gana biauria liga. Kas per 
liga, niekas tikrai nežino. 
Buvo paleistas gandas, buk 
jis puldamas nuo laiptų ant 
caro laivo susimušė; paskui 
vėl ėjo paskalos, buk keno 
tai ranka carukas buvo per
durtas. Bet dabar jau kal
bama, buk jis serga visai 
kitokia liga, būtent lytiška.
Popas areštantų rotosna.
Popas, ūkio draugijos pir

mininkas išaikvojęs Bende
riuose 10 tūkstančių rub. 
nuteistas areštantų rotosna 
dvejiems metams.

* Valdžios auka.
Tifliso politechnikai Įsteig

ti Baku miesto durna prisi- 
žadėio mokėti per 10 metų 
po 50 tūkstančių rublių.

Studentai prieš teismą.
322 Kijevo politechnikos 

studentai dalyvavusieji de
monstracijose yra dabar 
tardomi; dalis jų bus pava- 
rvta.«/

Pakorė 5 žmones.
Charkove pakarta 5 žmo- 
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IS AMERIKOS. ir streiklaužių įvyko susirė-; tūla Herrera. Jos vyrui bu- 
mimas, kur 5 žmonės liko vo prisiųsta dėžutė, kurią 
sužeisti peiliais. Visi penki atidarant ekspliodavo bom- 
areštuoti ir nuteisti atsėdė- ba.
ti po 30 dienų kalėjime. Policija suėmė buvusį tų

Ant 9-tos gatvės, ties namų aptarnautoją Johną 
Braddock dirbtuvių, tą pa- FarreU’į, kuris neseniai bu- 
čią dieną buvo susirėmimas 
su policija. Vienas pikiet- 
ninkas buvo areštuotas, bet 
paskui paleistas.

Kurpiai sustreikavo
Nashua, N. H. — 7 vasa

rio sustreikavo E. E. Tay- 
lor Shoe Co., 650 kurpių, rei
kalaudami prižadėjimo uni
jos ir 20 nuošimčių daugiau 
algos.

Streikas ant geležinkelių
30,000 pečkurių, dirbančių 

ant 52-jų rytinių geležinke
lių, nutarė streikuoti. Už 
streiką balsavo 90 nuošimt.

Streikieris pastatytas po 
$2,000 kaucijos

Pawtucket, R. I. — Čia 
streikuoja 400 audėjų Hope 
Webbing Co. Anądien strei
kierių pikietninkas pagąz- 
dino dvi merginas einančias 
Į darbą peiliu. Policija are
štavo ir pastatė po $2,000 
kaucijos. Kitas streikieris, 
už atkalbinėjimą nuo darbo 
streiklaužių likos nubaustas 
ant $20.

Sumišimas Meksikoj.
9 vasario, Meksikos gal- 

vomiestije sukilo kariume
nė. Kareiviai užėmė visas 
įstaigas ir prezidento rū
mus. Pats gi prezidentas 
Madero paimtas nelaisvėn.

Tarp sukilusios ir ištiki
mos kariumenės mušije į ke
lias vai. 200 žmonių krito. 
Valdžios kariumenei pasise
kė nekurias Įstaigas atimti.

Apie 10 valandą nakčia 
prezidentas Madero išsine
šė.

Sukilę kareiviai išlaužė 
kalėjimą ir išleido generolą 
Diazą, kurį Madero buvo 
pasodinęs už revoliucijos 
kėlimą. Paliuosuotas Dia- 
zas tuojaus pareikalavo, 
kad Madero atsisakytų nuo 
vietos. Madero nesutiko. 
Apie vidurnaktį visa raita 
policija, kuri per dieną gy
nė Maderą, perėjo Diazo 
pusėn; taip pat padarė ir ar
tilerija. Tokiu budu sukilė
lių pusėn perėjo didžiuma 
žmonių ir ginklų. Vos tik 
ketvirta dalis pasiliko Ma
derai ištikima. Dabar Ma
dero pasitiki vien tik ant ge
nerolo Blanąueto, kuris ran
dasi su savo kariumene apie 
40 mylių atstu nuo Mexico 
City. Bet gen. Blanquet tu
ri po savo vadovyste vos tik 
1,000 kareivių, kuriuos re- 
voliucijonieriai gali lengvai 
sumušti, jeigu anie norėtų 
stoti Maderos apginime.

Tik viena nelaimė revoliu- 
cijonieriams atsitiko — ge- i 
nerolas Reyes liko nušautas 
šitam sumišime. Jis buvo 
paliuosuotas iš kalėjimo, 
tain pat, kaip Diazas.

Kitam ”Kel.” numerije 
bus apie tai plačiau.
Bombų dirbėjas prisipažino vg sau plaukus nu 

pne kaltės . ir bėgiodama apie j 
New Yorke anądien likos namą šaukė ne sJ 

užmušta bombos sprogimu bet buvo jau peni

sidėjo 8 vasario iš vakaro ir 
tęsėsi per visą naktį. 9 va
sario juodkalniečiai vėl at- 

j naujino užpuolimą, o 10 vas. 
jau turėjo užėmę kelis for
tus apie Skutari ir Bardako- 
li kalną, kuris turi didelę 
strategišką vertę. Sustatę 
ant to kalno kanuoles, juod
kalniečiai dabar pradėjo 
berti bombas į patį Skutari. 
Juodkalniečiams į pagelbą 
atėjo da ir serbai. Jungti
nės jų kariumenės prie Sku
tari pasidarė 40,000.
Visi mahometai šaukiami Į 

šventąją karę
Mahometų bažnyčios gal

va (kaip ir popiežius) Šeik 
ui Izlam išleido atsišaukimą 
į visus mahometus Rusijoj, 
Morokoj, Algerijoj, Indijoj 
ir Europos Turkijoj, kvies 
damas juos sukilti prieš kri
kščionis, kurie užpuolė ant

Sufragistės sukėlė riaušes
Kadangi Anglijos parla

mentas atmetė Įnešimą, rei- 
kalaujautį moterims balsa
vimo tiesų, Londono sufra
gistės užpereitoj sąvaite su
kėlė tokias riaušes, kokių 
da niekad Londonas iš mo
terų pusės nebuvo matęs. 
Daužyta langus, krasos dė
žėse deginta tam tikra rūg
štim žmonių laiškus ir kur 
tik davėsi, tenai daryta nuo
stoliai. Kuomet vienos su
fragistės daužė langus, 21 

i jų bandė Įsiveržtži Į parla
mentą, bet tenai visos likos 
areštuotos. Areštai buvo 
daromi po visą Londoną. 
Nebuvo to nuovado, kur ne
būtu areštuota kelių sufra- 
gisčių už turtų naikinimą.

Sufragistės sako, jog vi- šventos Allacho (mahometų cnn-m Am /y Izn l'Fo _ TX • \ X — _ j * _ 2 _ • _
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suomenė kalta,' suomenė kalta, kad mote- Dievo) žemės, terioja jų 
rims nepripažįsta lygių tie- žmones, niekina bažnyčias

nutarusios nors 
padaryti.

Panašios riaušės buvo ir 
Airijoj. Dubline išdaužyta 
akmenais pilies langai.

20 Socijalistų Chinų 
parlamente

Pirmutinį kartą rinki
muose i Chinų parlamentą 
išrinkta 20 socijalistų. Iš 
tos priežasties Nankin 
mieste likos sušauktas soci
jalistų kongresas, kur pri
buvo 3,000 delegatų, ir iš
dirbta programas, ko išrin
ktieji socijalistai turi reika
lauti.

11 žmonių žuvo 
ekspliozijoj

Havana, Kuba. — 2 vasa
rio vienoj geležinių daiktų 

Nusiskandino Kijeve 14 krautuvėj ekspliodavo dina- 
metų mergaitė. PriežastĮs mitas. Ekspliozija^ buv<< 
buvo tokios: ŠĮ rudenį mer- {fPP sm^rkb kad 11 žmonių 
gaitė laikiusi, bet neišlaikiu- J}kos .an^, užmušta,, o
si egzamino II kleson; tėvų ?au£iau kaiP simtas suzeis-

Alfonso rengiasi Amerikon
Londonas.

karalius Alfonso ketina ap
lankyt ateinančią vasarą 
Suvienytas Valstijas.

Nelabai tokių ponų čia 
reikia.

Iš karės lauko; turkai 
sumušti

Balkaniečiai pradėjo plie
kti turkus daug smarkiau, 
negu pirm Londono konfe
rencijos. 7 vasario bulgarai 
pradėjo šturmu imti pussa- 
li Gallipoli. Mušis traukėsi 
dieną ir naktį ir buvo bai
siai kruvinas. 8 vasario Gal
lipoli likos paimtas. Turkai 
betvarkėj pradėjo bėgti, 
bulgarų artilerijos ugnia 
persekiojami. Kaip telegra
mos praneša, 15,000 turkų 
likos užmušta, o 10,000 pa
imta Į nelaisvę su visais gin
klais, ypač daug kanuolių 
atimta iš turkų.

Juodkalniečiai atakuoja 
Skutari

Vos tik bulgarai sumušė 
turkus ant Gallipoli pussa- 
lio, juodkalniečiai pradėjo 
bombarduoti kitą jų drut- 
vietę — Skutari. Mušis pra-

nes. Juos apkaltino 
žmogžudystę.

Nusiskandino.

bijodama, jiems pasisakė, 
egzaminus išdavusi; tėvai 
nupirko knygų ir pasiūdino 
drabužius. Mergaitė kas
dien vaikščiojusi mokyklon. 
Atėjus Kalėdoms, tėvai ėmę 
klausinėti, kokius duktė tu
rinti laipsnius; mergaitė 
matydama kad neišsime-į 
luos, nusižudė.

Naujos markės
Vyriausioji krasų ir te

legrafų valdyba pranešė, 
kad nuo sausio 1 d., 1913 m., 
prasidės pardavinėt naujos 
jubilejinės markės. Dabar
tinės markės daugiau spau
sdinamos nebebus ir jų par
davinėjimas tęsis iki toliai, 
kol visas neišparduos. Nau
jąsias markes galima bus 
gauti visose krasų kontoro
se nuo sausio 1,1913.
Keliaujantiems Amerikon 

žinotina .
Peterburgo telegrafo a- 

gentura gavo iš Washingto- 
no žinią, kad atstovų rūmai 
priėmė naują Įstatymą apie 
išeivius. Sulig to Įstatymo 
ypatos turinčios 16 metų ir 
nemokančios skaityti nebus 
Įleidžiamos Į Su vien. Valsti
jas.

i

sų; už tai gi visuomenei jos įjr tikėjimą. Šita karė prieš 
—į---- --  —j nuostolių krikščionis turi būti šven

ta kare. Iš priežasties da
bartinės karės Turkijoj plė
tojasi badas ir cholera, o 
mahometų kunigai nurodo, 
kad tos baisios plėgos prie
žastimi yra krikščionis. To
dėl galima tikėtis, kad tas 
atsišaukimas da daugiau i 
sukels turkus ir karė bus da 
kruvinesnė. Indijos maho- i 

;metai surinkę jau 5 milijo-' 
nūs dolerių turkų karei.

Turkija prašo Anglijos 
Įsikišimo

Paryžius. — Paryžiaus 
”Echo” rašo, buk Turkijos 
ambasadorius Londone Tin- 
fik Paša, slapta prašęs An
glijos užsienio ministerio, 
kad Anglija Įsimaišytų Į ši
tą karę ir pareikalautų ją 
užbaigti. Girdi, gal tuomet 
Balkanai susilaikytų. Bet 
jam atsakyta, kad Anglija 
negalinti tokio prašymo iš
pildyti; jei Turkija norinti 
tokio Anglijos Įsikišmo, tai 
ji turinti paduot formališką 
prašymą.

Jei tas tiesa, tai tas jau 
parodo, kad Turkija vėl nori 
taikytis.

Turkija prašo paskolos
Konstantinopolis. — Gy

viausiu Turkijos reikalu 
šiandien yra pinigai. Už
sienio ministeris Noradun- 
gi Effendi kreipėsi jau Į an
glų, francuzų j r vokiečių pi
niguočius prašydamas pas
kolinimo $2,500,000. Turkų 
kareiviams algos esą nemo
kėta jau per du mėnesiu.

Kapitonas Scott žuvo su 
savo draugais ant pietinio 

žemgalio
10 vasario iš Naujos Ze

landijos atėjo bevieiiniu te
legrafu Į Londoną žinia, kad 
kapitonas Scott, pagarsėjęs 
anglų tirinėtojas pietinio 
žemgalio, su visais keturiais 
savo draugais žuvo tarp 
sniego nuo bado ir šalčio. 
Scott pasiekė pietinį žemga
lį 18 sausio, pereitą žiemą ir 
grįžo su savo sąkeliaunin- 
kais atgal, bet tuotarpu pa
kilo viesulą su sniegu, tiri- 
nėtojai pasiklydo ir sušalo.

Ispanijos

Nekurios rubsiuvių firmos 
pasiduoda.

”New York Call” Prane
ša, kad pereitoj sąvaitėj, se- 
redoj, pasidavė darbininkų 
reikalavimams F. B. Q. 
Clothing Co. Tuojaus po to 
pasidavė dar kelios firmos, 
išpildvdamos streikierių 
reikalavimus ir 1000 žmonių 
sugrįžo Į darbą. Į darbą jie 
grįžo su demonstracija, dai
nuodami ’Tnternacijonalą” 
ir kitas revoliucijonieriškas 
giesmes. Einant jiems su to
kia paroda, visi kiti darbi
ninkai kėlė kepures ir plojo 
rankomis, sveikindami savo 
draugus su pergale.

Bet daug dar lieka ant 
streiko ir nežinia da kada 
susitaikys.
Darbdaviai atsiima savo pa

siūti j imus.
9 vasario laikraščiai pra

neša. kad taip vadinamoji 
United Manufacturers’ 
and Merchants’Association, 
kuri samdo apie 100,000 
rubsiuvių. nutarusi atsiimti 
sąvp pasiulijimus. kurie a- 
nądien konferencijoj buvo 
paduoti streikierių delega
tams ir kuriuos streikieriai 
atmetė. Vadinas, tuomi tie 
ponai parodė, kad savo de
rybas su darbininkais visiš
kai pertraukia. Bet tai tik 
gązdinimas.

Bomba.
6 vasario, Brooklyne, prie 

vienos dirbtuvės, kur du po- 
licistai saugojo dirbančius 
skebus, sprogo bomba. A- 
budu sargai likos pavojingai 
sužeisti ir nuvežti ligonbu- 
tin. Policija sako, kad bom
bą padėjo streikieriai, bet 
greičiausia tai bus pačių ka
pitalistų provokacija. Juk 
ir Lawrence jie dinamitą 
vartojo.

Ekspliozija apardė dirb
tuvės priešakį ir išgązdino 
skebus. Tuo pačiu tarpu 
pro šalį ėjo streikierių de- 
monstraciia. Atlėkė keli 
raudonsiuliai ir tuoj ėmė de
monstrantus vaikyti. Pasi
darė sumišimas. Seržan
tas ir 5 policistai likosi pu
sėtinai apdaužyti. Pribuvo 
da daugiau policijos ir areš
tavo 5 y pa tas: 3 vyrus ir 2 
merginas.
šovė į streikierius; užmušė 

merginą.
Rochester, N. Y. — 5 va

sario čia likos pralietas dar- 
j bininkų kraujas. Apie 700 
streikierių atėjo ant Cliff- 
ord avė. pas V. Santerio 
dirbtuvę, kad išvesti iš tenai 
dirbančius rubsiuvius. San- 
teris įpuolė į tokį pasiutimą, 
kad pagriebęs šautuvą iš an
trų lubų per langą šovė į mi
nią žmonių. Ida Breman, 
17 metų amžiaus mergina, 
likos ant vietos užmušta, o 
kita moteris ir du vyrai su
žeisti išsisklaidžiusių šmo
tų. Santeris suimtas už pir
mo laipsnio žmogžudystę.
Kitas kruvinas sumišimas 

Pittsburge.
5 vasario tarp streikierių

I
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vo pavarytas nuo vietos. 
Farell tuoj prisipažino, kad 
toji bomba buvo jo paties 
padaryta ir prisiųsta Her- 
rerui, kad atkeršyti už pavi
jimą jo iš vietos. Toliaus 
Farell pasakė, kad tokiu pat 
budu jis užmušė metai atgal 
Eleną Taylor, o pereitame 
kovo mėnesije buvo nusiun
tęs bombą teisėjui Rozals- 
kiui, apie ką buvo savo lai
ku rašyta.

Farell sulaikytas už v 
žmogžudystę.
Suirutė vidurinėj Amerikoj

Ant vidurinės Amerikos 
padangės renkasi karės de
besiai. Įveltos 3 mažosios 
republikos. 4 vasario likos 
peršautas Salvadoro repub
likos prezidentas Menuelis 
Arauja, kuris 9 vasario ir 
mirė. Suvienytos Valstijos 
pasiuntė 4 savo kariškus lai
vus.

Nušauta 14 streikierių
Charleston, W. Va.—An

gliakasių streikas čia netik 
nesibaigia, bet kasdiena da
rosi vis kruvinesniu. Val
džia davė kapitalistams 5 
kompanijas milicijos ir ap
skelbė karišką stovį. Kapi
talistai išvarė streikierius iš 
namų, o kareiviai juos šau- 

’;do. 10 vas. atėjo žinia, kad 
vėl 12 streikierių nušauta.

Antras Lawrence'as
Little Falls, N. Y., — tai 

. antras Lawrence’as. Pasi
baigus Lavvrence’o audėjų 
streikui, buvo sustreikavę 
Little Falls audėjai. Sų ko
kiu žvėriškumu policija te
nai streikierius persekioju, 

[buvo jau ne sykį ”Keleivij” 
rašyta. Galų-gale streikas 
pasibaigė ir darbininkai lai
mėjo. Tečiaus kova nepasi
baigė. Kapitalistai nori už 
tai atkeršyt streiko vado- 

• vams taip, kaip jų sėbrai no
rėjo atkeršyti Lawrence Et- 
torui ir Giovannitti. Dabar 
20 Little Falls streiko vado
vų randasi po teismu. Tei
smas turėjo būt sausio mė
nesije, bet valdžia atidėjo jį 
iki i dienai kovo. Keturio
lika darbininkų sėdi kalėji
me jau nuo 31 spalių perei
to rudens ir. tarsi tyčia, ka
pitalistai atideda teismą da 
ant toliau, kad tik ilgiau 
tuos žmones pakankinus ka
lėjime. Butų galima išimti 
juos ant parankos, reikalau
jama $10,000 kaucijos už vi
sus, bet vietiniai darbinin
kai negali tokios sumos su
dėti.
Sudegė 3 lietuvių kūdikiai

Dickson City, Pa. — 8 va
sario sudegė čionai 3 Bace
vičių kūdikiai. Išėjus vy
rams Į darbą, motina paliko 

' visus tris vaikus miegan'" 
pati išėjo Į svečius, 
sugrįžo, pamatė, jog 
jau baigia degti. Mot

i

ir bėgiodama apie
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Kas tai yra Wall street?
Tai garsi gatvė New Yor

ke. Bet kodėl tos gatvės 
vardas toks garsus, kad jį 
kasdieną galima matyt laik
raščiuose, kad rašoma apie 
jį knygas, kalbama teatruo
se, prakalbose ir saliunuo- 
se? Paprastam skaitytojui 
tas neaišku.

"Watson’s Magazine" til
po gana užimantis straips
nis apie Wall streetą. Pa- 
duodam čionai kelias jo iš
traukas. Iš to straipsnio 
skaitytojas pamatys, kad 
Wall street, trumpai sa
kant, — tai piniguočių tvir
tovė. Tenai sėdi žmonės, ką 
valdo visą šitą šalį. Pasiro
do, kad Washingtonas, t. y. 
musų kongresas ir prezi
dentas šoką tokį "džiką,” 
kokio nori Wall streeto po
nai.

"Kasgi tie ponai per vieni, 
ką jie veikia ir kokis jųjų 
būdas?” klausia "Watson’s 
Magazine” ir toliaus pats 
atsako: "Privatiškam gyve
nime jie gali būt pavyzdin
gais piliečiais. Iš jų geri vy
rai, geri tėvai ir geri drau
gai savo draugijoje. Atsi- 
nešimuose viens prie kito jie 
labai mandagus džentelma- 
nai. Jie mandagus net ir 
tuomet, kada apvagia visuo
menę arba viens kitą.

"Kaip gauti svarą mėsos, 
nepraliejus nė lašą kraujo? 
klausdavo Shylock. Panašiu 
klausimu užimtas ir Wall 
streetas. Tie ponai, ką te
nai sėdi, tolydžio laužo sau 
galvas, kaip apvogti visuo
menę, kaip apiplėšti savo 
vientaučius ir nelikti plėši
kais, neprasižengti 
dorą, bet, priešingai, 
dideliais labdariais.

"Ir todėl tie ponai 
kas nedėldienis bažnyčion 
su savo šeimyna; jie visuo
met dievobaimingi ir patri
otai; visuomet gina tikėji
mą ir patriotizmą.

"Ir taip, ant Wall streeto 
randasi gabiausi ir dau
giausia. išsilavinę žmonės 
(plėšikai). Jų žinojimas sa
vų reikalų yra kuoplačiau- 
sis. Jų proto mašinerijoje 
nerasite nė vieno surūdiju
sio šrubelio. Jie yra biznio 
genijais ir jie gerai žino, 
kad jie tokiais yra.

"Jie valdo valdančius šios 
šalies kongresą ir preziden
tus. Jie nerašo įžanginių 
straipsnių į laikraščius, bet 
jie valdo rašančius juos. Jie 
nesako jokių prakalbų, bet 
jie valdo gabiausius orato
rius.”

žodžiu sakant,
"Ant Wall streeto męs ma

tom tikruosius šios republi- 
kos valdonus. Jie yra kara
liai. Mokesčių jie niekam 
nemoka. Jiems kiti moka 
mokesčius. Jų kišeniuose 
sėdi visa šios šalies valdžia 
ir žmonės. Jų galvos link
telėjimas sujudina visą se
natą; jų žodis — kongresui 
įstatymas... Jie mindžioja 
konstituciją ir stato ant jos 
savo monopoliją.

"Ant Wall streeto sėdi 
taipgi ir visų trustų na
riai. Jie taipgi karaliai. Jie 
susitarė sutverti vinių trus- 
tą — ir ant rytojaus kiek
vienas namų statytojas Suv. 
Valst. turėjo jau atsiklau
pęs prie jų kojų mokėti 
jiems duoklę. Ir taip ant 
kiekvieno reikalingo gyve
nimui daikto jie nustato te
nai tokias kainas, kokios 
jiems patinka. Vakar ant 
vinių, rytoj ant mėsos, po 
ryt ant anglies ir t.t

"Tą viską mes matom ant 
Wall streeto. Jis nieko dau
giau neperstato, kaip tik 
musų valdžios piktadarys-

prieš 
būti

eina i

• v

KELEIVIS
tęs — piktadarystes, kurios I American Woolen Co. divi-mais čia nelabai galima už-1 paskaitų atidaryti mokyklą,

• ______________ ___________________— * • • j j / i \ i i • j • j 1 • j • i — i •• j — ii  _ y    _ •   i___________ •  •urnai pradėjo augti po civi
liškos karės ir dabar grūmo
ja net republikos gyvavi
mui.

”Ant Wall streeto męs 
matom vien tik pinigų galy
bę, kuri slegia, pavergia, 
plėšia ir ardo.

”Kaip tad žmogus šian
dien gali pajieškoti savo tie
sų, kada tokis Wall street, 
didžiausių piktadarių 
lizdas, valdo šalį? Jeigu 
žmogus išdrįs pakelt savo 
ranką, jis tuoj bus maišti
ninku, jis tuoj laužys įsta
tymus. Jo pakeltoji ranka 
bus jau ne prieš Wall stree- ‘ 
tą, bet prieš valstijos arba 
federališką valdininką, ku
ris vra ištikimiausiu Wall 
streeto agentu.”

Kaip matot, Wall street 
Amerikoj reiškia beveik tą 
patį, ką Rusijoj 
burgąs.
Patriotai prieš raudoną vė

liavą.
Kapitalo išauklėti patrio

tai, su Lawrence’o majoru 
priešakije, jau kelis sykius 
buvo padavę Massachusetts! 
legislaturos komitetui pata
rimą, kad išleisti tokį įsta
tymą, kuris draustų šioje 
valstijoje vartoti viešose pa
rodose raudoną vėliavą, ku-j 
rią guodoja viso pasaulio 
proletarijatas.

Vienas iš tokiu sumanv- t- t/
mų, kurį įnešė Wilfred A. 
Watherbee, reikalauja, kad 
butų uždrausta vartoti vi
sas vėliavas, iškiriant žvaig
ždėtą.

Jei tas kvailas sumany
mas liktų įstatymu, jis at
mestų visų draugijų vėlia
vas, kad ir bažnytinės spal
vos jos butų.

Suprantama, sako "Lea- 
der,” toks ponas Watherbee 
savo sumanymą taiko ne 
prieš bažnytines vėliavas, 
bet prieš raudonąją, tik at
virai jis nedrįsta to pasaky
ti. Juk nelabai seniai tie 
ponai su Romos katalikų 
kunigais priešakije rengė 

| net protestą prieš raudoną 
vėliavą. Visi jie ugnia 
spiaude ant darbininkų uni
jos ir raudonos vėliavos. 
Majoras Scanlon aiškiai pa
sakė, kad darbininkai turi 
būt savo vietoj, vadinas, 
dirbtuvėj, o ne streikus kelti 
ir su raudonom vėliavom 
gatvėmis maršuoti. Gi ge
nerolas Wilfred Watherbee 
pasakė, kad būtinai reikia 
"panaikinti raudoną vėlia
vą,” o ponas D. T. Callahan, 
irgi kariumenės viršinin
kas, pridėjo: ”Jeigu tie žmo
nės (streikieriai) pabandytų 
tai padaryti Italijoj ar pietų 
Europoj, ką jie darė Law- 
rence, jie butų iššaudyti, 
kaip šunįs.” Kunigai vėl 
stenėjo, kad raudonoji vė
liava reiškia maištą ir su
naikinimą.

Tai taip apie raudoną vė
liavą ir darbininkus buvo 
kalbama kapitalo čebatlai- v • zių.

Bet štai ką ant to atsako 
protaujanti Wallesley kole
gijos profesorė H e 1 e n 
Hayes:

”Tarp žvaigždėtos ir rau
donos vėliavų negali būt j’o- 
kio nesusipratimo negi prie
šingumo, nes su laiku jos 
visgi turės susitikti tenai, 
prie ko veda raudonoji vė
liava. Raudonoji vėliava y- 
ra žmoniškumo vėliava ir 
lygybės vėliava. Ji yra rau
dona dėlto, kad visų musų 
gįslose teka raudonas krau
jas.”

Kaslink paniekinimo dar
bininkų, profesorė atsako 
šitaip:

"Išsiųskite tuos 30 ar 40 
tūkstančių tamsių ateivių iš 
Lawrenceo arba Fall River 
audinyčių, o ką tuomet pa
matysite? Ar bus tuomet

Peter

dendos (pelnas) tokios dide
lės, kaip buvo pereitais me
tais? Jie sutvęrė milijonus 
turto savo ponams, o ką jie 
už tai turi?”

Čia ji nurodo, kad netik 
Lawrence raudonoji vėliava 
jieškojo teisybės, bet ji jieš- 
ko.jos visur; ji visur kelia 
protestą prieš beteisę. Da
bar ji pakilo New Yorke ir 
kituose miestuose, kur rub- 
siuviai buvo perdaug 
skriaudžiami.

Ir prieš tą raudoną vėlia
vą patriotai rengia suokal
bį!..

"Ar galimas gi daiktas 
Massachusetts valstijai, per 
panaikinimą raudonos ve- 

I liavos, panaikinti tai, ką to
ji vėliava reiškia?" klausia 
Wallesley profesorė.

Jeigu tiems ponams jau 
taip neapkenčiama raudo
noji vėliava, tai ji pataria 
jiems uždrausti ir marse
lietę giedoti ant gatvių; jie 
turėtų taipgi uždrausti 
žmonėms ir susirinkimus 
laikyti, nes tokie dalykai 
kapitalui da pavojingesni, 
negu raudonoji vėliava. 
Laisvę žodžio ir spaudos 
taipgi reikėtų panaikinti.

"O lengviausis būdas 'su 
tais ’foreigneriais’ apsidirb
ti. tai sustatyti palei siena ir 
iššaudyti,” užbaigia p. He
lena Hayes.
"Valdžia — tai išauklėtas 

kapitalo kūdikis”
Taip rašo ”World’s Work” 

magazine busimas prezi
dentas Wilsonas. Jis nuro
do, kad vieninteliais žmonė
mis, kurie Suvienytose Val- 
stijoe nustato ir valdo val
džią, yra stambus kapita
listai, todėl toji valdžia 
tiems kapitalistams ir tar
nauja.

Wilsonas pasakė šventą 
teisybę. Jis, matyt, yra pa
tyręs tai ant savęs. Juk tai 
jo pasiųstoji milicija šaudė 
pereitą žiemą streikierius 
Perth Amboy, N. J. Vadi
nas, ir pats Wilsonas ištiki
mai tarnauja stambiems 
kapitalistams.

"Unija susideda iš 
dinamitorių”

Vienas kapitalizmo apgi- 
nėjas, G. Major Taber, rašė 
neseniai kapitalistiškuose 
laikraščiuose, kad streikai 
yra niekas kitas, kaip tik 
nuostoliai, o visos unijos su
sideda iš dinamitorių ir ki 
tokių piktadarių.

"The Truth Seeker” tam 
poneliui atsako, kad jis per 
toli biskį nuvažiavo su savo 
protavimais. "Juk Lavvren
ce dinamitą padėliojo kapi
talistai; tečiaus kapitalistų 
klesa dėlto nevadinama di
namitorių gauja. Kodėl? 
Arba paimkim apkaltintus 
unijos viršininkus. Beveik 
visi jie katalikai; o tečiaus 
nesakoma, kad katalikų ba
žnyčia — tai dinamitorių 
organizacija. Kodėl?”

Tautiečiai su klerikalais.
Musų tautiečiai baigia 

jau susilieti su klerikalais. 
"Lietuva” seniai jau pasi-Į 
bučiavo su "Draugu,” ir da
bar ką vienas nukala, kitas 
"pazalatina.” "V. Lietuv
ninkų” eina su "Kataliku” 
ir taip pat laižosi prie da
vatkų organo "Draugo.”

Didis "pirmeivis” d-ras 
Graičiunas, ką anais metais 
norėjo likti net socijalistų, 
dabar liko jau "Draugo” a- 
gentu ir per tą patį davatkų 
organą rašo, kad "Draugo” 
redakcija "intelektuališkai 
stovi augščiau už visas kita* 
lietuviškas redakcijas, pa
imtas sykiu.”

Na, ar tas ne pirmeiviš
kai?

Bet "Kova” pastebi, kad 
daktaro Graičiuno pagiri-

I

sitikėt, nes jis pats nėra ant 
tiek inteligentiškai pakilęs, 
kad galėtų teisingai spręsti 
apie visų lietuviškų redak
torių intelektuališkumą. 
Prie to, jis dabar "Draugo" 
agentas, o agentai visuomet 
savo ta vorą giria.

Męs gi pridėsime: ir kuo 
tas tavoras prastesnis, tuo 
daugiau prisieina agentė
liams jį girti.

Lapės politika
"Lietuva,” nors bučiuoja

si su "Draugu,” tečiaus glo
sto ir ”Kovą.” Ir tai tokis 
glostymas prasidėjo tuojaus 
po to, kaip visi pirmeiviški 
laikraščiai nupeikė jos sen
sacijas apie Konkolauską. 
”Lietuva” paiųačius, kad 
privirė košės, kad visi pir- 
meiviškesni jos skaitytojai 
piktinasi, o tas nekaip atsi
liepia ant nežydiškos Olsze- 
wskio bankos, pradėjo lošti 
lapės politiką: ji kiekviena
me numerije dabar vis pagi
ria "Kovą.” Vadinas: žiū
rėkit, socijalistai, aš jums 
nepriešinga ir jūsų organas 
man labai patinka.

Tuo pačiu tarpu "Laisvę,” 
"Keleivį" ir "Dilgeles” mu
su "Lietuva" šmeižia, kaip 
tik jos balutiškas "intelek
tas" moka. Mat tie laikraš
čiai yra privatiški ir Sąjun
gos nariai už jų šmeižimą 
ant "Lietuvos” nepyks.

v •

KORESPONDENCIJOS

niekam ir nesinorėjo kritiš
kai atsižvelgti į artistus, 
nes nieką neinteresavo. Tar
pe aktų buvo po keletą dek
lamacijų, kas darė taip il
gus protarpius tarp vieno 

j akto ir kito, kad publika be- 
abejonės užmiršdama pirma 
atloštą aktą, veikmę ir mintį 
negalėjo surišti su lošiamu 
aktu. Žinoma, čia režiseri- 
ja kalta. Kai-kurios dekla
macijos išėjo neprasčiau
siai.

Labiau negu teatras pub
liką interesavo parapijos 
prezidento ypata. Mat tas 
ponas, turbut jausdamasis 
valdonu, atėjęs girtas nuo
latos rėkavo, atkreipdamas 
į save susirinkusių atidą.

Darbai šiuomi tarpu čia 
eina neblogai. Uždarbiai, 
sulyginus su pragyvenimo 
brangumu, maži.

Miniškos vaikas.
SPRINGFIELD, ILL.

Sausio 26 dieną čia atsi
lankė kuniginio "Draugo” 
generališkas agentas (jis 
taip save vadina), d-ras 
Gr—nas 4š Cichago, III., ir 
sakė prakalbas lietuviškos 
bažnyčios skiepe. ...Girdi, 
"mieli broliukai, atsilankiau 
šįryt jus dievnamy, išklau
siau dviejų mišių šventų, 
pasimeldžiau ir štai ką aš 
pamačiau lietuviškoj baž- 

. nyčioj šventoj. Nugi . visi 
žmonės išrodė ne lietuviai, 

‘ tik džentelmonai, bet kada 
’ prasidėjo rinkimas kolek- 
1 tos, tuomet persitikrinau, 

kad ne džentelmonai, ale 
galvijai! Džentelmonai, esą, 
pirma laiko susijieško Dievo 
apierai pinigėlį ir meta Kri
staus vietininkui į kaušą, o 
ne krapšto kišenius, kada 
jau kaušas po nose pakiš
tas.” Po tokiai savo įžengi
mai kalbai liepė visiems 
skiepe susirinkusiems užsi
rūkyti per 10 minutų. Pa
liepimas išpildyta. Rūkė, 
kas tik galėjo ir prirūkė pil
ną skiepą, kad daktarui net 
čiaudyt reikėjo. Pašaliais 
klausytojai tyčiojosi iš dak
taro, kad jo-barzda kratėsi 
nuo čiaudymo. Girdi, šitas 
vaistas jam patinka, bečiau- 
dint geriau mintį pasigau
na. (Per socijalistų sureng
tas prakalbas svetainėse čia 
niekad žmonės nerūko). Po 
pypkių parūkymui, dakta
ras išbarė tuos lietuvius, ku
rie daug vaikų veisia ir lai
ko burdingierius, pastarieji 
esą tik bedievybę platina ir 
sėja nemorališkumą. Liepė 
gyventi džentelmoniškai, vi
sur pasirodyti poniškai, o 
tik tokiu budu pakelsime sa
vo tautos vardą. Ragino vi
sus tuojaus grįžti į Lietuvą, 
esą, tenai gerai gyventi — 
gražu, visur paukščiai gie
da, gegutės kukuoja, žmo
nės visur dievuoti, ten že
melė šventa ir tt. (Apie lie
tuviškus žvirblius nieko ne
paminėjo). Liepė mylėti ku
nigus, jų institucijas, tikėji
mą ir kuotankiausia eit prie 
ausinės; išbarė už šokimą 
svetimtautiškų šokių. Ame
rikoniškus šokius šokant, fe
są, labai susiglaudžia prie 
vienas kito, kad net negerai 
pasidaro... Katrie myli savo 
tėvynę, tai turite "klumpa
kojį” ir suktinį šokt. Čia ko
jos išsimiklina ir nereikia 
susiglausti... Liepė būti vi
siems apšviestais, o kad to
kiais tapti, tai reikia "Drau
gą" užsiprenumeruot. Nors 
gyrė "Draugą” kaip įmany
damas, bet akvatninkų prie 
užsiprenumeravimo nesi
matė. To laikraštpalaikio 
išdalinta kelesdešimts eg
zempliorių. Daugiausia jį 
sunaudojo bedieviai. Šie ty
čioms ėmė po kelis nume
rius sakydami parsineši- 
me namo, tai bus į mainas 
gerai prie užtaisymo šūvių. 
Daktarėlis gyrėsi, kad visur 
važiuosiąs per lietuviais ap-

ypač pasimokymui aritme
tikos, kas kiekvienam rei
kalinga. Bet kaip matyt, 
nevisiems tas patinka: vie
ni noriai už to imasi, kiti 
taip sau leidžia laiką, treti 
suvis nenori nieko žinoti ir 
pažinti, o tūli, trįs vyrukai 
ir dvi moterėlės, net pikti
nasi iš to, bijo ir neapkenčia 
apšvietos, kaip nakties pau
kščiai saulės; netik patįs ša
linas nuo apšvietos, bet pri
kalbina ir kitus. Žmonės, 
kurie deda savo didžiausi 
triūsą ir spėkas dėl apšvie
tos savo brolių, visaip šmei
žia, niekina ir persekioja. 
Apsišviesti, gyventi pado
riai, skaityti pirmeiviškus 
laikraščius ir naudingas 
knygas, pas juos tas viskas 
vadinasi bedievybė ir grie- 
kas. O pažiūrėk į jų gyve
nimą, tai pamatysi, kad tie 
žmoneliai daugiausia "grie- v • • ««sija.

Tamsybė — tai jų moti
na ir išganymas. Laikraš
čių jie neskaito, užtaigi pas 
juos žydi girtybė, biaurios 
kalbos, melas, burtai, šmei
žimai ir peštynės. Tas tai ir 
ne griekas ir kunigėlis už 
tai nebara.

Komitetas Apšvietos.

WEST LYNN, MASS 
Socijalistų prakalbos —

Katalikų muštynės
19 sausio, nedėlioj, atsi

buvo čia prakalbos, pareng
tos LSS. 61 kp. Kalbėtojas 
buvo drg. P. Grigaitis. Kal
bėjo apie socijalizmo moks
lą ir smarkų jo augimą. 
Taip pat nurodė ir tvarką, 
kokia bus socijalizmui įvy
kus. Kalba buvo labai aiški 
ir logiška. Publikos buvo 

I pilna svetainė. Grigaičiui 
išėjus, socijalistai ir šiaip 
apšviestesni darbininkai 
džiaugėsi, kad turim da vie
ną savo reikalų užtarėją.

Kadangi pas mus socija
listai pradėjo smarkiai dar
buotis, tai ir dievuočiai ne
atsilieka, tik pas juos viskas 
eina atbulai. Pas socijalis- 
tus įėjo madon rengti pra
kalbas ir koncertus, o pas 
juos plėšimas žiponų ir au
sų skaldymas. Štai iš 18 į 19 
sausio nakčia keturi katali
kai, Bostone gerai išsigėrę 
ir pasiėmę da degtinės ir 
alaus su savim, bevažiuoda
mi namo susiginčijo. Vie
nas iš jų, atėjęs ties savo 
namais, kirto savo prieši
ninkui bonka per ausį taip 
smarkiai, kad iš vienos au
sies padarė dvi; kiti irgi ne
snaudė. Ir prasidėjo triuk
šmas toks baisus, kad visus 
aplink gyvenančius žmones 
prikėlė iš miego. Ypač jau
čio balsu baubė tas, kuriam 
ausis buvo permušta. Ant 
to riksmo pribuvo net sep
tyni policistai ir visus peš
tukus nugabeno į belangę. 
Panedėlio ryte visi trįs už
simokėjo po $17 baudos už 
tvarkos ardymą nakties lai
ku.

Kelios dienos pirm to ir
gi buvo susipešę du girti 
dievuočiai ir parvirtę ant 
grindų, vienas griebė dan
timis priešininkui už ausies, 
kurios pusė liko jo burnoj. 
Pribuvus policistams, peš
tukai tapo nuvežti nuova- 
don ir abudu užsimokėjo po 
$35. Beto, abudu buvo nu
bausti po $2 ir L. U. Kliubo 
už ”nelegališką pasielgimą.” 
Tai, ant ko eina dievuočių 
pinigai! Pirmiaus tai tokius 
”pokilius” keldavo tik len
kai katalikai, bet dabar jau 
ir lietuviai išmoko. Labai 
nedailu! Burdigonis.

DETROIT, MICH 11
Sausio 25 šv. Jurgio para

pija surengė vakarą. Sta
tė ant scenos ”Pirmas Deg
tindaris.” Lošimas buvo

HAVERHILL, MASS.
Šiuomi tarpu pas mus, 

kurpių dirbtuvėse kįla strei
kai. Iškarto sustreikavo tik 
aulelių kirpėjai, toliaus ir 
kurpiai pradėjo apleisti dar
bus. Atsibuna mitingai ir 
prakalbos. Streiko priežas
tis, tai fabrikantų nepripa
žinimas darbininkų unijos, 
United Shoe Workers of A. 
ir užvedimas "juodojo sura- V «« so.

14 sausio skebas iš revol
verio šovė streikierį-agita- 
torių. Skebas liko suimtas, 
bet kapitalistams užstačius 
už jį kauciją likosi paleistas 
(užstatė $3,000). Streikie- 
ris likosi nuvežtas ligonbu- 
tin, kur po didelių kančių, 
21 sausio, 3 vai. ryte, mirė. 
Harrys (streikierio vardas) 
paėjo iš Brooklyno, tad 2 v. 
po pietų kūną palydėjo į sto
tį. Daugybė žmonių-strei- 
kierių lydėjo su paroda ir 
benu. Da streiko galo ne
matyt. Kalbėtojai atstovai 
I. W. W. unijos Šmitas ir Et- 
toras kartą kalbėjo ir apie 
keturis kartus P. Gardziu- 
lis — vietinis garsus kalbė
tojas.

Paskutiniu laiku čia susi
tvėrė lietuvių ko-operaci- 
ja ir gana puikiai gy
vuoja; kostumerių turi; iš 
pat pradžių gana tikima, 
kad nebankrutys. Sutvert, 
pradžia buvo sunki, bet per 
pasidarbavimą P. Gardziu- 
lio susitvėrė. Nesigailėjo jis 
nė triūso, nė energijos ir nė 
cento, už ką Haverhillio 
lietuviai turi ištart širdingą 
ačiū... P. G-s.

E. ARLINGTON, VT.
Čia keletas mėnesių atgal 

susitvėrė TMD. ir kuopelė 
SLA. žinoma, tas neįvyko 
be prešginybės iš tamsių 
musų brolių pusės; vienok 
šviesa pergalėjo tamsą ir 
šviesi saulutė užtekėjo tam
siame užkampij. Paskui tū
li SLA. ir TMD. nariai pa
aukavo daugybę knygų į- 
vairaus turinio ir įsteigė 
knygyną, iš kurio gali kiek
vienas gauti knygų pasis
kaitymui dykai. Dabar jau 
knygyno kambarije atsibu
na paskaitos apie gamtą, 
jos spėką ir medegą, ir tt. 
Da manoma po vieną valan
dą kiekvieną nedėldienį po1 taip nuobodus, kad turbut

I

•
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gyventas vietas ir platinsiąs 
"Draugą." Žmonės ir vėl 
juokėsi. Sako, kibą dakta
rui jo profesija jau nesise
ka, tai krepšelninku kunigi
nio draiskalo paliko. Mat, 
žmogelį gyveninio aplinky
bės prie to priverčia. Visur 
lipdėsi, ir prie socijalistų, ir 
prie tautininkų-laisvamanių, 
ant pagalios į paskutinę kle- 
są, po kunigų juodu skver
nų — šmakšt daktarėlis ir 
palindo už generališką 
agentą. Kitų jo plepalų ne
verta nė rašyt.

Vincukas..
CENT. BROOKLYN, N. Y.

Sausio 24 d. paminėjimui 
"Kruvinojo Nedėldienio” L. 
S. S. 83 kuopa surengė pra-, 
kalbas. Kalbėjo J. Perkū
nas. Girdėtis, prakalbos I 
publikai patiko, tik atsilan
kė daug mažiau, negu pa
prastai. Matomai lietus ir 
nežinojimas apie rengiamas 
prakalbas buvo priežasčia 
to neskaitlingo susirinkimo. 
Ištikrųjų tai kalti zeceriai, 
kurie plakatuose neišspauz- 
dino vardo svetainės ir die
nos, kurioje prakalbos ren
giamos. Antru syk plakatai 
padaryti buvo taip suvėlinti, 
kad negalima buvo juos iš
platinti.

Pereitoj sąvaitėj, grįžtan-i 
tį namo K. Jan—tį užpuolė 
valkatos prie pat namų du
rų. Jis griebėsi peilio, kad 
apsigynus ir tuojau valka
tas išvaikė. Tečiaus tuoj 
pribuvo policija ir Jan-tį su
ėmė. Suimtasis turėjo ad
vokatą ir teismas ji išteisi
no, prisakydamas valka
toms daugiau ant žmonių 
neužpuldinėti.

Mislinčius.
DENVER, COLO.

Lietuvių čionai randasi a- 
pie 18 šeimynų ir pusėtinas 
būrelis pavienių. Kai-kurie 
turi savo namus, o vienas 
gi laiko smuklę. Lietuviai 
beveik visi dirba gazo dirb
tuvėje. Visuomeniškam 
darbe iki kol denveriečiai 
da visai nepasirodė; nėra 
jokios organizacijos, jokios 
ką nors veikiančios kuope
lės. Matomai todėl, kad 
trūksta žmogaus, kuris ga
lėtų mus da miegančius 
tamsoje prikelti ir pašaukti 
darban. .. Tenbuvis.

So. BROOKLYN, N. Y.
Šioje miesto daliję gyve

na nemažai lietuvių. Jų tar-| 
pe gyvuoja gana nariais! 
skaitlinga draugija ”’D. L. j 
K. Mindaugio." Ta draugi
ja ir kultūriškame darbe 
nesnaudžia. Sausio 18 d. sta
tė ant scenos 5 aktų veikalą 
"Mariutė, Vargoninko Dūk-! 
tė." Lošimas atlikta pagir
tinai, ypač puikiai sulošė! 
vargoninko rolėje — Men-i 
keliunas, ir Mariutės — p-lė Į 
Lukšiutė. Po teatro vieti-| 
nis" choras sudainavo porą 
dainelių, kuomi labai užga
nėdino publiką. Neblogai! 
išėjo ir monologas. Po to 
visko buvo šokiai su skrajo
jančia krasa. Visas vaka
ras nusisekė labai 
kaip iš finansiško, taip iš 
morališko atžvilgių.

Skurdžius.
ABERDEEN, WASH.

Nors čionai nemažas lie
tuvių būrelis, tečiaus visuo
meniškame darbe ju kaip ir 
nematyt. Nieko visuome
niško neveikia, išskyrus gir
tuokliavimą smuklėse ir pe
štynes, kurių pasekme būna 
teismas ir pabaudos. Su
prantama, kad tas viskas 
dedasi tarpe musų dievobai
mingų katalikų, kuniginėj 
doroj išauklėtų bukapročių.

Pastaruoju laiku tie kuni
ginės doros auklėtiniai su
pykę ant "Laisvės” kores
pondento. kuris minėto laik
raščio No 2 papeikė musiš-

v •

! kius fanatikus, užsipuolė 
ant visai nekalto vaikino ir 
gal butų nusiuntę pas Abra
omą, jeigu nebūtų dėdė su 
lazda išgelbėjęs. Užpuoli
kai liko areštuoti ir teismo 
nubausti atlyginti $26.50 už 
bereikalingą užpuolimą.

Tik tokios ir panašios ži
nios iš musų aberdeniečių 
viešo veikimo girdėt. Ne
linksmos tad žinios ir degi
na mus gėda už tuos savo 

' brolius, kuriems žmogaus 
vardą pripažinti negalima.

P. Unijistas.
TORONTO, CANADA.
Sausio mėnesije čionai ne

tikėtai rado mirtį kalėjime, 
nekaltai ten uždaryta mer
gina Ona Polekiutė, paei
nanti iš Galicijos, bet kal

banti lietuviškai. Nelaimin
goji pateko kalėjiman iš 
priežasties neteisingo ap- 
skundimo už vagystę. Ap
skundė ją kita mergina, su 
kuria sykiu gyvenusi, kad 
ši pavogusi jos $4.00 (ar tik 
4 dol? Red). Mergina už
daryta kalėjiman iki teis
mo, o su nagrinėjimu to 

i skundo visai nesiskubinta. 
Mergina kalėjime pristaty
ta prie darbo. Įsakyta jai 
valyt skiepus, kur buvo nuo
dijamos žiurkės. Mergina 

! radus užnuodintą duoną pa
dėtą žiurkėms, matomai dėl 
gynimosi nuo bado suvalgė 
ir' užsinuodijo. Pašaukti 
gydytojai jau neišgelbėjo 
nelaimingai gyvastį; po ke
lių valandų numirė.

Gi toji mergina, kuri sa
vo apkaltinimu uždarė ka
lėjiman nelaimingąją mer
giną ir atidarė jai pirmlaiko 
kapus, kada rado savo pini
gus ir suprato jog ankalti- 
no neteisingai, idant išveng
ti teismo, slapta pabėgo i ki
tą miestą, visai nepranešda- 
ma niekam, kad areštuota 
mergina yra nekalta.

Baisios pasekmės netei
singo Įtarimo. Skriauda ne
laimingai atlygino mirtis, 
bet kas atlvgins už nuskin
tą gyvastį?

Toronto gyventojas.
E. ST. LOUS, ILL.

Sausio 26 d. L .S. S. 84 kp. 
statė ant scenos "Penktas 
prisakymas: - Neužmušk." 
Lošėjai savo užduoti atliko 

! silpnokai, o gal publikos ne- 
! ramus užsilaikymas kenkė 
lošimui.

Žmonių prisirinko pilna 
i svetainė. Ypač tas įdomu 
| todėl, kad čia vienas musų | 
i smuklininkas, kad suar
džius tąjį kultūrišką darbą; 
parengė savo balių. Bet ne-! 
laimė! Apsiriko. Vargšas 
persitikrino, kad žmonės la
biau trokšta šviesos, negu 
raugalo. Bul—ta.

CHICAGO, ILL.
Vasario 2 U. of C. Settle- 

mento svet. Jaunimo Rate-! 
I lis statė ant scenos "Mirtų 
■ Vainikas." Drama imant a- 
belnai neperpuikiausia. Pir
mas ir antras veiksmai la
bai monotoniški ir nuobo-; 
dus, kaip artistams lošti, 
taip ir publikai žiūrėti. Pas-• Lai" 11 pauiinai z.iuieu. ra&- 
kutniniam veiksme beveik
daug įžymesnė ir daugiau 
turi Įvairumo ir gyvumo.

J. J. Zolp, Vlago rolėj, ar
tistiškai sulošė. Ypatingai 
jis gerai lošė trečiam ir ket- 

j virtam akte; jis parodė, kad 
jis gali lošti tragiškas roles, 
nežurint, kad jis krypęs 

i link komikos. Ketvirtam 
akte jis labai puikiai nuda
vė iš proto išėjusį meilužį.

Panelė Laurinavičiutė, 
rolėj Joninos, savo taktišku 
judėjimu ir atjautimu rolės, 
padarė didelį įspūdį ant 
publikos; jinai lošė kaip 

i profesijonališka artistė.
A. M. Barčius, rolėj Ed- 

wardo, labai dailiai buvo 
nutaisytas — nugremiruo- 
tas. Kaip pirmą sykį pasi-

jau nors ir tėvelio įbauginti mas, bet publikai tas patiko, 
parapijonai užsiganėdini j V. Rinkevičienė taipgi lošėš 
nebegali. Worcesteriečiai 
turbut jau mažai apkainuo- 
ja tokius žaislus, kad labai 
mažai net iš parapijonų kas 
lankėsi. Bet užtai 26 saus, 
ant surengtų socijalistų 40 
kuopos su rusų draugais 
prakalbų paminėjimui 
"Kruvinojo Nedėldienio" 
didžiausia Beaver Hali salė 
buvo pilna; kur smarkus ru
sų kalbėtojas Sokolovskas 
aiškino apie biaurų viešpa
tavimo Romanovų dinasti
jos, ir plačiai nupiešė Rusi
jos revoliuciją, ir lietuviškas 
kalbėtojas Pruseika nurodi
nėdamas sunkų prispaudi
mą kitataučių Rusijoj labai 
sujudino susirinkusius.

Jonas Tikat važiavęs.
CLEVELAND, OHIO.

LSS. 3 kp. auga it grybas 
po lietui. Ji surengė per 
1912 m. 7 prakalbas, už- 
kviesdama sekančius kalbė- 

vėse dalyvavo daug žmonių, tojus — Baltrušaitienę, St. 
tarpe tų ir keletas L.S.S. na- 

|rių. Svarba ne tame, tik 
štai kame dalykas, kad grįž- 

! tant nuo kapų beveik visi, 
dagi pasipuošę ženklais — 
šarfomis ir kukardomis — 

! sulindo į smuklę pastiprint 
savo spėkas. Na, žinoma, 
kad ten jau pralieta ašaros 
ir raminta nuliudusius taip, 
kad ir po 9 vai. vakare gali
ma buvo matyt skerėčio- 
jančius girtus namon su tais 
pačiais draugystės ženklais. 
Ypač tų žmonelių tarpe ver
ti didelio papeikimo neku- 
rie L.S.S. nariai, kurie juk 
vis turi būti daugiau susi
pratusiais ir būti geru pa- 

Įvizdžiu tamsesniems, o ne 
! teršti socijalistų vardą to
kiais pasielgimais, kurie 
tinka tik tamsiausiems žmo- 
neliams. Matęs.

CHICAGO, ILL.
Laisvos Jaunuomenės Cho

ras sausio 26 d. statė sceno
je 2 vienveiksmi komediji: 

■ "Geriaus vėliaus, negu nie
kad" ir "Nesipriešink." Jei
gu reikalauti to, ką ištikrų
jų scena reikalauja, butų 
galima pasakyti, kad neper- 

i gerai atlikta, bet pažiurėjus 
iš kitos pusės ir atsiminus, 
jog artistai pirmu sykiu sto
ja ant scenos, tai matėsi, jog 

! užduotį atliko gerai. Įgau
dami daugiau progos ir drą- 

! sos, pradėtame darbe, išsi- 
Į lavins.

Po lošimo buvo deklama- 
i cijos, monologai ir dainos. 
; Dainavo L.S.S. 81 kp. cho- 
| ras; dainavo labai gerai.

Laisvos Jaunuomenės cho
ras yra didelis, bet dar vis 
nesuspėja išmokt; mat umu 
laiku nori daug išmokti. 
Dainavo apie 4 daineles, 
kai-kurie balsai darė dis- 
harmonją ir gadino tiems, 
kurie gerai dainuoja.

Abelnai imant, vakaras, 
Į kaip ir visų laisvesnių jų 
draugijų visgi paliko Įspū

dį. “ V. Šileika.
WORCESTER, MASS.
Bažnytinėj salėj 27 sausio 

7 vai. vakare prasidėjo "fė
rai,” kurie buvo daromi per 
penkis vakarus, t. y. iki 31 

! sausio. Nors apgarsinimuo
se ir sako, katrie atsilanky- 
| site, nesigailėsite. Bet iš 
pat pradžios rodos, kad ne
tik atsilankiusieji parapijo
nai, bet ir patįs rengėjai tų 
"fėrų" gailėsis. Atsilankiu
sieji gailėsis todėl, kad ten 
paliks be reikalo savo skati
ką dėl palaikymo tamsos, 
kad ten neišgirsta prakal
bų. deklamacijų ir dainų, 
kaip apgarsinimuose buvo 
sakyta; o jau sudėtais ant 
aptiesto margoms vėlia
voms stalo cigaretais, dek- 
tukais, buteliais, spflkutė- 
mis, sagutėmis, rožančiais, 
šventais paveikslais ir ke
liais senais laikrodžiais, tai

rodė ant scenos tai visa pub
lika sužiuro. Kurie lankosi 
į Dramos Draugijos persta
tymus, tai stebėjosi, kad 
lietuviai gali taip dailiai at
rodyti ant scenos. Lošė jis 
pagirtinai, taktiškai ir at-; 
jausdamas kiekvieną žodį.

Kitos rolės buvo nela
bai svarbios, bet atliktos, 
vienu žodžiu sakant, pagir
tinai. Visi artistai buvo nu- 
gremiruoti atsakančiai.

Jaunimo Ratelis, kaip ma
tyt, suorganizuotas labai 
puikiai po vadovyste artisto 

j ir autoriaus J. J. Zolpo.
Publikos buvo neperdaug. 

Turbut dėlto, kad pirmą sy-; 
kį lošė toj svetainėj. Nors 
ir mažai buvo žmonių, bet ir-! 
necivilizuotos publikos buvo { 
taipgi užtektinai.

A. A. G. Š.
GREAT NECK, L. I., N. Y.

Sausio 23 d. šv. Fr. drau
gystė laidojo savo mirusį 
narį D. Daunorį. Laidotu-

Michelsoną, F. J. Bagočių, 
Šmitą ir Kasparką.

Naujų narių per tą laiką 
įsirašė 20; aukų Lawrenceo 
streikieriams surinkta $20. 
ir šiaip dėl vargšų pavienių 
surinkta apie $10. Apart 
L.S.S. 3-čios kuop. nė viena 
organizacija negali pasi
girti tiek veikusi dėl labo 
darbininkų. Dabar susitvė
rė vyrų choras, pasisamdė 
mokytoją ir jau du bandy
mai padaryta, kurie parodė, 
jog 20 dainininkų gerai ga
lės dainuot. Nutarė sureng
ti vakarą po Velykų, persta
tant "Penktas Prisakymas" 
ir "Amerikoniškos vestu
vės."

3-čios kp. susirinkmai at
sibuna kas 4-tas nedėldienis, 
Choro praktikos atsibuna 
kiekvieną ketvergą, svetai
nėj Peplinski, 3630 E. 65 st. 
karas eina Broadway.

3 kp. sekr. A. Šmulkštys. 
SHENANDOAH, PA.

2 vasario Shenandoah’rio 
į Liet. Teatr. Kp. statė ant 
scenos dvi istoriškas dra
mas: "Rūtų Vainikas” ir 

i "Mirga." Lošimas nusisekė 
gana puikiai, išskyrus ma

gas klaideles. Publikos bu
vo pilna svetainė ir visi ra
miai užsilaikė, kas yra labai 
pagirtina. Shenandoah’rio 

! publika visuose viešuose su
sirinkimuose užsilaiko pa
girtinai ramiai, ypač teat
ruose. Iš tokios ramiai už

silaikančios publikos matyt, 
kad dailai ir veikėjams ji 
prijaučia.

iras:

K. Motuzą. 
DETROIT, MICH.

Sausio 18 d. miesto teis
mas užtvirtino sutuoktuves 
Jono Juodaičio su Ona Šul- 
cuke. Jaunavedžiai susi
kvietę artimus gimines ir 
draugus, kad pasidalyti su 
jais džiaugsmu iš tos jų lai
mingos dienos. Linskmin- 

: tąsi kaip tik ir pritinka civi
lizuotiems žmonėms. Kali
nių sušelpimui suaukauta 

! $7.00 su centais.
Tarp detroitiečių susipra

timas ir laisvamanybaį 
smarkiai plėtojas, o išsiliuo- 
savę savo mintis iš bažnyti
nių prietarų nereikalauja 
ilgaskvernio patarnavimų, 
nes galima apsieiti ir be tų 
parazitų penėjimo. Įvardi- 
mus gimusių bei aktus su
tuoktuvių gali atlikti ir ci
viliškose Įstaigose, be dva
siškų tarnų dvylekio.

Mažamokslis.
GRAND RAPIDS, MICH.

"Lietuvių Dramatiškas 
Ratelis,” nedėlioj, 26 d. sau
sio statė ant scenos dramą 
"Pirmi Žingsniai;” apart 
perstatvmo buvo deklama
cijų ir dialogas. Sulošta silp
nokai. M. Černius. Mūrinin
ko rolėj lošė vidutiniškai. Jo 
juokinimas nepilnai tinka-

gerai. J. Meškauskas rolė
je Enriko neišrodė studen
tu, bet kaip prastas vaikas 
kalbėjosi su savo motina. J. 
Arminas Šmitkės rolėje lošė 
vidutiniškai, tik po šoviniu 
puolimas buvo per greitas. 
V. Juškaitis Žvirblio rolėje 
lošė puikiai. A. Petraus
kienė, Barboros rolėje lošė 
gerai, M. Banioniutė Onos 
rolėje loštų gerai, jeigu ne
būtų slėpusi savo veidą nuo 
žmonių ir juokusi. Pieme- 
nio rolę K. Rasikas lošė ge
rai, vien tik kaipo piemuo 
perdaug išdidus. Tričkaus 
rolėje J. Dementis lošė ge
rai, tik barzda buvo perilga, 
atrodė žydu, o ne ponu. O 
Papelinskas studento rolė
je lošė gerai.

Daugelis lošėjų pasirodė 
ant scenos pirmu kartu ir 
todėl pažymiu nekurias 
klaidas ir kaipo scenos mė
gėjams pirmą sykį reikia 
atleisti ir velijama darbuo
tis apt toliaus. P-lė O. Lat- 
vėniutė, deklamavo Naujam 
Metui,” A. Petrauskienė de
klamavo "Priešai," "Naujo
ji Gadynė," "Vargdieniai" 
ir "Keistutis." Rainelis dek. 
"Naujiems- Metams," J. 
Keveža, sulošė monologą 
"Mainieriai," lošė neblogai. 
Žmonių buvo pilna svetainė.
Reikia padėkavoti šv. Jur

gio dr-stei, kuri prisidėjo 
prie surengimo šio vakaro 
labai daug, nes davė veltui 
salę repeticijoms ir persta
tymams.

J. Dailydė. 
WAUKEGAN, ILL.

2 vasario "Lietuvių Teat
rališka Dainorių D—tė" 
statė ant scenos 4-rių veik
mių dramą "Jono Širdis." 
Sulošta labai gerai. Rolėse: 
Jono (J. Berbylas) lošė la
bai puikiai; Lauruko (A. 
Juškauskas) lošė taip gerai, 
kad nė profesijonalas ge
riau neatliks. Agutė (L. 
Zubkaitė) sulošė pusėtinai. 
Vincas (A. Pūras) biskį lė
tai nudavė, ypač kaipo jau
no, energiško ir buvusio ka- 
reiviioj vyro rolėje. Juzei 
(J. Juzikevičiutei) priderė
jo biskį smarkiau lošti. Ki
ti visi artistiškai nudavė.

Ant galo perstatyta mo
nologas "Maineriai,”kurį iš
pildė J. K. Berbylas gana 
puikiai, nors nebuvo juokin
gas, bet publikai labai pati
ko.

Publikos buvo taip daug, 
kaip niekados; užsilaikė la
bai mandagiai. Pagirtina. 
Gaila tik, kad lošimas pa
garsinta per vėlai, todėl ba
liui laiko maža liko, bet vis
gi pelno bus.

Vienas dalykas negerai 
kad draugystės, 
priklauso svetainė, nepasi
rūpina sutaisyt scenerijos. 
Tik dvi dekoracijos tėra ir 
tai prastos. Reikia mažiau
siai 4—6. Mat, tik pinigai 
joms rupi, o ką tu gausi už
mokėdamas, tai joms negal- 
voi. Tas negerai.

"Liet. Teatr. Dain. D—tė." 
turi pritraukus iš vietinės 
jaunuomenės gabiausias 
spėkas, taip, kad lošti išga
li ir svarbius veikalus. Rei
kia širdingą ačiū tarti J. E. 
Bruzevičiui, kuris savo 
mandagiu ir švelniu atsine- 
šimu link žmonių sudrutino 
viršminėtą d-tę, o režisie- 
riaudamas išvystė artistiš
kus talentus. J. K. B.

PEORIA, ILL.
Sausio 15 d. čia anglių ka

syklose iš priežasties eks
plozijos atsitiko nelaimė: 3 
darbininkai liko užmušti, o 
9 sužeisti. Nelaimė atsiti
ko per kompanijos neprie
žiūrą. Kasyklos buvo labai 
sausos ir dulkiu pilnos, per 
nepriežiūrą atsitiko ir eks
plozija.
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Kompanijai daugiau gai
la dviejų žuvusių mulų, ne
gu 3 darbininkų, nes į mulų 
vietą reikia pirkt naujus, o 
į darbininkų vietą ateis kiti 
ir bučiuos rankas darbda
viui, kad tik leistų ir jiems 
aukaut savo spėkas, sveika
tą ir gyvastį kapitalo labu?. 
Žuvusie darbininkai paliko 
šeimynas, kas jas aprūpins, 
kapitalistui visai tas neru
pi.

Už eksploziją kaltinamas 
vienas angliakasis Ignas 
Lučius, kurį suareštavo ir 
pastatė po $500.00 kaucijos. 
Tečiaus visiems dirbusiems 
angliakasiams žinoma, kad 
kalta yra pati kompanija.

Peorijos šlubis.
MONTELLO, MASS.

1 d. vasario atsibuvo Tau
tiško Namo draugovės su
rengtas balius su prakalbo
mis ir monologais. Kalbė
jo J. B. Smelstorius, kuris 
gana aiškiai nurodė reika
lingumą Tautiško Namo. 
Jo kalba publikai patiko. 
Po tam buvo du monologai, 
kurie taipgi gerai atlikta. 
Žmonių buvo gana daug, 
kas parodo, kad liaudis žen
gia į progresą. Nežiūrint, 
kad tą dieną buvo surengę 
balių ir Kaziukai, bet turė
jo tik savo ištikimiausius 
palaikytojus, kas parodo, 
kad už kiek laiko atžagarei
viai visai išnyks.

Diemedis.
Medicine Hat, Altą., Canada

Sausio 25 lietuvių ir lat
vių socijalistų kuopos, pa
rengė prakalbas su koncer
tu, atminimui 22 sausio, 
kuomet nuskurę ^Peterbur
go darbininkai ėjo melsti 
caro malonės, o caras atsakė 
švino kulipkomis ir kardais • 

, švino kulipkomis ir kardais, 
žmonių. Lietuviškai kalbė
jo drg. Rugienius; dekla
mavo J. Žebrauskas, V. Rač
kauskas ir J. Junevičius. 
Visi savo užduotį atliko ge- 

1 rai, tik gaila, kad lietuvių 
labai mažai surinko. Po pra
kalbų surinkta aukų $17.50, 
kurie bus pasiųsta politiš
kiems kaliniams.

Sausio 26 d. per Liet. Soc. 
kp. mėnesinį susirinkimą 
drg. K. Rugienius laikė pas
kaitą iš geografijos. Nors 
paskaita, rodosi, naudinga, 
bet matomai nekurie nesim- 

!teresavo, ką liudija nerima
vimas laike paskaitos. Geis- 

Į tina butų, kad nors kitu kar
tu užsilaikytų ramiaus, nes 
vieno draugo nerimavimas 
trukdo netik klausytojams, 
bet ir kalbėtojui. Tarp ko 
kito buvo pakeltas klausi
mas apie prisijungimą prie 
L. S. S. A. Kalbant apie da
lyką pasirodė daug nepa
rankumų gyvuojant taip to
li nuo centro ir galima ma
žai ką nuveikti. Nutarta 
pasiteirauti pas L.S.S apie 
konstituciją bei nario išly
gas, o plačiau tas klausimas 
bus apkalbėtas per busiantį 
kuopos susirinkimą.

J. Žebrauskas.
MONTELLO, MASS.

12 sausio, L.S.S. kp. buvo 
surengus koncertą. Publi- - 
kos prisirinko pilna svetai
nė. Koncertas nusisekė ge
rai. 14 sausio ta pati kuo
pa surengė prakalbas. Kal
bėjo drg. Grigaitis apie 
Balkam! karę ir socijaliz
mą. Kalba buvo nuosekli 
ir aiški.

18 sausio buvo M. Petrau
sko koncertas. Žmonių bu
vo visai mažai ir pelno tur
but neliks. 20 sausio soci
jalistų kuopa buvo paren
gus prakalbas paminėjimui 
kruvinojo nedėldienio. Kal
bėjo vietinės kp. draugai.

Aukų politiškiems kali
niams sudėta $6.00.

Lietuvis.
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DARBININKŲ KEIKI 
LAVINAI IR PROGRESAS.

— Maike, man puiki min
tis atėjo i galvą!

— Na?
— Dabar pasitaiko gera 

proga gerą darbą gauti.
— Tai imk.
— Tu nepriešingas?
— Aš seniai jau raginu 

tave susijieškoti užsiėmimą. 
Kaip užsidirbsi, tai man ir 
ant knygų duosi.

— Nė gu-gu! Ką-ką, o jau 
ant knygų tai negausi. Ma
tai, ko užsžimanė — bedie
vybę platinti Aš tau paro
siu !...

— Na, duosi-neduosi, bet 
nereikia pykti.

— Taip ir kalbėk.
— Bet kas gi tai per dal

bas, kuris tau pasitaiko?
— Darbas, vaike ,olrait.
— Tai kogi tu lauki?
— Kad...
— Kas?
— Lyg baisu...
— Ko?
— Kad mušt negaučiau.
— Už ką? Nuo ko?
— Mat, kriaučiai dabar 

streikuoja.
— Tai tu manai eit už 

streiklaužį?
— Aš nemanau, vaike, 

kad tas reikštų streikulau- 
žiavimą, jeigu aš nueičiau 
dabar užsidirbti sau kelis . 
dolerius, kada proga pasi- .iaus užima jų vietas, tuomet
taiko.

— Apie tai ir nesvajok, 
tėve. Tu papildytum di
džiausią niekšystę, užimda
mas streikuojančio darbi
ninko vietą. Jei tu liktum 
streikulaužiu, aš su tavim 
šiandien jau atsisveikinčiau.

— Ar tu manai, kad mane 
tuoj užmuštų?

— Aš nesistebėčiau, jeigu 
taip atsitiktų. Bet ne dėl to 
aš su tavim atsisveikinčiau. 
Aš su tavim daugiau neno
rėčiau sueiti; išsižadėčiau 
tavęs ant visados; nuo šios 
dienos tu jau butum man 
kaip ir miręs. Ir dėl to aš 
su tavim atsisveikinčiau!

— Vaike, argi tu galėtum 
mane taip paniekint?

— Tu pats save paniekin
tum likdamas skebu.

— Palauk, vaike! Jus, so
cijalistai, sakot, kad žmogus 
visuomet turi taikytis prie 
aplinkybių. Taigi pagal jū
sų mokslą ir aš prie aplinky
bių noriu prisitaikyt: kriau
čių dirbtuvėj dabar yra da 
tuščia vieta, o man rei
kalingas darbas, taigi aš 
šmakšt — ir užimu tą vieta! 
Na. ar mano čia bus ne prie 
aplinkybių prisitaikyta?
. — Visai ne. Siuvėjų ap

linkybės šiandien reikalau
ja streiko ir jie streikuoja. 
Tu gi nori tam streikui ken
kti ; taip tu prie tų aplinky
bių nesitaikai, bet eini prieš 
jas. >

— Vaike, aš streikui visai 
nekenksiu; tegul jie sau 
streikuoja, kas man galvoj.

— Niekas taip streikui ne
kenkia, kaip tie žmonės, ką 
laike streiko eina dirbti, tė
ve. Taigi tokiuo žmogumi 
nori ir tu likti.

— Aš nesuprantu, Maike, 
kuomi aš čia galiu užkenk
ti, kad aš nueisiu dirbtu- 
vėn?

— Argi tu nežinai, 
kriaučiai reikalauja?

— Daugiau algos.
— Na, o kaip tą reikala

vimą atsiekti, jei darbdaviai 
geruoju jo nepildys?

— Reik sustreikuot, 
ke.

— Kodėl?
— Kad tokia mada.
— Ne mada, bet tai vie

nintelis kovos būdas. Dar
bininkai kitaip negali pri- 

| versti kompaniją išpildyt jų 
reikalavimą, kaip tik atsisa
kymu nuo darbo. Kapitalas 
be darbininkų apsieiti nega
li ir priverstas jiems nusi
leisti, kad jie grįžtų atgal. 

; Todėl jei streikas vedamas 
solidariškai, jei visi išeina 
iš dirbtuvių, darbininkai vi- 

j suomet laimės. Bet jeigu iš- 
■ ėjus jiems į streiką kiti tuo- 
1 • • • 1 1 t'

kapitalas apie streiką visai 
nepaiso: jam dirba kiti. Tie 
antrieji vadinasi jau streik
laužiais. Jie padeda kapi
talui sumušti savo draugus, 
jie sulaužo jų streiką. To
dėl tokiems streiklaužiams 
visuomet puola didžiausis 
paniekinimas ir gėda! Ar 
tu dabar supranti, kuomi tu 
nori likti?

— Maike, tu bereikalo 
mane taip bari. Juk tu ži
nai, kad aš nekriaučius ir aš 
drapanų siųti nemoku. Man 
sakė, kad dirbti nieko nerei
kės, tik nueit ir sėdėti tenai. 
Moka du doleriu į dieną ir 
duoda kazyras, kad nebūtų 
nuobodu. Taigi aš kriau
čių darbo vistitk nepadary
siu.

— Vdinas, darbdaviai no
ri streikieriams parodyt, 
kad darbininkų jie turi ir 
neužsimoka jiems streikuot. 
Taip sakant, nori iš tavęs 
padaryti įrankį streikierių 
nrigavimui. Bet nebūk nė 
tuo įrankiu, tėve.

— Jeigu jau taip, tai tuš
čia jų.

ko

vai-

Atrastas steikas
Anądien aš nusipirkau 

tautiško steiko ir gavau 5 
centus reštą. Parėjęs na
mo, neradau steiko. Misli- 
nu sau, o gal tas pilvūzas bu- 
čeris ir nikelio neatidavė. 
Žiuriu aš į mašną, ogi tenai 
ir steikas įdėtas.

(Pabaiga).
Viennoje da 1691 metais 

apskaityta, kad konfekcijos 
išdirbystėje dirbo 12,282 
vyrų ir 4,856 moterų, bet 
1909 m. moterų skaičius jau 
pasiekė 12,816, taigi bėgije 
18 metų skaičius vyrų darbi
ninkų sumažėjo ant 1280, o 
moterrų darbininkių skai
čius pasidaugijno 7,960 ypa
tų. Tos skaitlinės aiškiai 
pasako apie darbininkišką 
padėjimą ir apie likimą tų 
moterų, kurios priverstos 
pamesti namus ir šeimyniš
ką gyvenimą, j ieškoti duo
nos fabrikoj ar pardavinėji
me savo kūno gatvėse, kad 
palaikyti savo gyvastį. Be- 
sidauginimas moterų darbi
ninkų fabrikose liudija,| 
kad mokestis darbininkams; 
turėjo sumažėti; be teisių 
gyvenančią moterį kapitali
stui lengva išnaudoti. Tuo 
tarpu moteriškės išlaidos, a- 
čiu kapitalistiško surėdymo 
sąlygoms, — liepiančios ger
bti blizgantį paviršių — 
daug didesnės už vyro išlai
das; kad uždarbį sau pasi
didinti moteriškė priversta 
yra jieškoti pašalinių pasi- 
pelnijimų. Tokiose apysto- 
vose esant visai nėra įstabu, 
kad prostitucija pasibaisėti
nai išsiplėtojus.

Štai iš vienos pusės mato
me milžinišką skaičių nete
kėjusių motinų, kurios turi 
savo kūdikius gimdyt panie
koj ir varge, kad paskui lik
ti auka prostitucijos arba 
užbaigti savo būvį saužudy- 
ste. Matome eiles motinų, 
kurias gėda arba skurdas 
verčia žudyti savo kūdikius 
arba atiduoti juos į sveti
mas rankas, kas reiškia pa
lengvini žudymą. Iš kitos 
pusės da didesnis skaičius 
ištekėjusių motinų, iš prie
žasties nežmoniškų darbo 
sąlygų, naikinančių jų svei
katą ir spėkas, negali penėti 
ir auklėti savo kūdikius. Ar 
galima stebėtis, jog, jeigu 
gatvė užvaduoja kūdikiui 
motiną ir mokyklą, tie kūdi
kiai daugina skaičių jaunų 
piktadarių, kad demoraliza
cija ir piktadarystė su kiek
viena diena dauginas? Šian
dien niekas neklausia, ar 
darbininkų kūdikis nyksta 
ir žūva iš priežasties persi- 
dirbimo motinos, ar iš prie
žasties stokos išauklėjimo 
bei skurdo, vienok, kad mo
teris pradeda reikalauti 
joms, kaipo draugijos na
riams, baiso teisės, tai tuo
met jas siunčiame pildyt mo
terystės priedermes, kurių 
šiandien kapitalistiško surė- 
dvmo sutvertose apystovose 
pildyt negali.

Tečiaus greta tokių neti
kusių vyriškų reikalavimų, 
kurie reiškia tik apgynimą 
esančiojo pasikakinimo tuo- 
mi, kas egzistuoja, kįla tei
singi reikalavimai taip iš 
moterų, kaip ir iš vyrų pu
sės. Visųsvarbiausiu ir pra
kilniausiu yra reikalavimas 
laisvės ir lygybės visiems 
draugijos nariams.

Tasai, kuris niekuomi ne
prisideda prie gerovės drau
gijos, toj draugijoj yra ne
reikalingu ; kas draugijoje 
yra naudingiausiu tas joje 
lieka pirmuoju — kaipo pir
mas tarpe lygių sau draugi
jos narių. Visi privalo ben
drai dirbti dėl bendros gero
vės ir visi privalo lygiai nau
dotis vaisiais savo triūso.

Tie tai principai ir reika
lavimai, tai tikri veiksniai 
žmonių kultūros, tai pati 
kultūra, kuri nieko bendro 
neturi su šiandienine pluto- 
kratų pseudokultura, sto-
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vinčia ant perteklingumo j jimo 
prabangaus ir dykaduoniš- 
ko šiandieninės draugijos 
viršutinių sluogsnių gyveni
mo. Visa tai, ką šiandieni
nė kapitalistiškoji draugija 
su didžiu pasigyrimu veikia 
dėl žmonių švietimo, anaip
tol negalima nė lyginti prie 
to milžiniškšo nuveikimo, 
kokį atliko ir beapsistojimo 
atlieka šių dienų darbininki
škas judėjimas, auklėdamas 
ir šviesdamas liaudį, kad iš 
tų gyvenančiųjų beveik kaip 
gyvuliai vergų, iš tų bespė- 
kių, tamsių ir neturinčiųjų 
mažiausio supratimo, jog jie 
yra žmonėmis, lygiais vieš
pataujantiems, iš tų gyvų 
darbo mašinų, kad padarius 
žmones, suprantančius savo 
padėjimą ir savo vertybę 

i draugijos gyvenime; žmo
nes, žinančius, kad ne per 
nuolankų nusižeminimą, ne 
per išmaldavimą ir laižymą 
kojų darbdavio, bet per nuo
savą bendrą spėką ir klesinį 
solidariškųmą vien tik tega
li beabejojimo pagerinti sa
vo ekonominį padėjimą ir 
prašalinti visą tą piktą, ku
rį priperėjo ir peri kapitali
stiškoji sistema.

Negana to. Ant lauko

» smarkaus augimo, 
i griebiasi už pažabojimo bai
saus kapitalizmo ir šaukia 
(kaip antai Suv. Valstijose), 
kad įstatymais uždraustų 

j vaikams dirbti fabrikose, — 
nors ir nesiklausia, kas mai- 
tvs tuos išvarvtus iš dirbtu- 
vių kūdikius — kitur, kaip; 
antai Anglijoje ir Vokietijos 
daugelij valstijų, įvykdinta | 
valstybinį darbininkų svei
katos apsaugojimą, ligos ir 
senatvės apdraudimą. Per 
įvedimą valstybėse draugiji
nės politikos norėta sunai
kinti augantį darbininkiškos 
klesos savarankiškumo su
pratimą ir nedaleisti prole- 
tarijatui suprasti, jog darbi
ninkiškos klesos reikalai ne
priklauso nuo valstybės; ir 
kad buk darbininkiškos kle
sos išsiliuosavimas nepri
klauso vien nuo socijaldemo- 
kratijos, bet ir nuo valsty
bės. Tečiaus nežiūrint į tai, 
kokie buvo motivai valsty
bių politikos persikeitimo 
naudai darbininkų klesai — 
gana to, kad tos klesos rei
kalavimai verčia valstybes 
taikytis prie tų reikalavi
mų; savo žvėrišką, žmogžu
dišką ir vagilišką politiką 
daryti žmoniškesne, labiau 
atsakančia žmonijos kultu-

praktiškos socialės politikos ra; jr civilizacijai.
tas darbininkiškas judėji
mas užėmė jau pirmą vietą. 
Ir šiandien su proletarijato 
spėka turi skaitytis milijo
nines ginkluotų kareivių ar
mijas turinčios viešpatys
tės; noroms-nenoroms turi 
pildyti teisingus organizuo
to proletarijato reikalavi
mus. Ir kuomet kapitalisti
ški reikalai verste ver
čia viešpatystes griebtis už 
ginklo, kuomet Rusija ir 
Austrija į viena kitos pasie
nį pastato milijoninę armi
ją, kuomet Anglija pradeda 
mobilizuot savo kariškas 
spėkas, kuomet Francuzija 
ir Vokietija tik laukia pirmų 
šūvių tarp Rusijos ir Austri
jos, organizuotas pasaulio 
proletariatas reikalauja nu- 
siramint ir tos „galingosios 
viešpatijos” sudreba, prisi- 
mindamos sau revoliuciją.

Ir tai, ką šiandien valsty
bės daro dėl apdraudos dar
bininkų sveikatos ir senat
vės, daro vien todėl, kad prie 
to jas verčia reikalavimas 

i organizuotos darbininkų 
klesos, kuri, nežiūrint val
džių persekiojimo ir dvasiš
kuos keikimo, neapstoja sa
vo reikalavimų statyme, 
versdama valstybių parla
mentus svarstyti darbinin
kų klesos paduodamas drau
gijinio gyvenimo problemas. 
Ir šiandien šiek-tiek atidžiai 
pažvelgus į valstybių politi
ką ir pajieškojus tos politi
kos atsimainymo priežas
ties, noroms-nenoroms ir di
džiausiam darbininkiško ju
dėjimo priešui prisieina pri
pažinti, jog ta atmaina val
stybių politikoje įvyko, pasi- 
dėkojant vien darbininkiš
kos organizuotos klesos rei
kalavimams, kurių neišpil- 
dymas gręsia valstybėms 
liudnu likimu. Iš vienos pu
sės valstybes baugina tas, 
kad leidžiant begalo nepaža
botam kapitalizmui išnaudo
ti darbininkišką klesą, nean- 
rupinant darbininkų alga li
goje ir senatvėje, tautų puo
limas liks neišvengtinu; nes 
netik turi įvykti degeneraci
ja, tai yra sumažėjimas susi
tuokimų, pertai pasidaugi
nimas prostitucijos, ir su
mažėjimas gimimų, bet kū
dikiai nuo pat jauniausios 
savo jaunystės, besinuodin- 
dami fabrikų dulkėmis, į- 
gaudami ligų užmazgas, y- 
uač dusulio ir džiovos, pasi
liks netinkančiais tarnauti 
kariumenėj. ant kurios val
stybės galybė tik ir stovi. Iš 
kitos vėl pusės valstybės, bi
jodamos darbiinkiško judė-

Sumuštas Argumentas.
Stipriausis kunigų „argu

mentas” prieš bedievius iki 
šiol buvo tas, kad „žmogus 
netikintis į Dievą nė kiek 
nesiskiria nuo paprasto gy
vulio.”

Suprantama, kad su tokiu 
„argumentu” prieš išlavin
tą protą neatsilaikysi, bet 
tarp tamsių žmonelių jis ga
na gera musų kunigams at
spirtis.

Bet sykį taip pasitaikė, 
kad ir paprastas žmogelis, 
tik truputį apsiskaitęs, šį 
argumentą sumušė.

Buvo tai prakalbos. Kal- 
Į bėjo kunigas, du klerikai ir 
i da vienas svietiškas SLRKA 
šulas. Per visas prakalbas 
daugiausia garo duota so- 
cijalistams. Ant pabaigos, 
pakilo iš publikos žmogelis 
ir prašėsi balso. Pirmsėdis 
davė.

„Aš prašysiu kalbėtojų 
paaiškinimo, ar jie sutinka 
su dabartiniu darbininkų iš
naudojimu, ar ne?” užklau
sė žmogus. Atsistojo kuni
gas ir aiškino: „Męs nesu
tinkam. Bažnyčia daugiau
sia rūpinasi, kad panaikinus 
išnaudojimą.”

Žmogus atsikelia (ir vėl 
klausia: „Jeigu nesutinkat, 
tai kokiu budu manot tą iš
naudojimą panaikinti, jei 
socijalizmo nepripažįstat?”

Kunigas lyg susimaišė ir 
išpradžios nežinojo ką atsa
kyt. Bet atsiminęs viršmi- 
nėtą savo „argumentą,” nu
tarė išsisukti gudrybėmis ir 
pradėjo žaisti tučšiais žo
džiais, kad supainiojus tą 
žmogų ir visus klausytojus.

„O ar tamista tiki, kad y- 
ra Dievas?” užklausė kuni- 

’gas, vietoj atsakyti į pasta
tytą jam klausimą, žmogus 
ilgai nemislydamas, atker
ta: „Ne, netikiu.”

Kunigui, matyt, to tik ir 
reikėjo. Jam akįs taip ir nu-

* . Manė, kad čia galės 
■ „bedievį” gerai pašiepti, ir 
sako:

„Na, ar žinai, tamista, 
kad arklys netiki į Dievą?”

Kunigo šalininkai pradėjo 
jau ploti rankomis, o kuni
gas tik šypsojosi, kad jam 
taip lengvai pasisekė išvesti 
tą žmogelį į laukus. Maniau 
ir aš, kad musų „bedievis” 
jau nežinos ką atsakyt. Bet 
netaip buvo. Jis vėl atsike
lia ir visai šaltai sako:

„Taip, tėve dvasiškas, ar
klys į Dievą netiki; bet ar 
manot, kad jis dėl to yra ar
klys, kad jis netiki į Dievą? 
Visai ne. Jis arklys yra dėl 
to, kad jis jau gimė arkliu. 
Jus galit jį pakrikštyt ir iš
mokyt jį tikėjimo, bet avinė
lio iš jo vistiek nepadarysi
te — jis bus tikintis arklys.”

Tą pasakęs, žmogus ra
miai sau atsisėdo, o svetai
nėj suužė triukšmingas del
nų plojimas.

Kunigas pasiėmė skrybė
lę ir pasitraukė nuo pagrin- 

i dų. šykšna.
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Taigi darbininkiška orga
nizuota klesa liekasi pionie
rių kultūros. Darbininkiš
kas judėjimas per plėtojimą 
darbininkų klesinio suprati
mo ir per savo praktišką rei
kalavimą jau šiandien žmo
giškos vertybės atžvilgiu su
lyginus poną su darbininku. 
Iš senovės vergo-darbinin- 
ko, iš neturinčio jokios žmo
niškos vertybės žemės kni- 
sio, kurį kaip kirminą pono 
koja galėjo mindžioti, tas 
darbininkiškas organizavi
mas padarė valstybės pilie
ti, su kurio reikalavimu turi 
skaitytis valstybių parla
mentai ir jų politika. Ir tas 
darbininkiško judėjimo nu- 
veikimas kultūroj, žmonijosj ——. 
istorijoje yra gražiausiu ir’švito, 
skaisčiausiu punktu.

Bet tuo, kas yra nuveikta, 
darbininkiškoje klesa negali 
pasikakinti. Jos teisingi rei
kalavimai turi būti kuopla- 
čiausi nes jie yra akstinais 
stumenčiais priekyn žmoni
jos progresą, kultūrą ir civi
lizaciją.

J. B. Smelstorius.

KAS DARYT SD GIRTAIS.

Atstovas Buckley įnešė 
Massachusetts legislaturon 
bilių (sumanymą), kad gir
tų nevalia butų bausti. Po- 
licistas, pamatęs girtą, turi 
jį nuvesti nuovadan, o kada 
jis tenai išsipagirios — pa- 
leleisti.

Girtuoklystė yra liga, ku
rią valdžia turėtų gydyti, ne 
bausti. Ne moteriškė papil
do nuodėmę, kada ji nuo gė
rimo apsvaigsta, bet polici
ja, kuri tą moterį areštuoja 
ir baudžia.

Taip nurodo to sumany
mo autorius ir'keli da kiti.

Sumanymas teisingas ir 
liogiškas, tečiaus Bostono 
policijos viršininkui O’Mea- 
rai labai nepatiko ir jis dau- 
gausia prieš jį protestuoja.

Tam sumanymui priešin
gi ir kiti demokratai. Girdi, 
žmogus, kuris pasigeria, 
papildo piktadarystę prieš 
draugiją.

Bet užmiršta tie demo
kratai, kad visų pirmiausia 
jų draugiją reikia apkaltin
ti, kam ji tuos svaiginančius 
gėrimus platina. Reikia pa
smerkti tą, kas nuodus pla
tina, o ne tą, kas tais nuo
dais užsinuodija.

Kaip buvom jau rašę, au- 
gščiausis Idaho valstijos tei
smas pasmerkė 3 redakto
rius ant 10 dienų kalėjimo ir 
užmokėti po $500 bausmės 
pinigais už tai, kad minėti 
redaktoriai atspausdino sa
vo laikraštij Roosevelto kal
bą, kurioj Rooseveltas tą 
teismą aštriai kritikavo.

Dabar ”The Leader” pra
neša, kad nubausti redakto
riai savo bausmę užmokėjo 
variniais centais. Sukolek- 
tuota 150,000 centų, supilta 
juos į didelę skrynę ir nuve
žta į teismą. Kasieriui rei
kėjo visus tuos centus su- 
skaityt.



Žmogaus Išsivistymas
KELEIVIS

New Yorko streikuojantiems rubsiuv.
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Pagal Boelsche, Erheniusą ir kitus 
Sutaisė S. Michelsonas.

Bet jeigu męs grįšime į da gilesnę pra
eitį, męs pamatysim, jog tas skirtumas bus 
da didesnis. Štai męs nerandame iš senes
nių laikų jau jo kultūros pėdsakų. Kodėl? 
Todėl, kad, matomai, tas žmogus da jo
kios kultūros neturėjo, jis nemokėjo pada
ryti sau nė prasčiausio padargo, nė ginklo. 
Tas reiškia, kad jo kūnas buvo labai neto
bulas. Ledų gadynėje žmogus darydavo iš 
titnago sau ginklą, o vienok buvo tokio keis
to sudėjimo, su tokia plokščia galva, išsiki
šusiais antakiais ir žandais. Ant kiek tad 
žemesnio laipsnio kūno sudėjimą turėjo 
toks žmogus, kuris net akmens nemokėjo 
vartoti ?!

Žmogaus typas, einant vis tolyn atgal 
— nyksta — ir išsisklaido praeities tamso
je, kur pereina į visai nežinomą esybę, ku
rios pavidalą žodžiu „žmogus” negalima iš
aiškinti.

Pažvelgkim į pasaulį už milijonų metų 
atgal, apimkim minčia tą begalinę amžių ei
lę ir, pagal geležinių gamtos įstatymų, pra- 
tęskim tą laipsniškų persikeitimų retežį 
taip, kaip bėgį kokios nors žvaigždės, kuri 
iš tūlo punkto pradėjus tolydžio keliauja iš
kištu keliu.

Kada mintimi taip toli atsidūrėm, mus 
ima da didesnis žingeidumas ir noroms-ne
noroms kįla drąsus klausimas: kokioj gyvū
no formoj gyveno tasai keistas, pirmutinis 
žmogus? Koks sutvėrimas, kurio kaulus 
gal butų galima da surasti, galėjo būti tik
ruoju priešamžiniu jo prabočių?

Išėjimo kelią iš to painaus klausimo jau 
turime. Jau suradome — jei taip galima 
išsireikšti — iškištą liniją, kurioje yra įvy
kę augščiau minėti persikeitimai. Surado
me žmogų su žema kakta, išsikišusiu žandu 
ir susekėm, jog jis gyveno ledų gadynėj, o 
gal ir pirm jos. Taigi pabandykim, ar nega
lima bus eiti tuo pačiu keliu toliau?

Ant laimės męs čia turime da vieną 
faktą, kuriuo galima remtis daug tvirčiau, 
negu sveikiausiu spėjimu.

Kalbėjome apie Neanderthalinį žmogų 
ir kitus. Dabar eisime truputį toliau.

Graži sala Java nuo seniai jau žinoma 
dideliais vulkanų išsiveržimais. Jau trečio
jo skyriaus gadynėj vienas vulkanas tenai 
užbėrė didelį žemės plotą tokiais pat pele
nais, kaip kad Vezuvijus užbėrė romanų 
miestą Pompeii.

Tais pelenais liko užberta daugybė tuo
met gyvenusių sutvėrimų. Vėliau vanduo 
sunešė tuos pelenus su žuvusių gyvūnų kau
lais į vieną vietą. Toji vieta šiandien vadi
nasi Trinil. Kiaurai gi per vidurį tų pelenų 
plotą eina upė Bengavan. 1891 metais Ho- 
landijos daktaras Eugenijus Dubois iškasi- 
nėjo tos upės pakraščius ir rado daugybę 
senovės kaulų, ypatingai trečios gadynės 
žvėrių, kurių šiandien ant tos salos jau nė
ra, būtent dramblių ir hipopatamų. Bet 
tarp tų kaulų Dubois da rado šlaunies kau
lą, galvos kiaušą ir porą krūminių dantų 
kitokio sutvėrimo, kuris matyt tuose lai

kuose gyveno ir žuvo po vulkano pelenais 
toj pačioj katastrofoj.

Tasai sutvėrimas turėjo būt panašus 
į žmogų. Jis buvo žmogaus ūgio, o jo šlau
nies kaulai liudijo, kad jis vaikščiojo sta
čias. Skirtumo tarp jo ir žmogaus šlaunies 
kaulo beveik visai nesimatė ir nekurie žino
vai visai be svyravimo pripažino, kad tai 
žmogaus koja. Kitaip vienok buvo su jo 
galva. Kiaušas plokščias, be kaktos, su iš
sikišusiais guzais virš akių, kiaušas gi maž
daug panašus į tą, ką buvo iškastas Nean- 

’derthalije, apie ką jau sakėme augščiau. 
Vienok jis buvo jau daug žemesnio laipsnio 
ir greičiau panašus į beždžionės kiaušą, ne
gu į žmogaus. Buvo galima net nurodyti, 
prie kokios veislės ta beždžionė prigulėjo — 
tai prie gibonų, kurie gyvena pietų Azijoj. 
Gibonas stovi artimoj giminystėj su orang
utangu, gorila ir šimpanze. Vienok visos 
šiandien žinomos beždžionės yra daug ma
žesnės už tą ypatingą sutvėrimą iš Trinil. 
Atrastas kiaušas tečiaus buvo taip panašus Į 
į giboną, kad nekurie specijalistai stačiai 
pasakė, jog tai priešistoriškojo gibono gal
va, tik labai didelio gibono.

Bet neviskas tokį daleidimą patvirtino. 
Kiaušas liko pripiltas gipsu, kad išmatuo
ti, kiek tenai vietos galėjo būti smegenims. 
Gauta vidutinę skaitlinę tarp gorilos ir že
mesniojo laipsnio australiečio, bet daug di- yašįv g Ku^sas^k^Mltuiis^A ’ ll 
desnę, negu pas giboną. Kasgi tai galėjo montie’nė, K. Ananka, j. Barniškis, J. 

buti per sutvėrimas? Tmnetojai pasidali-. vertis, s. šopienė, f. Mažeika, k. 
• • • "i _ • v 11* i r ’ 1 fi r* T T? 11jo; vieni sake: Tai yra žmogus, labai pana-' J - - '
šus į giboną.” ”Tai yra gibonas, labai pana
šus į žmogų,” sakė kiti. Pats gi atradėjas 
Dubois pasirinko kelią per vidurį. Jis pa
vadino savo sutvėrimą Pitecantrophus, ar
ba, lietuviškai sakant, beždžionžmogiu.

Tas mokslinčių svyravimas spėjimuose 
mums yra ypatingai pamokinančiu. Tas pa
rodo, kad da trečiaeilėj gadynėj buvo sutvė
rimai tarp gibono ir žmogaus. Kuomet gal
vos kiaušas turėjo aiškius ženklus, kurie le
dų gadynės žmogų jau atskiria nuo musų 
gadynės žmogaus, tuo pačiu tarpu jis buvo 
artimas ir kitokiam typui — beždžionei. 
Tokiu budu musų tirinėjimas jau prieina 
prie pirmutinio tikslo: męs randam sutvėri- 

‘mą, kuriame slėpėsi pirmutinis žmogus, 
prie kurio męs priėjom eidami jo pėdomis 
atgal. Męs priėjom prie rubežiaus, už ku
rio žmogus išrodė visai kitaip, negu šian
dien.

O gal gilioj senovėj pati žmogaus pra
džia guli visai ne beždžionėj ?

Gal ir ne, bet tirinėjimas parodė, kad 
jis stovi labai artimoj giminystėj su bež
džione. Da 1735 metais Lineus padalijo 
gamtą į tris karalystes arba skyrius: 1 sky
rius mineralai, 2— augmenįs, ir 3— gyvū
nai. Kiekvienam skyriuje daiktus jis taip
gi sustatė į eilę pagal jų panašumą, kuris 
juos arčiau tarp savęs riša.

Darydamas tokį paskirstymą Lineus 
turėjo susidurti su klausimu: kur pa
dėti žmogų? Jis pastatė jį gyvūnų kara
lystėje, žinduolių eilėje, toj pačioj grupoj, 
kur beždžionės. Ir tai yra vienatinis liogiš- 
kas išėjimas. Žmogus nėra jokiu mineralu, 
bet gyvu sutvėrimu. Dėl maisto stokos jis 
miršta. Taigi jo buvimo forma yra tokia

(Toliaus bus).

LAFAYETTE, COLO.
Čionai paduodami tik vardai tų, ku

rie aukavo New Yorko streikui. Pi
nigai gi nusiųsti stačiai lietuvių strei- 
kierių iždininkui drg. P. Mačiui į 
Brooklyną. Aukavo šios ypatos: Ig. 
Paulukas $1.00; A. Lamont ir K. Gar- 
djurgis — po 50c.; P. Kunca 35c.; A. 
Norvilas, J. Rasonis, J. Norvilas, J. 
Varževičia, F. Šimkus, M. Bagdonie
nė, A. Jakavičia, F. Valas, K. Pazno- 
kas, V. Petkevičia, J Varževičia — po 
25c.; viso — $5.10; pasiuntimas 10c. 
Pasiųsta Streiko Komitetui $5.-00.

Klemensas Paznokas.

LACHINE, CANADA
Aukavo šie draugai: J. Lukošius 

$1.00; J. Meldeikis. K. Grigas, K. 
Rinkunas, V. Semenas, J. Semenas, J. 
Dunda—50c.; J. Bernatis, A. Dzvinis, 
D. Kazerskis, J. Pleskus — po 25c.; 
A. Jakubonis 10c.; sykiu — $5.10.

Pinigai pasiųsti "Keleivio” redak
cijai. Aukų rinkėjas J. Semenas.

i

Į

TEATRAS!
22 dieną Vasario {Feb. į, 1913 m.

t. y. Subatoj (Washingtono gimimo dienoj) 
L.S.S. 60 KUOPOS ARTISTAI

sulos labai juokingą Komediją, kokios Bosto
niečiams da neteko matyti ir girdėti, po vardu:

Visuomenės Atidai!
Nedėlioj, 3 vasario, laiky

tam D. L. K. Vytauto d-stės 
So. Bostone, susirinkime, 
tapo išrinkti p. Geležinis ir 
B. Stašis parinkt aukų New 
Yorko streikuojantiems 
rubsiuviams. Todėl atkrei
piame visuomenės atidą, 
kad tuodu vyru yra išsikimi 
ir malonėkit neatsisakvt su 
pagelba. KOMITETAS.

“VAGIS'’
c

JBį* DAHLGREN HALL, 
E IR SILVER STS., - - SOUTH BOSTONE, 

Salė bus atidaryta nuo 6 valandos vakare.
Perstatymas be galo juokingas. Juokai nuo 
pradžios iki galui. Po teatrui bus šokiai su 
skrajojančia krasa ir įvairiais palinksminimais.

Visi Bostono ir apielinkės lietuviai ketina 
būti; neatsilikit ir jus! Kviečia KOMITETAS.

Reikalingas kriaučius, 
mokantis dirbt vyriškus ko
tus. Geram kriaučiui gera 
mokestis. Tegul atsišaukia 
tuoj po adresu: (8)

P. A. YESHINSKAS 
96 Green street,

Worcester, Mass.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystes j- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai.

Paj ieškojimai
Pajieškau dėdės Rafolo Galumbau- 

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

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

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

Vaitiekus Leikauskas 
14 Ruelle Provincial off Dufresne 

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

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

Juozas Stančikas
29 Dean st., Norwood, Mass.

Pajieškau draugų Juozo ir Stasio 
Rusteikų, prieš metus gyveno Kanka- 
kee, III., prašau atsišaukti arba 
apie juos žino, pranešti šiuo adresu: 

W. Kalasauckas
Box 65, Royalton, III.

Pajieškau trijų draugų, Kazimiero 
j ir Jono Sauriokų ir Dominiko Josevi- 
! čiaus, visi Kauno gub., Ukmergės p., 
; Kupiškio par. Svidenų sod., Dom. Pa- 
| keuturių kaimo. Jie patįs ar žinan- 
j tieji apie juos malonės atsišaukti dėl 
; svarbaus reikalo.

Napoleonas Balčiūnas
■ 13 Knox st. Leuriston, Me.

Pajieškau brolio Juozo Barvido, iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės 
miesto, jis pats arba kas kitas teiksis 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Ona Barvid-Daniusevičienė
14 Hurlbard st., New Britain, Conn.

RUMFORD, ME.
Vasario 2 Lietuvių Ukėsų Kliubas 

iš kasos paskyrė $5.00 New Yorko 
streikuojantiems rubsiuviams ir LSS. 
kuopa $5.00. Renkant po stubas, au
kavo šie: S. Jankauskas, K. Pocius, 
F. Venskus, Z. Stelmokas — po $1; 
J. Klonas, K. Stasiulis, J. Vainoris, P. 
Rundulis, J. Motuzas, J. Galinauskis, 
I. Rindeika, I: Bonis, K. Navickis, K. 
Venskus, J. Venskus, K. Greves, J. Je- 
selskienė, J. Kundrotas, J. Rimbą, A. 
Vaišvilienė — po 50c.; C. A. Pijlomo- 
vejus 30c.; Z. Klovienė, J. Klovas, J. 
Rumbutis, J. Puplis, A. šlekienė, A. 
Samalius, J. Leigotas, O. Stelmokai- 
tė, P. Stasiulis, J. Povelinskis, J. Ku- 
rasi, J. Sadauskis, J. Mileris, K. Je- 
nulevičius, F. Yomantas, A. Zilevie- 

i nė, K. Vaišvilas, J. Bartašius, S. Bar- 
* A U i 4- T •»-c-o>4"z. A

! Ukmantavičia, J. Kazragis, F. 
, F. Mažeika, 

Piaulokienė, J. Bučonis, A. Bučonis, 
į A. Domeika — po 25c.; A. Jakštas, 
’ A. Bagdonas — po 20c., A. Bukaus
kienė, K. Stelmokaitė — po 15c., W. 
Barshajietis 13c.; W. Zaika, M. Rim
kus, J. Rimkus, J. Gailus, K. Stapo- 
nas, K. Zegelis, A. Paulauskis, A. 
Kuprinit. A. Korienė, A. Gudinavičia, 
J. želevič, P. Žilevičienė, A. Gečasa, A 
Zalinauskas, A. Albertas, S. Balevi- 
čia, J. Kasparavičia, A. Anluzienė, J. 
Janiašauskis, A. Stalpinas, K. Lauri
naitis — po 10c.; B. Šileika, J. Chbe- 
lis, J. Benevičius, F. Jonaitis, A. Nor
kienė, T. Stasiulis —po 5c. Išviso— 
$34.63. Atėmus pasiuntimo lėšas lie
ka $34.46. S. Jankauskas.

PASSAIC, N. J.
Sukolektuota per LSS. 45 kp. na

rus P. Gilių ir J. Sabaliauską. Auka
vo: P. Gilius, J. Sabaliauskas, S. Pau
ža, P. Danevičia — Po $1.00; P. Nor
kus, A. Stasioniutė, P. Lakevičius, P. 
Kersevičiutė, A. Rėklys, P. Sakataus- 
kas, O. Danskevičiutė, J. Stankevi
čius, T. Šimkus — po 50c.; V. Norkie
nė, P. Iškauskas, M. Bartuškienė, M. 
Gerulskiutė, K. Reimonienė, O. Kava
liauskienė, M. Zanavičienė, J. Cilin- 
čevičius, A. Krovelskis, A. Gavelis, J. 
Linonis, J. Ignotavičius, J. Gilius — 
po 25c.; A. Laukaitis 15c; J. Balsuke- 
vičius 10c.; viso — $12.00.

RAYMOND, WASH.
26 sausio, A. Striogo su K. Darni- 

taitės vestuvėse A. Vaičiūnas surinko 
New Yorko streikieriams $10 aukų. 
Aukautojų vardai: J. Kepurutis, J. 
Poviliūnas, M. Tenausky, K. Baranau
skas ir A. šašiunas — po $1.00; A. 
Vaičiūnas, G. Kizis, K. Malickas, J. 
Malinskas, K. Poviliūnas, P. Gvoz- 
das, A. Sabaliauskas ir A. Strioga — 
po 50c.; K. Seredžius, M. Seredžius, 
M. Bitinas ir K. Krikštaponis — po 
25c.; viso labo — $10. Pinigus pa
siunčiu "Keleivio” red. Tariam ačiū 
visiems aukavusiems. Ant. Vaičiūnas.

Pinigai gauti. ”Kel.” Redakcija.

BRIGHTON, MASS.
L. Grikštas $2.35.; A. Bušiunas 50c. 

A. Balsis, J. Kūgis, A. Juzunas, J. 
Adomavičia — po 25c., Juškonis 5c.; 
per M. Poškaitį iš Cambridge, Mass., 
65c.; viso — $4.55.

šelpimo Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.
Aukos surinktos per LSS. 83 kp. 

Brooklyne per Mačio prakalbas auka
vo šie: A. Urbonas $1.00; J. Šamas, 
J. Skirmontas — po 50c.; A. Baltai- 
tis, K. Baltaitienė, S. čekauskas, K. 
Repečka, J. Narkunas, J. Baltrušai
tis, A. Spačius, J. Papauris, P. Repe
čka, J. Mateika, J. Laučiskis, K. Ba- 
čiunas, A. Bačkauskas, P. Tačkaus- 
kas, A. Amuškevičia — po 25c.; viso 
— $6.80.

Brooklyne — Aleks. Strumskis —30c.

Newark, N. J. B. Kareiva — 25c.

THOMAS, W. VA.
Per J. Preikšą; aukavo šie: 

drisas $1.00; J. J. Preikšas, 
Preikšas. S. Josevič — po 50c.; M. 
Baitis, J. šližaitis, J. Lekauzas, M. 
Trumpikas po 25c.; J. Paulikas 10c. 
viso — $3.60.

M.
J. M.

En-

CHERRY, ILL.
Nuo šv. Juozapo draugystės, per J. 

Kaminską ir M. Batutį — $4.40.

BROOKLYN, N. Y.
Per susirinkimą "Liet. Kel. Pašel- 

pos Draugystės,” aukavo šios ypatos: 
M. A. Liberis ir F. Deveikis — po $1; 
J. Shenteris 50c.; J. Deveikis, J. Dil
ba, P. Pudikaitė, R. Sabikė, A. Juod- 
viršaitė, A. Akstinaitė, T. Laurinai- 
čiutė ir Deveikiutė — po 25c.; K. 
Kraujalis 10c.; viso — $4.60.

Šelpimo Komit. pirm. J. Buchinsky, 
Sekr. A. Lelis, Kas. P. Mačys.

Reikalingas PARTNERIS
Turintis kiek pinigų ir norintis pra

dėt biznį iš pusės, lai kreipiasi žemiau 
paduotu antraušu. Aš esu kurpius 
ir kurpiu taisymo biznį noriu prapla
tinti. Vienam persunku. Turiu ge
ra vietą, renda pigi. Jauną vyrą ap
siimu į trumpą laiką išmokint amato.

JONAS TELLAISHA
104 — 4th avė Rockford, III.

Pajieškau pusbrolio Andriaus Pūko 
ir dėdžių Adomo ir Antano Kaspara
vičių, visi iš Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Daukšių kaimo, jie patįs malo
nės atsišaukti arba žinantieji apie 
juos teiksis pranešti.

Juozas Kasparavičius
167 W 8th st., S. Boston, Mass.

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

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

Pajieškau draugų Petro Paculevi- 
čiaus ir Mateušo Kvederos, abudu Su
valkų gub., Seinų pav., Veisių gmino, 
Petras gyveno apie Wilkes-Barre, Pa. 
o Mateušas Waukegan, III., jie patįs 
arba žinantieji apie juos meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

Andrius Skovronaitis
P. O. F., Royalton, III.

Pajieškau Kazimiero Kaltavičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Šiaulėnų vo- 
last., Spičių sod., apie 3 metai kaip 
Amerikoj, vidutiniško budo, biskj į- 
traukęs galvą į pečius, metai laiko 
kaip prasišalino iš Worcester, Mass.. 
Kas tokį patėmįs, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkingas.

Povilas šiušąs
26 Edgeworth st., Worcester ,Mass.

Pajieškau Mikolo Ruzgio, Kauno g. 
Šiaulių pav., Triškių miestelio. Ke
turi metai kaip Amerikoj; sykį gyve
no Baltimorėj. Dabar atvažiavo jo 
tėvas ir nori su juo susižinoti. Kas 
anie jį žino arba jis pats teiksis at
sišaukti šiuo adresu:

L. Ruzgis
52 Green st. Stoughton ,Mass.

Paiieškau p-lės Petronės Lipskai- 
tės, Kauno gub., Telšių pav., Alsėdžių 
par.. girdėjau gyveno Philadelphijoj, 
meldžiu jos pačios atsišaukti arba ži
nančių apie ja pranešti šiuo adresu: 

John Yundulas
2006 W. Austin avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Klemenso 
Petronies, trįs metai kaip iš Lietuvos, 
iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Any
kščių par., Penenų kaimo; jis pats ar 
žinantieji apie jį malonės atsišaukt: 

Jurgis Kirkus
Box 7, Coketon, W. Va.

Pajieškau pusbrolio Simano Jurk- 
šaičio, Kauno gub. ir pav., Velionos 
vai., Grauženų kaimo, meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių apie jį 
atsiliepti šiuo adresu:

Kazimieras Laksevičia
Box 341 Long Island, N. Y.

Pajieškau draugų Andriaus Bizoko 
ir Petro Vidonies, turiu su jais svar
bų reikalą ir meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba žinančių apie juos pra
nešti šiuo antrašu:

J. A. Vaitekūnas
12 Sawtell avė., Montello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Andriaus Rė
kučio, girdėjau atkeliavo iš Lietuvos 
ir gyvena aplink New Yorką, jis pats 
arba žinantieji meldžiu atsisaukt.

A. Matikonis
2020 Fallet et., S. W. Cleveland Ohio.

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

Kazimieras Ketvirtis
1704 Enclid avė., Marion, Md.

Pajieškau brolio Juozo Masteikos, 
Klangių kaimo, Svetušinos gm., Nau
miesčio pav., Suvalkų gub. Girdėjau 
gyvena apie Kingston, Pa. Aš ką tik 
dabar atvažiavau į Amerika ir turiu 
daug ką jam pranešti, todėl meldžiu 
atsišaukti jį patį arba žinančių pra
nešti.

Antanas Masteika 
15 Colton st., So. Boston,

[8]

Mass.

JuozoPajieškau draugų Jono ir 
Povilaičių, abudu Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Plokščių gm., Jotiškių 
kaimo, prieš 6 metais gyveno Grand 
Rapids, Mich., o paskui išvažiavo į 
Brockton, Mass. Meldžiu jų pačių 
atsišaukti, ar žinančių apie juos pra
nešti šiuo adresu:

I. Jankauskas 
1050 Muskegon avenue,

Grand Rapids, Michigan,

Pajieškau pusbrolių Jono Paleco ir 
Petro Valašino ir pusseserių Onos 
ir Magdelenos Valašinaičių, prieš du 
metu gvveno Philadelphijoj. Meldžiu 
atsišaukti patįs, arba kas apie juos 
žinote, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Valašinas 
4418 S. Hermitage avė. Chicago, III.

Pajieškau draugų Antano Kučins
ko, Antano šabos, Stanislovo Barta- 
šiaus ir Petro, Bartašiaus sunaus, vi
si Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
vol., Skačių sod., gyveno Mt. Carmel, 
’a., meldžiu kas žinote duoti žinią ar
ia jie patįs lai atsišaukia.

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

Pajieškau draugo Aleko Limuntos, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų pa
rap. ir miesto, jis pats arba kas kitas 
teiksis atsišaukti nes turiu svarbų 
reikalą.

Antanas Ivanauskas
2 Newbury st., Auburn, Maine.
-k ~ ‘ - 1 L — —I _ HM

Draugysčių reikalai
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 

Town of Lake, Chicago, 11L 
ADMINISTARCIJA: 

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

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

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

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

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.

nt
I1L

I1L

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, I1L

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas,

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

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

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

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

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

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

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

LINKSMAS VAKARAS-
Parengtas Laisvos Jaunuomenės 

Choro nedėlioj, 16 Vasario (Feb.), ’13, 
FREIHEIT TURNER SVET^ 3417 S. 
Haisted st., CHICAGO, ILL. Durįs at
sidarys 3 vai. po piet, programas pra
sidės lygiai 4 vai. Įžanga 25c. ypatai. 
Šio vakaro programe dalyvaus vi
siems gerai žinomi Chicagos artistai, 
kaip tai: M. Dundulienė, J. Uktvens, 
J. Buragas, A. Dunduliutė, M. Galin- 
skaitė, Latvių ir Laisv. Jaun. Chorai, 
Rusų "trio” ir kiti. Bus geri mono
logai, deklamacijos, dainos, duetai, so
lo, lekiojanti krasa su išlaimėjimu 
auksinės "broškos,” paaukautos per 
B. K. Radzevicz & Gerdwain, 3212 S. 
Haisted st. Brošką galima matyti 
lenge jų krautuvės. Po visam balius.

Kviečia visus KOMITETAS.
VIEŠOS PRAKALBOS!
Su dainomis ir deklamacijomis pa

rengtos ant TOWN of LAKE per 8-tą 
Rajoną L. S. S. A., Nedėlioj, 16 Vasa
rio (Feb.), ’13, D A VIS SQUERE Sve
tainėj, 45-ta ir Marshfield ave^ pra
džia 2 vai. po pietų. įžanga dykai. 
Kviečiame visus Town of Lake lietu
vius darbininkus ir darbininkes atsi
lankyti ant viršminėtų prakalbų.

8-to Rajono LSS9. KOMITETAS.

Parsiduoda
Groserštoris ir Bučernė
Biznis yra varomas jau 10 metų, 

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

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

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

THE SHl'KIS PHOTO STUDIO 
18-20 E. Market st. Wilkes-Barre Pa.

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

tas seno ir naujo testamento, lietuviš
ka kalba parašytas išnaujo peržiūrė
tas (lotiniškomis raidėmis) Berline, 
1908 m., pusi. 848 ir 279, viso 1127.
. Aplaikiau iš Europos labai daug 
knygų, bet dėl stokos vietos nėra kur 
sutalpinti. Todėl pasiružau išparduo
ti Bibliją po $1.25, nors ji kaštuoja 
$3.00. Už taip pigią kainą bus par
duodama tiktai per trumpą laiką, vė
liau gi bus brangesnė. Malonėkit pa
siskubinti nusipirkti. Aresas: [101

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

Reikalingas Barzdaskutis
Vieta atsakanti geram vy
rui, darbas ant visados, mo
kestis gera, kreipkitės šiuo 
adresu:

S. VILKAITIS
Cor. Bank and Riverside st. 

WATERBURY>€ONN.



6 KELEIVIS

HūMORISTKAl-kJ:

i

Mainykim
:, aš tau duosiu 

kupetą šieno, o tu man duok 
arklį.

— Na, o ką aš veiksiu su 
šienu, atidavęs tau arklį?

— Nugi aš tau arklį pa
skolinsiu, kol jis šieną suės.

Turit atsimint
Moteriškė: — Manau, jog 

daktaras imat gerus pini
gus už gydymą turčiaus 
Brown’o vaiko?

Daktaras: — Taip, gerus. 
Vienok, kodėl tamista klau
siat?

Moteriškė:
manau, jog daktaras turi 
atsiminti, kad tai mano sū
nūs jam galvą pramušė.

Dėlto, kad

Redakcijos atsakymai ' veikimo reikalingumą su- ?
1 į prasdami, pasidarbuokit, 5 

suvienykit jaunuomenę dar
F. J. Levmskui. — Jus ap- ban jr visi veikit, o tada ne

rašytas sunkumas ir vargas j veikiančius galėsit ir papei-

l

Kur jis gavo?
Vaikas: — Tėte, kam pri

guli ši žemė?
Tėvas: — Nugi man, sū

nau mano.
Vaikas: — Kur tu ją ga

vai, tete?
Tėvas: — Aš nupirkau ją 

nuo vieno žmogaus.
Vaikas: 

žmogus ją gavo?
Tėvas: — Paliko jam jo 

tėvas. Na, eik sau ir dau
giau neklausinėk.

Vaikas: — Tėveli, pasa
kyk, kurgi jo tėvas ją gavo?

Tėvas: — Tėvukas jam 
paliko. Ir dabar eik pas ma
iną ir daugiau neklausinėk!

Vaikas: — Bet, tėveli, aš 
norėčiau žinot, kur jo tė
vukas ją gavo?

Tėvas: — Dievas jam da-i 
vė, supranti?

Vaikas: — Tai kodėl Die
vas visiems nedavė po far- 
mą, tėte?

Tėvas:
Vaikas: — Aš, tėte, ma

nau, kad jo tėvukas farmą 
nuo Dievo pavogė.

v • _ *

Tete, o kur tas

Aš nežinau.

Vistiek prigavo
— Klausyk. Pasakyk man 

ar gali atsakyti į šį klausi
mą?

— Gerai.
— Asilas buvo pririštas 

prie virvės 6 pėdų ilgio; 18 
pėdų nuo šieno kupetos. 
Kaip jis priėjo prie šieno?

— Aš žinau. Tu manai, 
kad aš sakysiu, kad negaliu, 
o tu sakysi, kad ir asilas ne
galėjo.

— O ne, visai ne. Asilas 
priėjo Drie šieno ir suėdė.

— Kaip tai? Juk tu sa
kei, kad asilas buvo pririš
tas prie virvės.

— Žinoma, kad buvo pri
rištas prie virvės, bet vir
vė nebuvo prie nieko pririš
ta.

Negalima
— Ką tu ten skaitai, vai

keli?
— Nugi knygą apie vieną 

vyrą ir moterį, kurie apsiže- 
niję visą gyvenimą praleido 
laimingai.

— Melagvstė vaikeli! Tai 
negalimas daiktas.

I

i

Pirm ištekėjimo
Pranas:—Skaudžiaus 

ti pirm ištekėjimo nupirko 
jam prezento ant Kalėdų 
knygą, užvardintą „Tikras 
Inteligentas,” na, o po ište
kėjimui, ant kitų Kalėdų ji 
nupirko taipgi knygą, tik
tai užvardijimas labai sky
rėsi nuo pirmosios. Ši bu
vo užvardinta „Gyvulis, ku
rį aš lavinu.”

pa-

• v

Pašauks tėvą
Jis: — Jei aš tave pabu

čiuočiau, ką tu darytum?
Ji: — Aš tėvą pašaukčiau.
Jis: — Na, tai nebučiuo

siu...
Ji: — Bet... tėvas Pary

žiuj...

GERIAUSIA AKU ŠERK ATelephone So. Boston. 845 M.

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

Valandų*:
Nuo 12»2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki S vai. po pietų.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

3 WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Balti mere, Md. 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

iš priežasties, kad joks ku-' 
nigas nenorėjo krikštyti jū
sų kūdikį be reikalaujamo 
užmokesčio, į 
pažiūrų žmones neras jo
kios užuojautos, nes žinoma,1 
kad be vieno skatiko galėjot 
patįs įvardint savo kūdikį, o 
gimimo metriką padaryti 
miesto raštinėj.

Naujam Nariui. — „ke
leivio” skaitytojams priva
lo rūpėti darbininkiško ju-j 
dėjimo bei kultūriško visuo-' 
menės veikimo reikalai. Pa-' 
rapijos mus neapeina. Kas 
nori nešioti retežį ant kak-; 
lo, te sau dedasi. Protaujan
tis žmogus parapijų bent 
musų dienose jau nebetvers. |

S. B—ui. — Tyrai priva- 
tiški ypatų santikiai netin
ka skelbti laikraščiuose. Ta
mistos korespondencijos iš 
tos priežasties netalpiname.

Mergos vaikui. — Parapi
jonų vaidai prasidėjusieji 
susirinkime, o užsibaigę 
smuklėje, ypač kad nežinia 
už ką, visai visuomenę nein
teresuoja.

Jonui Smitui. —Tokia pat 
korespondencija pirmiau 
priduota, todėl tamistos jau 
nesunaudosime.

Ten buvusiam. — Apie tai 
jau buvo rašytu kitų kores
pondentų iš Chicagos, ne
verta kartoti.

Lietuvos jaunikaičiui. — 
Iš tamistos - korespondenci- i 
jos negalime suprasti, ką iš
tikrųjų norit pasakyti. Kad 
jaunimas veiktų, tai jus to

j

Gerai atsikirto
— Pasakyk, ko tu nuola-, 

tos po tą miestą trankaisi? 
— sako pati savo vyrui. — 
Juk atsimink, kad ir čeve- 
rvkai plyšta... Apie tai ir 
nepagalvoji; tartum ant 
gatvės juos butum radęs.

— 0 tu, mano mieloji, — 
sako vyras — nuolatos ant 
manęs rėki ir rėki, tartum 
savo liežuvį ant lioterijos 
butum ištraukus.
Keistas saulės nusileidimas

Farmeris išvažiavo sykį 
atlankyt savo dėdę, seną ka
reivį, kuris gyveno tam tik
rose valdžios kazarmėse. 
Saulei leidžiantis pasigirdo 
suvis iš kanuoles.

— Ką tas reiškia? 
šokęs su nuoganda farmeris 
užklausė.

— Tai saulė nusileido — 
paaiškino jam senas karei
vis.

— Keista, — patėmijo su
simaišęs farmeris. — Pas 
mus, ant farmos, saulė nie
kad tokio triukšmo nedaro.

pa-

kti. Visupirma reikia pa 
čiam veikti.

Teisybės apginėjui. — Tr.
pas laisvesnių mįsta norite savo atsakymu

apvalyti savo vardą, tuo 
tarpu po atsakymu to tikro 
savo vardo nepadedat, o to
dėl čia tik tuščias ir begali
nis ginčas gali būti. Iš tos 
priežasties tamistos atsaky
mo „teisybės j ieškotojui” 
netalpinome.

M. S—iui
nierių neužsimoka rašyt, 
gaila vietos; už kitas žinu
tes, ypač streiko bėgį, labai 
ačiū.

J. K. Berbylui. — Ačiū už 
korespondencijas; sunaudo
sime abidvi. Rašinėkit tan
kiau, nes rašot labai gerai.

K. Paznokui. 
korespondenciją gavom; pa
talpinsime tik tai tą, kas pa
lyti darbininkų kovą toli
muose Vakaruose; kitką 
prisieis išleisti, nes neturim 
tiek daug vietos.

Tirinėtojui. — Rašo vi
saip: Vilkmergė ir Ukmer
gė, bet teisingiau, rodos, 
bus Vilkmergė, nes rusų u 
lenkų kalbose (Vilkomir ir 
Wilkomierz) taipgi žodžio 
šakniję matome ”vilk—■”. 
Tarp žmonių yra padavi
mas, buk toj vietoj kadaise 
vilkai merginą suėdę iš čia 
ir „Vilkmergė.” Kiti var
dai, kaip „Šiaulių bulius” ir 
„Raseinių Magdė” mums 
nežinomi.

i J. S. — Gyventojais skai- 
Įtosi kiekviena ypata.

Apie misi jo

Tamistos

f

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

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

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

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

——— t 
Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot j Lietuvą,' 
Kreipkitės prie lietuvio agento, o 

'visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS, 
lS6E.Chapel st.. New Haven,Conn.

Telefonai 14M—•.
VboH patarimai valaaL

i

John E. noian
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

. kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

L—

įdėk numarus nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj 
j ratelius, kad pridedant kožnoje kertėje iš- O eitų 20. Išrištą, uždavinį prisiųsk sykiu su 
50 c. krasos ženkleliais, o gausi šita puikų 
AUTOMATINĮ BANK-LAIKRODĮ, vertą 
$10., už kurį aplaikydams užmokėsi tik S5? 
Viduje laikrodžio rasi didelę netikėtinybę, ^5 kas turi didelę vertę ir kiekvienam yra rei- 
kalinga.

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

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

MtNS IN CORRORE SANO

i Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas

!

j

Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai.

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

VYRAI teip ir MOTERĮS.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k26m“y 
oū ' TON, M ASS

■ %

Visai ne
Antanas: — Gerą dieną, 

Jonai. Nemačiau tavęs taip 1 
ilgai. Kaip gyvenasi ženo- 
tam?

Jonas: — Ženoto gyveni
mas yra labai brangus sma
gumas. Kad aš bučiau žino
jęs. jog man reikės mokėti 
tokias bilas už pačios skry
bėles —

— Tai butum velyk likęs 
senas singelis?

— Visai ne. Aš bučiau ap- 
siženijęs su skrybėlių dirbė
ja.

Ar pyko?
— Ar tavo pačios tėvas 

supvko. kaip tu paprašei jos 
rankos?

— Žinoma, jis ko nenu
kratė man rankos sveikin
damas „iš piktumo.”

Kodėl gaidys gieda užsi
merkęs?

Todėl, kad jis iš atminties 
moka.

Literatai
— Iš ko tamista gyveni?
— Iš rašinėjimų.
— Oooo! tai smagu su ta

mista susipažinti. Aš irgi, 
taip sakant, literatas... O ką 
tamista daugiausia rašinė- 
jat: beletristiką, dramas, 
feljetonus, knygas, ar šiaip 
tik žurnalistika užsiimat?

Atsakymo nėra.
— Na, tai ką gi tamista 

rasinė jat?
— O, nieko tokio... porą 

laiškų parašau vyrui kas 
mėnesį, kad pinigų prisiųs
tų...

— Ach. taip?!... Tai tami- 
j sta ir vedusi ?

— Taip.
— Na, tai sudiev.
Išmintingas patarimas
Riebi moteriškė: —Ar ne- 

: matei tamista kur mano šu
nelio?

Praeivis: — Ar ištikrųjų 
tamista pametei tą išmin
tingą gyvūną?

Moteris: — Pamečiau, pa
mečiau...

Praeivis: — Na. tai užeik 
tamista šiton restauracijon 
ir užsisakyk šmotą dešros, 
o ?al ji tamistą pamačius ir 
sulos. -

I

I

T! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa- 
vojus netik visam kūnui Ix*i sveikatai, bet ir protui; dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
arš.au kaip numirt.

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

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

net gyvastį.

PROFESIONAL1S DAKTARAS PH. M. KL1NIKO 
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet ir užsisenėjusias ligas ir ne* 
tas. kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudeji- 
nas-gumas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nu bėgi mus nuosaužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusią ligą, nuo peršalimo 
teipat kosėji if skrepiiuoji. sunku aut krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRA! teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kallioje asabiška i arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj—apturėsite tikrą page'bą. tik visada reikia isitemyt adresą arba 

rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
Ii 17 Walnut St. Philadelphia, Pa.

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

SKAITYK knygą “DAKTARAS": ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės modų, lietuviai išsinešiojo. Knygą"DAKTA- 
RAS" kiekvienas gal i apturėt. kuris tik prisius savo aiškiai parašytą adresą ir kelias štampas 
už prisinntimą Piiiladeiphios M. Klinikui, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiądien dovanai.

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

Reikalaukite tuojaus.

J P Tmnila 822 Washington St. ei • lUlUlld, bosTOIN. MASS:

t

50c. 
50c.

25c.

..$1.00 
. . .75
ir 1.00 
ir 1.00

ir __

10c. ir 100

s arba Exp< 
plaukų žilinto 
Renmatizmo.. 
lytiškų ligų 
dusulio.. . . 
kirmėlių.. .

50
50
.50

bRANG1AUS!S UOGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir- turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brocklyr.e-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. Tarne kitų antickos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stipt intojas. 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio............. ...
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

Nuo palvos skandėjimo.IOe.
Nuo kojų nuoskaudų
Nuo dantų gėlimo. 
Nuo peršalimo.........
Plaukų stiprintojas.
Linimen 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška oMis 
Nuo viduriavimo. . 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

IOc.

:5c.
dleris

. .5Cc. ir 1.00 
ir 1.00

Skilvinės proškos__ ... .
Pigulkos dėl kepenų......................25
Blakių naikintojas..........................10
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Anatarinas plovimui........ .  .25
Nuo kojų prakaitavimo................25
Gydanti mostis................................50
Antiseptiškas muilas......................25
Gumbo lašai...................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais“^® 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiek,™,
S89 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga.vės Brooklyn, N. Y.
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ir bau- bo, arba apšmeižš jus, na ir| jei niekas neprotestuotų,
Ti™.. džia tik kriminalistus. Pa- pamėginkite jus pasiskųsti i jeigu liaudis nepasipriešin-liesu patarimai. Skolinimas pinigų yra * * * A > - • • -

F. J. Bagočius. 2. Valdžia jieško

civi-
* —

KLAUSIMAI
1. Jeigu kuris vaikinas y- 

ra išėjęs keliais metais pirm 
kariumenės į svetimą vieš
patystę ir pargrįžtų už pora 
metų vėliau, ar už tai nuo 
Rusijos valdžios nebūtų jo
kios bausmės?

2. Katras yra išbėgęs be 
gubersko pasporto ir vald
žia žinodama , kiek metų 
prabuvo svetimoj šalij (jog 
nepribuvo ant laiko kanu- 
menėn), ar už tai nereika
laus mokėt, kaipo už guber- 
ską pasportą?

3. Kaip geriau padaryti: 
ar grįžti į Rusiją, imti kar
dą ir lavintis žmogžudystės, 
amato, ar suvisai išsižadėti 
savo gimtinės krašto?

4. Iš kur pirmutinė gyvy
bė atsirado šiam pasaulije?

5. Kas tai yra hipnotiz
mas?

6. Argi kame yra naudin
gas tas mokslas, hipnotiz
mas? P. Kutra.

ATSAKYMAI
1. Pagal ”Svodą Ugolov-

nych Zakonov, Tom XV, 
Čast I, Statja 508,” sugrįžęs 
pabėgėlis yra imamas į ka- 
riumenę ir turi tarnauti tū
lą laiką, pagal ”načalniko” 
nužiūrėjimą, po disciplinine 
priežiūra. Jei toks žmogus 
netiktų į kariumenę, ji gali 
padėt nedaugiau kaip 3 są- 
vaitėms po areštu. j

2. Jei valdžia darytų tar- mas į draugystę, priima jos 
dymą, tai be pasporto pra- konstituciją, ir turi pildyti

1 ____ v T • 1

visuomenei apie tai per tuos 
liškas dalykas ir valdžia į nebedieviškus laikraščius — 
tokius dalykus visai nesi- per laikraščius grynai tau- 
maišo. Jei koks klausimas | tiškus arba bažnytinius. Pa- 
ar nesusipratimas tarp 
žmonių kaslink skolos iškį- 
la, valdžios teismas išriša 
disputą, bet jokių bausmių 
už neatidavimą skolos nėra.

KLAUSIMAI
1. Ar pašelpinė draugystė 

gali gyvuot be čarterio, ir 
prašalintas jos narys ar ga
li skųst į teismą?

2. Ar draugystė gali atsi
sakyt mokėt nariui pašelpą 
už nepildymą bažnytinių a- 
peigų, ir apskundus ją už 
tai, ar galima ką gaut?

3. Prisirašant į draugystę 
ar reikia sakyt, jog nepildy
si bažnytinių apeigų pagal 
konstituciją?

P. Petronis. 
ATSAKYMAI

1. Draugystė gali gyvuot 
ir be čarterio, tik skund- 
žiant negalima skųst drau
gystę, nes pagal įstatymų, 
tokios nėra; tuomet jau rei
kia skųst visus jos narius, o 
tas yra sunku. Bet apskun
dus galima gaut taip pat, 
jei yra už ką, kaip ir nuo 
draugystės, turinčios čarte- 
rį.

2. Jei bažnytines apeigos 
yra konstitucijoj, ir tas pa
ragrafas nėra atšauktas, 
nariai turi pildyt, arba tro- 
tyt tiesas. Narys, pristoda-

I

gyvenęs žmogus turėtų už- 
simokėt po 15 rub. už kiek
vieną pusmetį, arba jo dalį, 
užrubežije pragyventą. Vie
nok labai retai tokie išjieš- 
kojimai yra daromi.

3. Ar grįžšt, ar ne, pri
klauso nuo žmogaus palin
kimų. Manding, geriau ne
grįžti.

4. Iš kur gyvybė atsirado, 
teologai greit atsako: Die
vas sutvėrė. Suprantama, 
toks atsakymas tinka tik
kūdikiams. Mokslinčiai gi 

tirinėja tą klausimą nuo
dugniai, ir čia nėra vietos jį 
gvildent. Dabar "Keleivij” 
eina raštas "Žmogaus Išsi
vystymas.” Šekit jį, jis iš
aiškins daugelį klausimų, 
arba nusipirkit knygutį 
"Paėjimas Organiško Svie
to," 40c.

5. Hipnot;zmas yra moks
las hypnotiškos phenome- 
nos. gvildenantis nepapras
tą, į miegą panašų, kūno ir 
proto stovį, pagamintą per 
įtekme kitos ypatos.

6. Kaip ir kiti mokslai, hi
pnotizmas yra naudingas, 
nors materijališkos vertės 
jis da neturi. Mėginama jį 
pritaikyt prie gydymo, t£ 
čiaus labai pageidaujamų 
pasekmių jis da neatnešė. 
Jei mokinsitės, mokinkitės 
iš knygos, ne nuo paprastų 
šiulerių, talpinančių dide
lius apgarsinimus Ameriko
niškuose laikraščiuose.

visus jos reikalavimus, arba 
papult po ten nurodyta bau
sme.

3. Sakymas, kad nepildv- 
si bažnytinių apeigų, nieko 
negelbsti. Jei pristoji i drau
gystę, reiškia ipso facta, 
kad priėmei jos konstituci
ją. Jei konstitucija nepa
tinka, nereikia rašytis j to- 
kią draugystę.
PADĖKA Iš LIETUVOS

Siunčiu širdingą ačiū savo 
draugui Jurgiui Grigui, ku
ris iškeliavęs iš Lietuvos ne
užmiršo musų; per ištisus 
metus siuntė iš Amerikos 
''Keleivį” ir ”Kovą.” Ačiū 
tiems laikraščiams, turėjom 
netik ką pasiskaityti, bet ir 
daug ko naujo dasižinojom. 
Perskaitę dalijomės su kai
mynais.

Draugai Amerikiečiai! 
Jeigu Jus visi pradėtumet 
"aip siuntinėti saviems iš A- 
•nerikos laikraščius, Jus 
^au? nuveiktumet musų tė
vynės apšvietimui.

A. B—dis.
Gudrunai, Kauno gub.

Kodėl aš “Keleivį” skaitau 
ir kitus raginu.

KLAUSIMAI
1. Jei žmogus paskolina 

kitam pinigus ir duoda ki
tus brangius daiktus be raš
to ir liudininkų, o ta antroji 
ypata su pinigais ir daiktais 
išsikrausto į kitą valstiją, 
ar galima priverst ją sugra
žint skolą?

2. Ar valdžia, pranešus, 
sujieškos tokį pabėgėlį ir 
kokia bausmė už tokį prasi- 
šalinimą? F. J. Zolas.

ATSAKYMAI
1. Reikia nuvažiuot į tą 

miestą, kur pabėgėlis apsi
stojo, ir tenai paduot į teis
mą. Kitokios išeigos nėra. 
Jei ta ypata turi iš ko užmo
kėti, tai gerai, bet jei ne, 
nieko negausite už skolą; už 
skolą į kalėjimą Amerikoj 
nesodina.

Šį klausimą daugumas 
keistai supranta. Tūli ma
no, jog "Keleivį” skaito tik 
"bedieviai*” "cicilikai” arba 
studijuotojai "bedieviško” 
mokslo, ir todėl tie tūli pri
sibijo. "Keleivį” skaityti.

Mano ' komunikacija su 
”Kel.” visai kitoniška, ir aš I 
esu ”Kel.” skaitytoju ir pla
tintoju apsoliutiškai ne dėl 
augščiau paminėtų pažiūrų. 
Dėl manęs laikraščio leidė
jai gali būti masonai, be jo
kio tikėjimo, arba gali būt 
kunigai, zokoninkai, bile tik 
laikraštis tarnautų visuo
menei, o ne kokiai atskirai 
žmonių frakcijai ar sektai; į 
tokį laikraštį aš guodoju ir 
šelpiu visomis pajiegomis. 
Pavyzdž.: tegul kokia tau
tiška organizacija, ar baž
nytinė sekta, arba "garsus” 
tautietis, ar "dvasiškas” va
dovas pabando suvaržyti jū
sų privatiškas arba organi- 
zativiškas tiesas, užgniaužti 
balsą reikale visuomenės la-

■v •

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

tų, senovės laikai ir vėl su
grįžtų. Tikėkit, kad ir šian
dien, 20-tame amžiuje, už 
m a ž i a u s į pasipriešinimą 
žmonės butų baudžiami mir- 
čia ir kankinami kalėjimuo
se. Ar jus manot, kad šian
dien neatsirastų tokių, ką 

I varde Kristaus piautų jums 
diržus iš pečių? Netik dir
žus piautų, bet liežuvį iš
traukę prikaltų prie lentos. 

: Šventoji inkvizicija taip jau 
i darė sykį. Atkartoju: o kas 
j tą žvėriškumą panaikino — 
ar tikėjimas? Ne, drauge— 
mokslas! Mokslas ir tam pa
našus raštai, kaip "Kelei
vis,” kurie atidarė žmonėms 
akis ir parodė, kad tokiems 
žvėriškumams reikia pada
ryti galas. Ir daug jau to 
žvėriškumo išnyko, o laikui 
bėgant jis visiškai turės iš
nykti. O kad greičiau tas 
laikas ateitų, reikia žadinti 
tamsoje miegančią liaudį, 

tas | Tik jai pabudus tą darbą ga
ris didi- į Įima bus atlikti. Gi prie bu-
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matysite, ką jie jums atsa
kys ! Tautiški laikraščiai 
jums visuomet atsako: "Su 
kunigais męs neužsiimam; 
kreipkitės tamistelė į bažny- j 
tinius laikraščius: 'Draugą,’ 
'žvaigždę,’ 'Kataliką’,” šitie 
vėl atsako: "Męs su tautiš
kais reikalais neužsiimam; 
kreipkitės į tautiškus laik
raščius: 'Lietuvą,’ 'Vienybę 
Lietuvninkų’,” o kartais pa- 
siteisins, kad gali į teismą' 
papulti už tai... "Keleivis” | 
gi, męs matom, to neprisilai
ko ; jam vistiek, ar tai kuni
gas, ar socijalistas, ar tauti
ninkas, ar tai katalikų orga
nizacija, ar bedievių — rė
žia į akis teisybę ir duoda 
kožnam vietos pasiaiškinti 
prieš visuomenę. Ir todėl jis į 
šiandien turi taip didelį ■ 
skaitlių skaitytojų, ir f 
skaitlius kasdien 1 * 
nas. Jis tarnauja žmonėms,: dinimo liaudies mums buti- 
o žmonių užduotis remti jį. i nai reikalingi laikraščiai, 

• 1 • J *1 • 1 f *

Nemanykite nė vienas iri 
netikėkite tam, jei kas sa
kys, kad "Keleivis" padarys 
jus bedieviu, atitrauks nuo 
tautos ar tikėjimo. Ne! Jis 
da labiau jumi tikėjime ir 
tautystėj sudrutins, nes tik 
jis teisingai parodys jums, 
kuomi šiandien tikėjimas ir 
tautystė yra. Niekas taip 

i neapšviečia dabartinio su
rėdymo ir viso musų drau
gijinio gyvenimo neteisin
gumo, kaip "Keleivis." Sa
kysite, kad męs patįs atjau
čiam tą žiaurumą. Taip; iš 
praeities istorijos męs ži
nom, kad seniau da aršiau 
buvo, da baisiau tamsus 
žmonės buvo išnaudojami ir 
baudžiami. Dabar jau ne
sulyginamai lengviau. Bet 
kodėl lengviau? Ar krikš
čionybė mums tą palengvi
nimą atnešė? Ne, drauge 
darbininke! Kryžeiviai, ku
rie krikščionybę platino, pa
tįs buvo razbaininkais. Tik 
krikščionybei išsiplėtojus 
Lietuvoj ir vergija atsirado. 
Jei dabar kiek lengviau, tai 
tik ačiū žmonių susiprati
mui ; ačiū tiems, ką nuolatos 
žmonių skriaudas kėlė į aik
šte ir šaukė žmones prie pa- 
siliuosavimo... Tikėkit, kad

I

; kurie tikrai butų pasišventę 
i visuomenės, o ne kokios 
I nors klikos labui.

Turbut neapsiriksiu, jei 
pasakysiu, kad Amerikoj 
męs turim tik vieną tokį 

j laikraštį, o juomi yra ”Ke- 
lleivis.”

Nemanykit, kad rašyda
mas šį straipsnį, noriu "Ke
leivį” iškelti, o kitus laikra
ščius nužeminti. Ne! Jus 
patįs tėmykit, o persitikrin
site. Jeigu kurie patįs ne- 
rašinėjat, tai tėmykit nors į 
redakcijos atsakymus anų 
laikraščių, o jus pamatysit, 
kad labai tankiai tenai tel
pa tokios maldelės, kaip au
gščiau minėjau.

Todėl toks laikraštis, kaip 
"Keleivis" turėtų lankyti 
kožną Amerikos lietuvių 
stubą, o tie laikraščiai, ku
rie tarnauja tik tūlai žmo
nių klikai, negali išmetinėti 
visuomenei už nešelpimą jų, 
nes jie netarnauja visuome
nei. Anot senos patarlės: 
"Kaip Jokūbas Dievui, taip 
Dievas Jokūbui.”

Todėl aš skaitau "Keleivį” 
ir kitus raginu jį skaityti, 
kad, kaip augščiau nuro
džiau, jis yra užtarėju visų 
nuskriaustųjų. žiogas.

Oraugija Moksleiviam Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
did| uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

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

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

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

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

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

Profesorius medicinos

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

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

2)

3)

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

Kamp. Dover ir Albany sL, 
BOSTON, MASS.

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

GERIAUSIAS
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darb$ artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš maži} padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Russian-American Bureau.

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

160 N. 5th ave^ cor. Randolph iL, 
2-nd floor, Chicago, HL

KORKIMAIS GALAIS

!!! ŠALIN NULIŪDIMAI!!!!

Galutini 
visam 

Pasaulyje

CIGARETAI *

GRAMOFONAS Ant IŠMOKESCIO Po 10c. DIENAI.
Jeigu sutinkate mokėti po 10 centu į diena, tai atsiųsime Jums ant 

kredito lab;».i gražų PLEITINĮ GRAMoFON^. suktu su 6 rekordais (12 
kompozicijų) įvairių lietnviškų dainų, valcų, patreptinių, apsuktinių, 
polkų ir maršų, kuriuos tik sau išsirinksite. Musų Gramofonų geruma 
GVARANTUOJAME kiekvienam rašyta gvarancija. NUSIŲSIME JUif 
NAUJUS SPECIJALIUS REKORDUS LIETUVIŠKUS, RUSINIŠKUS ir 
RUSIŠKUS. Rašykite tuojaus, reikalaudami katalogo ir informacijų, 
įdedami krasos ženklelių dėl apmokėjimo pasiuntimo. (7)

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

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrųjir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Tai Rųsis Cigaretų 
iš 

Turkiško Sn omai šio

10 “Į 5c
Parduodama 
visose tabako 

krautuvėse.

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

Telefonas: So. Boston.(21013.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.

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

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

“Keleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.
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KELEIVIS

Iš Rubsiuvių Streiko 
Brooklyne

Brooklvn, N. Y. — 5 vas. 
buvo surengtos lietuvių 
streikierių prakalbos; kal
bėjo drg. J. Šukys. Jis daug 
pridavė streikieriams ener
gijos tolimesniai kovai su 
kapitalu ir nuosekliai aiški
no streiko reikšmę, nurody
damas, kokią galybę turi 
žmonių susiiorganizavimas. 
Toliaus klausė, kurios orga
nizacijos atėjo pirmučiausia 
streikieriams i pagelbą. ka
dangi pas mus yra daug vi
sokių ratų-ratelių ir kuopų- 
kuopelių, tai kuri iš jų visų 
pirmiausia padavė darbi
ninkams ranką šitoj kovoj? 
Kas visai nežino ir mažai ką 
mato — ir tas pripažins, kad 
iš pirmos dienos ranką 
mums padavė tarptautinė 
darbininkų organizacija, t. 
y. socijalistų partija. Ji pa
skyrė mums 25 gabiausius 
kalbėtojus, kurie tuojaus 
pradėjo agituot minias, rin
kti aukas ir šelpti mus. O : 
kur gi tos musų organizaci- 
jos, ką turi keliolika tuks- j 
tančių narių ? Kur jų pagel- , 
ba? Kuomi jos prisidėjo 
prie šitos kovos? Ar jos ma
to, kad tūkstančiai sušalu
sių ir nedavalgiusių darbi
ninkų kovoja už kąsni duo
nos per dieną ir naktį?

Drg. Šukys streikierius 
labai užganėdino. Po jo pra
kalbai drgė Matijošaičiutė 
gražiai padeklamavo.

Padėjimas streikuojančių 
nepuikiausis. Ne vienas gal 
jau ir nevalgęs per dieną iš
būna, o kito gal žmona su 
vaikais sėdi be kąsnio duo
nos ir verkia. 0 čia polici
ja ne vienam sudaužo buo
žėmis galvą už tai, kad tas 
nori valgyt. Suprantama, 
policisto čia negalima daug 
ir kaltint. Jis daro taip, 
kaip jam valdžios Įsakyta, 
'0 kad męs patįs už demokra
tus ir republikonus balsuo
jam, tai tokią valdžią patįs 
išrenkam. Todėl ateinan
čiuose rinkimuose žiūrėkim, 
kad už stiklą alaus savo bal
su tiems nonams nepardavi
nėtame, kad vėl lazdų ne
gautume; balsuokime už so
cijalistų partiją.

Presos komitetas:
J. Laninskas, V. Šibunau- 

. skas ir J. Čižis,
101-103 Grand street, 

Brooklyn, N. Y.
Rubsiuvių Streikas 

Rochesterije
Jau dvi sąvaitės, kaip 

streikuoja čia apie 15,000 
rubsiuvių. Streiko priežas
tis tame, kad sustreikavus 
nevv Yorko rubsiuviams, te
nai tinęs firmos pradėjo sių
sti savo darbus į Rocheste- 
rio dirbtuves.

Kada tai pamatė musų 
vietiniai siuvėjai, tuoj metė 
darbą. Vieną dieną išėjo a- 
pie 5.000 siuvėjų, o į sąvai- 
tę laiko sustreikavo ir visi; 
nors nekurios mažesnės ša- 
pos bandė dirbti, bet strei
kieriai pasielgė su tomis la
bai rųsčiai: apstojo aplink, 
išdaužė visus dirbtuvių lan
gus akmenais ir išvaikė ske- 
bus. Taip atsitiko keliose 
vietose, žinoma, policija ir
gi nesnaudžia.

Vieną dieną buvo karštas 
susirėmimas streikierių su 
skebais ant kampo Wads- 
worth ir Hudson gatv.; po
licija pribuvus pradėjo skal
dyt buožėmis galvas strei
kieriams, bet nežinia kodėl, 
moterims nieko nedarė, ku
rios daugiausia veikė; ke
lios moterįs parsimetė ant 
gatvės vieną policistą ir 
pradėio užgulę trint ir kum
ščiuoti; pribuvus daugiau 
policijos tik apmalšino mo
teris ir viėpą areštavo, kitos 
išbėgiojo. i

Kriaučių unija susiorga
nizavus i labai tvirtą ryšį ir 
gerai laikosi vienybėj. Čia 
skaitoma apie 18,000 rubsiu
vių, o iš tų apie 15,000 uniji- 
stų.

3 vasario atsibuvo demon
stracija apie 10 vai. iš ryto. 
Maršavo tūkstančiai rub
siuvių visokių tautų. Kur 
tik stovi didžiausios dirbtu-, 
vės, ten buvo didžiausia de- 

| monstracija. Atėjus ties 
taip vadinama Bausch ant 
Lamb Optical Co., kuri di
džiausia įvairiu stiklų dirb
tuvė, darbininkai pamatę ei
nant demonstraciją, visi 
metė darbą ir subėgo žiūrėt 
per langus, mosavo savo 
skepetaitėmis ir plojo ran
komis, linkėdami pasekmin
gos kovos su kapitalistais. 
Daugeliui mačiau ašaras 
per veikus riedint bežiūrint 
i toki darbininkų judėjimą. 
Bosai iš piktumo nežinojo 
nė ką sakyti, nė ką daryti.

Nors liuidna darosi bežiū
rint, kada per šaltį ir sniegą 
žmonės brenda gatvėmis 
jieškodami sau kąsnio duo
nos, bet iš kitos vėl pusės 
ima džiaugsmas, jog dar
bininkai jau bunda iš sun
kaus miego.

Akulioršapės darbininkas.
širvvdas išsiteisino — 
Paukštys serga protu

8 ir 10 vasario Brooklynov 
apskričio teisme buvo tar
dymas "Vien. Lietuvninkų” 
bylos už kriminališką šmei
žimą Bagočiaus ypatos. Sir
vydas išsiteisino, buk jis jau 
nebuvo tuo laik u”V. L.” re
daktorium, kaip tilpo šmei
žimai. Leidėjas gi Paukš
tys, kaip jo advokatas liudi
jo, apsirgęs proto liga ir da
bar randasi privatiškam pa
mišėlių ligonbutije. Pasi
remiant tuo, "V. L.” advo
katas prašė bylą panaikint, 
bet teisėjas nesutiko. Toli
mesnis tardymas bus atei- 
nančiam utarninke .

v
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Rubsiuvių streikas platinasi
Bostono rubsiuvių strei

kas kasdieną eina vis didin. 
Nors 33 kostumeriškos fir
mos išpildė darbininkų rei
kalavimus ir 10 vasario 1200 
streikierių jau sugrįžo dar
ban, bet už tai naujose fir
mose kįla streikai. Taip va 
I. W. W. unija išvedė 1,000 
"reinkočių" dirbėjų į strei
ką, o dabar da ketina išeiti 
į streiką 10,000 moteriškų 
drapanų siuvėjų. Tuomet 
Bostone turėsim jau 17,000 
streikuojančių rubsiuvių.

Susitaikiusios firmos yra 
kostumeriškos. Sugrįžę j 
darbą kriaučiai turi mokėti 
po 15 centų nuo kiekvieno 
dolerio streikuojantiems. Iš 
didžiųjų firmų, taip vadi
namų "ready-made,” da ne
susitaikė nė viena.

Streikieriai laikosi 'drū
čiai ir yra pilna viltis, kad 
streikas bus laimėtas.

Streikierių centras ran
dasi ant Washington gatvės 
po No 724. Tenai atidaryta 
valgykla, kur išryto nuėję 
pikietai gauno gana gerus

Kepėjai uždykąpusryčius.
pristato duoną ir pyragai
čius, o restauracijos — ka
vą. Toj pat valgykloj gali 
gauti sykį ant dienos paval
gyti kiekvienas streikieris, 
jei kuris neturi iš ko nusi
pirkti, tik reikia gauti tam 
tikrą tikietą.

Pikietai eina saugot kas
dieną. Iki šiol skebų da ne
simatė, tik nekurios dirbtu
vės buvo da neprisidėję 
prie streiko ir tenai vis dir
ba. Nutarta pastatyt tenai 
pikietus ir atkalbinėti juos 
nuo darbo.

Riaušės Ant Washington gatvės
11 vasario, ant Hawley^st., nežinomas žmogus nušoko 

stačia galva nuo stogo ir ant i 
vietos užsimušė.

Bostone, ties Mocullar Pai- 
ker Co. dirbtuve kilo riau
šės. Anksti išryto buvo at- *
sistoję ten pikietai. kad ne
leisti darbininkų i darbą. Pi- 
kietų buvo į 300, o tų tarpe 
apie 100 ir lietuvių. Atėjo 
apie 20 darbininkų dirbti. 
Pikietai pradėjo atkalbinėti 
juos.

Užkalbinus Katarinai Su- 
plikauskienei vieną italę, ši 
kirto jai i veidą ir įbėgo dir
btuvėm Policistas tuojaus 
griebė Suplikauskienę už a- 
pykaklės ir parvirto su ja. 
Subėgo pikietai ir suimtą 
moteriškę paliuosavo, bet 
paskui buvo suimta išnaujo. 
Pribuvo da daugiau polici
jos ir suėmė vieną italą, bet 
pikietai ją atėmė iš policijos.

Policijai, galima sakyti, 
i teko daugiau, negu streikie- 
riams. Iš dirbtuvės buvo iš
bėgęs tarnas (dženitorius) 
policijai į pagelbą, bet tas 
tiek gavo, kad vos dirbtuvėn 
isirito.c

Provokacija
i Iškilus riaušėms, iš dirb
tuvės išstumta senas žmo
gus, paguldyta jis ant že
mės, šalia jo padėta suman
kyta sena skrybėlė ir pra-. 
dėta šaukti, kad streikieriai 
"užmušė seną žmogų." At
ėjus policijai, pikietai apsto
jo aplink ir paaiškino, kaip 
atsitiko. Tuomet tą seną ir 
girtą žmogų Įstūmė atgal i 
dirbtuvę. Dabar visi Bosto
no kapitalistiški laikraščiai 
rašo, kad streikeriai sumušė ; 
seną žmogų, kuris ėjo Į dar
bą.

Katarina Suplikauskienė 
tuojaus buvo paliuosuota, 
uždėjus komitetui $50 kau
cijos. Teismas bus ateinan
čioj petnyčioj.

Apie riaušes praneša 
spaudos komitetas.

Subatomis socijalistų sve
tainėj, 376 W. Broadway, 
vakarais atsibuna šokių mo- . 

|kykla. Kurie nori išmokti, 
! meldžiam atsilankyti .

Ateinančioj nedėlioj, soci
jalistų svetainėj bus koncer
tas. Įžanga visiems dykai. 
Pradžia 7:30.

I

i
i

Pereitoj nedėlioj Maynard 
salėj buvo streikuojančių 
liet, rubsiuvių prakalbos. 
Žmonių buvo nepaprastai 
daug.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų svetainėj bus Čuker- 
nės darbininkų susirinki
mas. Prasidės antrą valan
dą po pietų. Reikalavimai 
kompanijai jau pastatyti. 
Dabar reikia tik spausti, 
kad kompanija juos išpildy
tų. Ji išpildys. Tik plaka
tai pasirodė, kad cukernin- 
kai streikuoja, nors jokio 
streiko ir nebuvo, ir tai 
kompanija tuojaus davė pu
sę valandos pietums, ko pir
ma visai neduodavo, ir už tą 
pusvalandį užmoka. Pasi
rodo, kad streiko ji bijosi.

•v •

22 vasario Dahlgren sa
lėj bus pastatyta ant scenos
labai juokingas
frVagis.
ir balius.

o

veikalas
Po teartai šokiai

Ant Commonwealth avė.
susimušė du karai pereitoj
sąvaitėj. Keturi žmonės li
ko sužeisti.

DOVANOS
Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, stalinis 
laikrodis su muzika, Armonika, 
Drukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gaut visai dykai, reika
laukit tuoj platesnių žinių, įdeda
mi markę dėl atsakymo. Adre
sas: (TO) 3IENGL. ASIATIG TOBACCO C

DEPT. A—22
1111 E 7 tt., New Yort, N. Y.

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

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

I papasakojimas ..............................

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai N amus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖ.,

SO. BOSTON, MASS.

ir

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

I

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Risceptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

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

turint, ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims 

Severos Baisa mą 
Plaučiams (Severa’s Balsam for Longs)

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

Prekė 25c. ir 50c.

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

Severos Raminančius Lašus
(Severa’s Soothing Drops)

Šitas vaistas yra tikru motinų draugu 
ir kūdikių geradėju. Preke 25 centai.

Aptiekose visur. Reikalaukite, kad jums duotų Severus. Neimkit 
kitų. Jeigu Jūsų aptiekorius nenori jums pristatyt, rašykit mums. 

Gydytojo patarimas dykai.

W. F. Severą Co. ced“s
KA NORĮ?ĮĮjam^ ĮJkę ar gjznj?

Jeigu norite pirkti NAMA ar ŪKE arba norite užsidėti 
koki BIZNI, ar gal reikalaujate padaryt kokius teisiškus 
DOKUMENTUS rusiškoj ar angliškoj kalboj, atminkite, 
jog mes atliekame atsakančiai ir pigiai. Turime pardavi
mui daugelį visokių Bizniu. Parduodame ant pigių išmo
kėjimų. Norėdami pirkt Namą, Karmą ar Bizni Bostono 
apielinkėse, kreipkitės laiškais ar vpatiškai šiuo adresu: 

LITHUANIAN ACENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass.

H. F. CORCORAN & C0.
(4Third st. kampas A. S. Boston, Mass.

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSEL1S.
į • j • • • koks tik kada nors antDidžiausis atpiginimas degtines ir wnų

1 buvo padarytas.
1 kvorta CONVE CLUB VVHISKEY 5Oc. 5 kvortos tik $2.00.

1 Bonka BRANDES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PUKTIVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY VVINE 25c.

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

, kad 
ok ią 

pačią skaitlinę-daugiau, kaip viena sykį ir pii.-ių><\

Kas padarys teisingai tą uždavinį, męs nusiųsim 
---- *- «..= «« kurį galima gauti auksinį 

gvarantuota ant 20 metu, a-ba

Sudėk bile numerį nuo 1 iki 9 į kiekvie .» r-u-l 
išei ų 20, skaitant bile iš katros puses. Neva-

DYKAI!
»

savo darbo rezultatą, 
r • • •

jam eeeį vertes. $15.00, 
vyrišką laikrodėlį, __________ _ __________ _______
moterišką su retežėliu ir brolioku Taipgi pasiųsime 
katalogą, iš kurio galima išsirinkti bile iaik odelį ar 
retežėlį, kokie kam patinka. Toji ofortą tik trum
pam laikui padaryta, todėl pasinaudokite proga ir 

rašykite tuojaus, įdedami krasos ženklelį Jei katalogo prisiuntimo. (8)

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

I

I

■

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

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

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

M. Gallivan Co.
Užlaik-. geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame, užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.
__ ________________________ ——JL

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LIjSTIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA

J Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$45.00
$60.00

Birma — Vasario (Feb.)
Kursk — Vasario (Feb.)
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pa* 

nusų agentus:
A. E. JOHNSON & CO 

27 Broadwav, New York.

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00 
$50.00 
$70.00 
11 d.

> 22 d.
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Phone Canal 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokių 

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

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

Nuo 9 ryto iki 11 vak.

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokiu Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų 
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožfiam kankinamų vyrų. Knyga tapasakis 
sveikam vyrų kaip saugotgs nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligu, Negruomulavima, Užsikisima 
Žarnų, Kepenys Skilvęg, Inkstų ar Pnslės ligų, Nnsilpneima Nervų, Pražudytą 
Vyriškumą, Neprijemnų Sapnų, Lytišką Nusilpneimą, Ižnuodijimą Krauja arba
Brantų, Skrofula ir Nevalų Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba
v—:_i i--- ... »----- n.-------— esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs,

*' ’ e Reumatizmą arba kokių ligų
nyga, pasakis jums kokių budu

. -------- ,_1*. Knyga ta
___ keučatie ir kaip galete būti sveiku. Knyga — ________________ _______  

ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedes ar vedęs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, ueiliudinketgs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skolį ir užmokiesni. Mgn nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesniu kaip kiti 

nežlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su užmoki i!l pliti prastini ir užpititytim konrtrti taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina.
DR. JOS. LĮSTE R & CO., L 804. 208 N. Frfth Ava., Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygį, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavardė........ ........ ......... .. ......................................... .......... . ........................... . .....................................................................................................................

Naujai''įgautu Nesveiknmų: jeigu esate Silpnas, 
Nusilpneis Spėkų arba kencate nuo Jaunų Pražangų,

j. paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knj 
atrastį greitą nuolatini isigydymą, privatiškai ir pasiauta, sava nai 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj kodiel keučatie ir kaip galetė būti

ir nesveikumų.
namie.




