
^KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia
J. G. Gegužis ir draugai.

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje........................ SI.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... $2.00

PUSEI METŲ: •
Kanadoje ir užrubežiuose .... SI.25
Amerikoje................................. 90 c.
Apgarsinimų kainos klausk laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
B’ way, S. BOSTON, MASS.

I
I

No. 8 Telephone:
So. Beeten 935-W.

SO. BOSTON, MASS., 20 Vasąrio (February), 1913
"Entered aa Second.Claaa Matter” February 23, 1905, at the Port Office at Boston, Mass., under the act of March 3, 1879.

I
Telephone:

So. Boston 935-W. Metas IX.
c

IšRusijos. ŽINIOS 1$VISUR. IŠ AMERIKOS.• •

Nepaprastas areštas
Nekiek seniai Kijeve, pa

sibaigus vienai publiškai le
kcijai, vienas iš klausytojų 
pranešė, kad jam iš kiše- 
niaus ištraukė pinigus. Po
licija uždarė duris. Nė vie
nas iš 500 klausytojų nebu
vo išleistas. Rezultatai gau
ti kuopuikiausi: makšnutė 
su pinigais atsirado ant 
grindų. Po to visi areštuo
tieji buvo paliuosuoti.

Moterįs kontrabandistės.
Muitinyčių viršininkas 

prisakė stipriau žiūrėt į at
važiuojančias moteris, ku
rios tankiai perveža kon
trabandas. Nuo 1913 metų 
visose tamožnėse įvesta 
moterų revizorinės briga
dos, kurios stovės tiktai iš 
moterų ir apžiūrės atva
žiuojančias pasažieres.

Krata.
Paskutinėmis dienomis 

padaryta krata katalikų se
minarijoje Žitomire.

Nuslinko žemė.
Odesoj nuslinko jūron ne

mažas žemės plotas. Sako, 
kad nuostolių esą padaryta 
apie 4 milijonai rublių.

Sulaikyti dėlei choleros 
1254 maldininkai-musul- 

manai grįždami iš Mekkos, 
kur miršta cholera kasdien 
po 800 žmonių, liko suturėti 
Feodosijos mieste kelioms 
dienoms.

Išeikvojo 50 tūkstančių.
Pačto viršininkas vieno 

Besarabijos miestelio išaik- 
vojes 50 tūkstančių 'valdžios 
pinigų, tapo nuteistas 2 me
tams areštantų rotosna.
Slaptosios policijos viršinin

kas nuteistas tvirtovėn.
Kuliabko, Kijevo slapto

sios policijos viršininkas iš- 
aikvojęs 8153 rub. iš 40 tuks. 
duotų šnipams apmokėti, 
nuteistas 16 mėnesių tvirto
vėn.
Pavarytas universiteto rek

torius.
Saratovo universiteto rek

torius, apšvietos ministerio 
liepiamas, turėjo atsistaty
dinti. Mat. buvo neištikimas 
Mikės valdžiai..

Užpuolimai.
Nuo 1 sausio 1907 m. lig 1 

lapkričio 1912 m. Rusijoj 
buvo 38 tūkstančiai ginkluo
tų užpuolimų. Užmušta 
1,719 valdininkų ir 5971 
šiaip jau žmonių. Sužeista 
2499 valdininkai ir 5747 pri
vatinių asmenų.
..Nubaudė 150 šeimynų.

Liepojuj 150 žydų šeimy
nų nubausta po 500 rb. už 
pasišalinimą jaunų žydukų 
nuo kariumenės tarnystės.

Pasigailėjo.
Volynijos gubernatorius 

buvo pradėjęs vyti žydus iš 
savo gubernijos (nes jie ne
turi tiesų čia gyventi); viso 
labo buvo reikėję išsiųst 
5,000 žmonių; bet Kijevo ge- 
neral-gubernatorius susi
mylėjo... leido žydams gy
venti iki balandžio 15 d. [ 
1913 m., nes „žiemos laiku 
esą ir žvdų reikia pasigailė-1 
ti.”

Riaušės Tokijoj; 6 žmonės 
užmušti, 65 sužeisti

Tokio Japonija. — 10 vas. 
čia iškilo didelės riaušės, ku
riose 65 žmonės likos sužei
sti ir 6 užmušti. Riaušės ki
lo aht politiško pamato.

Ibanja Parke, kuris ran
dasi pačiam miesto vidurije, 
po pietų buvo didelis susi
rinkimas, kur kalbėtojai nu-; 
rodinėjo premjero Katsuros 
šunybes. Katsura Japonijoj 
lošia beveik tokią rolę, kaip 
Rusijoj lošė Stolypinas, bet 
Katsura da didesnis laisvės 
priešas; jis nelabai seniai 
liepė pakarti 24 socijalistus. 
Tas viskas čia buvo nurody
ta. Taigi iš parko minia 
tuoj nuėjo atakuoti Katsu
ros palocių. Policija su ap
nuogintais kardais užstojo 
demonstracijai kelią. Įvy
ko susirėmimas ir daug de
monstrantų liko sužeista. 
Tuomet minia susirinko 
prie atžagareiviško laikraš
čio „Kokumin Šimbtm” re
dakcijos, pradėjo daužyti 
langus ir kėsinosi uždegti 
visą namą. Laikraščio per
sonalas narsiai gynėsi pei
liais, kardais ir šaudymu. 
Vienas iš demonstrantų kri
to nuo kulkos iš redakcijos 
lango. Tas buvo tik dides
niu minios įerzinimu. Kova 
pasidarė da karštesnė. Mi
nia pradėjo atakuoti ir kitas 
biurokratiškųjų laikraščių 
išleistuvės. Išplėšta alie
jaus krautuvės, sumirkyta 
aliejuje pundeliai šiaudų ir 
uždegus tuos šiaudus pra
dėta mėtvt per langus į „Ko- 
kumin šimbun” redakciją. 
Da du demonstrantai likos 
nušauti. Keli policijos nuo
vadai likos išgriauti ir sude
ginti. Minia būtinai reika
lauja Katsuros pasitrauki
mo nuo vietos.

13,000 turkų krito musiję
Sofija, Bulgarija. — 12 d. 

vasario, ties Bulairu, ant 
Gallipoli pussalio bulgarai 
sumušė turkus galutinai. 
Mažų mažiausiai 10,000 tur
kų krito šitam mušije. Iki 
šiolei turkai da nė vienam 
mušije neatsilaikė prieš sa
vo priešą. Visur jie buvo 
sumušti. Per paskutinį de
šimtį dienų turkai nukentė
jo milžiniškus nuostolius. 
Jau 6,000 turkų bulgarai 
palaidojo, o trijų mylių plo
tas da tebėra užklotas turkų 
lavonais. Yra tai mūšio 
laukas, kur per 10 dienų vi
rė kruvina kova.

Adrianopolio apgulimas 
irgi pasekmingai bulgarams 
eina tolyn. Tvirtovė ir mie
stas bombarduojami kas
dien. Miestas dega.

15 vasario bulgarai nus
kandino du turkų laivu Ro- 
dosto uoste, Marmoros ju
roj. Ant tų laivų buvo at- 
važia^ turkų kareiviai ir, 
kaip tik laivai prisiartino, 
paslėpta bulgarų artilerija 
atidarė ugnį.

Ties čerkui bulgarai iš- 
novijo 3,000 turkų.
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Iš Rubsiuvių Streiko 
New Yorke

Šiomis dienomis viena iš 
didžiausių firmų, Lewinson 
Bros. Co., išpildė visus uni
jos darbininkų reikalavi
mus. Buvo ir lietuvių darbi
ninkų, kurie dirbo tos fir
mos darbą.

Kontraktorius Juškaus- 
kas sutiko su darbininkais 
ant visų unijos reikalavimų 
ir 10 vasario iš musų 54-58 
skyriaus grįžo prie darbo 
200 darbininkų, kuriuos męs 
visi unijistai darbininkai 
palydė jom su muzika. Mar- 
šuojant mums gatvėmis, vi
si plojo rankom, sveikinda- 

į mi su laimėjimu, linkėda
mi pasekmingai kovot ir to
liau.
Su tokia iškilme ir džiaug- 

i smu lydėjom savo draugus į 
darbą po septynių savaičių 

j žiaurios kovos ant gatvių ir 
šalčio, vaikščiodami ant pi- 
kietų apie dirbtuves. Taigi 
tikimės, kad tie musų bro- 

! liai, su kuriais męs lygiai 
kovojome, dabar sugrįžę į 
darbą, paduos mums savo 
broliška ranką. Taipgi ti
kimės. kad visuomenė šelps 
mus kovojančius, kaip šel
pė iki šiolei.

Musų streikas šiuomi lai- 
!ku eina tvirtai ir tikimės, 
kad atsilaikysime prieš 
pitalistus.

Presos Komitetas: 
Jos. Lapinskas, 

W. Wichert, 
J. Čižius

W. Šibunauskas.
Kaip musų tautiečiai elgiasi 

Brooklyne
Pagarsėjęs musų tautie

tis p. Bučinskas, kuris vi
suomet kalbėdavo, kad tik 
tautiškas biznis gali page
rinti lietuvio darbininko bū
vį, ir visuomet vadino save 
darbininkų užtarėju, dabar 
ištikrųjų parodė, kaip iis 
myli savo tautiečius. Štai jo 
labdarystės. 4 vasario pra
dėjo vežt automobiliais 
streiklaužius į savo dirbtu
vę. Dirbtuvė likos apstaty
ta policistais ir kas tik ar
čiau priėjo — tuoj buvo are
štuojamas. Buvo areštuo
tas net ir jo paties švogeris, 
Adomas Čislauskas. forma- 
no pagelbininkas, ir jnuga- 
bentas kalėjiman. 
buvo areštuoti: 
Drabišis, Kazys 
Simonas Butauskas. Juozas 
Luckus. Juozas Vilkauskas, 
Kazys Janušas, Julian Paw- 
16wski ir Leonas šugždinis. 
Tai, kaip elgiasi musų pa
triotai su savo tautiečiais 
darbininkais!

Presos Komitetas, 
Wichert.

Rochesterio rubsiuvių strei
kas.

Rochester, N. Y. — 8 va
sario darbdaviai prisiuntė 
streikieriams laišką, kad 
kiekvienos dirbtuvės strei
kieriai išrinktų po 5 vyrus, 
kaipo delegatus, ir tegul tie 
vyrai ateina ir pasako 
jiems, ko darbininkai reika-
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Toliau 
Antanas 
Gabalas,

eina vis daugiau ir daugiau į Meksikos reikalus, nes jis 
valdžios kariumenės. Pre- tikisi pats tvarką įvykdinti. 
zidentas Madero atsisakė; Tuo tarpu Meksikos sostą- 
jo vietą užėmė tuo tarpu pilė j vėl užgriovė kanuolės. 
Francisco de la Barra. Sve- Bombos krinta ant tautiš-

lauja. Girdi, męs nieko ne
žinom, kodėl jus pametėt 
darbą ir ko jus norit.

Mat, kaip greit tie ponai 
užmiršta, ko darbininkai 
reikalauja. Juk jie neseniai 
rubsiuviams atsakė: „Jus 
negalit gauti to, ko norit.” 
Dabar jie sako, kad jie neži
no, ko męs. norim.

Na, nusiuntėm delegatus. 
Darbdaviai pasitiko juos su 
cigarais, kaip geriausius sa
vo draugus. Taip gražiai 
priėmę, klausia, ko darbi
ninkai nori. Delegatai pa
sakė, kad aštuonių valandų 
darbo dienos; darbdaviai 
atsakė, kad to jokiu budu 
negali duoti. Toliaus dele
gatai sako, kad darbininkai 
reikalauja 20 nuošimčių1 
daugiau algos; darbdaviai 
atsakė, kad ir to negali duo
ti, nes tuomet jiems reikėtų 
bankrutyt. Kada delegtai 
pasakė, jog darbininkai rei
kalauja taipgi ir unijos pri
pažinimo, darbdaviai atsa
kė, jog tai negalimas daig- 
tas. Vienu žodžiu, viskas 
negalima. Bet mums dirbti 
ant senų išlygų ir negalima, 
nes męs negalim pragyven
ti. Męs išėjom į kovą ir tu
rim ją laimėti. Tegul tik 
tarp mus būna tokia vieny
bė. kaip iki šiol buvo, kapi
talistai turės pasiduoti. Mu
su vienybė dirbtuves užda
rė, vienybė jas ir atidarvs.

F. žaibas.
Vaikų vergija.

Net kapitalistų laikrašti
ja piktinasi iš baisios vaikų 
vergijos, kurią niekad ne
prisotintas kapitalas įvedė 
laisvoj Amerikoj. Tirinėji
mas parodė, kad vaikai iš
naudojami jau nuo 3 metų 
amžiaus. Vien tik New 
Yorko valstijoj atrasta 1259 
vaikai, kurių amžius svy
ruoja tarp 14 ir 3 metų. Tie 
vaikai dirba daugiausiai 
prie pakavimo į skardines 
tomėčių ir kitokių daržovių 
ir vaisių. Dirba ten jie po 
10 ir L_ N_ t
gaudami 80c. į sąvaitę. Per i £as sugautas. Jis pasivadi-
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timtaučiai bėga. Keli Suv. ko jo palociaus, kaip kruša, 
-v v i • i • v • • T • 1 V • 'V T 1 _ __ _ * _ _ *Valst. piliečiai likos sužeis- Nuo palociaus stogo ir iš- 
ti. Suvienytos valstijos pa
siuntė savo laivyną. Kaip 
rodos, be Suvienytų valstijų 

.įsikišimo neapsieis.
, Nušovė policijos viršininką tUtaiišardyti
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vidaus kareiviai šaudo iš 
mašininių kanuolių į revo- 
liucijonierius. Piečius prieš 
polocių užklotas arklių ir 
žmonių lavonais. Geležiniai 

1 dinaimtu. 
Daug gaisrų. Apie 10,000 
žmonių jau krito. Turto su-

ir sužeidė tėvą.
Sunbury, Pa. 

rio čionai. likos peršautas įgij^ta’’ į 20 milijonų dof.
Plėšikai nunešė $10,000.
Sapulka, Okla. — 13 va-

Kaua a- sar^° likos išplėštas čia ban-
policijos viršininku Plėšikai suardė dina

mitu geležinę kasą ir nusi
nešė $10,000. Pabudę nuo

ir užsibarikadavo./ . _ į . į . , _ .v .

12 vasa-

policijos viršininkas Kers- 
taller ir tūlas C. E. Rossis- 
ter. Peršovė juos Rossiste- 
rio sūnūs, kada Rossister a- 
tėjo su i 
paimti jį ligonbutin. Jau
nas Rossister užsislėpė ant 
viršaus L ___________ .r
Kada norėta įsilaušti, jis 
pradėjo šaudyt. Policijos 
viršininkas peršautas ant 
rytojaus mirė, o senas 
Rossisteris guli ligonbutije. 
Šovikas kalėjime.
Pamišėlis šovė į minią, 

mušė žmogų.
Taunton, Mass. — 12 

sario, ant E. Freetown sto
ties, išėjęs iš proto tos sto
ties viršininkas šovė į mi
nią ir užmušė žmogų. Šovi
kas paimtas į beprotnamį.

Pasikorė dėl 10 centų.
Portland, Me. — Clarence 

Cadv, 12 metų vaikas, pame
tęs 10 centų ir bijodamas, 
kad negauti nuo motinos 
!!!.ę:i3LVaSar^0 Norima panaikinti mirties

bausmė.
i Springfield, III. — Valsti
jos senatan yra įneštas su
manymas, kad Illinois vals
tijoj panaikinti mirties bau
smę, o tos vieton įvesti am
žiną kalėjimą ir bausmę ne
didesnę kaip $25,000. Tuos 
pinigus kriminalistas turi 
uždirbti būdamas kalėjime, 
skaitant jam po 1 dol. už 

i -v Iš tokių pinigų turi
tonaus užpuolė su revolve- fout duotas jo žmonai ir vai- 

____  __  ... riu plėšikas ir atėmęs $30 kams užlaikvmas.
12 valandų į dieną,I leidosi bėgt, bet likos naba-
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tė, kaip 4 vyrai bėgo iš ban
ko su maišais pinigų.

Sudegė laikraščio 
spaustuvė.

Seattle, Wash. — 13 vasa
rio sudegė čia „Seattle Ti- 
mes” spaustuvė. Nuosto
liai — $650,000.

Jurininkai plėšikais.
Portsmouth, N. H. — 13 

vasario areštuota čionai du 
jurininku už įsilaužimą į 
auksinių daiktų krautuvę.

Trustas nubaustas ant 
$50,000.

Detroit, Mich. — 15 vasa
rio likos nubaustas vanių 
trustas ant $50,000. Baus
mė padalinta tarp trusto 
narių nuo $5,000 iki $1.

pasikorė.
200 šeimynų liko be pasto

gės.
Chicago, III. — Iš priežas

ties didelio gaisro, 11 vasa
rio, i keturias valandas lai
ko čia liko apie 200 šeimynų 
be pastogės.

Sugautas plėšikas.
Chicago, III. — 13 vasa

rio, ant gatvekario konduk- dieną

ilgą ir įtemptą darbą, vaikai no John Fogarty. 
sunvkę, išsekę, rankutės jų Į 
išmirkusios, pirštai supiaus- 
tvti, skuduriais apraišioti ir 
sutinę. Ir tai tokis dalykų 
stovis egzistuoja New Yor
ko valstijoj, kur yra net 
tam tikri įstatymai, drau
džianti vaikų darbą.

Komisija, kuri tirinėjo tą 
vaikų padėjimą, išdavė sa
vo raportą New Yorko vals
tijos legislaturai. Pamaty
sim. ar tų įstatymų laužyto
jai bus nubausti.
Meksikoj revoliucija verda.

14 vasario Suv. Valstijų 
ambasadorius iš Meksikos 
praneša, kad revoliucija te
nai virte verda. Taip revo- 
liucijonieriai, taip valdžios 
kariumenė nepaiso nė bal
tojo, nė raudonojo kryžių. 
Sužeistų niekas nuo gatvių 
nerenka, nes sanitarus tuo
jaus šaudo. Kariškų tai- 
svklių nesilaiko nė viena pu
sė. Gatvėse eina baisiausios 
skerdynės ir kiek žmonių 
krinta, niekas negali suskai
tyti. Po Diazo vėliava per-
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Sustreikavo dėl užuojautos.
Malden, Mass.

sąvaitėj sustreikavo čia 200 
Grekai j ieško karei sudėtų darbininkų Franklin Rub- 

ber Co. dėl užuojautos kitur 
streikuojančių. Streikavu
sieji priguli prie I. W. 'VV.
Taftas pradeda kraustytis.

Washington, D. C. — Pre
zidentas Taftas pradėjo jau 
iš Baltojo Namo kraustytis, 
visus savo rakandus veža į 
New Haveną, kur užims 
profesoriaus vietą.

šaukia miliciją streikie
riams malšinti.

Akron, Ohio. — 15 vasa
rio majoras Rockwell tele
grafavo gubernatoriui Cox, 
kad prisiųstų dvi kompani
jas milicijos, nes čia sus
treikavo guminės dirbtu
vės darbininkai. Saliunus 
taipgi liepė visus uždaryti.
„Titanico” savininkai skun

džiami ant $8,000.000.
New York. — Už žuvusių 

žmonių gyvastį ir turtus, 
kurie nuskendo pereitą pa
vasarį su „Titanicu.” White 
Star linija dabar skundžia
ma ant $8,027.274. Iš viso 
paduota 369 skundai.

pinigų.
Naujosios Anglijos grekai 

buvo sudėję į $200,000 aukų 
karės reikalams. Aukas 
rinko patriotiškas grekų 
susivienijimas Amerikoje, 
taigi maž-daug toks, kaip 
lietuvių S. L. A. Galva to 
susivienijimo turėjo išduo
ti iš tų pinigų atskaitą, bet 
jis to nepadarė ir pats kas
žin kur dingo. Grekai da
bar kreipėsi i valdžią, kad 
ta uždraustų tam susivieni
jimui toliau rinkti aukas.

Kruvinos riaušės
Baton Rouge, La. — 17 d. 

vasario kilo riaušės. Keturi 
darbininkai užmušti, 24 su
žeisti. Siunčiama kariume
nė. Smulkesnių žinių nėra. 
Paskutinės Meksikos žinios

18 vas. telegramos prane
ša, kad Madero nuo prezi- 
deto vietos neatsisako. Pri
buvus į Meksikos pakraš
čius S. V. laivynui, Madero 
telegrafavo Taftui prašyda
mas, kad S. V. da nesikištų
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Gudnait!...
Išėjo. Aidon

Tetaptame $•. Boeton. 845 M.

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

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

Nedėliotus iki 8 vai. po pietų.

i

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. M d.

IPasekmingai atlieka savo darbį prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Vyrai ir leidės — visi šarap! 
DŽIAN BAMBA 

Kalba su savo Keide
Bamba (susiskaitęs pini

gus kišasi kišeniun). — Bai 
gaš, bom biznis!... Tvelf da- 
lars — dac oi! Ir gyvenk tu 
žmogus, jei nori! Vienų tik 
ekspensų šiandien turėjau 
dvylika dolerių ir tris kvo- 
derius. Vadinas, ant trijų 
kvoderių Džian Bamba į 
skylę įlindo. 0 tai vis dėl 
to, kad žmogus ženotas. Ai 
beč jur laif! Jei bučiau šian
dien singelis, uždaryčiau sa
liuną ir eičiau su kriaučiais 
ant streiko. Dabar turi žmo
gus kipint biznį ne kad loc- 
ka. 0 biznis, kaip sakiau, 
bom. Kostumerių kasdiena 
vis mažiau, o ir tie patįs ma
žiau mostės juzina. Ir ne- 
dyvai, ba visi streikuoja: 
šiumekeriai, molderiai, bei- 
steriai, apreiteriai ir tie ką 
skyles daro — everi bodi’s 
duing it. Neužilgo gal išeis 
ant streikų da bekeriai, bu- 
čeriai, tada nebus nė pok- 
čaps, nė duonos, nė keikų ir 
neturėsim kuomi apvilkt sa
vo griešną kūną, šiur, kad 
taip bus.

Keidė (įneidama). — Šei, 
Džian, ką tu čia darai f

Bamba: — Bobai nerei
kia viskas žinot, ba greitai 
pasensta.

Keidė — šarap!
Bamba: — Mi šarap nat 

for ju.
Keidė. — Kvailas esi.
Bamba. — Bet aš moku 

mislyt. O žmogus kad ir 
kvailiausis butum, o kaip 
pradedi mislyt, tai kartais 
sugalvoji tikį skymą, kad 
ir geografijoj geresnio ne
rasi. Ai beč jur laif!

Keidė. — Ju beč jur 
laif, ale ne main.

Bamba. — A, kyp kvait, 
kada Džian Bamba kalba. 
Aš ne grinorius, kad tu ma
ne čia mokytum. Jau ką-ką, 
ale angelskai tai tu manęs 
nemokinsi, nosary! Aš kai- 
kokį da ir policmaną galiu 
subvtyt. Ai beč jur laif!

Keidė. — Bet ar tu žinai 
ko aš čia atėjau?

Bamba. — Ba be manęs 
tu negali apsieit; visuomet 
paskui runiji, kaip vuodega. I

Keidė. — Nausa! 
reikia pinigų!

Bamba. — Pinigų? 
Keidė. — Jessa! 
Bamba. — Ai ges nat. 
Keidė. — Kas?
Bamba. — Nėra pinigų! 

Ar tu nematai, kad kriau- 
čiai streikuoja? šiandien 
biznio padariau vos tik 12 
dolerių, o ekspensų turėjau 
dvyliką ir tris kvoderius. 
Vadinas, ant trijų kvoderių 
esu skylėj. Sy? 0 tai vis dėl 
tavęs.

Keidė. — Gal sapnuoji?
Bamba. — 0 gal ir sapna

vau, kaip už tavo pedikotą 
išėjo iš mano kišeniaus 2 do
leriai ir 15 centų.

Keidė. — Ar tu norėtum, 
kad aš be pedikoto bučiau ?

Bamba. — O kodėl man 
jokių nedikotu nereikia?

Keidė. — Už tai tu kelines 
nešioii. , -
Bamba. — 0 tu kelinių ne- suprastų, niekas, neklausy- 

nešioji?... Pasakyk, ar tu be tų. Tautietis.

on

kelinių?... Sy, kaip tyli!
Keidė. — Tai tu šitaip ma

ne tritini? Palauk, negausi 
valgyt šiandien! (išeina;.

Bamba.
Gudnait!...
kėr. Ale pinigų negavo. No- 
sary. (Išsitraukęs pinigus.) 
Eee!.. Ant Salėm stryto aš 
galiu gauti da geresnį cvi- 
belklopsą,. negu mano Keidė 
gali pafiksyt... Ir kas tai 
matė, kad ant tų reksų tiek 
pinigų praspendyt? Nu
pirks kelines — reikia pedi- 
koto, kad tas kelines už
dengti. Bet tuomet pediko- 
tas matyt — vėl negerai; 
reikia pirkti kitas pediko- 
tas, kad pirmąjį uždengti. 
Bet žiuri, kad dabar tas ki
tas ant viršaus ir negalima 
ant stryto išeiti. Reikia 
pirkti andarokas. Ir taip tu 
žmogus dirbk ir viską bo
bai ant pedikotų išleisk. Ne, 
taip ilgiau negali būt. No- 

> sary! Reikia sustreikuot!
Keidė (už scenos). — 

Džian!
Bamba (klausosi).
Keidė. — Džian!
Bamba. — Vactumaru?
Keidė. — Eik mazgot dy- 

šių!
Bamba. — Nosary! Džian 

Bamba ne iš tokios famili- 
jos, ką dyšius mazgoja. i 

Keidė (už scenos). — Ar 
eisi dyšių mazgot ?

r Bamba. — Ai ges nat! 
Keidė. — Kodėl?
Bamba. — Aš streikuoju. 

Ir aš darau demonstreišen 
prieš tave: Šalin boba! 
Streikieris eina!...

Keidė (išbėga su 
lu). — Jei tu streikieris, tai 
aš policmanas (užsimoja).
Bamba. — Vaje, nemušk!. 

Aš tik taip sau...
Keidė (rodydama kočio- 

lu).— Eik dyšių mazgot!
Bamba. — Einu, einu.

. .Keidė. — Ariop! (abudu 
išeina).

v •

I kočio

Lietuviškoj mėsinyčioj
Jauna moteris norėjo nu

sipirkti vištą, bet bijosi, kad 
neapsigauti; vieną pažiūri, 
kitą pažiūri — šita perdaug 
riebi, ta truputį perliesa; 
kita vėl perdaug didelė, ki
ta permaža, o da kita per- 
minkšta. Mėsininkui nusi
bodo rodyti ir jis išėjęs iš 
kantrybės sako:

— Ar ir tamistos vyras 
taip ilgai rinkosi, pakol ta- 
mistą išsirinko?

v uz-

Paiškino
Kartą nuėjau į muzejų ir 

pamačiau pakabintus žmo
gaus kaulus.

— Keno tie kaulai?
klausiau žmogaus, stovinčio 
ten ant sargybos.

— Jurgio Washingtono.
— O keno šitie? — pa

klausiau rodydamas į ma
žesnius, šalę pakabintus.

— Tai Jurgio Washingto- 
no, kaip jis buvo mažas, — 
paaiškino pagalvojęs žmo-paaiškino pagalvojęs 
gus.

Parduoda
Kartą kunigas aplankė 

mokyklą. Priėjo prie vieno 
žvduko ir tarė:v

— Tu, vaikeli, išrodai ga
bus ir laiminga ateitis lau
kia tavęs. Pirmesni prezi
dentai lankė šias mokyklas. 
Visiems yra proga likti pre
zidentu. Ir tu turi progą, j

— Aš jums savo progą i 
parduosiu už kvoterį, — ta-, 
rė žvdukas.

Bučkis yra bučkis
— Dėde, bučkis negali 

būt daugiau niekas, kaip 
bučkis.

— Žinoma, kad bučkis, tai 
bučkis ir daugiau niekas.

— Ale aną vakarą aš gir
dėjau, kaip sesuo pabučiavo 
savo vaikiną, o jis sakė, kad 
bučkis, tai kaip dangus.

Turi nusipirkti
Kartą kunigas,. eidamas 

gatve, pamatė parapijoną 
einant Į saliuną. Jis jį su
laikė ir tarė:

— Neik Į tą saliuną, žmo
gau, nes ir velnias eina su 
tavim.

— Tegul eina, vienok aš 
jam nefundysiu. Turės pats 

| nusipirkt._______________

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

Redakcijos atsakymai.
Trojaus burdingieriui. — 

Šventakuprių balius, kaip ir 
abelnai baliai be jokio kul
tūriško darbo, protaujan
čius žmones neinteresuoja.

J. Tilai. — Nesvarbus tai 
atsitikimas, netalpinsime.

Roch esterio, streikieriui— 
i Viena korespondencija jau, 
telpa šitam numeri ja apies 
kapitalizmo auką, taigi ju- 

I su jau nesunaudosime.
B. Paplauskui. — Ačiū kad 

| parašėt apie tą liūdną atsiti
kimą, bet šitame numerije 
viena korespondencija jau 
telpa, taigi tamistos liks jau 
nesunaudota.

Dudoriui Mateušui. — Ži
nutė jūsų nebloga, bet netu
rėjom vietos ją patalpinti.
Teisybės Mylėtojui. — Ta-

I mista visuomet rašai gerai, 
j bet šis raštelis buvo taip ne- 
• aiškiai parašytas, kad ne
galima buvo net suprasti, a- 
pie ką rašoma. Turbut la
bai skubinot. Todėl jo ne
galėjom ir sunaudoti.

S. M. J. — Kadangi ta
mista užgaunat draugys
te^ o pilno vardo ir pravar
dės nenorit paduot, tai ko- 

netalpina-

numirs,

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve- | 
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 1 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

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

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, 
l86E.Chapel at, New Haven,Cona.

Tb^obmI 104—L 
Visokį patarimai tmImL

dohn E. nolan
naujausios mados

G R ABARIŲ S IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadvray.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.CO. Kraujo Valytoj; s $1.00.

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

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
~~ Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00,

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

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

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

Turi da palaukt
—Ar tamista fotografis- 

tas? — užklausė moteriškė, 
kuri buvo atsivedus su sa
vim didelį pulką vaikų.

— Taip, aš.
— Ar jus traukiate vaikų 

fotografijas?
— Traukiu.
— 0 kaip brangiai?
— Trįs doleriai už tuziną.
— Trįs už tuziną. Na, tai 

aš kitą sykį ateisiu, nes da
bar turiu da tik vienuolika respondencijos 

i vaikų.

t

X

•

Gumas nuo dantų gėlimo 10 c.
Visolie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.

Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 

ir kitokių ligų. **
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų 

jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

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

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

' Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k“
SO. BOSTON, MASS.

I

Laikai mainosi
Tėvelis I: — Taip, taip, 

konfratre, šiandien sunku 
gyventi Dievo tarnui... Pri
viso tiek bedievių ir visur 
tie šungalviai rėkia, kad 
męs netaip gyvenam, kaip 
Kristus...

Tėvelis II: — 0 ko jie nuo 
mus nori, kvailiai. Juk męs 
negalim šiandien taip gy
venti, kaip Kristus gyveno. 
Tuomet nebuvo nė automo
bilių, nė bankų — pinigų ne
reikėjo. Dabar jau ne tie 
laikai. Šiandien ir Kristus į 
jau nesiduotų nukrvžiavo- 
ti...

me.

MENS IN CORPORE SANO

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas

Man

Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai. /

i

Burtams netiki.
— Ar tai ir tu ledžingą 

prisikalei po slenksčiu? Aš 
maniau,. kad tu Į burtus ne
tiki.

— Tikrai ne! Bet aš gir
dėjau, kad tiems, kurie neti
ki, didžiausią laimę ji atne- 
y, •sa.

Nusiminimo priežastis
Mauša: 

taip nusiminęs?
Ickus: — Nu, aš šiandien 

pardaviau 2 dolerių vertės 
kelines už šešis dolerius ir 
man užmokėjo visai nęside- 
rėjęs. Aš dabar pykstu ant 
savęs, kad neprašiau 
šimts dolerių.

Ickau, ko tu

de-

Išgelbėjo
Lojaris: — Jonas Pako- 

rinskas butų gavęs 12 metų 
kalėjimo, jeigu aš nebūčiau 
jj gynęs.

Kostumeris: — O kiek da
bar gavo?

Lojaris: — JĮ pakorė.

Kodėl kunigas gieda loti- 
j niškai?

Todėl, kad nė jis pats, nė 
žmonės nesuprastų, nes jei

I

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

VYRAI teip ir MOTERIS.

V<>. 
re i 
ar-

BRAUSIS žmogaus

ir

50.000 Kataliogų DYKAI!

s

............ $1.00 
.....................75
50c. ir 1.00
50c. ir 1.00
.....................50
25c. Jr .50

,10c. ir r<>0 ................. 25 
’ ’. ’.'. ’. I.1O 
............. 3.00 

.25

.25
50

...................25
• 50c. ir 1.00Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi Uidžiausį lie

tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visrs 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.

0 Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinila 822 Washington St. • lUlUlld, boston, MASS1

Nuo galvos skaudėjimo. 15c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo...................į. ■
Plaukų stiprintojas. . . .25c. 
I.inimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų šilimo 
Nuo Reumatizmo..

lytiškų ligų., 
dusulio..........
kirmėlių.. ...

Nuo
Nuo
Nuo
Antiseptiška t-ostis...................
Nuo viduriavimo.................... ...
Kastoriia-dėl vaikų.... 10c. ir
Proškos dėl danttj.....................
Katpų naikintojas......................

T^MYK.T! .Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa
jus i.elik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
kia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
riau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysi’ kad kreipsitės pro- PROFE5iONALIŠKO DAKTARO, Philadelphios M. 
Klinikų, kuris visada gali suteikti tikra rodį, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt kraujį ir išgydyt nervus trumpam laike: už tai

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

net gyvastį.

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

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėj:- 
mas gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusiį ligį. nuo peršalimo 
teipat kosėji ir skrepliuoji. sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj—apturėsi'e tikrį pagelbį. tik visada reikia įsitėmyt adresį arba 

rašyt TEIP:

THE PH1LADELPHIA M. CLINIC 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

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

SKAITYK knygį “DAKTARAS" : ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS i.- MOTERIMS*. 
Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygį "DAKTA
RAS" kiekvienas gali apturėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytį adresį ir kelias Štampas 
už prisiuntimį Philadelphios M. Klinikui, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiądien dovanai.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
BCTReikalaukite prisiuntii^ katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiek orius,
S29 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga vės • Brooklyn, N. Y.

ŠOc. ir 1.00
50c. ir 1.00



KELEIVIS

F. J. Bagočius.

Tiesu patarimai.
KLAUSIMAI

1. Jei žmogui su moteria 
ir 13 mėnesių senumo kūdi
kiu išėjus ant gatvės užpul
tų girtas chuliganas ir pra
dėtų mušti, o užpultasis pa
sakęs jam tris sykius atsi
traukt, šautų į užpuoliką ir 
sužeistų, kad tas 4 dienas li- 
gonbutij da pasitampytų, 
kaip ilgai teismas trauksis 
ir kokia bausmė už šovimą 
laukia? Kas butų, užpuoli
ką užmušus?

2. Ar gali darbininkas at- 
jieškot nuo savo darbdavio 
užvilktą už 6—7 sąvaites už
mokestį, kurios jis neišmo
kėjo, prašydamas palaukti?

P. Kasparaitis. 
ATSAKYMAI

1. Viskas priklauso nuo 
to, koks bus skundas paduo
tas, ar už ”assault,” ”as- 
sault with dangerous weap- 
on,” ar ”assault with intent 
to kili,” ir tt. Teismas gali 
išeiti į porą mėnesių, o bau
smės, jei prirodys, jog tikrai 
sužeistasis užpuolė, jokios 
nebus. Užpultasis gali gin
tis ir, jei reikia, apsiginimui 
savo gyvasties užpuoliką ir 
užmušt. Bet būtinai reikia 
darodyt, jog žmogus buvo 
užpultas.

2. Darbininkas visada, iki 
6 metų Illinoijaus valstijoj, 
savo uždarbį gali atsiimt. 
Paduokit advokatui, tas 
tuoj uždės ”attachment” ir 
privers užmokėt.

KLAUSIMAS
1. Jei angliakasy kloję su

žeidžia žmogų, ar galitna 
nuo kompanijos gaut atly
ginimą? F. Rischus.

ATSAKYMAI
1. Tas priklauso nuo dau- 

• gelio aplinkybių: a) nuo tie
sų tos valstijos, kokias pro- 
vizijas įstatymai turi to
kiuose atsitikimuose, ai 
duoda tiesą skųst, ar stačiai 
palieka pačiam žmogui dirb
ti, ar ne, žinant pavojų (as- 
sumption of risk), b) Ant
ras svarbus dalykas: iš ko
kios priežasties susižeidė, 
per kompanijos kaltę, ar sa
vo neapsižiūrėjimą; pasku
tiniame atsitikime, jei žmo
gus pats kaltas, negali rei
kalauti, kad kitas jam atly
gintų už nuostolį. Tokiuose 
atsitikimuose geriausia tuoj 
prie atsakančio vietinio 
vokato kreiptis.

ad

KLAUSIMAI
1. Du vyrai susitikę 

gatvės išvadina vienas kitą 
vagimis. Vienas iš jų ap
skundė antrą — ar gali ką 
laimėti?

2. Vienas vyras nuėjęs į 
girią prisikerta malkų ir nu
eina. Antras, mislydamas, 
jog malkos užmirštos, nori 
nusinešt, bet pirmasis atei
na, žodis po žodžiui, malkų 
kirtėjas antram žandus ap- 
skaldo. Ar jis kaltas už su
mušimą?

3. Tėvai išvažiuoja į Ame
riką ir palieka kūdikį Lietu
voj. Tėvai nemano grįžt, bet 
palieka dalį niekam nepa
vestą. Ar tas kūdikis gali 
paimt tuos pinigus, ir kada?

ATSAKYMAI
1. Už išsipravardžiavimą 

ant gatvės, jei abudu nepa
puola už ardymą ramybės į 
policijos nagus, bet pasiduo
da į teismą, gal gaut tiek pi-i 
nigiško atlyginimo, kiek jis 
gaji^ darodyt nuostolio iš 
priežasties tokio išvadini- 
mo.

2. Kiekvienas užgavimas 
kito žmogaus iš piktumo, y- 
ra prasižengimas, jei tas nė
ra padarytas apginime savo

ant

ypatos arba nuosavybės. 
Mušikas gauna kokią penki- 

, nę užsimokėt bausmės.
3. Tokiam kūdikiui vals

čius arba žemiečių viršinin
kas paskiria globėjus ir tie 
gali reikalui priėjus išreika- 
laut paliktą turtą. Jei ne, 
tad vaikas, daaugęs iki 21 
metų, tėvams nepasirodant 
gal atsiimt tokį turtą. Vie- 
nok tėvai gali padaryti ”do- 
viernastį” ir pavest tų pini
gų iš j ieškojimo tiesą dėl sa
vęs, ar dėl vaiko kokiai nors 
ištikimai, ant vietos gyve
nančiai ypatai.

KLAUSIMAI
1. Ar gali žmogus atva

žiavęs iš Lietuvos į Suvien. 
Valst. patraukti atsakomy
bėn tą ypatą, kuri gyvenda
ma šioje šalij per laiškus 

j kriminališkai jį šmeižė?
Jei taip, tai kur reikia 

kreiptis ir ar yrą reikalinga 
teismui parodyti tie laiškai?

2. Ar turi kokią nors ver- 
j tę Rusijos teismuose liudi
ninkų paliudijimas, gyve
nančių šioje šalije, surašy
tas ant rašto ir užtvirtintas 
per Rusijos konsulį, jeigu 
bylinėjančios pusės yra gy
venusios Su v. Valst. ir su- 
grįžusios į Lietuvą dėlei ko
kių nors nesusipratimų, at
sitikusių da begyvenant šioj 
šalij, pradeda bylinėtis?

3. Ar ištikrųjų yra tokie 
Rusijos įstatymai, kad žmo
gus, pragyvenęs 10 metų už
sieni je, nustoja visų tiesų ir, 
jokios savasties palikusios 
Lietuvoj negali išjieškoti?

D. j.Aleksis.
ATSAKYMAI

1. Kriminališkai nubausti' 
negali dėlto, kad prasižengi
mas buvo papildytas ten, 
kur laiškas buvo apskelbtas, 
o ne ten, iš kur siųstas. Ci
viliškai galima paduot į tei
smą ir gauti atlyginimą už 
nuoskriaudą. Laiškus rei
kia turėt kaipo prirodymą 
šmeižimo.

2. Turi tokią svarbą, ko
kią teisėjas pripažins, ne&, 
mat, antroji pusė turi tiesą 
tardinėt liudininkus kaslink i 
jų prirodymų.

3. Yra toks įstatymas, bū
tent Sv'od Zakonov, Tom X, I 
Čast I, Statja 1246. Bet jei 
žmogus paliko savo turtą po 
priežiūra, po, kontraktu, ar- i 
ba da nėra paveldėjęs nuo 
tėvų, tas įstatymas neatsi
neša. Bet nereikia laukti 
nė 10 metų, jei žemė palik
ta be priežiūros. Gali iššau
kti pavelde jus pagal straips
nį 1239; o jei neatsišauktų, 
tai pagal straipsnį 1242, bė
gi je 3 metų nuo paskutinio 
apgarsinimo prastoja tie
sas, bet į 10 metų po pirmu
tiniam apskelbimui, gal už- 
vest bylą.

I $30 tai vidutiniškai, nėra 
perdaug, nors ir $20 pakak
tų Connecticutt valstijoj.

KLAUSIMAI
1. Vyras gyvena Ameri

koj, o moterį paliko Lietu
voj. Ar moteriškė gali iš- 
reikalaut užlaikymą per Su- 
vien. Valst. teismus, arba su 
jų pagelba?

2. Ar gali išreikalaut pa- 
gelbą per Rusijos konsulį?

3. Ar gali kokiu nors bu- 
du pati gaut pinigišką pa- 
šelpą nuo savo vyro?

J. Ruskis. 
ATSAKYMAS

Atsakyt prisieina į visus 
klausimus sykiu. Vieninte
lis būdas pačiai yra atva
žiuot į Ameriką. Lietuvoje 
būdama moteris jokiu budu 
pagal Internacionališkas tie
sas negali priverst savo vy
rą duot jai užlaikymą.

Tuomlaikinis sekretorius, 
St. Karvelis,

127 Grand street, 
Brooklyn, N. Y.

Nauji Raštai Orau^ija Hokslelviiss Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS

KLAUSIMAS
1. Kada kliubas tveriasi, 

ar tuoj reik čarterio, ir kur 
reikia dėl jo kreiptis? Kiti 
sako, kad reikia imt advoka
tą ir prekiuos į $30.

J. P. Marcinkewicz.
‘ ATSAKYMAS

1. čarterio ne būtinai rei
kia ; gali draugystė būt ir be 
čarterio, niekas negali prie 
jos kabintis, jei nariai tarp 
savęs sutinka. Jei į teismą 
reikia eiti, tai tada sunku
mas tik tame, jog negalima 
skųsti draugystės ar kliubo, 
nes valdžios akįse tokių nė
ra, bet visus narius. Kliu
bas gi, jei nori pasiimt rui
mus, ir kaip paprastai, lai
kyt išsigert, tai turi čarterį 
turėt, čarterį mokant ge
rai angliškai ir be advokato 
galima gaut, bet jei nėra to
kių ypatų, tad geriausia pa
imt advokatas. Kiek advo
katui reikia, priklauso, kiek 
sulygsit — nuo $15 iki $50;

Atsibuvusioj konferenci
joj 19 sausio, 1913, likos pa
skirta įš daugiausiai gavu
sių balsų 9 j viešų reikalų 
komitetą, kurie pagal nuta- 

. rimą turi užimti savo tarny
stę greitame laike; bet, ant 
nelaimės, šaukiau išrink
tuosius net tris sykius, o nė 
karto nesusirinko užtekti
nai, kad būt galima sutvar- 

| kyt viešų reikalų komiteto 
! viršininkus.

Ant manęs nekurios drau
gijos rūgo ja už nesidarba- 
vimą. Ką gi aš darysiu, kad 
išrinktasis komitetas nepri- 
buna?

Šiuomi pranešu, kad pas
kesnį viešų reikalų komite
tą sušaukiu ant 23 vasario, 
1913, 2 vai. po pietų, Tautiš
ko Namo Svetainėj, 101-103 
Grand st., Brooklyn, N. Y.

Komitetas, malonėkite 
nors kartą visi pribūti, nes 
draugijos laukia ir reikia 
pradėti veikti darbą.

Liaudies Dainos, solo bal- 
įsui ir pianui, sutaisė Pet
rauskų Mikas. Ši p. Petrau
sko dainų laida susideda iš 
11 liaudies dainų: ”šiu Nak- 
cialy,” ”Jojau Dieną” (aug- 
štam balsui’, ”Jojau Dieną” 
(žemesniam balsui), ”Ko 
liūdit, sveteliai?” „Siuntė 
mane motinėlė,” ”Vai aš pa- 
kirsčiau,” ”Už šilingėlį,” 
”Dovanojo,” ”Skyniau Sky
nimėlį,” ”Tykiai Nemunėlis 
teka,” Saulutė raudona” ir 
”Ligho” (latviška).

Išleido J. M. Tananevi- 
čius, Chicago, III. Kiekvie
na daina atspausdinta at
skirai. Iš dailės pusės, kaip 
antai viršelių piešinys, at
likta vidutiniškai; iš tech
niškos gi — nekaip, žodžių 
raidės vietomis sudaužytos, 
išrodo lyg išgraužtos; vie
tomis gi apsivėlusios ir už
teptos; ant vieno puslapio 
juodylo duota daugiau, ant 
kito 
sos dainos, 
sąsiuvose, išleistos po vienu 
bendru antgalviu: ’ ”Liau- 
dies Dainos, solo balsui ir 
pijanui.” Ar ne geriau bu
tų buvę, kad apart to, ant 
viršelių butų padėta ir dai
nos vardas? Prie to viso ir 
kaina dainoms paskirta ne
girdėta. Pigiausia daina — 
15c. Kitos gi, kaip antai ”Jo
jau Dieną,” net po 60 cen
tų. Tas tai jau stačiai plė
šimas. Ir tai turbut* dėl to, 
kad tai nežydiškų leidėjų iš
leista. Sudėjus visas susiu
vąs krūvon, už 11 dainų pa
sidaro $3.25. Tuotarpu Są
junga išleido to paties p. 
Petrausko kompoz. ”Trimi- 
tą,” kur telpa 17 dainų, o 
parsiduoda tik už 75c. Prie 
to ”Trimitas” ir iš techniš
kos pusės daug gražiau at
liktas, negu ”Liaudies Dai
nos.”

kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet knygos ir pri- 

' imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gktun^mas iš parduotų 
knygų ir laikraščių'apverčiamas žmo
nių^ švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^knygtį reika
laujate, pirkite iš Ausros Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. Halstedst. Chicago, III.

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

Kampas D st. ir . Broadu ay, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany sL, 
BOSTON, MASS.

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

d
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v* •mažiau. Prie to, vi- 
nors atskirose

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

“PIRMYN”
“Pirmyn” leidžiamas darbininkų bendrovės (iš 16 žmonių). 
‘‘PjMMVn” bus pilnas žinių iš darbininkų gyvenimo ir judė-x irillyll jjmo visose pasaulio šalįse.

duos gerus straipsnius iš dailiosios literatūros ir
* įvairių mokslo šakų.

“Pirmvn” nuo’latos bendradarbiaus ištisa eilė geriausių ra-
x innyil gyiojų iš Europos ir Amerikos.

<<prrinv.n» redaguos išėjęs mokslus Europos (Peterburgo ir
x limyll Berno) universitetuos juristas P. GRIGAITIS. 

“Pirmyn” Kaina: 8™°- Valstijose metams $1,50.
* Pusei metų — 80 centų.

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

Prenumeratą siųskite šiuom kartu bendrovės iždi
ninkui šiuom adresu:

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

i

$100.00 PREMIJA. dek numarus nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj 
ratelius, kad pridedant kožnoje kertėje iš

eitu 20. Išrišta uždavinį prisiųsk mums, o 
męs pasiųsime jums čekį ant $100.oo. ku
rią tai sumą kredituojame ant 8 lotų, api
mančių 20f00O ketvirtainių pėdų, artiNew 
Yorko, tikrai vertinamų ant $189, turintie 
musų premiją gauna tik už $89., išmokant 
po $5. į mėnesį. Taipgi gausite SUVISU 
DYKAI PUIKŲ BANK-LAIKRODĮ , vertą 
510. Lotai gvarantuojami, kaipo sausi ir 
tinkanti namų statymui. Rašyk informacijų

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

Ant 21 akmens 
tielžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

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

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs 
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne- j 
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

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

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Russian-American Bureau.

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

— $47.00 —
Taipgi laivokortes per Hamburgą, 

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

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

Lake sts., Chicago, I1L

Profesorius medicinos

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

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

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Smigų ir turėsite gražius rubus. 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Geros vyrams Siutus ir Ovarkotus 

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

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrpjir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonas: So. Boston, J21013.

i

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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*1 11 — •! • .  — r>et iš LPasikalbėjimas Raino su tėvu ir šitas tavo su
manymas, tėve. Lietuviškų
jų artistų paveikslai da ga
na prastoki, ir tų pačių ma
žai. Įtaisytum parodą iš 
penkiolikos paveikslėlių, 
kad amerikonus nustebint. 
Juk tai butų tik išjuokimas 

rsavęs. Nueik į kokį nors 
dailės muzejų, o pamatysi 
kiek amerikonai turi pavei
kslų! Visą Lietuvą parduo
tum, o jų nenupirktum. Jei
gu pakabintum tenai mūsi
škių artistų tvarinius, nela
bai kas ir atidą į juos atkrei
ptų.

— Vaike, aš nesitikėjau, 
kad tu mano tautą šiandien 
taip supeizuosi...

ŠAUNI TVARKA

— Žinai ką, Maike?
— O ką?
— Sugalvojau gerą pieną.
— Nagi?
— Ar tu skaitei "Vienybę 

Lietuvninkų,” kur redakto
rius rašo apie musų dailės 
parodą ?

— Tai kas?
— Jis ten nurodė, kad pas 

mus yra įdomių dalykų, o 
svetimtaučiai apie tai visai 
nieko nežino.

— Nebūk toks paikas, tė
ve!

— Nesakyk, kad tai pai
kystė, nes nežinai mano pie
no.

— Tai koks gi jau tavo 
pienas?

— Aš vakar sėdėdamas 
sau apmislijau, kad į Ame
riką atvažiuoja daug grino- 
rių su tautiškais drabužiais. 
Bet kaip tik jie išlipa iš lai
vo, tuoj jų pažįstami ir gi
minės aprėdo juos ameriko
niškai, o tautiškas drapa
nas kuogreičiausia kiša į 
pečių. • Tas yra naikinimas 
tautiško turto . Reikia ži
noti, kad išvažiuodamas iš 
Lietuvos žmogus apsivelka 
kuogeriausiais čerkasais. 
Taigi aš manau, kad tas 
drapanas reikia surinkti ir 

.įtaisyti iš jų parodą. Aš, 
pats turiu da tautiškus gel
tonus kailinius ir visai nau
jas nagines. Vieną naginę . ? ii - u• i • u i no. Ant parodos, teve, nažiurkes biskj apgraužė bet ’t;v t/vv„
parodai tas nieko nekenks.

— Taip aš ir tikėjausi, 
kad tu, tėve, padarysi kada 
nors tokį sumanymą.

— Ir sakyk, vaike, ar ne
geras sumanymas? Ypač 
dabar pasitaiko ir proga ge
ra. Artinas visasvietinė San 
Franciscos paroda. Aš ma
nau, kad visų pirmiausia 
tuos tautiškus daiktus butų 
galima nuvežti į San Fran- 
cisco, o iš tenai į Washing- 
toną... Žinai ką, parašyk tu 
man straipsnį apie tą suma
nymą, aš nusiųsiu į laikraš
tį. Reikia apskelbti, kad at
važiavę grinoriai nemestų 
savo drapanų šalin.

— Cha, cha, cha!. 
Numirsiu nuo juoko

— Kas tau per juokas?
— Kaipgi ne? Naginių ir 

kailinių parodą sumanei... 
cha, cha, cha... Ir da nori 
straipsnį apie tai rašyti,. 
Cha, cha, cha!... Kuris gi 
laikraštis tau tokią kvaily
stę galės talpinti?

— Apie tai, vaike, nesirū
pink; tu matysi, kad "Vie
nybė Lietuvninkų" patal
pins jį ant pirmutinio pus
lapio.

— Tai kodėl tu pats nera
šai?

— Man ranka dreba.
— Na jau ir aš tau tokių 

kvailysčių nerašysiu.
— O iš kur jau tu toks

protingas atsiradai? Visos 
tautos rengia parodas ir da
lyvauja jose — nejaugi tas 
viskas butų kvailystė? Ne
jaugi visi parodų rengėjai 
vien tik kvailiai?

— Niekas to nesako, tėve. 
Parodos reikalingos visų 
pirmiausia jų rengėjams, 
kad pasipinigauti. Toliaus 
jos reikalingos tiems, ką tu
ri ką nors naujo pasauliui 
parodyti. Na, o prie to vis
ko jos turi iš nekurio atžvil
gio ir kultūrišką vertę. Da
leiskime, ūkininkas išstato 
nepaprastai dideles ir gra
žias bulves. Tas parodo ki
tiems ūkininkams, kad per 
triūsą ir jie rasit galėtų to
kias bulves išauginti. Ki
taip sakant, tokia paroda 
gali paraginti ne vieną ūki
ninką prie naudingo darbo. 
Tą pati galima pasakyt apie 
išradimus, apie dailę ir ki
tus dalykus. Bet statyt ant 
parodos geltonus kailinius 
arba nagines, tai butų netik 
didžiausia kvailyste, bet ir 
pažeminimu lietuvių vardo. 
Tu parodytum svetimtau
čiams, kad lietuviai nieko 
daugiau negali ir nemoka, 
kaip tik nagines ir kailinius 
siūti, kas randama tik pas 
necivilizuotus.

— O gal ir tavo čia teisy
bė.

— Suprantama, kad ma-S 

Socijalistai ir jiems pana
šus nenuoramos, ką nepri
pažįsta nė Pono, nė Dievo, 
visuomet tvirtina, kad da- 
dabartinė draugija turi dvi 
knygas įstatymų: viena ka
pitalistams, kita darbinin
kams.

Kapitalistai, kunigai ir 
kiti gražiai nusipenėję po
nai sako, kad tas neteisybė. 
Įstatymai yra tik vieni ir jų 

Turi klausyti taip kapitalis
tai, taip darbininkai.

Kurie gi iš jų meluoja ? 
Pažiūrėsime.
Neseniai Los Angeles mie

ste likos išdinamifuota ka
pitalistų laikraščio spaustu
vė. Susekta, kad dinamitą 
padėjo broliai McNamaros. 
Už tokią piktadarystę (pa
sikėsinimą ant kapitalo) 
kaltininkai liko sunkiai nu
bausti: vienas brolis pas
merktas ant 20 metų kalėji- 
man, kitas — iki gyvos gal
vos. Bet to da negana. O, 
ne! Pavartojimas dinami
to — tai baisus kriminalas 
ir kas tik prie to kuomi nors 
prisidėjo, turi būt nubaus
tas. Taigi apart dviejų Mc- 
Namarų da keliasdešimts 
tos pat unijos vadovų likos 
suimta ir visus sukišta ka
lėjimam

Bet Lawrence tokį pat di
namitą kapitalistai pavar
tojo pernai prieš streikie- 
rius. Yra žinomi jų ir var
dai, ir kur jie gyvena, o te
čiaus jų kalėjiman niekas i 
nesodina. Kodėl ? Todėl., 
kad kapitalistams yra kiti 
įstatymai — įstatymai nera
šyti/

Paimkime dabar streikus. 
Darbininkams tiesos drau
džia netik ginklą vartoti, 
bet ramių pikietų nevalia 
prie dirbtuvės pasistatyti.

I

o, je!

prastai statoma tik tokius 
daiktus, kuo galima nuste
binti kitus.

—Bet palauk, vaike! Man 
rodos, kad aš čia tave sukri
tikuosiu. Ar tu atsimeni, 
kaip buvai mane nuvedęs į 
muzejų ir rodei akmeninius 
kirvius ir kitokius laukinių 
žmonių įrankius. Kam gi 
jie ten po stiklais sudėti?

— Nes jie turi mokslišką 
vertę.

— Tai kodėl mano nagi
nės negali turėt moksliškos1 
vertės?

— Gali būt, kad kada nors 
ir jos bus muzejuje. Vienok 
šiandien tarp to kirvio ir 
naginių yra skirtumas. Tas 
akmeninis kirvis mums pa
rodo, kokiais keliais žmonės 
ėjo prie civilizacijos. Jis pa- 
parodo, kad pirmutinis 
žmogus įrankius darydavo 

i iš akmens. Jeigu ne tas kir
vis, męs galėtume manyti, 
kad žmonės ant syk atsirado 
ant žemės civilizuoti. Tavo 

I gi naginės arba kailiniai to- 
| kios vertės jau neturi. Jie 
tik parodo, kokias lietuviai 
nešioja drapanas. Kokia 
tad nauda statyt tokius dai
ktus ant parodos?

— Na, jeigu jau taip, tai 
męs galim surengti nors sa- 

i vo dailės parodą. Ką tu ant 
to sakysi?

— Permažai męs turim 
dailės parodai rengti.

I 
I

I

Bet iš Lietuvos galima I Kapitalistai gi prisisamdo 
visokių valkatų, apginkluoja 
juos ir jiems įstatymai to vi
sai nedraudžia. Netik ne
draudžia, bet apgina juos. 
Policija visuomet palaiko 
tokių valkatų pusę. Nusam
dyti kapitalistų valkatos, 
kurie paprastai "privatiška 
policija” vadinami, gali šau
dyt ir užmušinėti, kaip tai 
buvo Chicagoj laike rubsiu- 
vių streiko, bet valdžia žmo
gžudžių tuomet nejieško. 
Lawrence milicininkas nu
dūrė ramiai einantį sirietį, 
valdžia ir kapitalistų laik-į 
raštija, rodos, ir žinot apie 
tai nežino. Vėliau policis- 
tas nušovė moteriškę. Poli- 
cisto jie neareštavo, bet su- i 
areštavo Ettorą, Giovan- • 
nitti ir Caruso. Jie juos no
rėjo už tai pakarti — jie da 
tris žmogžudystes norėjo 
papildyti. Tikrųjų žmogžu
džių jie neėmė. Jie pastatė1 
tuos žmogžudžius kaipo liu
dininkus prieš Ettorą ir Gi
ovannitti.

Tas, rodos, aiškiai paro
do, kad socijalistai sako tei
sybę : Įstatymų yra dvi kny
gos : viena darbininkams, 
kuri už mažiausi prasižen
gimą prieš Viešpati Kapita
lą baudžia juos kalėjimu iri 
mirčiai o kita kapitalistams, 
kuri leidžia jiems vogti, plė
šti ir užmušinėti. S. M.

*

Bėgije 1912 metų miesto 
sveikatos komisija New 
Yorke konfiskavo ir sunai
kino sugedusių

vaisiu 8,500,000 svarų 
daržovių 2,500,000 svarų 
kiaušinių 730,000 svarų 
žuvies 350,060 svarų 
maišytų tav. 95,000 svarų
Viso 12,175,000 svarų
Ta pati sveikatos komisi

ja apskaitliavusi, kad visas 
šitas maistas buvo vertas 
100 milijonų dolerių, pakol 
jis nebuvo da supuvęs.

Visi žino, jog buvo laikas, 
kada tas maistas buvo švie
žias ir geras. 0 New Yorko 
mieste juk niekados nebuvo 
tos dienelės, kad nebūtų te
nai tūkstančių šeimynų, ku
rioms tie vaisiai, žuvis ir tie 
kiaušiniai nebūtų reikalin
gi. Bet ačiū kapitalistiškai 
tvarkai visi tie daiktai buvo 
neprieinami alkaniems žmo- čiai visados atsakvmą duo-

Ar katalikas gali remti 
dabartini surėdymą?

Pirmeiviški laikraščiai 
tankiai rašo, kad katalikas 
gali būt socijalistu, ir gali 
reikalaut teisingesnės tvar
kos, geresnių išlygų darbi
ninkams. Bet klerikališ- 
kai-atžagareiviški laikraš- 

nėms. Jie supuvo ir likos 
sunaikinti, bet žmonės jų 
negavo.

Šauni kapitalistų tvarka!
I

Kas meluoja?

dą priešingą: kad katalikas 
niekados negali būt socija
listu ir negali sutikti ant so- 
cijalistiško surėdymo, nes 
socijalizmas tai prievarta, 
tai žmogžudystė, tai pami
nimas šventų nuosavybės 
tiesų, jis nori išgriauti baž
nyčias, panaikinti šeimyną 
ir 1.1. Vertybės šių tvirti
nimų nesvarstysime, tik rei
kėtų biskį apsistot ir pasta
tyt klausimą: ar katalikas, 
kurį taip baido socijalizmo 
šmėkla, gali — būdamas ge
ru ištikimu kataliku — su 
gryna sąžine remti ir ginti 
dabartinį surėdymą?

Tai klausimas didelės ver
tės, nes kunigai iš katalikų 
nori padaryt reakcijos ka
riumenę dabartinio surėdy
mo apgynimui ir visomis 
pajiegnmis kenkti ateinan
čiam žmogaus išsiliuosavi- 
mui ir jo laimei. Ar galima 
katalikui stoti į tas eiles ir 
būt reakcijos kareiviu? Ar 
tai vieta katalikui? Ar da
bartinis. surėdymas ir tvar
ka labiau sutinka su evan
gelijos idealais, negu tas 
baisus iškeiktas socijalizmo 
surėdymas?

Atsakymas labai greit at
siranda. Iš škurgi atsirado 
dabartinis draugijos surė
dymas, kurį norima padary
ti amžinai gyvuojančiu ir 
reikalingu? Ar Dievas jį 
apreiškė? Ar aniuolas iš 
dangaus atnešė kodeksą jo? 
|Ar Kristus jį apskelbė? O 
gal jis iš Kristaus evangeli
jos išdygo, kaip gėlė iš sėk
los? Ne! nieko panašaus. 
Žinome dabartinio surėdy-, 
mo ir tvarkos istoriją, jis 
nė su Dievu, nė su Kristumi, 

j nė su jo evangelija neturi 
: jokio bendro sąryšio. Jis 
kilo istorijos keliu, kaipo pa
sekmė istoriškų aplinkybių, 
ant pagoniškų tiesų ir su
pratimo pamatų.

Ir tokiose aplinkybėse šis 
surėdymas užviešpatavo pa- 
saulije ne dėl to, kad jis ge
ras, arba sutinka su teisy
be; ne dėl to, kad jis žmo-

nėms laimę suteiktų; bet 
dėl to, kad jis patiko stiprių
jų egoizmui, brutališkam 
instinktui tų, kurie buvo 
"galingi." Ir jis viešpatau
ja, nors visas pasaulis de
juoja po juomi, nors milijo
nai darbininkų kenčia po 
juomi skurdą, badą, šaltį, 
vargus ir lieja ašaras; nors 
didesniai žmonių daliai jis 
virto jau gyvu pragaru! Jis 
viešpatauja ir viešpatauti 
nori, nes bažnyčia jį remia, ■ 
begėdiškai šaukia Dievą jo 
apginimui; meluoja, buk jis 
nuo Dievo paeina. Bažny
čia įkalbėjo lengvatikiams, i 
kad dabartinis surėdyms 
yra geras ir jį reikia ginti 
taip, kaip patį Dievą. Kas 
priešinas dabartiniam su
rėdymui, tas priešinasi baž
nyčiai ; tas griauja žmoni
jos dorą ir meilę; tas prie
šinas pačiam Dievui. Bet 
ar galima katalikui būti ninku, neturinčių užganėdi- 
tuomi lengvatikiu ir pripa
žinti tą viską už teisybę?...
Kunigams labai pikta, kad 

socijalistai kelia darbinin
kus iš letarginio miego ir 
veda prie geresnio būvio ir 
laimės... Kunigai nori, kad 
katalikai miegotų letargo 
miegu tamsoje; kad kentė
tų skurdą, badą ir vargus.

Bet ar katalikai neprivalo 
reikalauti, kad viešpatautų 
teisybė ir meilė? O dabar 
kur vra teisvbė, ir kur vra 
meilė? Ar gali kas sudėjęs 
rankas ant širdies ir pakė
lęs veidą augštyn pasakyti, 
kad šiandien yra teisybė ir 
meilė?

Per du tūkstančiu metų 
skelbė mums, kad Dievas 
mus visus sutvėrė. Bet a- 
pie tai nė žodžio nepasakė, 
kad ir pasaulį mums visiems 
sutvėrė. Gamta suteikia 
turtų tokią daugybę, kad 
kiekvienam gali užtekti, 
bet dabartiniam surėdyme 
viską turi užgriebę turčiai, 
o darbininkai kenčia skur
dą, badą, vargus ir ašaras. 
Turčiai pasisavino visus 
musų triūso vaisius, nardosi 

i raskažiuose, gyvena paauk- 
i suotuose palociuose, iš iš
tvirkimo pildo visokias ne- 

i dorybes, o mus, darbinin
kus, skurdo prispaustus 

! tankiai išmeta iš namų ant 
gatvės su vaikais ir rakan
dais — važiuok sau kur no
ri, nors ant maršo...
Dabartinio surėdymo laik- 

: raščiai nuolat rašo apie tur
čius, kaip jie miega ir kur 
važiuoja, kiek milijonų jie 
"uždirba;" kaip Suvienytų 
Valstijų vėliava graži ir 
žvaigždėta; bet tie laikraš
čiai niekad nepraneša, kiek 
milijonų darbininkų yra be 
darbo; niekad nepraneša, 
kad po ta gražia vėliava mi
lijonai darbininkų kenčia 
badą ir šaltį; niekad nepra
neša, kiek šimtų tūkstan
čių vaikų ašarose paskendę 
šaukia pagelbos; apie tai nė 
žodžio... Ir da katalikui ne
galima priešintis tokiam su
rėdymui?...

Kunigai visuomet sako: 
negriešykit, neužrustinkit 
Dievo. Bet kaip jie negrie
šys, kad jų niekas nemoki
na, kad jų protą niekas ne- 
apšvietė? Jie gyvena to
kiose aplinkybėse, kad turi 
griešyti! Kaip jie negrie
šys, kad jie nežino, kas yra 
"gera,” ir kas yra "bloga,", 
nes mokyklose jie nebuvo, o 
bažnyčios mokslas tai tik 
"melskis, dirbk ir pinigus į 
kunigui atiduok." Kaip jie 
negriešys, kad jie nuskriau
sti kenčia badą? Kaip jie 
negriešys, kad šeimynos ne
galima užlaikvt, vaikų netu- 
ri kuomi auklėti? Kaip jie 
negriešys, kad suaugę vai
kinai ir merginos negali 
vesti ir gyventi šeimynoj 
dėlei materijališkų nedatek- 
lių? Kaip jie negriešys, kad

jaunos merginos, negauda- 
mos darbo, priverstos par
davinėti savo garbę už pini
gus, kad palaikyti gyvastį? 
Kaip žmonės negriešys, kad 

' dabartinis surėdymas veda 
vienus prie išnaudojimo ir 
skriaudimo, kitus prie skur
do ir bado; prie dabartinio 
surėdymo žmogus turi 
skirausti kitus, arba būti 
nuskriaustu.

Broliai katalikai, nutrau- 
kit katalikiško fanatizmo li- 
činą nuo akių, o tikrai pa
matysite, kad jau gyvas 
pragaras ant žemės atsira
do. Pamatysite, kaip mu
sų broliai darbininkai ken
čia skurdą, gyvena skiepuo
se, kur drėgnumas visokias 
ligas užtraukia, arba ma
žuose kambariuose susi
grūdę po penkiolika arba 
dvidešimts ypatų. Pamaty
site, kiek musų brolių darbi- 

nančio gyvenimo, eina susi
raminimo jieškoti i karče
mas, kur smarvė nuo degti
nės, alaus ir cigarų durnų 
beveik žmogų gali pas
maugti. Jie geria ten viso
kius nuodus ir "linksminas" 
prie baro. Pragėrę savo 
protą karčemoje, papildo 
prasižengimus ir patenka 
kalėjimam..

Katalikai! pažiūrėkite pa
saulin, o pamatysite, kad 
pasaulije yra daugiau aša
rų, negu jūrėse vandens la
šų. Ir katalikai turi toki su
rėdymą remti? Juk jų baž
nyčia giriasi reikalaujanti 
žmonėms laimės. O ką da
bar matom? Žmonija su
mušta ir sukalta retežiais, 
ištremta ant skurdo, bado, 
vargų ir išnykimo... Milijo
nai vaikų be globos užaugę 
palieka prasikaltėliais ir 
galvažudžiais. Milijonus 
mergaičių pardavinėja kaip 
koki tavorą į prostitucijos 
namus. Milijonai užpuoli
kų ir visokių juodašimčių! 
Galvažudystė be galo ir ant 
kiekvieno žingsnio. Neapy
kanta visų prieš visus. Bar
barai ir skriaudėjai — au
kos ir skriaudos. Žmonės 
šaudomi vien tik už tai, kad 
duonos jieško. žodžiu sa- 
kant, šis pasaulis pavirto j 
pragarą, kur „verksmas ir 
dantų griežimas.”

Taigi ar turi katalikas su
tikt su tokia surėdymo tvar
ka? Ar katalikas nepriva
lo reikalauti geresnio surė
dymo? Ar tinka katalikui 
dabartinį surėdymą ginti ir 
tikėti, kad Dievas nori, kad 
taip butų, kaip yra? kad šis 
pasaulis butų gyvu praga
ru žmogui? Ne! Dievas to 
nenori; Dievas visus lygiai 
apdovanojo... Socijalizmas 
prašalins visas neteisybes, 
išnaudojimą ir skriaudas; 
prašalins skurdą, badą ir 
vargus; suteiks liuosybę, 
laisvę ir artimo meilę; tuo
met žmogus pasijus žmogu
mi ideališku ir galės lengvai 
kvėpuoti...

Broliai katalikai! nutrau- 
kit katalikiško fanatizmo li- 
činą nuo akių, bėgkite iš 
tamsos ir stokite po prie
danga raudonos vėliavos, o 
greitu laiku dabartiniam 
vagių ir skriaudėjų surėdy
mui padarysime galą!...

J. T. Sz...

Burnett=Rooto 
bilius atmestas.
Prezdentas Taftas atmetė 

Burnett-Rooto bilių, kuris 
reikalavo ateivystės suvar
žymo. Jei tą bilių Taftas 
butų užtvirtinęs, tai nė vie
nas ateivis, jei tik ne jaunes
nis kaip 16 metų, nemokan
tis skaityti, nebūtų galėjęs 
įvažiuot Amerikon. Dabar 
gi pasilieka po senovei.

♦
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Žmogaus Išavistymas
Pagal Boelsche, Erheniusą ir kitus 

Sutaisė S. Michelsonas.

pat, kaip ir visų kitų gyvūnų, kurių buvi
mas priguli nuo maisto. Įgnybtas jis surin
ka, vadinas jis jaučia, turi tokią ypatybę, 
kurią męs paprastai vadinam gyvastimi. 
Maitintis jis negali grynais mineralais, bet 
reikalauja jau perdirbtos augmenų mede- 
gos. Kitais žodžiais sakant, jis negali val
gyt žemės, kaip tai daro medžiai ir žolės, 
bet reikalinga jam duona. Tas viskas lie
pia priskaityti jį prie gyvūnų.

Bet ar toks priskaitymas nebus klai
dingas? Gali būti, kad žmogus vistiek nie
ko bendro su keturkojais neturi!

Ant to irgi yra atsakymas. Kiekviena 
augmenų, o taipgi ir gyvūnų grupa visuo
met yra tarp savęs panaši, turi bendrus 
ženklus ir beabejonės bendrą pradžią. Gy
vūnai dalijasi į grupas: žinduolių, paukščių, 
žuvų ir taip vis tolyn žemyn, iki viencelių 
gyvių, kurie skaitomi jau žemiausiu gyvy
bės laipsniu. Žmogaus prie tų pastarųjų 
priskaityt negalima. Jis priguli jau prie 
augščiausio laipsnio grupos. Jis priguli 
prie tų, kurių kūnas turi šildymosi prietai
sas ir visuomet užlaiko vienodą kraujo 
temperatūrą, kuomet čiuožų arba slankunų, 
kaip štai krokodilių, driežų, želvių ir kitų 
jiems panašių kraujo temperatūra visuo
met mainosi su oru: jei oras šiltas — krau
jas jų šiltas, oras šaltas — ir kraujas jų šal
tas. Taigi prie tokios rūšies gyvūnų žmo
gaus priskaityti jau negalima. Jis priguli 
prie Šiltakraujų. Prie tos rūšies priguli 
paukščiai ir žinduoliai. Bet paukščiai ne
maitina vaikų savo krūties pienu, kaip tai 
daro žmonių ir kitų pienžindžių gyvūnų 
motinos. Taigi žmogus priguli prie žinduo- į 
lių grupos. Bet žinduoliai tuojaus dalijasi 
į du skyrių. Vieni jų da tebededa kiauši
nius, kiti gi gimdo vaikus jau daugiau pri- ■ 
brendusium pavidale — gimdo juos iš kar-1 
to gyvais. Taip pat daro ir žmonių moti-! 
nos. Dabar reikia da pažiūrėti, ar nebus 
galima padaryti da smulkesnį tarp jų pada
lijimą. Pažiūrėkime į žmogaus rankas ir 
žandus. Burna pas jį nedidelė ir liuosa, o 
nepripildyta plėvėmis, kaip tai yra pas 
bangžuvę, kuri taipgi prisiskaito prie žin
duolių grupos. Dantįs pas žmogų smulkus 
ir bukus, o ne aštrios iltįs, kaip tai yra pas 
drąskančius žvėris. Prie to, jisai vaikščio-
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ja tik ant dviejų pasturgalinių kojų, o dvi 
pirmgalinės, kurios vadinasi jau rankomis, 
visai pas jį liuosos. Taigi prie paprastų ke
turkojų žinduolių klesos jis irgi nepriguli. 
Tik vienų viena gyvūnų klesa turi panašias 
į jo rankas ir dantis — o tais gyvūnais yra 
beždžionės.

Suprantamas daiktas, kad Lineus, sta
tydamas pirmą kartą žmogų į vieną eilę su 
beždžionėmis, neturėjo mintiję nieko dau
giau, kaip tik sutvarkymą dalykų sulyg jų 
panašumo, taip kaip vabalų suorankij stato
ma vieni prie kitų: daugiau panašus arčiau, 
mažiau panašus toliau. Nuo Lineuso laikų 
giliau protaujančios žmonių galvos nuolat 
statė sau naują klausimą: ar tokia paskirs
tymo sistema neturi gamtoje da kokios gi
lesnės reikšmės?

I

Senas orang-utangas, kurio veidas jau raukšlių su- 
biauruotas.

Ir matom, jog musų tirinėjimai, susidū
rę su beždžionžmogio typu, tą reikšmę atra
do. Jieškodami gyvūno, kurio pavidale ga
lėjo gyventi seniausiuose laikuose pirmuti
nis žmogus, atrandam, jog nė vienas iš gy
venančių ant žemės sutvėrimų tam taip ne
tinka, kaip beždžionė, šis gyvūnas, nors ir 
kitokį turi kaulų sudėjimą, visgi yra daug 
panašesnis į žmogų, negu visi kiti.

Apie beždžionę jau kalbėjom augščiau, 
bet tai buvo kalba vien tik apie taip vadina
mą giboną. Jų yra gi daugiau. Jau daug 
pirmesnis mokslas iš tarpo daugelio bež
džionių tik nekurias išskyrė ir pavadino an
tropoidais*). Pats jau užvardinimas paro-

*) Anntropoidas grekų kalboj reiškia: panašus į 
žmogų.

(Toliaus bus).
*

New Yorko streikuojantiems rubsiuv.

Kalendorius
Pasarga: Aukų rinkėjai, kurie au

kas siunčia stačiai Strk. šelp, Komit. 
arba iždininkui, sykiu su pinigais pri
valo pasiųsti ir aukautojų vardus, nes 
męs gavę vardus, o pinigus ne, neži
nome kaip kvituoti, nežinodami, kam 
pinigai pasiųsti.

"Keleivio” Admin.

1913 metams
Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais 

svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir 
papuoštas gražiais paveikslais.

TURINYS.!
20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai. 

Ar ištiktųjų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III 
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir 
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras). 
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų. *

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

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

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

TEMYKIT! Kalendorius pradėsim siųst tik nuo 21 d. Gruodžio, todėl

CAMBRIDGEPORT, MASS.
LSS. 71 kp. susirinkime aukavo šie: 

K. Jossas, A. Atkočaitis — po 50c.; 
J. Vaišnoras, M. Dabšis, K. Beliaus- 
kas, J. Reinas, K. Valackas, R. Sta- 
škis, B. Simonavičia, J. Bilickas, A. 
Bilickas, J. Vinciunas, J. Vitkauskas,
V. Anesta — po 25c.; A. Levickas, J. 
Plokštis — po 20c.; J. Bertulis, J. Bie
liauskas, F. Stashis, R. Grigaliūnas, 
— po 15c.; J. Kairaitis 10c. Pas drg.
W. Danielių aukavo J. Bagužas $1; 
W. Danielius, K. Žikavičienė — po 50 
cen.; K. Villimas — 25c. Iš LSS. 
kp. iždo $2.00, viso — $9.35.

Aukos priimtos.
Šelpimo Komitetas:

Prez. J. M. Buchinsky 
Sekretorius A. Lelis 

Kas. P. Mačys.
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kurie jau prisiuntėt pinigus ir negausit iki tolei Kalendoriaus, nemany-
kit kad pinigai prapuolė. Adresuokit taip:

BRIGHTON, MASS._______
Aukos surinktos per LSS. 59 kp. 

prakalbas. Aukavo: T. Baltronis, 
Vasilius, A. Pątunskis, S. Ančiutė — 
po $1.00; žvirblis, A. Papievis, A. 
Gražis, S. A. Linita, K. Jankauskiu- 
tė — po 50c.; Anckis, Iškauskas, J. 
Skrinska, D. Palk., J. Višniauskas, S. 
Jankus — po 25c.; Grubavičius 10c.; 
S, Miliauskas 5c. Iš Lietuviškos Ko
operacijos susirinkime F. Markaus
kas 30c., F. Bushmonas, J. Adomavi- 
čia, A. Baužis, J. Kūgis, D. Arlaus
kas, A. Juzimas, J. Visminas, V. Rim
kus — po 25c., smulkių aukų 95c.; Iš 
Kooperacijos iždo paskirta

Paterson, N. J. L .U. N.
paaukavo
Aukos priimtos.
Šelpimo Komitetas:

Prez. J. M. Buchinsky 
Sekretorius A. Lelis

Kas. P. Macys.

$5.00.
Kliubas

$5.00.

28 Broadway, So.Boston, Mass. BRISTOL, CONN.
J. M. žvingilas ir A. Žvingalas New 

Yorko ir Brooklyno streikuojantiems 
rubsiuviams paaukavo po 50c. Au
kas sumoje $1.00 pasiunčiame "Kel.” 
redakcijon. J. M. žvingilas.

Pinigai priimti. "Kel.” Admin.

EASTON,
Laisvės Draugystė 

niame susirinkime 1 
paaukaut liuosnoriai, _
ir išrinko du vyru, kad pereitų per 
stubas renkant aukas streikuojan
tiems rubsiuviams. Surinkta išviso 
$21.30. Atėmus parsiuntimo lėšos 
15c., liko pasiųsta į Brooklyną Strei- 
kierių Komitetui $21.15., o vardai pa
siųsta į "Keleivį” pagal reikalavimą 
aukautojų. Aukavo: F. Ličkunas $1.;
O. Velioniutė, K. Rutkauskas, U. Rut
kauskienė, A. Simutis, L. J. Kasper, 
B. Šliogeris, M. Anskaitienė, A. An- 
skaitis, J. Bitautas, J. Stankienė, A. 
Krikščiuniutė — po 50c.; L. Bačkis 
35c.; J .Garnis, V. Stankiutė po 30c. ;< 
J. Pocius, V. Masiulevičia, E. Stanie
nė, S. Stanis, F. Laurinaitis, A. Da 
nielius, V. Talarščik, A. Matonis, F. 
Malkevičia, S. Kulaitis, M. Treinai- 
tienė, A. Jankauskas, E. Katinienė, 
V. Subačiutė, O. Cvirkienė, Bevardis,
P. Linkienė, O. Libertaitė, J. Jonikas, 
A. Vituras, J. Macis, S. Danielius, K. 
Judickas, M. Malakovski, E. Rinku- 
niutė, A. Grikšas, J. Stančikas, L. 
Tivik, S. Milevičia, A. Adler, H. Ad- 
ler, Vit. Anskaitis, L. Kardelis, A. 
Meškauskas, K. Montrimienė, J. Mic- 
kevičia, S. Meškauskis, M. Meškaus
kienė, P. Klumbis, A. Ūsas, K. Striau- 
kas, K. Beržanskis, U. Lučinskaitė, 
J. Jankauskas, J. Jankauskas — po 
25c.; J. Jankauskas, K. čakis — po 
20c.; S. Drazdauskiutė, J. Jonikaitė, 
S. Ūsas — po 15c.; R. Masiulevičie- 
nė, J. Vaičikauskis, J. Rapolaičia, J. 
Vitkus, J. Užgalis, J. Linknugaris, P. 
Jurkus, J. Skįrutis, I. Pareigiutė, N. 
Kazlauskis, O. Žukauskiutė, S. Ma
sonaitė, F. Sleger, A. Bigo, J. Gai
lius, P. Budris, J. Danielius — po 10 
centų; K. Bakanauskas 5c. J. Pocius.

Aukos priimtos.
Brooklyno ir New Yorko Siuvėjų 
Streikieriu Šelpimo Komitetas: 
Prez. J. M. Buchinsky

Sekr. A. Lelis
Iždininkas P. Mačys.

PA.
savo mėnesi- 

vasario nutarė 
kiek kas išgali

WESTERNPORT, MD. ir 
PIEDMONT, WEST VA.

L. S. S. 164 kp. ir D. L. K. Vytauto 
draugystė laikytame savo susirinki
me 2 vasario, paskyrė du draugu M. 
L. Balčiūną ir A. K. Mažeiką parink- 
kti aukų New Yorko streikieriams. 
Aukavo šie: M. L. Balčiūnas, A. K. 
Mažeika ir P. M. Waysengoff — po 
50c.; W. M. Waysenhoff, St. Liesys, 
J. G. Sabockis, D. Berbylas, J. M. 
Waysengoff, D. Kropas, J. Samolio- 
nis, M. Kvasek, J. Kazlauskas, J. 
Keršys, J. K. Mažeika, F. W. Karale- 
viez, J. Getautis, K. Vaitekūnas, J. 
Čelkauskas, J. Kazlauskas, J. Pačkov, 
R. Miknovicz, — po 25c.; W. Kazlaus
kas, S. Virpštis — po 15c.; L. M. Bal
čiūnienė J. A. Mažeikienė, U. S. Lie- 
sienė, J. W. Karalevičius, W. Tama
šauskas, F. Galinskas — po 10c., N. 
Nučak, A. Zavacky, J. Yansevicz, W. 
Krištapaitis — po 5c.; viso surinkta— 
$7.15. pasiuntimo lėšos 10c., pasiųsta 
$7.05 į Brooklyną, adresu: A. Lelis, 
625 Driggs avė. Aukavusiems taria
ma širdingą ačiū. M. L. Balčiūnas.

E. VANDERGRIFT, PA.
D. L. K. Vytauto draugijos mėnesi

niame susirinkime suaukauta $8.50 
Aukavo: J. Breitonas $1.00; J. Rut
kauskas, H. P. Pratkonis, J. Keme- 
-į<j -y f -oos °d — SBJĮsn-ezĮg -f h ‘ez 
piras, M. Dimša, J. Kalantojus, K. 
Lukoševičius, J. Marcinonis, F. Rač- 
kaitis, A. Stankus, A. Kamenka, F. 
Juodvalkis, A. Dumbrova, P. Lauri
navičius, P. Janilauskas — po 25c.;
J. žalkauskas, J. Lukoševičius, — po 
15c.; V. Mastaitis, F. Lekavičius, L. 
Petrokas, A. Dilkus, J. Carabiejus, 
A. Kuras, A. Stankus. J. Nausiedas,
K. Jakulis, V. Kriaučelis, P. Ragaus
kas. J. Vaina. M. Iršis, F. Gaižauskas, 
A. Barisas, J. Smaliukas, V. Voveris 
— do 10c.; J. Jurgelaitis, J. šedeikis, 
A. Susmara, I. Karniauskas, P. Sus- 
mara, M. Žalkauskas, A. Smaliukas—

no 5c. K. J. Bizauskas.
Pinigai priimti.
Šelpimo Komitetas:

Prez. J. M. Buchinsky
Sekr. A. Lelis 

Iždininkas P .Mačys.

WILMERDING, PA.
9-tą vasario šv. Jono d-stė savo 

sirinkime nutarė paaukauti New Yor
ko ir Brooklyno rubsiuviams iš d—tės 
kasos $25.00 ir kas kiek išgali, kad 
aukautų. Aukavo šie: Adolfas čel- 
kis, M. Juškevičius, V. Abromaitis, 
M. Joniką, J. Bernatonis, S. šiška, V. 
Ragelis, J. Levanavičius, A. šveraus- 
kas, M. Puznekas po 50c; V. Radze
vičius ir J. Rudzinskas — po 30 cen
tų; p. Zenulevičius, S. Barštis, V. 
Zavackas, A. Valavičius po 25c; viso 
surinkta $7.05; iš kasos $25.00; sy
kiu $32.05. B. Jestramskas.

Pinigai priimti "Kel.” redakcijoj.

su-

LAIMĖKITE KOVĄ!
Laimėkite kovą, broliai ir sesutės, 
Nes jus kovojat už kąsnį duonutės, 
Kuri- jums išplėšė piktieji skriaudėjai, 
Kuriuos užsistoja skriaudų apginėjai! 
Netrokštat jus aukso, nė linksmos 

puotos,
Vien jieškot skanesnės duonelės 

plutos;
Netrokštat, kad puoštų jus kūną 

šilkai.
Tik trokštat, kad sotus jus butų 

vaikai.
Kovokite broliai nežudant vilties, 
O pergalė,ranką jums savo išties. 
Jus sveikinsit jąia vienybės šauksmu 
Ir ‘ - -anvainikuosit bendruoju 

džiaugsmu. Kaz. J. Bi—skas.

E. ARLINGTON. VT.
Surinkta auku $11.35. kukavo: 

J. Pašakamis $1.00; D. J. Alekšis, J. 
Mikitas, R. Baltrūnas, A. Pašakar- 
nis, J. Daugėla, V. Genvtė, A. Bin- 
dzevičius, J. Plekštys, W. Kaminski, 
M. Kaminskis, J. Motulis — po 50c.; 
A. Vilkas 40c.; J. Katulis, A. Grei
čius, V. Guzauskis. E. Aukštikalnytė 
— po 30c.; W. Terlikovski, K. Baltru- 
nvtė, V. Stupuras, P. Miktas, A. Ši
leika, F. šlapelis, F. Alešauskas, A. 
Gricius, A. Zazas — po 25c.; J. Matu
levičius, J. Gikis, S. Riškevičius. J. 
Meškauskas ir J. Karpovičius po 20c; 
viso labo $11.35.

Varde Brooklyno 
siems aukautojams 
gai ačiū.

Auku rinkėjai:
J. Mikitas ir A. Pašakamis. 

Pinigai gauti "Kel.” redakcijoj.

streikieriu, vi- 
ištariam širdin-

D. J. Aleksfa,

JERSEY CITY, N. J.
Per vestuves A. Meškausko aukavo 

šie: M. Skužas $1.00; A. Meškauskas 
50c.; J. Pašiarpskis, K. Meškauskas, 
J. Žvirblis, B. šleivis, V. Samoliniutė, 
A. Urbonas, M. Meškauskiutė, A. 
Juškauskienė, J. Žvirblis, M. Marcin- 
kevičia — po 25c.; P. Samulenas 5c.; 
viso — $4.05.

J. žalianka, P. Jozaitis ir kt.
Šelpimo Komitetas:

Prez. J. M. Buchinsky
Sekr. A. Lelis

Kasierius P. Mačys.

BINGHAMTON, N. Y.
Per pasidarbavimą L.S.S. 33-čios 

kp. narių aukavo šios ypatos: A. 
Jaksevičia $1.00; K. Smigelskis 51c; 
J. Charna, S. Kuokalas, E. Kamins
kas, K. Daeps, P. Bručas, F. Muraus
kas po 50c; F. Gaidis 26c; G. J. Pus
kunigis, A. Brazdžionis, J. Žemaitis, 
S. Ūsas, E. Žukienė, J. Skrebis, J. 
Buchinskas, E. Jurgeliavičiutė, A. 
Adomaitis, P. Vareika, J. Žvirblis, A. 
Kuokalas, Just. Buchinskas, G. Stra- 
kalaitis, A. Janeliunas, S. šimulu- 
nas, A. Palilionis, K. Tribunevičia, P. 
Meškunaitė, G. Juozaitis, L. Ivarijo- 
nas, F. Steckis, Z. Rutkowski, L. Si- 
mulunas, J. Vojciech, J. Vaičiekaus- 
kas, Z. Šūkis, E. čepunienė, B. Ado- 
maičiutė, J. Šimulunas, S. Dambraus
kaitė po 25c; St. I vari jonas 20c; J. 
Dzidžiulskaitė 16; J. Dzidžiulskaitė 
15c.; J. Žukas, J. Mikelionis, F. Šimu- 
lanas, K. Benis, P. Andrinis po 10c; 
A. Smailiutė ir J. Plučas po 5c; P I- 
varijonaitė, J. Blinkevičia ir E. Blin- 
kevičienė po 25c; viso $14.38.

G. J. Puskunigis ir S. Ivarijonas. 
Pinigai prinnti. Lie. šelp. Kom.

W. J. Buchinsky, pirm., A. Lelis sekr. 
ir P. Mačys, kasier.

ATHOL, MASS.
"Liet. Sūnų ir Dukterų" d—tės su

sirinkime suaukauta 9 vasario $8.00. 
Aukavo:
Klasčiutė 26c; P. Navadvorskaitė, A. 
Gabrienė, P. Levinskis, L. Grigaliū
nas, J. Sarapas, J. Andruliunas, S. 
Petronis, J. Janulionis, A. Kvedaravi- 
čius, J. Lukinskas, P. Andrulis, D. 
Bražinskas, P. Turtinskas, A. Ba
rauskas, A. Pakarklis, M. Gaidimaus- 
kas, R. Višnauskis, J. J. Daubaras, J. 
Daubaras, V. Motėka, A. Kenešis, J. 
Mockevičius, M. Vasiliauskis, P. Bal- 
trušunas, J. Kavlaičia ir J. Buzevi- 
čius po 25c; šeši po 10 — 60c; du po 
7c. — 14c; viso 8-00.

P. Levinskas- 
Pinigai gauti. "Kel.” adm.

E. Krikščiūnaitė 50c; J.

NAUGATUCK, CONN.
D. L. K. Vytauto Dr-tė vasario mė

nesio susirinkime nutarė sušelpti 
streikuojančius New Yorko ir Brook- 
lyno rubsiuvius ir tam tikslui paau
kavo iš savo iždo $10.00. Pinigus pa
siųsta "Keleivio” redakcijon.

Pinigai priimti. ”Kel.” Admin.

Paj ieškojimai
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 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 šimteli pinigų ir 
mokėtų kalbėt lenkiškai ir angliškai. 
Aš esmi 30 metų amžiaus, kalbu pen
kioms kalboms, turtas mano siekia i 
800 dolerių. Atsišaukiančios teiksis 
prisiųst ir paveikslus drauge su laiš
ku. [8]

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

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

Antanas Masteika 
15 Colton st., So. Boston,

[8]
Mass.

Oška-Pajieškau Petro Karaliaus, 
svilių kaimo, Gižų gm., Suvalkų gub. 
Meldžiu jo paties arba kas žino apie 
jį atsišaukti.

Vincas Naryauckas
115 N. White st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau pusbrolio Kazio Trana- 
lo, prieš du metu gyveno Brooklyne, 
paeina iš Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto, Utenos par., Sabaldauskų kai
mo, jis pats, ar žinantieji apie jį teik
sis atsišaukti šiuo adresu :

John Skrabickas
Box 251, Mittineagua, Mass.

Pajieškau pusbrolio Klemenso Za- 
linsko, Kauno gub., Šiaulių pav., Lau
kių par., taipgi draugo Julijono Sut
kaus, Kauno gub., Telšių pav. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl jie patis 
lai atsišaukia, arba kas apie juos ži
no, meldžiu pranešti.

Stanislovas Guzevskis
Box 4 City Mills, Mass.

Pajieškau penkių pusbroliu, 3 Kul- 
baičių — Juozo, Justino ir Jono, Su
valkų £ub., Naumiesčio pav. ir par., 
Paberžupių kaimo; Jonas Garbauskas 
iš Griškabūdžio par., Mureikų kaimo, 
Jonas Cekauskas Naumiesčio parap., 
iš Raudondvario, gyvena Amerikoj. 
Kas apie juos žino arba jie patįs lai 
atsišaukia.

John Kuras
44 Exchange st., Rumford, Me.

REIKALINGI VAIKINAI
Pajieškom vaikinų apsivedimui. 

Mes esame drūto sudėjimo, su juo
dais plaukais ir nė karto da nesiže- 
Sijom. Musų užsiėmimas dešrų iš- 
irbimas iš čeverykų šniurkų pąrdavi- 

nėjimas. Norinti mus vesti, turi būt 
geltonplaukiai ir atsišaukti šiuo adr: 

Barbė Juodgalvė. 47 Ashland avė, 
ir L. Skaptaitė, 45 Honore st.,

> Chicago, III.

I
i

Pajieškau Bronislavos Kazlauskiu- 
tės, Kauno gub., Šiaulių pav., švekš- 
nių par., 6 metai kaip Amerikoj, iš- 
važižavo į Philadelphia, kas apie j^ 
žino, malonės pranešti arba ji pati 
lai atsišaukia.

K. Yomantas
2727 W 22nd st. Chicago, III.

Pajieškau savo parapijono Jurgio 
Guobos, Kauno gub., Ežerėnų pav., 
Laukupenų sod., pirma gyveno So. 
Bostone, kas apie jį žino malonės 
pranešti arba jis pats teiksis atsišau
kti šiuo adresu:

Juozas Bimba
1113 So. Clinton st., Chicago, III.

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

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

Pajieškau Vinco Stankūno, Joniš- 
kės miestelio, ir Tado Mikaičio, Bud
rių sodžiaus, Skaisgirės par., Šiaulių 
pav., Kauno gub., kas apie juos žino 
arba jie patįs malonės atsišaukti.

Annie Slitiče
Lining Room, Hotel Bretton Hali 

B’way 85 st., New York, N. Y.

Pajieškau pusseserės Lucijos Bias- 
nalienės, Kauno gub., Telšių pav., iš 
Janapolio, meldžiu atsišaukti.

Ona Rupeikiutė
80 Sheldon st., Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Mateušo Paulan- 
skio, paeina iš Kauno gub. Raseinių 
pav., Eržvilkio vol. Naujininkelių kai
mo. Apie 7 metai kaip iš Lietuvos. 
Meldžiu jo paties atsišaukti arba ži
nančių apie jį pranešti.

Juozapas Dikšotis
1717 So. Union st., Chicago, III.

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

Vincas Aušra
19 Douglas Park, Bellshill, 

Lanarkshire.

atsisaukt
[10]

Scotland.

Mėnesinis L.A. D. Susirin
kimas.

Atsibus nedėlioj, Vasario 23, 2 vai. 
po pietų, TAUTIŠKAME NAME, 101 
Grand st., Brooklyn, N. Y. Visi drau
gai privalo būtinai susirinkti .

Sekr. J. Mačys.

CHICAGIEčIŲ ATIDAI!
DIDELIS GAVĖNIOS TEATRAS pa
rengtas 22 LSS. kp., scenoje statoma 
3 veiksmų drama "DU KELIAI" ir 
STEPUKO VODEVILIUS, nedėlioj, 
Vasario (Feb.) 23, 1913. M. MELDA- 
ŽIO SVET., 2242 W 23 PI., Chicago. 
Pradžia 4 v. vak. įžanga 25c ir augšč. 
Po teatrui šokiai su įvairiomis žais- 
mėmis ir lekiojančia krasa.

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

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

Lithuanian Painting Co.
Kam reikalinga išmaliavot namai 

išlauko, išpopieriuot ar ištaisyt iš vi
daus, tai nelaukite ilgai, nes męs šį 
mėnesį visus tuos darbus atliekame 
už žemiausią kainą. Tuojaus pribu- 
name ant ūžkvietimo. Važinėjame ir 
po aplinkinius miestelius. Darbą at
liekame sąžiningai. Užlaikome viso
kius dažus, tapetas ir viską kas iš- 
restauravimui namų reikalinga.

J. Y. STARKEVICIA
315 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Telephone So. Boston 605

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

A. L. SIUVĖJAS,
183 Brandon avė.,_____Detroit, Mich.

NETIKĖK NEIŠBANDĘS!
1>Kas jums atlieka spaudos darbus?
ĮiGal jus nesutinkate su jų darbu ir 

kaina? Aš atlieku visokius spaudos 
darbus visokioms draugijoms ir pa
vieniams. Pabandykit pas [10] 

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

Parsiduoda
Groserštoris ir Bučemė
Biznis yra varomas jau 10 metų, 

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

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

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

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

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

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

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.



KELEIVIS

kutiniu laiku teko patėmyti 
"Laisvėj," nepamenu kelin
tam numerije, vieno kores
pondento pranešimą, buk 
jau byla pasibaigė ir likosi 
laimėta. Tokiu budu apgi- 

num.) stena ir dejuoja, kad j nėjams dabar reikėtų pasi- 
" ’ stengti viešai pagarsinti

nors trumpais žodžiais pra
džia, bėgį ir pabaigą bylos; 
kiek pinigų sudėta ir kiek 
pro va lėšavo. Bet apgi nė
jai, nežinia kodėl, ivs nesis
kubina visuomenei pranešt, 
kas yra būtinai reikalinga.

J. V. Klastaitis.

Peržvalga.
Jau nebegerai

"Vienybė Lietuvninkų (7

Bagočius ją apskundė už 
šmeižimus. Ot, girdi, prie 
ko priėjome! Laikraščiai 
skundžiami!...

Na, o kodėlgi ta "Vienybė 
Lietuvninkų" kitaip giedo
jo, kada tautiečiai su kuni
gais skundė socijalistų laik
raščius? Juk pradžią skun
dimams padarė "Vienybės 
Lietuvninkų" rūšies žmo
giukai. Visų pirmiausiai 
"Keleivį” ąpskundė jos "bo
de" Gurkdaunis. "Vienybė 
L." tuomet džiaugėsi. Pas
kui tautietė Alytienė slap
tai įskundė "Keleivį" kra- 
sai. Ramanauskas apskun
dė "Laisvę.” Vis tai buvo 
tautiečių darbeliai. Ir tie 
darbeliai nebuvo biaurųs. 
"Vienybė Lietuvninkų” tuo
met nestenėjo taip, kaip da
bar. Ji sako, kad tik dabar 
negerai.

Męs seniai jau sakėme, 
- kad tas negerai, bet jus bu

vot tam priešingi. Juk vos 
tik mėnuo ar daugiau atgal, 
kaip "Vienybė L.” pripaži
no. kad "Keleivis” teisingai 
nubaustas ant $100 už įžei
dimą kun. Bukavecko. Ko
dėl gi ji nenori dabar pripa
žint, kad Bagočius teisingai 
ją apskundė už dergimą jo 
ypatos? Prieš kun. Buka- 
vecką "Keleivije” tilpo tik 
viena korespondencija, o 
"Vienybė L.” Bagočių šmei
žia jau ketvirti ar penkti 
metai. Ir jeigu ji pripaži
no, kad "Keleivis” nubausta 
teisingai, tai ji, kaipo "rim
tas” laikraštis, turi pripa
žinti, jog pagal to paties tei
singumo jai reikėtų užsimo
kėti daug didesnę bausmę.

Bet ji to nenori pripažint. 
Ji prisimetė kvaile ir nuduo
da, buk nežino nė už ką ji 
skundžiama. Ji sako:

"Dabar laikas yra dide-j 
liam musų išeivystės klausi
mui išrišti: ’Vvrai, dažino- 
kime, dėl ko tas daroma’?

"Šitą klausimą išaiškins 
visos šitos denuncijacijos, 
skundai ir bylos, kurias su
organizavo musų biauri gel
tonoji spauda.”

Ką ji norėjo tuomi pasa
kyti, tai turbut ir ji pati ne
išaiškintų. Juk visiems svei
ko proto žmonėms yra žino
ma, kad skundų neorgani- 
vo jokia "geltonoji laikraš
tija," nes tokios laikraštijos 
pas lietuvius visai ir nėra; 
skundams pradžią padarė, 
kaip sakėm, tautiečiai. To
liaus jie pradėjo žymesnius 
socijalistų vadovus šmeižti 
per savo laikraščius. Na, ir 
vienas-kitas iš apšmeiž
tųjų panaudojo tokį pat į- 
rankį prieš jų laikraščius, 
kokį jie vartojo prieš soci
jalistų spaudą. Tik protiš
kai nesveikas žmogus gali 
tuos dalykus matyt kitaip 
stovint.

v •

I

Polemika 
ir Kritika

Atsakymas "Draugo” 
Korespondentui

"Draugo" No 4 p. Pipiras 
verkia graudžiomis ašaro
mis, kad vietiniai socijalis
tai buk užkenkė parapijo- 
nams darbuotis jų labui. 
Girdi, socijalistai rengia 
prakalbas, kelia diskusijas 
ir aiškina, kad Dievo nėra. 
O tą viską labai remia So. 
bostoniečiai, t. y. keleivie- 
čiai ir įaisviečiai. Nekurie 
iš jų ima po 2 dolerius, o 
vienas tai darbuojasi tik už 
pavalgymą. Ir kame čia lo
gika bei supratimas? Žino
ma tas visiems, kad netik 
čia, bet visur socijalistai 
daugiau negu parapijonai 
darbuojas; kitaip nebūt so- 
cijalistu; bet ar tas jau yra 
ardymu teisingo darbo ? 
Matomai patįs parapijonai 
supranta, kad jų norai ne
veda prie gero siekio, kad 
žmonės seka socijalistus. 
Jeigu parapijonai darbuo
jasi savo pakraipoje, tai ko
dėl gi socijalistams užgina
ma darbuotis žmonių švie
timo reikale? Matyt, švie
sa kenkia katalikams...

Norwoodo socijalistai a- 
pie Dievą suvis nemanė dis- 
kusuot; tą temą padavė pa
rapi jonas J. červokas, o 
kad publika ir sykiu dauge- i 
lis parapijonų balsavo, kad 
Dievo nėra, tai kodėl kaltin-; 
ti už tai socijalistus? Kas- 
link kalbėtojų, tai turiu pa
sakyti, kad labai gerai, jei
gu parapijonai gauna kal
bėtojus, ką gyvena kaip 
laukų lelijos bei oro pauk
šteliai — iš Dievo apveizdos 
ir šventu kvapu, bet socija
listai nekalti, kad tokie ste
buklingi žmonės pasaulije 
neegzistuoja, per tai socija
listai kviečia paprastus žmo
nes darbininkus, kuriems 
reikalingas maistas ir pra
gyvenimas, taigi socijalistai 
juos pavalgidina ir apmoka 
ne dėl to, kad jie reikalautų, 
bet todėl, kad gerai supran
ta, jog šitame sviete kiek
vienam darbininkui reikia 
nusipirkti maistas nuo pri- 
sisavintojų darbininkiško 
triūso vaisių.

P. S. Šis straipsniukas 
turėjo tilpti "Drauge,” bet 
kad jau yra patirta, jog 
"Draugas” moka tik apkal
tint, bet nepripažįsta pasi
teisinimo teisės nė jo abazo 
žmonėms, tad pasiunčiu į 
"Keleivį.” Pusbrolis. *

Musų kunigėliai
Atkeliavę kunigai iš Lie

tuvos Amerikon, sakosi, esą 
prasikaltę valdžiai už pildy
mą tikėjimo pareigų arba 
už lietuvystę ir tt. Prašosi 
pagelbėti aprūpinti duonos 
kąsniu, suteikti ar sutverti 
naują parapiją ir tt. Gera
širdžiai žmonės, tikėdami 
kunigo žodžiams, viską 
jiems suteikia; šelpia, neša, 
aukauja. Žmonės ištikrųjų 
nežino, kad tie kunigėliai a- 
tėjunai yra padare kitokias 
kaltes.. Kunigas V—as at
važiavęs į Ameriką pareitą

I

Visgi dalykas neaiškus,
Pora metų tam atgal, E. 

St. Louis, III., buvo suareš
tuota tūla U. Zokonaitė. 
Buvo rašyta, kad suarešta
vo ją kun. J. Gadeikis. Ši 
mergina butų buvus tuojaus 
deportuota į Lietuvą, jeigu 
nebūtų nekurie iš vietinių 
lietuvių pasiskubinę užvesti 
provą jos pateisinimui. Ap
ginė jai merginos paprašė 
tuojaus vedimui bylos aukų 
iš visuomenės, o musų duos- 

> nioji viešuomenė, kaip kiek
vienam atsišaukime, taip ir 
šiame, neuždarė savo make- 
lio ir sumetė kelis šimtelius 
dolerių bylos vedimui. By
la tęsėsi per porą metų ir 
apginėjai daug darbo pade- _ _
jo per tą laiką. Dabar pas- rudenį, Lietuvoj % buvo tikru>

nės visuomenė butų įtikė
jus. (Norėta užregistruoti, 
bet Mass. valstija jo nere
gistruoja. Red.).

2. "Ką tautiečiai, ėdami iš 
visų pusių, butų darę, bū
dami Bagočiaus vietoj?”

Šis klausimas — neatsa
komas, nesą spėlioti, kas ką 
butų daręs 
darbas, 
jimams netikime.

3. "Kaip jie butų parodę, 
kad S.L.A. advokatai me
luoja apie čarterį — kaip jie 
butų parodę, kad tas čarte
ris ištikrųjų Mass.. valsti
joj nelegališkas?”

Šis paragrafas priešta
rauja pirmam par., nes ten 
kalbama apie čarterio nege- 

, rūmą, o šiame — apie nele- 
gališkumą ir nežinia, ką už- 
klaustojas nori dažinoti. 
Neatsakome.

4. "Jeigu tautiečiai ir visi 
S.L.A. šulai neapkenčia so- 
cijalizmo, bet giria dabarti
nę valdžią ir už ją agituoja, 
o ta giriamoji jų valdžia 
ima juos ir baudžia, tai kas 
iš jų negeras: ar valdžia, ar 
tautiečiai su savo SLA?’

Mums niekur neteko gir
dėt, kad tautiečiai butų me
tę neapykantos žvilgį į mok
sliškąjį socijalizmą (čia iš
imami klerikalai), tik atsi
žiūrint į plačios liaudies 
šios dienos lavumą, netiki, 
kad jis (socijalizmas) galė
tų momentališkai įvykti bei 
pageidaujamus vaisius at
nešti. Vienok kas kita, jei
gu tautiečiai neapkenčia so
cijalistų (suprantama nevi- 
sų).

Mat tautiečiai supranta, 
kad ir socijalistai turi blo
gas puses, o jie patįs prie to 
neprisipažįsta, kada tas 
jiems nurodoma, tad ar rei
kia ir už tai jus girt? Toliau 
sako "...bet giria dabartinę 
valdžią" ir tt. Ant viršmi- 
nėtų diskusijų (iš kur šie 
klausimai kilo) tautiečiai 
dabartinės valdžios negyrė, 
atpenč, sakė, kad ši republi- 
koniškoniškoji valdžia jau 
atgyveno savo laiką, nėsa ji 
plačiosios liaudies reikalų 
nebegali užganėdint. (O vie
nok per kiekvienus rinki
mus tautiški laikraščiai 
garsina tų atgyvenusių par
tijų kandidatus. Red.) Bet 
kadangi socijalistai nori šu- 
rum-burum socijalizmą į- 
vvkdinti peršokant evoliu
cijos rvbas, tai tautiečiai 
aiškino, kad pirmiau reikia 
demokratizmo, pilnoj to žo
džio prasmėj, su atšaukimu, 
įnicijativa, referandumu ir 
tt. nėsa tas liaudžiai geriau 
suprantamas, negu socijali
zmas. Socijalizmą kaipo 
mokslą — tautiečiai patarė 
— reikia skelbt liaudžiai 
švelnioj formoj. (O kas tai 
per forma? Red.)

Tad kur čia girimas da
bartinės valdžios ir peiki
mas socijalizmo?

Ant 5, 6 ir 7 klausimų ti
kimės, kad atsakys tie, ku
rie geriau žino Suv. Valsti
jų tiesas.

Tai tiek atsakėme ant p. 
Šilakojo Kvietko užklausi
mų, ir da su paaiškinimais 
apie atsibuvusias diskusi
jas. Jis ir "Laisvėje" pagy
rė socijalistus, kad šie tau
tiečiams davę gerus atsaky

ki, Bagočius turėjo daryti, mus, ko ištikro nebuvo. 
Chery’s socijalistai prieš 
Cedar Point tautiečius nie
ko neatsakė ir jau buvo ”iš- 

; mušti iš kelio." Tik J. Gva- \ 
zdinskas iš Spring Valley 
šiek tiek atitaisė jų padary
tas klaidas. Tikimės, kad 
Š. K. mus suprato, todėl ne
bus toks vienpusiškas.

Dabar p. šilakojo Kviet
kas ir jūsų sądraugai, atsa
kykite mums:

1. Kodėl socijalistai pro
testavo prieš pakėlimą S. L. 

I A. mokesties, sakydami,

atgaleiviu: persekiojo pirm
eivius ir jų laikraščius (a- 
pie tai buvo rašyta "L. Ūki
ninke") ; naktimis vaikščio
davo ir mėgdavo pasiklau
syti po palangėmis, ką žmo
nės šneka, ir taip... ką ten 
vienai jaunai ir gražiai 
mergaitei O. G. už ką tai 
prasikalto. Mergaitė jau 
norėjo skųst kun. V—gą 
vyriausybei, bet V—as davė 
jai 200 rublių ir viskas buvo; 
gerai, tik nelaimė,’ kad pa
ra pi jonai neužtylėjo ir pa
davė skundą Kauno vysku
pui. Vyskupas pasiuntė 
pralotą ištirti dalyką; po iš- 

i tirimo vyskupas kun. V—gą 
suspendavo nuo kunigystės. 
Eks-kunigas V—gas surin
ko iš geraširdžių parapijo- 
nų parašus, kaipo paliudiji
mą, buk jis nekaltas, padavė 
tuos parašus vysk, ir mel
dė dovanot jam kaltę, Vy
skupas susimylėjo ir davė 
jam kunigiškas popieras, j 
bet vietos savo •diacezijoj 
nedavė. Kun. V—gas atsi
sveikindamas sakėsi išva
žiuojąs Amerikon.

J. Giegžnas.
Tautiečių atsakymas.

"Kel." No 6 patilpo keli 
klausimai tautiečiams 
reikalaujama, kad ant 
klausimų tautiečiai arba 
L. A. šulai atsakvtu.v i-

Kadangi šis paklausimas 
palyti Cherry, Ilk, socijalis
tų ir Cedar Point III., tautie
čių atsibuvusias 14 d. gruo
džio diskusijas, todėl męs, 
žemiau pasirašiusieji, skai
tom reikalingu pasiaiškinti 
bei atsakyti.

Pirm užklausimų Šilako- 
jo Kvietkas da rašo: "..tau
tiečiai prie kiekvienos pro
gos drg. Bagočių vis purvi
na ir prie to dar prikergia 
’Keleivį’ ir liepia jį boiko
tuoti (kaip paveizdan jie 
darė Cherry, III. ir Cedar 
Point diskusijose)." Tas ne
tiesa. Tautiečiai Bagočių 
ant tiek "purvino," ant kiek 
patyrė iš laikraščių, ypač 
"Laisvės," apie jo ,"darbe
lius.” "Keleivio" gi Cedar 
Point tautiečiai niekur ir 
niekam neliepė boikotuoti, 
vienas iš diskusantų ir že
miau pasirašiusių yra net 
"K." agentu ir gavo keletą 
"K." prenumeratorių be jo
kio sau pelno.

Tiesa, per viršpaminėtas 
diskusijas buvo aiškinta, 
kad "Keleivis" užsipelnė 
blogą vardą (tik jųsų nuo
monėse. Red), nes Bago- 
čiaus-S. L. A. incidente jis 
laikė skandalistų pusę (ne
galite to prirodyt. Red.). 
"Laisvė" gi pasmerkdama 
skandalistus — sakė tautie
čiai — kur kas rimtesnė, su
manesnė ir... mandagesnė 
(tik dėl to, kad ji peikė Ba
gočių,kurį tautiečiai gatavi 
vandens šaukšte nuskan
dinti. Red.).

Dabar ant užklausimų: 
1. "Kada S. L. A. advoka

tai išlydėjo iš kasos kelis 
šimtus dolerių neva už 

•čarterio 
o kada

I

ir 
tu 
S~

šimtus dolerių 
čarterį, vienok 
geresnio neišėmė, 
Bagočius viešai nurodė, kad 
tas čarteris negeras, jus Ba- 
gočių už tai viešai išvadinot 
melagium, o čarterio nege
rumą nuo žmonių slėpėt, tai f — ----X--------- =2- J---- L* t

kad parodyt visuomenei, 
keno pusėj teisybė?”

Ar ištikro čarteris nege
ras? (Taip. Mass., III. ir N. 
Y. valstijose negeras. Red.). 
Ar valstija išduoda gerus ir 
blogus čarterius? Mums iš
rodo, kad čarteris turėjo 
būt geras, nėsa be vertės 
čarterių valstija neišduoda. 
O ką Bagočius "turėjo da
ryti” — pasakyt, kad S.L.A. 
čarteris da nėra užregis
truotas Mass. valstijoj dėl 
tūlų priežasčių, ir beabejo-

bergždžias 
Prie tam, męs spė-

• v*

kad darbininkai negalėsią Į 
išsimokėti. Vėliau gi jie pa- j 
tįs įskundė SLA. valdžiai, 
kaipo nelegališką organiza7; 
ei ją? Nelegališkumo prie-1 
žastis buvo Mass. valst. per- 
pigi sąnarinė mokestis (ar 
jau pripažįstat, kad SLA. 
nelegališkas? Red.).

2. "Kada SLA. advokatai 
išlydėjo iš kasos kelis šim
tus dolerių,"
— tai kas buvo priežasčia 
šaukti SLA. ekstra seimą, 
kur taipgi keli šimtai dole
rių tapo išlydėta iš SLA. ka
sos?

3. Ar čarteriai išduodami 
valstijų yra dviejopi: geri ir 
blogi? ir

4. Jeigu dabartinė nege
roji valdžia prasižengėlius 
prieš valstybės tiesas bau
džia, tad ar socijalistiškoji 
valdžia nebaus?

Atsakykite.
Dalyvavusieji diskusijose 

Cedar Point’o tautiečiai:
K. Šnuolis, y

J. Bimba,
J. Ampuzaitis,

J. Žintikas.

žodžiai š. K

Musų pastaba.
Nors tautiečiai vadina 

"Keleivį" nemandagiu, kad 
jis išvien su jais nenorėjo 
Bagočių šmeižt, kaip tai da
rė "rimtoji” "Vienybė Lie
tuvninkų," kuri už tai pate
ko net ir kriminališkan teis
man, tečiaus tame "Keleivi- 
vije” visuomet atdaros skil
tis visuomenės balsui. Vis- 
viena, ar jus "Keleivį" gir- 
sit, ar peiksit, "Keleivis" 
visuomet jūsų raštą patal
pins, jeigu tik jus to norė
sit.

Tautiški ir klerikališki 
laikraščiai gi yra ant tiek 
mandagus, kad jie mėgsta 
tik apšmeižt sau nepatinka
mas vpatas; pasiteisinti gi 
apšmeižtiems tenai vietos 
nėra. Yra jau patirta, kad 
tie mandagus laikraščiai 
net geriausius raštus grą
žina autoriui atgal, paaiš
kindami, kad tas "visai ne
svarbu," jeigu tik tuose raš
tuose gerai kalbama apie 
socijalistus.

Męs gi, tie "nemandagie
ji," taip nedarom. Męs tal- 
pinam net ir šiuos tautiečių 
"atsakymus."

Talpindami jų atsakymą, 
turim pastebėti, kad jie ke
turiese negali atsakyti į vie
no socijalisto klausimus ir 
šaukiasi į pagelbą "žinan
čius S. V. tiesas." O vienok 
jie giriasi, kad diskusijose 
"išmušę socijalistus iš ke
lio.” Jeigu taip lengva so
cijalistus sumušti diskusi
jose, kodėl gi jų negalima 
sumušti per laikraštį?

Ant galo musų tautiečiai, 
negalėdami atsakyt į pasta
tytus klausimus, patįs už
duoda savo priešui klausi
mus. Taip nesniai pasielgė 
Chicagos "Draugas," kada 
jo užklausta, kodėl jis prie
šingas socijalstams? Na, 
kad taip pasielgė ubagas 
dvasioje, davatkų organas, 
tai negalima ir stebėtis; bet 
kad ir tautiečiai tik tik ga
li, tai jau geriau prieš soci
jalistus ir nešokti. Visi čia 
jų statomi klausimai buvo 
jau ne sykį aiškinami ir se
niai jau išrišti. Todėl at
kartoti pasenusią pasaką 
jau neužsimoka. Red.
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NORWOOD, MASS.
Pereitoj sąvaitėj 35 lie

tuvius atleido iš garbarnios, 
o šiaip kitose dirbtuvėse 
darbai eina neblogiausiai. 
Čia randasi dvi popiernės, 
dvi garbarnios, 2 knyginės, 
1 karpetinė, atramentinė ir 
keli smulkesnių fabrikų. 
Čia lietuviškų familijų ran
dasi apie 70; pavienių 250; 
merginų 28. Bet gyvena 
nesutikime; skiriasi į dvi 
dali: vieni laisvi, antri die- 

I voti, tai tarp jų daugiausiai 
‘ kįla nesusipratimas. Ypač 
dievobaimingi katalikai net 
išduoda musų pirmeivius 
policijai ir du draugai nu
kentėjo per tų kunigijos iš
auklėtų gaivalų žvėrišku
mą.

Laisvesnių minčių žmonės 
tečiaus eina savo keliais. 
Smagu paminėti, kad musų 
moteris ir merginos pradė
jo rišties į vienybę; 21 d. 
sausio susitvėrė moterų 

| draugija po vardu "Nepers- 
j tojančios Pagelbos.” Mat, 
musų moterįs jau nenori 
snaust užpečkvje.

Spindulis iš Rudikų. 
KEJtOSHA, WIS.

Vasario 1 d. "Birutės” 
d-ja vaidino komediją "Va
gis." Smagu, kad kenoshie- 
čiai pradeda lavintis dailės 
sritije; su laiku galės ir ką 
geresnio pastatyti. Kome
dija "Vagis” gabiai lošiant 
iššaukia smagų juoką.

Šiuom syk daug ko už
mesti aktoriams, kaipo mė
gėjams, negalima. Roles 
beyeik visi mokėjo atminti
nai, tik nudavimai ir nugra- 
miravimas turėjo būt geres
ni. Karklienis, senas ūki
ninkas (A. Kvederis) savo 
rolėj netiko. Jis turėjo at
vaizdinti seną, 50 m. žilą 
žmogų ,o čia matėsi pilnas 
energijos jaunikaitis 25 me
tų. Morta, jo duktė (V. 
Jankauskaitė) lošė gerai, 
tik rūbai gadino jos rolę; 
rankos iki pečių nuogos — 
ir tai vadinasi kaimietė lie
tuvaitė. Elena, senmergė 
35 m. (S. Parkauskaitė), iš
rodė kaip 18 m. mergaitė ir 
amerikoniškuose rūbuose, o 
ne tautiškuose. Nemiečiui, 
kaipo buvusiam Amerikoj, 
nereikėjo barzdos, lietuviš
kos šluotos didumo. Petras 
(D. Bagdonavičia), neku- 

I riuose tarpuose lošė gerai; 
tik kada įsiutęs kaimietis 
taikė į jį šautuvu, jis ra
miai sau žvalgėsi, nejausda
mas . gyvasčiai pavojaus. 
Jokūbas, Karklienio tarnas 
(P. Beišis) puikiai lošė. 
Elzbieta, Jokūbo žmona (M. 
Sabaliauskaitė) lošė kaimiš
kai, kaip reikėjo, tik rūbai 
jos buvo kaip kokios dvari
ninkės, o ne vargdienio, 
berno žmonos, prie to šva
riu baltu žiurstu prisiden
gusi ir diržu persijuosusi. 
Abraomas, žydas (S. Suko- 
dolskis), lošė prastai. Žy- 
davimas silpnas, o judėji
mas panašus Lietuvos elge
tai, o ne drąsaus pirklio žy
do. .

Čia kaltė režisieriaus, 
kurs nors ir privertė akto
rius išmokti iš atminties, 
bet neišmokino artistiško
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Mįslės
Kas yra mažesnis su gal

va, negu be galvos? — Pa- 
duška.

Kas eina nuo Mikvaukee 
iki Bostono nejudėdamas? 
— Gelžkelis.

Kodėl Adomas nukando 
obuolį, kurį jam Jieva da
vė? — Todėl, kad neturėjo 
peilio atpiauti.

Kur galima rasti visuo
met laisvę? — Žodyne.

judėjimo, o ypač nepritaikė 
Į nugramiravimo.. Vienok, 
i toliaus, gal pasitaisys. Kiek- 
: viena pradžia sunki.

J. K. Berbylas.
Iš RUBSIUVIŲ STREIKO. 

Visoki atsitikimai.
Laike rubsiuvių streiko 

Brooklyne, N. Y., Kin Co. 
dirbtuvės superitendentas 
Ulfa, pasišaukęs organiza
torių M. Orande, siūlė jam 
$500.00, kad šis parduotų 
streikuojančius darbinin
kus. Bet minėtas organiza-



KELEIVIS

torius atstūmė minėtus šim- jo vieton atkeltas. Vysku- šti? Iš jo tik pasijuokti ga 
tus ir atėjęs ant unijos susi- 
rinkimo perstatė tą visą at
sitikimą streikieriams. Ma
tydamas, kad taip nieko ne
gelbės, Ulfa apskelbė kapi
talistiškuose laikraščiuose 
visokių darbo skyrių darbi
ninkų reikalavimą. Bet 
kad ir tas liko be geistinų 
pasekmių, tada įsakė savo 
formanams, kad jie neatbū
tinai gautų darbininkus 
(skebus), nes kitaip darbi
ninkai priversiu jį prisira
šyti prie jų unijos ir priim
ti visas unijos siūlomas iš
lygas, o tuomet, sako, jus nė 
vienas mano dirbtuvėje ne
dirbsite.

Dabar kitas, tam panašus 
atsitikimas: 28 sausio, buvo 
atėjęs darbdavis iš dirbtu
vės Libmansons Bros., pas 
darbininkus, kurie* buvo su
šaukti pas Juškausko šapą 
ant mitingo dėl susitaikymo 
su darbdaviu L. B., bet dar
bininkai nesitaikė ant jo iš
lygų, tai matydamas darb
davis, kad iš to nieko neiš
eis, pasišaukę Juškausko 
formaną J. Gvazdiką ir siū
lė jam $200.00, kad sukeltų 
tam darbininku riaušes ir 
kad grįžtų prie darbo. J. 

" Gvazdikas pinigų nepriė
mė. tik apie tai pranešė dar
bininkams.

Negana visokių persekio
jimų, areštavimų ir darbi-( 
ninku kankinimų da ir pro
vokacija stengiasi pasinau
dot musų priešai, kad tik 
darbininkus apveikti. Bet 
risoki bandymai ir pastan
gos sulaužyti darbininkų 
vienybę musų priešams vis
gi pasilieka be jokių pasek
mių. Net ir tą jų tvirčiau- 
sį apginėją, gerai žinomą 
teisėią, kuris ne vieną 
streikierį be malonės nu
baudė pinigine bausme arba 
kalėjimu, mirtis nuskynė. 
Pereitoj sąvaitėj minėtas 
teisėjas staiga numirė. Pa
sigirdus žiniai apie staigą 
mirtį teisėjo, -kilo džiaugjs- 
mas, o ypač tarpe nubaustų
jų " ’

Alfred Bendgman Co. pa
sinaudota streiklaužiais; 
pereita sąvaitę surinko a- 
pie 30 streiklaužių ir šie 
pradėjo darbą. Per visą są- 
vaite 30 ypatų vos pasiuvo 
20 žinonų. ’ Pasiuvimas fir-

pas esąs neužganėdintas,, 
kad čionai trečia parapija 
tveriasi. Taipgi girdėjau, 
kad ir Visų Šv. parapijos 
kunigas pasitraukia.

Jonas Endzelis. 
TAMAQUA, PA.

25 sausio, naujoj A. Da- 
baucko svetainėj buvo su
rengta balius; svaigalų buvo 
visokių, tai jau kad ūžė, tai 
ūžė. Apie pirmą valandą at
ėjo du policistai namo va
ryt; keli drąsuoliai nenorė
jo paklausyt. Apstumdė po- 
licistus ir risi išbėgiojo. Iš
bėgo ant gatvės ir pradėjo 
peštis tarp savęs, girdėjosi 
net ir šūviai. Ant rytojaus 
konstėbelis ėjo per namus su 
knyga ir surašinėjo vardus. 
Kas iš to išeis, da nežinia.

V. Draugas.
HARTHORNE, OKLA. 

Užmušė lietuvį
Rock Island Coal Co. ka

sykloj No 8, 20 sausio ang
lis prispaudė lietuvį Anta
ną Šamuliną ir taip jį pri
mušė, kad nuvežtas ligonbu- 

| tin už 24 valandų pasimirė. 
Jis paėjo iš Suvalkų guber
nijos ; Amerikoj buvo išgy- 

! venęs jau 10 metų. Žmogus 
buvo laisvų pažiūrų ir apsi
švietęs; skaitė ”Keleivį” ir 
”Laisvę.” Kas nori apie jį 
plačiau žinot, teatsišaukia 
šiuo adresu: S. Sukaverckis,

Iš POTTSVILLES 
KALĖJIMO"

Pottsrilles kalėjime sėdi 
išviso apie 186 žmonės įvai
rių tautų: lenkai, rusai, ita
lai, vokiečiai, anglai ir lietu
viai, lietuvių yra 45.
Pottsvillės kalėjime su ka- 

liniais apsieina beveik*taip, 
kaip Rusijoj. Jeigu žmogus 
apsirgo, tai gali sau mirti, 
mažai kas apie tai paiso. 
Štai 9 vasario mirė vienas 
lenkas. Jis buvo pasodintas 
ant 6 mėnesių ir kaip tik pa
sodino, tuoj apsirgo. Pra
šė žmogus, kad jį atiduotų į 
ligonbutį, bet atsakė, kad 
negalima ir tiek. Daktarą 
tik tuomet atsiuntė, kaip 

i žmogus buvo jau pusgyvis. 
| Atėjo čionai žmogus tik ant 
pusės metų, bet daugiau 
svieto jau nematė.

Nelaisvės vaikas. 
_________ _ i SO. OMAHA, NEB.

mai lėšavo apie 500 dolerių, i per Grabnyčias bažnyčioj 
kilo lermas. ĮKunigas prisi
pirko žvakių ir užsakė, kad 

I risi pirktų iš jo žvakes. Pas 
j žydus pirktų jis ndšventy- 
siąs. Tuo tarpu moteris pri
sinešė žvakių iš kitur ir iš 
kunigo niekas nepirko. Ku
nigas matydamas, kad jam 
biznis neina, taip įpyko, kad 

| dvi dėžes su žvakėmis, ku
rios buvo atneštos moterų 
iš kitur, trenkė ant žemės. 
Moteris įėmė protestuoti. 
Kunigas norėjo vieną išva
ryt iš bažnyčios. Bet ši ne
nusigando ir atkirto: "Žiū
rėk altoriaus

ROCHESTER, N. Y.
2 vasario šv. Petro ir Po

vilo dr-stė statė ant scenos 
dvi komedijėles: „Reikia 
Šulo” ir „Žydas ir Dzūkas.” 
Sulošė gana puikiai. Akto
riai buvo gerai išsilavinę 
kaip kalboje, taip judėjime. 
Tik prakalba Petraičio su
gadino publikai skonį. Pra
dėjo jis neva ant temos 
„Mylėk Tėvynę,” bet tuoj 
nuvažiavo šmeižti socijalis
tus ir laisvamanius. Girdi, 
aš deginau šliuptarnių raš
tus ir deginsiu; keikiau juos 

I ir keiksiu! Mat, kiek žmo
gelis išmano! Jam rodos, 
kad dėl jo burnojimų sociia- 
lizmas arba laisvamanyba 
išnyks. Jeigu katalikų baž
nyčia su riša savo inkvizici
ja ir žmonių deginimu neį
stengė nuslopinti laisvosios 
minties, tai ką gi tokio Pe
traičio burnojimai gali reik-
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o žinoma, darbininkai pirm 
streiko į tokį pat laiką turė
davo pasiūti 200 žiponu. Su
prantama. kad streiklau
žiams atidaryta dirbtuvės 
duris ir išspirta laukan. Iš
vyti streiklaužiai kreipėsi 
prie unijos, neva norėdami 
prigulėti, bet ir čia juos tas 
pats patiko.

Presos komitetas:
J. čižis, V. šibunaųskas, 

V. Vichertinis, J. Lapinskas.
WORCESTER, MASS.

3 vasario šv. Liudviko Ka
raliaus d—stė. mėnesiniam 
savo susirinkime paaukavo 
Brooklyno streikieriams 
$25.00, kuriuos 5 vasario ir 
nusiųsta streikierių iždinin
kui P. Mačiui į Brooklyną.

Reikia pasakyti, kad ne
kurios Worcesterio drau
gystės pajuokia šią drau
gystę, buk ji atsilikus, bet 
su aukomis ši draugystė ar 
tik nebus pirmutinė. Ji vi
sų pirmiausia išgirdo kovo
jančių musų brolių balsą ir 
tuojaus ištiesė savo ranką. 
Geistina butų, kad ir kito© 
taip padarytų, 
draugystės čia 
pralobę.

Prie progos 
kad čia netik 
darbuojasi, bet ir katalikai 
nesnaudžia. Parapijoj ne
užilgo laukiama jau permai
nų. Bukavecko, kaip gir
dėt dienos čionai jau bai
giasi. Už kokių dviejų-tri
jų sąvaičių busiąs jau kitas

Nekurios 
pusėtinai

pridursiu, 
socijalistai • *

r

Įima.
Ant galo liepė skaityt 

„Draugą” ir visiems strei
kuoti (mat nedrįso streiką 
keikti); girdi, ir socijalistai 

i liepia jums streikuoti, bet 
patįs slaptai eina dirbt. Vie
nas iš publikos pareikalavo 
prirodymo, bet pasirodė, 
kad kalbėtojas meluoja — 
neprirodė. V. Klimas.

LAFAYETTE, COLO.
Męs, iš tolimų Vakarų, nuo 

pat akmeninių kalnų lietu
viai, nors patįs būdami ant 
streiko beveik jau treti me- 
.tai, pamatę savo brolių ry
tuose atsišaukimą, prašanti 
pagelbos, supratom, kad ne
atbūtinai reikia sustiprint 
juos ir nutildyt skausmus.

Su tikra vilčia męs prisi
dedam nors su maža auka 
($5.00), manydami, kad tas 
palengvins jų kovą su kapi
talu, kuris nesiliauja darbi
ninkų visur skriausti ir iš
naudoti.

Pas mus daug kartų kapi
talistai buvo užpuolę ant 
darbininkų, nors męs gana 
ramiai streiką vedam. Jie 
su skebais naktimis šaudy
dami į unijistų namus su- 
varstė kulkomis visas sienas 
ir išgązdino vaikus ir mote
ris.

Areštavimai taipogi ne 
naujiena. Jurgis Bagdonas 
sėdėjo kalėjime 42 dienas su 
kitais unijos darbininkais 
visai nekaltai, o dabar teisė
jas nedavė jam pilietiškų 
popierų už tai, kad jis prigu
li prie unijos.
Bet darbininkai vistiek tu

ri viltį streiką laimėti ir iš
kovoti žmoniškesnį sau gy
venimą.

Todėl ir jus, draugai dar
bininkai, nemeskite vilties, o 
laikykitės stipriai vienybėj, 
kiti gi šelpkite skatikais 
tuos draugus.

(Aukavusių vardai tilpo 
aukų skiriuje, „Kel.” No. 
7-tam. — Red.).

K. Paznokas.
RAYMOND, WASH.

Sausio 12 d. vedant vie
nam katalikui, šliubas imti 
numaršuota į So. Bend, pas 
paliokų kunigą. Žmonės su
pykę ant vietinio tėvelio už 
tai, buk jis, streikuojant čia 
darbininkams, gynęs kapi
talistų reikalus. Tečiaus ne 
tiek svarbu priežastis, dėl 
kurios katalikai savo gany
toją ignoruoja, kiek papeik- 
tinas tų pačių katalikų lau
kinis paprotys daužyti to- 
rielkas. O tas pas mus la
bai „didelėj madoj.” Juk 
daužant be reikalo torielkas 
iš šalies žiūrint, išrodo buk 
žmonės sumišę, o prie to 
kiek tai susižeidžia. Reikia 
stebėtis, iš kur tas laukinis 
paprotis pas amerikiečius 
lietuvius atsirado ? Lietu
voje jo niekad nebuvo girdė
tis. Ar tik neišgalvotas jis 
pačių amerikiečių lietuvių 
dėl padarymo biznio iš ves
tuvių? Laikas butų tokį lau
kinį biznį mest į šalį.

Kunigo brolis.
SCRANTON, PA. 

Nelaimė
Pereitam „Keleivio” 

merij buvo jau paminėta, 
kad 8 vasario, Dickson Citi- 
je sudegė 3 lietuviški vai
kai. Dickson City yra 
Scrantono priemiesčiu. Lie
tuvių čia gyvena labai daug. 
Nekurie turi ir savo namus. 
Tarp beturiu yra toks jau 
paprotis, kad moteris mėg
sta viena kitą lankyti. Tal
eri 8 vasario, kaip tik vyrai 
išėjo į darbą Bukeričienė 
ir išėjo į svečius, palikus 3 
mažus kūdikius da bemie
gant. Buvo tai Julė, 5 me
tu; Albertas, 3 metų, ir kū
dikis 14 mėnesiu. Kada mo
tina sugrįžo namo, pamatė,

nu-
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kad jos namas stovi liepsno
se. Visi kaimynai buvo išė
ję į kasyklas, o kaip ant tos 
nelaimės ir ugnagesių kom- 

, panijos arkliai buvo kažin 
kur išsiųsti. Pakol ugnage- 
siai susijieškojo pasiskolint 
sau arklius, buvo jau pervė- 
lu. Prie vieno lango pasi
rodė da mažos mergaitės 
veidas per stiklą, bet ji tuoj 
parpuolė ir žuvo. Ir taip 
bėgiojant motinai apie de
gantį namą, sudegė visi trįs 
jos vaikai, namai ir visas 
turtas, ką tik turėjo. Prie 
to sudegė da ir Antano Si- 
linskio namai, bet daiktai 
tenai išgelbėtą. W. S.

PROVIDENCE, R. I.
Vos-vos išliko nuo parda

vimo lietuviška bažnyčia. 
Kadangi ant nurodytos par
davimo dienos vieną kartą 
tik kelios bobelės atėjo, ki

ltą sykį vėl tik viena, tai ne
buvo kam ir pirkti. Susi- 
rinikime rinkta aukos 
advokatui apmokėt; pradė
jus jieškot parapijos turto, 
atsirado pas vieną $10, pas 
kitą $13 ir taip pas kelis pa
rapi jonus tas turtas išmėty
tas.

Statant ant pardavimo 
buvo iškraustyti visi dievai. 
Nekuriems jų tapo nudau
žyta nosįs, rankos ir kt., į 
taip, kad jų nė į ligonbutį 
nepriima.

Vienam kunigui prasišali
nus, atvažiavo kitas, kuri, 
anot pranešimo, atsiunčia 
vyskupas Carfora. Naujo 
kunigo vardas — N. Petrau- 
ckas, atkeltas iš Worcester, 

Jis jau ir pamaldas
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j Mass.
laikė 2 vasario.

1 vasario buvo D. L. K. 
Gedemino Draugystės ba
lius; Įnešus A. Griškevičiai 
apie aukas, suaukauta New 
Yorko streikuojantiems rub- 
siuviams $7.21.

Darbai čia eina pusėtinai. 
Visų Draugas.

CHICAGO, ILL.
Chicago — vienas iš mil- 

žiniškiausių pasaulio mies
tų. Turi gana didelĮ skai
čių lietuvių, tarpe kurių su
kasi rateliai ir ratukai; 
šventieji ir dešinieji, kairie
ji ir kairiausieji. Šimtai 
draugysčių ir kožna turi sa
vo ypatingą tikslą.

Chicago — jos vardas y- 
ra žinomas plačiai, bet kas 
dedasi, kas yra joje, ne vi
siems težinoma. Pasirodo 
kokia žinutė iš Chicagos, ir 
tai rodos, kad neapykantos 
ar pajuokimo priverstas ži
nutę rašė.

Vietiniai Chicagos laikra
ščiai irgi mažai ką pastebi 
vietinėse žiniose apie lietu
vių judėjimą Chicagoje. Jei
gu ir pastebi, tai tik neku- 

(rių draugijų: pav., „Auš- 
i ros,” „Birutės.” Bet kas 
daugiausiai veikia — ne
žiūrint ar rinkimai, ar ne- 
rinkimai, t. y. socijalistai, 
apie juos nė žodžio.

Butų malonu matyti, kas 
gerai vartoja plunksną, kad 
nepatingėtų nors svarbes
nes žinias iš Chicagos pra
nešti iš socijalistiško judė
jimo.

Daug kas butų paminėt ir 
iš praėjusių atliktų darbų, 
da nežinomų toliau gyve
nantiems, bet kas jau 
paseno, tegul bus užmiršta.

Chicagoje susispietė 2 bu- i 
reliai jaunų, jau truputį ap- 
sipažinusių politikoje, vyrų. 
Lavintis kalbėti ir būti kal
bėtojais — tai ju tikslas. 
Vienas toks būrelis Pietų 
miesto daliję, kur vadovau- 
ja--mokina A. Petraitis, vy
ras tam atsakantis, tam su 
noru pasišventęs.

Šiaurių daliję — tam pa
našus ratelis — po įtekme 
A. J. Karaliaus, „L. Ž-lo” 
redaktoriaus.

Geras sumanymas.

Paminėjimui „Kruvinojo 
Nedėldienio” buvo net trįs. 
Dr-stė laisvamanių „Fer- 
rer’’ apvaikščiojo 12 sausio; 
LSS. 81 kp. 19 sausio ir LSS. 
4 kp. tą pačią dieną, kuo
met pripuola, 22 sausio.

Per paskutinę apvaikščio- 
jimą kalbėtojais buvo: drg. 
A. Petraitis, drg. Kvedaras 
ir drg. Gugis. Visi trjs 
klausytojus užlaikė ramiai. 
Prisidėjo prie paminėjimo 
ir Laisvos Jaunuom. Cho
ras, padainavo kelias dai
nas. Buvo pora deklamaci
jų, viena rusiškai, kita lie
tuviškai. Vakaras nusisekė 
puikiai.

Kaip girdėjau, da ir New 
Yorko rubsiuvių streikie
riams suaukavo $11.41.

V. Shileika.

privalumu yra kooperaciją 
remti, o kas nori gali prie 
jos ir prisidėti. Pajus (Še
ras) kainuoja tik $25. Ad
resas : 1957 Canalport avė.

J. Petraitis.
Chicago, III. — 2 vasario 

lenkų kunigas iš sakyklos 
liepė savo parapijonams 
taupinti pinigus, nes artina
si Lenkijos sukilimas. Tai
gi Amerikos lenkai turėsią 
šelpti tą sukilimą, kad vėl 
gauti savo karalių. Pasiro
do, kad „Polščius” išsikrųjų 
mano atgyti.

L. J. Bajorinas.

CEN. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 5, LSS. 83 kp. bu

vo parengus prakalbas, ku
rių tikslu buvo pagelbėt čia 
streikuojantiems rubsiu- 
viams, parinkti kiek aukų. 
Kalbėtojas buvo drg. P. Ma
čys, kuris nupiešė abelną 
darbininkų judėjimą ir siu
vėjų streiką.

Publikos šį kartą atsilan
kė visai mažai; turbut dėl 
to, kad buvo „Pelenų Die
na.” Bet nors publikos bu
vo mažai, vienok gausiai au
kavo streikierių naudai; su
dėjo $6.80, kuriuos perdavė 
streikierių šelpimo iždinin
kui, drg. P. Mačiui.

Pakvitavimui aukų pub
lika išsirinko laikraštį „Ke
leivį.” Kurie aukavo po 25c. 
ir daugiau, tų vardai bus 
pagarsinti. Aukavusių gi 
mažiau, kaip 25c., nutarė 
negarsint, kadangi užimtų 
daug vietos laikraštije. Pa
kvituos per laikraštį pats 
streikierių šelpimo komite
tas, nes jam perduota ir au
kavusių vardai.

Aukavusiems širdingai a- 
čiu. Mislinčius.

BATAVIA, ILL.
„Keleivio” No 5 Kun. 

Gaspadinė rašo, kad lietu
vių čionai yra nemažai, bet 
sulenkėję ir laikraščių ne
skaito. Turiu pasakyti, kad 
lietuvių čia yra 16 šeimynų, 
išimant 4 sulenkėjusias; pa
vienių gi lietuvių yra 40, o 
lenkų tiktai vienas. Taigi 
lietuviai čia nesulenkėję. 
Laikraščius taipgi skaito; I 
išimant „Draugą” ir „Žvai-
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gždę,” čionai pareina risi 
j lietuviški laikraščiai; pir
mą rietą užima „Keleivis,” 
paskui seka „Kova,” „Lais
vė” ir tt. Nekuriuose na
muose galima rasti net po 6 

Į laikraščius.
Toliaus ji sako, kad me- 

i džio dirbtuvėj čia yra unija. 
’ Nėra čia nė medžio dirbtu- 
Įvės, nė unijos.

S. IVJalauskienė.
KLAIDOS ATITAISYMAS

„Keleivio” No 6 pasakyta, 
kad 76 socijalistų kuopa 
Brightone, Mass., buvo pa
rengus vakarą. Turi būt ne 
76, bet ne 67-ta kuopa. J. J.

Kas mums rašoma.
Negalėdami visų kores

pondencijų ištisai „Keleivij” 
sutalpinti, įvedam tam tikrą 
skyrių „Kas mums rašoma,” 
kad nors ištraukas iš svarbe
snių korespondencijų paduo
ti. Red.

Chicago, III. — Susitarus 
keliasdešimčiui susipratusių 
lietuvių darbininkų čionai į- 
kurta kooperativiška valgių 
krautuvė. Bendrovės var
das — „Lietuva.” Jos už
duotis — duoti pigesnį ir 

■ sveikesnį lietuviams mais
tą. Privatiški krautuvnin- 
kai pradėjo varyt konku
renciją. Bet visuomenės ‘

Kensington, III. — 13 va
sario TMD. 113 kp. buvo pa
rengtas vakaras su šokiais, 
monologais ir deklamacijo
mis. Geriausia išėjo mono
logai „Žmogus ant bačkos” 
ir „Viskas ant vienos gal
vos.” Iš deklamacijų ge
riausia išėjo kalinio eilės ir 
paminėjimas žuvusiųjų.

A. J. V.
Cumberland, B.C. Canada. 

— Angliakasių streikas ris 
tęsiasi. Kompanijai su ske
bais nekaip sekasi; skebau- 
ja japoniečiai ir chiniečiai— 
daug jų žūva ir susižeidžia. 
Sausio 9 d. buvo prakalbos; 
kalbėjo socijalistas W. Grib- 
ble. Po prakalbai streikie- 
riai liko energiškais ir drū
čiai laikos. V. Juozapavičia.

Detroit, Miėh. — 1 vasar. 
I. Č. parėjo namo girtas ir 
su pypke griuvo į lovą. Už
migus kilo gaisras. Kada ki
tuose kambariuose vyrai 
pradėjo trokšt durnuose, ta
da tik apsižiūrėta ant lovos 
I. Č. svįla; buvo pusėtinai 
apdegęs. Pašaukti ugnage- 
siai ugnį užgesino.

Vėjo vaikas.
So. Omaha, Neb. — čionai 

randasi 6 lietuvių draugijos. 
Lietuviai dirba daugiausia 
skerdyklose. 3 sausio čia 
sudegė vieno lietuvio viso
kių mažmožių krautuvėlė ir 
sykiu TMD. kuopos knygy
nas, kuris toj pat vietoj bu
vo laikomas. Paniekintas.

Meriden, Conn. — 9 vasa
rio Liet. Ukėsų Kliubas nu
tarė priiminėti ir moteris 
ant lygių tiesų su vyrais. 
Labai pagirtina.

Tūlas Kazys B. apskundė 
užveizdai savo brolį Franą 
B., buk tas socijalistas, ir 
prašė, kad jį prašalintų, bet 
užveizda to kataliko nepa
klausė. Gėda skundikui!

A. Z.
St. Louis, Mo. — 2 vasa

rio čia buvo 44 soc. kuopos 
prakalbos. Kalbėjo drg. K. 
Šeštokas; deklamavo S. 
Burnienė, S. Menčinskiutė 
ir M. Palevičienė. Viskas 
atlikta puikiai. Aukų su
rinkta $20.05. Kapsas.

Chicago, III. — Chicago & 
Alton Railroad Co. dirbtu
vėj vienas bosas buvo prasi
manęs imti kyšius iš darbi
ninkų. Ir žiūrėkit, kaip jis 
mokėjo juos imti. Eidamas 
pro darbininką, lyg netyčia, 
išmeta pirštinę. Darbinin
kas turi tą pirštinę „atras
ti” ir sugražinti, kelis dole
rius jon įdėjęs. Kas sugrą
žina tuščią, tas neilgai dir
ba. Bet susipratę darbinin
kai padavė skundą ir „gud
rus” bosas likos išvarytas. 
Visur tokius reikia apskųsti 
kompanijai. Plieninis.

Kendall, Mont. — Šis mie
stelis guli tarp didelių kal- 
'nų. Geležinkelis arčiau ne
prieina, kaip 7 mylios. Dar
bų kitokių nėra, kaip aukso 
kasyklos. Darbai eina ge
rai ir iš kitur pribuvus gali
ma darbas gauti. Lietuvių 
yra tik 2 šeimynos ir 2 pa
vieniai. Šimet turim labai 
daug sniego ir šalta. M. S.
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8 KELEIVIS

Rubsiuvių streikas.
Nuo panedėlio eina jau 

3-čia sąvaitė,kaip 5,500 Bos
tono rubsiuvių išėjo į strei
ką. Iš to skaitliaus buvo 
1,000 moterų ir merginų. 
Tai buvo vien tik vyriškų 
drapanų siuvėjai. 1,300 iš 
tų jau sugrįžo į darbą, ga
vę tokias išlygas, kokių u- 
nija reikalauja. 4,200 dar te
bėra ant streiko iki šiai die
nai.

Unija reikalauja pakėli
mo ant 15 nuošimčių mokes- 
ties tiems, ką dabar negau
na daugiau, kaip $12; 10 
nuošimčių tiems, kurių alga 
svyruoja tarp $12 ir $18, ir 
8 nuošimčius tiems, ką už
dirba per $18.

Prieš streiką, kaip unijos 
vadovai sako, apskritai vy
rui rubsiuviui išeidavo $10 
algos į sąvaitę, o moteriš
kei— $4.50.

Unija reikalauja, kad už 
lygų darbą butų lygiai mo
kama vyrams ir moterims; 
apart to, reikalaujama pa
naikinimo naminio darbo, 
panaikinimo kontraktų, sa- 
nitariškesnių sąlygų, pripa
žinimo unijos ir 8 valandų 
darbo.

Bet apart vyriškų drapa
nų siuvėjų Bostone yra dai 
12,000 moteriškų. Tie, kai
po atskira darbo šakax prie 
streiko da neprisidėjo, bet 
kasdiena laukiama ir jų 
streiko. Pereitoj sąvaitėje 
iš New Yorko atvažiavo mo
teriškų siuvėjų unijos virši
ninkai ir dabar veda su 
darbdaviais derybas. Kaip 
girdėtis, rengiamas genera- 
liškas streikas.

Valtijsinė arbitracijos ko
misija buvo pakvietusi per
eitoj sąvaitėj streikierių ko
mitetą ant perklausimo 
(hearing), bet komitetas tų 
ponų pakvietimą atmetė, 
paaiškindamas, kad per
kausimas gali būt tiktai ta
da, kada darbdaviai prisius 
savo atstovus.

Macullar-Parker Co., kur 
aną rytą buvo riaušės, krei
pėsi į augštesnį teismą, kad 
tas išduotų jai injunetioną 
prieš streikierių pikietus, 
kurie saugojo jos dirbtuvę. 
Teisėjas injunetiono nedavė.

Pereitoj nedėlijo po No 
724 Washington st. buvo mi
tingas. Susirinko apie 1,000 
rubsiuvių. Tarp kitų kalbė
tojų kalbėjo ir lietuvių orga
nizatorius Augunas, iš New 
Yorko. Visi buvusieji tenai 
rubsiuviai apsiėmė eiti į pi
kietus. Ant galo priimta o- 
balsis: ”Męs nepasiduosim 
niekados!”

Kitas didelis susirinkimas 
buvo Majestic Teatre, kur 
prisikimšo žmonių iki pat 
viršui, orchestra ir visos ga
lerijos. Ūpas buvo didelis. 
Vadovai pilni vilties, kad 
neužilgo kapitalistai turės 
pasiduot.

Ateinančioje subatoje, 22 
vasario, Dahlgren salėj, bus 
pastatyta ant scenos ”VA- 

I GIS.” Perstatymas prasi
dės nuo 7 valandos vakare, 
paskui bus šokiai ir kitokie 
žaislai. Svetainė randasi ant 
kampo E ir Silver gatvių, 
So. Bostone.

Cambridge’uje pasirodė 
šiltinė (limpanti liga). Du 
žmonės jau mirė, o apie 30 
suviršum serga. Miestas 
nusigando. Sakoma, kad li
ga atėjo su pienu.

Tūlas Richard J. Sullivan, 
iš So. Bostono, apskundė ant 
$10.000 vyriausi Bigelow 
mokyklos mokytoją už tai, 
kad tas mokytojas sumušė 
jo 10 metų vaiką. Mokyto
jas ginasi, sako, kad to vai
ko jis niekados nemušęs; bet 
kiti vaikai liudija, kad mu
šė. Byla da neužsibaigė.

So. Bostono darbininkas 
William Gili gavo $14,000, 
kaipo atlyginimą už sužeidi
mą. Gili buvo sužeistas 1911 
metais, General Electric Co. 
dirbtuvėj, Lynne. Jam buvo 
sulaužyta šlaunies kaulas. 
Jis apskundė kompaniją ant 
$20,000. Pereitoj sąvaitėje 
teismas pripažino Gilliui 14 
tūkstančių dolerių. Yra tai 
didžiausis atlyginimas už 
sužeidimą, kokį tik darbi
ninkas Suffolk paviete yra 
kada nors gavęs.

Pereitoj nedėlioj likos iš
plėšta didelė E. E. Gray Co. 
krautuvė, kuri randasi ant 
Hanover ir Union gatvių. 
Plėšikai suardė dinamitu 
geležinę šėpą ir pavogė 15 
tūkstančių dolerių. Viskas 
padaryta diena, bet nė plė
šikų niekas nematė, nė eks- 
pliozijos negirdėjo.

16 vasario socijalistų sa
lėj buvo koncertas. Publi
kos prisirinko labai daug. 
Koncertas buvo labai įvai
rus ir viskas atlikta gerai. 
Tik vienas dalykas, kurį rei
kia nupeikti, tai p. Galinio 
”štukos” su maža mergaite. 
Tampvt kūdiki už rankučių, 
mėtyti sau per galvą ant pe
čių, sukyt apie save, tai to
kis žiaurus darbas, kad šir
dį skauda žiūrint.

Pradėjus susiprast S. Bo
stono Cukernės darbinin
kams, jų abelni reikalai pra
deda gerintis. Paveizdan, 
nuo 1 vasario sutrumpintos 
darbo valandos nuo 10 ant 9. 
Šalia to, padavus reikalavi
mą, kad butų įvesta darbo 
diena 8 valandų, tuojaus 
darbininkams davė valandą 
pietų, nes kada sutrumpino 
darbą ant 9 vai. pietų nebu
vo. Beto, pats superinten
dentas Kpepler, einant pas
kaloms, kad ”bosai” ima nuo 
darbininkų kyšius, padarė 
tirinėjimą ir išvarė da vieną 
bosą B—ley, kuris imdavo 
kyšius.

Tai matote, darbininkai, 
kiek laimėjom, kada pradė
jom suprast savo padėjimą 
ir gražiuoju žengėm prie 
vienybės. Cukerninkas.

Muštynės su policija
17 vasario, ties Maccular- 

Parker Co. dirbtuve vėl bu
vo riaušės. Laike pietų, kaip 
tik streiklaužiai pradėjo eit 
iš dirbtuvės, susirinko apie 
1000 streikierių ir pradėjo 
jiems įkalbinėti, kad neske- 
bautų. Tuojaus policija pra
dėjo streikierius vaikyti. 
Ant Washington ir Hawlev 
gatvių susirinko daugybė 
žmonių. Kažin kas iš mi
nios paleido ĮMaccular-Par- 
ker C o. langą plyta. Poli- 
cistas puolės areštuot už tai 
streikierį. Minia užstojo 
jam kelią. Pašaukta dau
giau policijos. O minia tuo 
tarpu vis augo ir augo. Gat
vės užsikimšo taip, kad mo
terįs pradėjo net rėkti. Su
stojo visi karai ir vežimai. 
Pribuvus daugiau policijos, 
pradėta vaikyt susirinku
sius. Kilo su policija muš
tynės. Vieną policistą pu
sėtinai apdaužė. Tuo pačiu 
laiku teko ir streiklaužiam^. 
Vienas skebas visai liko su
muštas. Policija čia areš
tavo tik du streikierių.

Ant kampo Essex ir Wa- 
shington gatvių taipgi buvo 
susirėmimas su policija. Čia 
areštuota 3 streikieriai. 
Taigi išviso panedėlije su
imta 5 streikieriai. Lietu
vių tarp areštuotų nebuvo.________

' 23 vas., po No 79 Moore 
st., Cambridge, 2 vai. po pie
tų, bus diskusijos: Ar reika
linga politikoj moteris ir Ar 
dabartinė dvasiška valdžia 
galėtų valdyt žmoniją. Prie 
to bus muzika, monologai ir 
deklamacijos. Visus,kviečia 

Diskusijų Kliubas

I

Severos
Skilvinis
Bitteris

(Severa’s Stomach Bitters)

yra nesulyginamas vaistas nuo 
vidurių silpnumo ir nuo gru- 
niuliavimo betvarkes.

Priduoda sveiką apetitą, 
Iššaukia išplaukimą šoky, 
Prašalina negrumuliavimą, 
6rąžina nornališkas jiegas.

Puikus sustiprinantis vais
tas nusilpnėjusioms y pu
toms. Kaina SI už buteli.

Severos
Balsamas
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

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

w k

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

Kaina 25<-. ir 50 centu.

!

TEATRAS!
22 dieną Vasario Feb.', 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: 

ė== “VAGIS” ~<

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

Sale 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.

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

ENGI. ASIATIG TOBACCO CO
DEPT. A—22

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

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėme savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegorius, ziegorelius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbant pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Muši? krautuvėj galima 
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTU, kaip tai Skrip- 
kų, Armonikų, Klarnetų, Triubų. 
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun
čiant 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 gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtines, 

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

I
Juodveidis Alexander B. 

Armstrong apskundė Grand 
Opera House teatro valdybą 
už neteisingą jį areštavimą 
ir teatras turėjo užmokėti
jam už tai $1,000. Arm
strong buvo areštuotas te
atre už neturėjimą tikieto. 
bet teisme pasirodė, kad jis. 
turėjo tikietą nusipirkęs, l 
bet vedžiotojas jį pasiėmė ir j 
juodveidžiui nesugražino.

Šiomis dienomis Bostone 
likos areštuoti du italai už 
pristatinėjimą merginų i 
paleistuvystės namus. Abu-: 
du pastatyti po $10,000 kau
cijos.

13. vasario į Feldmano 
krautuvę, po No 310 Harri- 
son avė., atėjo jaunas vaikė
zas ir paprašė cigaretų. 
Mainant Feldmanui pini
gus, jaunikaitis išsitraukė 
revolverį ir sušuko: ”Ati- 
duok man ■ visus pinigus, 
kiek tik turi, ir atiduok tuo
jaus !” Feldman. išėmė iš 
stalčiaus $35 ir atidavė. Plė
šikas paėmęs pinigus buvo 
jau išeinąs, bet prie durų su- į 
stojo. Atsigrįžo ir vėl išsi
traukęs revolverį sako: 
”Man rodos, kad tu da ne vi
sus pinigus man atidavei. 
Eik tenai į užpakalinį kam
barį, o aš pažiūrėsiu, ar ne
turi tu daugiau.” Ir taiky
damas revolveriu Feldma
nui krūtinėn įsivedė jį užpa- 
kalinin kambarin, kur sūri-į 
šo jam rankas, iškrėtė kiše-j 
nius ir rado da 4 dolerius su 
centais. Paskui apžiurėjo 
da stalčius ir išsinešė du če- i 
kiu ant $27. Išviso nusine
šė $66 su centais.

Darbšti musų policija to 
”nemato.” Bet kodėl ji taip 
greitai pamato, kur pikietas j 
užkalbina streiklaužį, kad > 
tas neitų į darbą?

....... —- ■ -

Longshore linijos darbi
ninkai, kurie perėjusį pane- 
dėlį ketino sustreikuoti, nu
tarė da toliau derėtis su| 
kompanijos agentais. Jei ne
susitaikys, tuomet 3 tūks
tančiai žmonių išeis ant 
streiko.

16 vas.. po No 60 Thorn- 
dike st., Ęrookline. į privati- 
škus namus įsiveržė vagis ir 
išnešė pinigų ir daiktų ver
tės pustrečio tūkstančio do
lerių.I

J

■

Aptiekose. Reikalaukite Se
veras. Jeigu aptiekorius ju 
neturėtu, reikalaukite stačiai 
nuo musu. Reikalaudami gy- 
dytojo, verto užsitikėjimo pa
tarimo, rašykit pas:

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.

UžiaiL-- geriausį

ir

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2nd st..
__________ •

So. Boston.

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
py. j z. • j • • • koks tik kada nors antDidžiausis atpiginimas degtinės ir vynų

■ ° ■ buvo padarytas.
______ 1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50e. 5 kvortos tik $2 00.

1 Bonka BRANDŪS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTU'IN’O 25c.
1 kvorta SHERRY AVINE 25c.

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

D-RAS ST. ANORZEJE WSKi
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

Visų gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti „Keleivį” sulaikyti.

Mainant adresą reikia vi
sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija.

DYKAI’
Atidėk bile numerį nuo 1 iki 9 į kiekvieną ratelį, kad 
išeitų 20. skaitant bile iš katros pusės Neva tok ta 
pačią skaitlinę daugiau, kaip viena sykį ir pti.-iųsA 
savo darbo rezultatą.

Kas padarys teisingai tą uždavinį, męs nusiųsim 
jam čeeį vertes $15.00', už kurį galima gauti auksinį 
vyrišką laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, arba 
moterišką su retežėliu ir brelioku. Taipgi pasiųsime 
katalogą, iš kurio galima išsirinkti bile laikrodėlį ar 
retežėlį, kokie kam patinka. Toji oferta tik trum
pam laikui padaryta, todėl pasinaudokite proga ir

asvkite tuojaus, įdėdami krasos ženklelį dėl katalogo prisiuntimo. (8)

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

RUSISZKAI-AMERiKONISZKA
i LINIJA..

l»idzi«xu.M, K<*riaus>> ir greičiausi 
latviai, plaukioja kas dvi apval

ės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
' aakeiej nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR. KURSK. RLSSI A 

Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų. 
$33.00 
$45.00 
$60.00 
Kursk
Czar — Kovo (March) 8 dieną.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadway, New York.

I
$35.00

$50.00
$70.00

III klesa
II klesa
I klesa

Vasario (Feb.) 22 d.

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.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

siusim.

I

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

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingą, dykai gantą 
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnatn kankinamų vyrų. Knyga tapasakis 
sveikam vyrų kaip saugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą Ilgu, Negruomulavima, U žs i kišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytą 
Vyriškumą, Neprijemną Sapnų, Lytiškų Nnsilpneimų, Lžnuodijimų Kraują arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraują, Pu la v ima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai įgautu Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas. Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Špoku arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų, privatiška i ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga 

žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būda, katrus kožnasta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatiška būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gantui Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydvtojei neįstengi sugranz.inti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Ta» pareikalavimas knygos neprivala jus i jokio skolj ir užmokiesni. Mgs nesiuntam jokiu vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

neėlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su ožmokut, p»čtą priįtam ir užptčetyfam kon.ertė taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia 
talpina.
DR. JOS. LISTER & CO . L 804. 208 N. Fifth Ava’.. Chicago. III.

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