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Iš Rusijos.
Šventiko darbeliai

Stavekų bažnytkiemije, 
Romnos apskritije, 12 metų 
tam atgal tūlas valstietis iš
keliavo Amerikon, palikęs 
žmoną ir du vaiku. Iš Ame
rikos pradėjo siuntinėti sa
vo žmonai po 15—20 rublių 
į mėnesį. Pinigus ir laiškus 
valstietis adresavo ant vieti
nio šventiko vardo, kurs ap
siėmė vesti susirašinėjimą 
tarp vyro ir nemokančios 
rašyti jo žmonos. Valstietė 
pilnai užsitikėjo šventikui. 
Per visą pusmetį šventikas 
teisingai perduodavo vals
tietei pinigus ir laiškus, bet 
staiga pranešė jai, kad nebe
gauna nė laiškų nė pinigų. 
Praslinkus nekuriam laikui, 
šventikas papasakojo vals
tietei, buk skaitęs laikraš
čiuose, kad Amerikoje, tame 
mieste, kur dirbo jos vyras, 
atsitiko katastrofa, žuvo 
daug žmonių, ir pridėjo dva
siškas tėvelis, kad galima ir 
jos vyrą skaityt žuvusiu. 
Valstietė įtikėjo. šventiko 
žodžiams ir ėmė dideliu var
gu uždirbinėti duoną sau ir 
savo . mažiemsiems vaike
liams. Už kito vyro ji nuta
rė nebetekėti. Amerikietis 
gi periodiškai siuntė pini
gus ir laiškus, apturėdamas 
nuo šventiko dėkingus atsa
kymus.

Kaip-tai sykį jis parašė 
laišką sekančio turinio: 
„Brangioji žmonele! Siun
čiu su šiuomi laišku 10 rub
lių, paskirtus tam, kad tu 
drauge su vaikais nusifoto
grafuotum, o tos fotografi-i 
jos bus man brangesnės už į 
visą Ameriką; bučiuosiu jus 
po 100 sykių į dieną.” Pas
tebėjęs valstiečio meilėj prie 
savo žmonos sau pavojų, 
šventikas parašė amerikie
čiui, kad jo žmona ir vaikai 
numirė nuo kokios tai lim- 
pančos ligos ir užtikrinimui 
prie laiško pridėjo jų mir-! 
ties metriką.

Išeivis nenusiraminęs sve-1 
timoj šalije, dvi sąvaiti tam 
atgal parkeliavo gimtinėn ir 
įėjęs savo grįtelėn, rado 12 i 
metų mergelę, kurioje paži
no savo dukterį. Kad neiš- 
gązdinti savo dukters, jis 
nepasakė, kas esąs; klausi-i 
man ”kur jos motina,” ji at
sakė, kad mama neseniai pa-| 
siskolino iš žydo penkis rub
lius ir dabar atidirba savo 
skolą. Vyras ir žmona paži
no kits kita ir neužilgo jied
viem paaiškėjo visas daly
kas. Amerikietis tuoj nuė-i 
jo pas šventiką ir su revol-įi 
veriu rankoje pareikalavo. 
juomi sulakytų 3,000 rublių.! i 
Šventikas žadėjo tuojau ati- Rusijoj buvo švenčiamas ju- 
duoti pinigus ir iėjo kitan! bilėjus.
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IS AMERIKOS.ŽINIOS IS VISUR.
Iš KARĖS LAUKO; 
Ardijanopolis puolė. .

Po penkių mėnesių apgu
limo ir nuolatinio bombar
davimo, Adrijanopolis, drū
čiausia turkų tvirtovė Euro
poj, puolė. Mušis, kuris pa- 

i sibaigė tvirtovės paėmimu, 
prasidėjo 23 kovo, nedėlios 
naktį. Bulgarai pradėjo 
pilti ugnį iš sunkiųjų kanuo
lių į tvirtovę be paliovos. 
Turkai iš pradžios atsakinė
jo, bet tuoj pasirodė, kad 
trūksta jiems amunicijos. 
Šūviai darėsi vis retesni u 
ant galo visai nutilo. Bet 

; tuomi mušis da nepasibaigė. - _ _. . . -
Kova ėjo da visą panedėlį,! taucių oficierių; tarp jų bu- 
utarninką ir tik seredoj tur- 7° vokiečiai, 18 rumunų 
kai pasidavė. Adrijanopo- ir_ _______ -
lio apginėjas Šukri Paša 

i tuomet atidavė savo kardą 
bulgarų generolui Savovui.

Tvirtovei puolus, į Adrija
nopolio miestą įjojo su di
džiausiu triumfu bulgarų 
kavalierija (raitoji kariu
menė). Gyventojai persi
gando. Po tam atvažiavo 
paimtan miestan ir pats bul
garų karalius Ferdinandas 
su dviem savo sunais.

Nors sykiu su bulgarais 
mušėsi ir serbai, bet anie 
juos nieko neminima. Ma
tyt. bulgarai visa garbės 
vainiką nori pasilaikyti sau.

Paimdami tvirtove, bul
garai paėmė nelaisvėn 50,- 
000 turkiškų kareivių ir 
1,220 oficierių.

Bulgaru krito šitam mu
ši je apie 5,000.

Jungtinė kariumenė eina 
ant Konstantinopolio, 

sultonas verkia
Paėmę Adrijanopolį, bul

garai ir serbai pradėjo siųs
ti iš čia savo spėkas ant Ča- 
taldža linijų, kurios stovi ant I 
kelio į Turkijos sostapilę. 24 
kovo į Londoną telegrafuo
jama, kad jungtinė bulgarų 
ir serbų kariumenė persi-

jo policija ir areštavo šven
tiką, kurs dabar sėdi Rovnos 
kalėjime. „R. N.”

Valdžios apsirikimas.
Gudri Rusijos valdžia ir 

' nepamatė, kaip norėdama 
, savo carus iškelti, „išnieki

no” juos. Kaip anąsyk ra
šėm, caro jubilėjui paminėti 

; rusų valdžia šįmet išleido 
naujus krasos ženklelius su 
carų pavekslais. Kadangi 

. tokie ženkleliai ant laiškų 
visuomet turi būt krasoj 

j stempuojami, tai krasinin- 
kams prisiėjo mušti ant- 
spaudomis stačiai carams į 
nosį. Tikrieji rusai tuojaus 
atkreipė į tai atidą ir apskel
bė „streiką,” atsisakydami 
mušti carus. Valdžiai tuo
jaus pasipylė protestai, kam 
ji tokias markes išledo, 

i juk tai, girdi, didžiausias 
musų viešpačių „išniekini
mas.” Ir ištikrųjų, valdžia 
dabar apsižurėjo, kad per šį 
jubilėjų sustempuota ne vie
nam carui nosis. Tuojaus 
uždrausta tuos ženklelius 
pardavinėti.
Dūma užprotestavo prieš 

kratas.
Nors sykį Rusjos valdžia 

gavo ir „per nosį” nuo Du
rnos. Buvo taip. Prieš ka-j 
ledas slaptoji policija ir žan
darai ėmė labai daryti kra
tas pas gimnazijų mokinius 
ir viena nakčia Peterburge 
suėmė daugiau kaip 60 gim
nazistų. Policija paleido pa- 

' skalą, kad tie 14—15 metų 
mokiniai buvo sutverę ”re- 
voliucijines” kuopeles ir no-i 
rėie nuversti visą valdžią. 
Ištikrųjų gi tai buvo paora- 

, stos mokinių lavinimosi kuo
pelės. Beto, pasirodė, kad 

, tos kratos ir areštai buvo 
daromi švietimo ministeri-| 
jai reikalaujant. Kairieji 
durnos atstovai inešė dėlto 
vyriausybei paklausimą. Iš
ėjo paaiškinti švietimo mi
nisteris Kasso, kuris priro- 

■ dinėjo. kad taip ir reikėję su 
mokiniais pasielgti. Po ke- t
lėtos dienų ginčų durna pri- laužė per turku apsaugą ties 

Čataldža ir dabar jai kelias 
i Konstantinopolį atviras. 
Mušis ties Čataldža buvęs 
labai karštas. . Telegramos 
praneša, kad 2.600 turkų 
užmušta ir 7,500 sužeista. 
Turkų sultonas, išgirdęs a- 

įpie tokią nelaimę, karčiai 
apsiverkė.

Turkai naikina turtus.
Matydami, kad tvirtovė 

puola, turkai Adrianopolije 
pradėjo deginti namus ir 
valgomųjų daiktų sąkrovas. 
Šukri Paša liepė uždegti vi
sas bažnyčias, kad „nešva
rios krikščionių kojos nesu
teptų jas.” Tvirtovei puolus 
jis liepė susprogdinti visus 
prožektorius (search lights) 
ir bevielinio telegrafo stotį. 
Pakol bulgarai užėmė tvir
tovę, turkai laužė savo gink
lus ir skerdė gyvulius, neno
rėdami, kad jų priešas-tuo
mi pasinaudotų.

Prie Adrijanopolio krito 
14,000 žmonių.

London, 31 kovo. — Iš Bel
grado ateina žinios, kad ser
bai turėjo daug nuostolių 
prie Adrijanopolio paėmi
mo. Vien tik pėstininkų

pažino, kad ministerio pa
aiškinimais nepasitenkina. 
Tuo nepasitenkinimu švieti
mo ministeris Kasso buvo 
priverstas pasitraukti nuo 
vietos.
Rusija didina kariumenė.
Nenori atsilikti ir Rusija. 

Išgirdusi, kad didina kariu- 
mene Vokietija ir Francuzi- 
ja, Rusija taipgi rengias pa- 
dinti ir savo kariumenę, o 
tai vis turi reikšti karių pa
naikinimą...

Caro manifestas.
Kai n rašėme, šįmet suka

ko 300 metu kaip Rusijos 
sostą valdo Romanovų gimi
nė. Taigi paminėjimui tų 
sukaktuvių šiomis dienomis

Iš priežasties to- 
kambarin; po keliu minutų, kio iubilėjaus caras išleido 

^manifestą, kuriuo paliuosa- 
va daugybe kalinių; Peter- 

, burge 2.300. Varšavoj 1.500, 
i Maskvoj 1,700. Charkove 
700. Revelije 215, Novočer- 
kaske 210 ir t.t. Paliuosuo
ta daugiausia vagių ir taip 
prasikaltėliu prieš įstaty
mus. Politiškųjų prasikal-

tą padarė ir amerikonas, ir 
štai ka jis pamatė: šventi
kas Įkišęs galvą kilpon kabo
jo prie lubų. Amerikietis 
perpjovė virvę ir vėl ėmė 
reikalauti iš pusgvvio šven
tiko pinigu, šventikas iš kur, 
tai ištraukė 2.000 rubliu ir 
atidavė’ amerikiečiui. Pas-; 
tarasai tuomi neužsiganėdi-l tėlių paliuosuota labai ma
no ir pakėlė triukšmą. Atė- žai.

I

krito 1,000 kareivių ir 100 
oficierių. Sužeistų gi skait
lius siekia i 4,000.

' Apskaitoma, kad iš viso 
prie Adrianopolio krito 14,- 
000 jungtinės kariumenės 
žmonių.c

Kiek vertas Adrianopolis?
„The Daily Telegraph” 

korespondentas apskaito, 
kad vien tik kariškoji mede- 
ga paimtoj tvirtovėj verta 
35 milijonus dolerių. Kores
pondentas sako, kad tas tur
tas bus padalintas tarp ser
bų ir bulgarų. Nekalbant 
jau apie 50,000 turkiškų ka
reivių, paimtų nelaisvėn, pa
imta dar 600 gerų kanuolių 
ir 54,000 šautuvų. Tvirto
vėj turkai turėjo ir svetim

Union stoties neišleista ir nė 
vienas nepribuvo iš priežas
ties didelio palvinio, kuris 
nunešė daug tiltų ir išgrio
vė geležinkelius.

Trūkis įvažiavo upėn.
Bellefontaine, Ohio. — 

Per mašinisto neapsižiūrėji
mą, 25 kovo į Mad upę įva
žiavo naktinis trūkis. Žmo
nės išsigelbėjo. Mašinistas 
nepatėmijo, kad nuneštas 
buvo tiltas.

Policijos vagystės.
Kaip pasirodo, tai didižau- 

si New Yorko vagįs yra po
licija. Nuo Rosenthalio už
mušimo iki šiol vis eina poli- 

! ei jos šunybių tirinėjimas, 
kuris kasdiena atidengia vis 
naujas ir naujas vagystes. 
Štai ir pereitoj sąvaitėj iš
duota 19 varantų areštavi
mui kaltininkų, kurie susi
deda daugiausiai iš policijos 
narių.

Teisėjas užsimušė.
28 kovo, New Yorke įgriu

vo į elevatoriaus šulinį nuo 
11-tų lubų augščiausio teis
mo teisėjas Bischoff ir ant 
vietos užsimušė.

Turi bandyt ant mirš
tančiųjų.

Iki šiol daktarai vis da ne
gali pasakyti, ar Berlino 
specijalisto vaistai džiovai 
gydyti gelbsti kiek nors, ar 
ne. Galop nutarta jam duot 
60 žmonių, kurių liga jau 
neišgydoma, ir ant tų jis tu
ri bandyti savo gyduoles. 
Keliatą iš tų d-ras Fried- 
mann atmetė.
Da vienas naujas „vaistas” 

nuo džiovos.
„Boston Transcript” pra

neša, kad d-ras Von Ruck iš 
goti žmonių turtus, nes tuo- Ashville, N. Carolina, taipgi 
jaus prasidėjo plėšimai. A- išradęs vaistą nuo džiovos, 
tėjus nakčiai, milicija nuo- D-ro Rucko būdas džiovą 
lat šaudo. Daug plėšikų Ii- gydyti toks pat kaip Fried- 
kos nušauta. Zanensvillėj,; manno — skiepijimas. Val- 
Ohio, milieninkas peršovė 45 
plėšiką numaunant negyvai 
moteriškei nuo pirštų žie
dus. Miami, Ohio, penki plė
šikai buvo nušauti po nak
čiai. Mažesni miesteliai 
šaukiasi pagelbos, nes nuo 
plėšikų negali apsiginti.
Lavonai plaukioja gatvėse.

Harrisburg, Pa. — Van
duo užliejo Sharon miestu
ką ir apie 50 žmonių prigė
rė. Atvažiavus tenai valsti- 
jinei policijai, gatvėse plau
kiojo lavonai.

Patvinis gręsia ir Wilkes 
Barre miestui, kur gyvena 
daug lietuvių. Susųueh- 
anna upė išsiliejo ir kas va
landa vanduo vis kįla augš- 
tyn. Miestukai Edwards- 
ville, Westmoor ir West 
Nanticoke jau apsemti ir 
gyventojai bėga.

Iš Sharon, Pa., praneša, 
kad keliolika triobų jau su
griuvo. Viena didelė „ver- 
auzė„ sudegė. „Herald” ir 
„Eagle” laikraščių spaustu
vės visiškai sunaikintos. 
Nuostoliai sieks per $2,000,- 
000. Harrisburge apvojaus 
da nesimato.

Visi trukiai sustojo.
Cleveland, Ohio. — 25 ir 

26 kovo nė vieno trūkio iš
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Kariumenės padidinimas.
Pusiau valdiškas laikraš

tis ”Nord. Allg. Ztg.” pra
neša. kad drauge su kariu
menės padidinimo sumany
mu bus Vokietijos seimui t 
paduota taipgi sumanymas 
apie naujus mokesčius, ku
rie turės padengti naujas 
karo išlaidas. Svarbiausias 
mokestis — tai busią imama 
mažiausiai pusę nuošimčio 
nuo turto. Taipgi žadama 
imti atskiras rinkliavas nuo 
visų luomų ir padėjimų žmo
nių. Išlaidos kariumenės 
padidinimui apskaitoma 
nuo 100 iki 220 mil. Taipgi 
žadama padidinti kariška
sis oro laivynas.

Išvien eis prieš atžaga
reivius.

Laikraščiai rašo, kad Ba
dene, Vokietijoj, per rinki
mus žada eiti išvien nacio- 
nal-liberalai ir pažangioji 
žmonių partija su social-de- 
mokratais prieš konservati- 
vus ir katalikų centrą.

Valdžių susiartinimas.
Rašoma ,buk Vokietija ir 

Rusija žada labiau susiar
tinti. Tuo tikslu vokiečių 
karalius netrukus žadąs ap
silankyti Peterburge pas ru
sų carą, o caras paskui at
važiuosiąs svečiuosna Vo
kietijon.

Naujasis Francuzijos pre
zidentas gavo 
valdžios labai 
laišką, kur prezidentas va
dinamas „draugu” ir kitais 
meiliais žodžiais. Tuo tar
pu Rusijoj tie žmonės, kurie 
nori įvesti tokią valdžią kaip 
Francuzijoj, siunčiami Sibi
ran arba net ir katorgon. 
Anglija palengvino pilietiš

kų popierų išsiėmimą
„Birutės” korespondentas 

iš Anglijos rašo, jog vidaus 
dalykų ministerija paleng
vino svetimžemiams priėmi
mą Britanijos pilietystės 
tuom, kad sumažino užmo
kestį nuo £5 ant £3. Da
bar bus daroma taip: paduo
dant ministeriui prašymą 
dėl pilietystės, reikės drau

ge su prašymu siųsti 1 sva
rą, o jeigu ypata bus tinka
ma naturalizicijai ir į pilie- 
tvstę priims, tai tuosyk rei
kės damokėti kitus 2 svarus. 
Jeigu gi prašymą atmestų, 
tai prašytojui įmokėtą 1 
svarą ketina grąžinti, jeigu 
prašyme nebūtų nieko pa
melavęs.

i
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iš rusų 
širdingą

Audra ir palvinis.
Baisios žinios ateina 

piet-vakarinių valstijų. Ke
lios dienos pirm to siautė 
smarki audra, kuri sugriovė 
daug triobų, užmušė kelias- 
dešimts žmonių ir pridarė 
daug nuostolių. Paskui iš
siliejo didelės upės. Palvi
nis pasidarė toks didelis, 
kokio žmonės da neatsime
na. Kelios valstijos liko už
lietos ir keliolika miestų vi
siškai paskendo. Apie 200,- 
000 žmonių pasiliko be pas
togės ir suviršum 600 prigė
rė. Daugiausia nukentėjo 
Ohio valstija, per kurią eina 
upė Ohio. Ypač miestas 
Daytonas buvo nelaimin
gas, kur daugiausia žuvo 
žmonių ir turto. Nuostoliai 
tenai apskaitoma ant 50 mi
lijonų dolerių. Žmonių be 
pastogės randasi į 14,000.

Dabar ateina tokios pat 
žinios iš West Virginia val
stijos. Huntington miestas 
esąs jau užlietas. Nuostolių 
padaryta daugiau milijono; 
15,000 žmonių liko be na
mų.

Nuostoliai pagal valstijų 
apskaitomi sekančiai:

Ohio ............... $50,000,000
Indiana ......... 50,000,000
New York ......... 50,000
Pennsylvania .. 4,000,000 
West Virginia.. 1,150,000 
Michigan ............. 10,000
Nebraska......... 5,000,000

iš

Viso $110,210,000.
Milicija šaudo plėšikus.
Visur tvano apimtose vie

tose pastatyta milicija sau-

džia jį bando. Ruck sako, 
savo išradimo neslėpsiąs.
Prezidentas Wilson įskie

pytas.
Washington, — Pereitoj 

sąvaitėj likos įskiepyti nuo 
raupų Baltojo Namo tūzai, 
neišskiriant ir patį prezi
dentą Wilsoną. Mat, pasta
ruoju laiku Washingtone 
pasirodė raupai. Caiiforni- 
jos atstovo apsirgo pati. Pa
bijota, kad tas atstovas ne
užkrėstų viso Baltojo Na
mo.
Tėvas ir sūnūs mirė elektri

škoj kėdėj
Richmond, Va. 

nužudyta čia elektriškoj kė
dėj Floyd ir Claude Allenai, 
tėvas ir sūnūs, kurie metai 
atgal Hullsvillės teisme su
šaudė teisėją ir kelis polici- 
stus.
$236,000,000 už krasaženk- 

lius į 60 dienų
Bostono krasos viršinin

kas Mansfield praneša, kad 
bėgije 60 dienų, įvedus kra- 
soj siuntinių skyrių, Suvie
nytose Valstijose parduota 
už 236 milijonus dolerių 
krasos ženklelių siunti
niams siųsti. Į tą patį laiką 
esą jau persiųsta 90 milijo
nų siuntinių.

28 kovo
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Ką tas reiškia?
„Kova” No. 13 įdeda šito

kį apgarsinimą:
„Tuojaus reikalinga 500 iš

silavinusių angliakasių.
„The Thomas Coal&Coke 

Kompanija iš Thomas, W. 
Va., reikalauja 500 išsilavi
nusių angliakasių (mainie- 
rių). šios kompanijos in
dustrija šiandien net pasi- 
dvigubino. Nuolatinis dar
bas beveik užtikrintas, ka
dangi šios kompanijos išdir
biniai parduodama jau dvi
dešimtas metas. Paprastas 
angliakasys gali uždirbti 

' nuo $2.50 iki $5.00 į dieną, 
kas priklauso nuo jo suga- 
bumo kasti anglį. Kompani
ja pristatė daugybę gražių 
stubų su puikiais kamba
riais dėl dviejų šeimynų. Į- 
vedė gazą ir vandenį. Strei
ko iki darbininkų riaušių 
nėra.”

Tai judosiškas apgar
sinimas. Jau metai laiko, 
kaip W. Va. valstijoj, Kana- 
wha paviete, angliakasiai 
streikuoja, apie ką ir pati 
„Kova” rašė, o dabar talpi
na tokį apgarsinimą. Ir 
kaip gudriai skamba pasku
tinis sakinys: „Streiko iki 
darbininkų riaušių nėra.”

Vadinas, streikas vra, bet 
nėra da ant tiek toli nuėjęs, 
kad darbininkai keltų riau-1 
šes. Bet tas taip gudriai pa
sakyta, kad neprotaujantis 
žmogus visuomet supras, 
jog streiko visai nėra.

Netoli nuo Thomas, W. 
tas, kur, kaip sakėm, jau 
Va., guli ir Kanawha pavie- 
metai laiko, kaip streikuoja 
angliakasiai. Tenai netik 
riaušės, bet apšauktas kari
škas stovis ir streikieriai 
šaudomi, kaip zuikiai. Jie 
likos išmesti iš kompanijos 
namų ant lietaus ir šalčio su 
šeimynomis ir rakandais. 
Jau kelintas mėnuo, kaip jie 
gyvena kalnuose po atviru 
dangumi. Organizatoriai vi
si aršetuoti ir bus atiduoti 
kariškam teismui, kur jie 
bus teisiami be apginėjų. 
Buvo atsitikimai, kad karei
viai užėję kalnuose miegan
čius, visus išskerdė. Ir 
kas gali pasakyti, kad tie pa- 
jieškojami 500 angliakasių 
ne į Kanawha pavietą bus 
siunčiami? Lietuviai, neva
žiuokit ! Tenai pragaras. 
Pakliuvę neištruksit.
Europiečiai apie Ameriką
Europiečiai tankiai mėgs

ta pasijuokti iš amerikiečių, 
kad šie „nemokyti,” „neinte- 
ligentai,” „nieko neišmaną” 
ir tt. Tuo tarpu patįs prira
šo tokių nesąmonių, iš kurių 
amerikiečiams prisieina juo
ktis. Neseniai „Viltis” ra
šė, kad vienas Amerikos mi
lijonierius važinėjosi po sa
vo fabriką, tuotarpu arklys 
pasibaidė ir įpuolė su visu 
milijonierium į katilą su 
verdančiais taukais. „Vil
tis,” matyt nežino da, kad 
Amerikoj arkliai tik prie ve
žimų vartojami, milijonie
riai gi važinėjasi automobi
liais. Bet jeigu ir arkliais 
važinėtųsi, tai kur gi rasi 
tokią vietą, kad tarp katilų 
butų važinėjamosi?

Dabar vienas Europos 
laikraštis rašo, kaip Ameri- ; 
kos redakcijoms brangiai 
apsieina rankraščių skaity
mas:

„Pirmiausia, gavus juos į- 
rašo ypatingon knygon; ne- 
Driimtieji siunčiami atgal 
krasa, kas, žinoma, taipgi 
kainuoja. Pirma skaito se
kretoriaus pagelbininkas, 
kuriam mokama po 1 r. 25 
kaD. už valandą, ir jam rei
kalinga nemažiau keturių 
valandų, kad perskaityti ro
maną iš 100 tūkstančių žo-

džių. Jeigu veikalas vertas rinkimą Hyde Parke, kalbė- 
atkreipimo atidos, jį skaito 
paskui sekretorius, kuriam 
moka po 4 r. 50 k. į valandą, 
pagaliaus patsai redakto
rius, kurio laikas kainuoja 
20 rublių į valandą.

„Tokiu budu veikalas, ku
ris galų-gale gali būti atme
stas, apsieina redakcijai a- 
pie 35 rublius.”

Net ir išskaitliavimas ne
teisingas. Jeigu vidutiniš
ką veikalą reikia skaityti 4 
valandas, tai jo perskaity
mas apsieitų jau ne apie 35 
rublius, bet anie 104 rublius.

Matot, kokią europiečiai 
turi nuomonę apie Ameriką.
žvėriški krikščionių darbai

Magazinas „Current Opi- 
nion” (buvęs „Current Lite- 
rature”) paduoda faktus a- 
pie žvėriškus krikščionių 
darbus ant Balkanų. Sker
dimas ramių gyventojų per
eina jau žvėriškumo rybas. 
Taip bulgarai, taip serbai, 
užpuldinėja ant turkų kai
mų, plėšia jų turtus, degina 
sodybas, gėdina moteris ir 
jaunas merginas, žudo vy
rus ir vaikus. Buvo atsiti
kimų, kur visas kaimas su
lygintas su žeme ir išskersti 
visi gyventojai. „Current 
Opinion” apskaito, kad to
kių aukų krikščionių Dievui 
krito suviršum pusė milijo
no. Tą patį patvirtina Au
strijos ir Anglijos laikraščių 
reporteriai, kurie sugrįžo iš 
karės lauko. „Ir kas įdo
miausia, kad tos baisios 
skerdynės atliekamos var
dan krikščionybės,” 
„Current Opinion.”

O tečiaus dvasiški ja nesi
liauja savo pasaką atkarto
jus, kad tikėjimas — tai do
ros pamatas. Tuo tarpu tie 
karštai tikintieji krikščionis 
elgiasi kaip laukiniai žvėris:

„Paprastu daiktu pas juos 
yra šaudyt iš užpakalio į bė
gančias turkų moteris su 
kūdikiais. Scena tokių žvė
riškumų paskui esti užklota 
vaikų ir moterų lavonais. 
Jaunos merginos, vistiek, 
kokios jos tautos nebūtų, ve
damos į kareivių stovyklas. 
Seni žmonės skerdžiami. 
Namai deginami. Jeigu tai 
pasitaiko didesnėj vietoj, tai 
visų pirmiausia plėšiama 
svaiginančių gėrimų krau
tuvės ir tie krikščionių ka
reiviai tol geria, kol visai 
proto netenka. Tarp girtų 
prasideda muštynės už gro
bį, taip kad tuomet skerdžia
mi netik turkai, bet sker- 
džiasi jie ir patįs tarp savęs. 
Po skerdynių paprastai la
vonus sudeda į krūvas, api
pila kerosinu ir uždegę trau
kia toliaus. Palieka tik 
griuvėsiai ir krūvos pelenų. 
Pabėgę gyventojai klaidžio
ja be maisto ir pastogės, po- 
valiai išmirdami badu.

„Pasiremdami neva civi- 
lizacjos tikslais, bulgarai, 
serbai ir grekai atlieka tik
rąją plėšimo ekspediciją. 
Net gi svarbesnėse Sa
lonikų apielinkėse civilizaci
ja nupuola prieš plėšikų 
darbus. Dienos šviesoj ka
reiviai laužosi į namus. Vy
rai Bulgarijos caro Ferdi
nando uniformose, stabdo 
ant gatvių praeivius ir šau
tuvais grasindami reikalau
ja pinigų.”

Tai, kokia krikščionybės 
apginėjų dora!

Visuomenė prieš moteris
Anglijos sufragisčių tak

tika labai klaidinga. Daužy
mas langų, tepliojimas durų, 
deginimas krasos dėžutėse 
žmonių laiškų sukėlė prieš 
sufragistes didelę visuome
nės neapykantą. Pirma tik 
policija kovodavo su jomis, 
dabar gi ir žmonės išėjo 
prieš jas. Štai anądien apie 
10,000 žmonių minia apsupo 
Londone sufragisčių susi

tojas apmetė purvais ir 
kiaušiniais; ant galo prasi
dėjo muštynės. Minia val
kiojo moteris gatvėmis, 
spardė ir spiaudė, šūkauda
ma: „Eikit namo vaikų da
boti!” Daugeliui sufragisčių 
ir drapanos likos nudrasky
tos.

Už klaidingą taktiką vi
suomet reikia nukentėti.

sako

Pasikėsinimas ant unijų
Kapitalistų biznierių or

ganas „Fibre and Fabric” 
rašo:

„Musų valdžia nuolatos 
kišasi ir reguliuoja pramonę 
ir finansus, bet kodėl gi ne
atsiranda toks drąsus sena
torius ar kongresmanas, 
kad pakelt svarbiausi šių 
dienų klausimą apie unijų 
suvaldymą? Gal toks vn- 
šininkas, kuris norėtų pa
tarti įstatymais suvaldyti 
darbininkų unijas, manytų, 
jog tas gali užbaigti jo kari- 
jerą (darbininkai jį boiko
tuos rinkimuose) ? Ištikrųjų 
taip nėra. Darbininkai, ku
rie balsuoja, pilnai pritars 
tokiam unijų suvaldymui.”

Tas biznierių organas nu
rodo, kad unijos viršininkai 
ir agitatoriai visuomet turė
tų būt atsakomybėje, jeigu 
per jų pakurstymą kįla 
streikas. Jeigu darbininkai 
kuomi neužganėdinti, jie 
gali geruoju su darbdaviu 
susitaikyt. Dabargi tikras 
vargas tiems nabagams ka
pitalistams :

„Korporacija, duodanti 
šimtams ir tūkstančiams 
rankų užsiėmimą, yra suri
šta šalies ar valstijos įstaty
mais, moka visokius mokes-

• čiusir atlyginimus, o keli 
; neatsakantis darbininkai 
; gali uždaryti jai dirbtuvę ir

neleisti naujų darbininkų į 
; darba. Ir už tai neatsa-
• ko nė vadovas, nė jo unija, 
ir valdžia į tai visai nesiki
ša, pakol neprasideda naiki
nimas turto arba kraujo 
praliejimas.”

Matot, kaip tie ponai mo
ka apkaltinti darbininkus. 
Ir jei darbininkai balsuos 
už kapitalistų partijas, jie 
pasistengs taip padaryt, kad 
streikuoti bus uždrausta įs
tatymais. Kapitalas turi būt 
apsaugotas.

„Sumušė” ekonomiškąjį 
determinizmą

Dvi ar trįs prostitutės II- 
linois valstijoj pasakė komi
sijai, kad jos atsidūrė tuose 
gėdos namuose ne dėl skur
do ir bado, kaip tai abelnai 
yra manoma, bet dėl kitokių 
priežasčių. Buržuaziški mo
ralistai iš to labai nudžiugo. 
Kapitalistų laikraštija tuoj 
sušuko: „O ką dabar pasa
kys draugijos reformato
riai (suprask socijalistai) ? 
Ar prostitucija gimsta iš 
skurdo? Ar mažos algos 
verčia moteris pardavinėti 
savo kūną? Ne. stoka do
ros ir blogas išauklėjimas 
čia yra tikrais kaltinin
kais!”

Juokingiausis daiktas yra 
tas, kad priešai, norėdami 
ekonomiškąjį determinizmą 
sumušti, patįs save sumuša. 
Kunigai šaukia, kad ekono
miškas determinizmas yra 
pražūtingas mokslas, 
prašalina nuomonę 
žmogaus atsakomybę už jo 
nuodėmės; tuotarpu jie 
mums sako, kad „žmogus 
gimsta jau apsunkintas nuo
dėmė.” Vadinas, čia jau ap
linkybės kaltos, ne žmogus, 
kuris gimsta prieš savo no
rą. Kitur vėl teisėjas duoda 
prasižengėliui pamokslą, 
kad jis turi ypatiškai atsa
kyti už savo prasižengimą. 
O tuotarpu prideda:. „Ką 
iųs manot apleisdami savo 
šeimyną? Juk jusu vaikai 
išaugs į piktadarius!” Vadi-

Dėlei d-ro Graičiuno 
„pastabų”

Patėmijęs „Drauge” d-ro 
A. L. Graičiuno „pastabas” 
apie Illinois valstijos lietu
vius darbininkus, negaliu 
užtylėti nieko ant to neatsa
kęs. D-ras Graičiunas sako, 
jog lietuvio namas — tai 
šmėkla, lindynė, nešvarus 
urvas. Tame reikėtų išda- 
lies pripažinti teisybę, bet 
kodėl lietuvio namas išrodo 
tokia baisia šmėkla? To G. 
nepatėmija visai. Jis ver
čia visą kaltę ant girtybės; 
bet ar visi yra girtuokliais? 
Žinoma, ne! Tai dėlko gi to 
darbininko žmogelio toks 
prastas namelis, a? Čia 
Graičiunui turbut butų sun
ku išaiškint, kaip buvo sun
ku jam išaiškint apie kriau- 
čius amatninkus laike savo 
prakalbos, laikytos Dorris
ville, III. Visur jis tą patį 
atkartoja, kodėl lietuvis yra 
pavargėliu. Kodėl neturi jis 
tokių namų, kokius turi dak
tarai, advokatai ar kitokie 
„biznis men?” Gal jo norai 
ir geri; gal būt, kad jei jis 
galėtų, visus lietuvius nuo 
žemės perkeltų ant Marso ir 
tenai visiems pastatytų pui
kias „rezidencijas,” bet kad 
jis taip galėtų, kaip nieko 
negali!... Tuo tarpu gi pa
sirodo, kad jis toli gražu ne
supranta žmonių gyvenimo 
ir toli gražu jam nuo palen
gvinimo musų gyvenimo. Jis 
mus, darbininkus, savo „pa
stabose” stačiai šmeižia. Pa
ti „Draugo” redakcija pa
stebi, jog taip su lietuviais 
blogai nėra, kaip Graičiunas 
pliauškia. Jam pirma rei
kėtų susipažint su darbinin
ko gyvenimo aplinkybėmis, 
o tada rašyti straipsnius a- 
pie darbininkus. Autorius 
mano, jog ir prasti darbinin
kai tiek uždirba, kaip dak
tarai, advokatai, kunigai ir 
kitokie dykaduoniai, ir jis 
nesupranta, kodėl jie neįsi
taiso puikių „rezidencijų.” 
Kur jie deda pinigus? Tur
but prageria, galvoja dakta
ras, jei gyvena mėšluose, su 
didžiausiu nešvarumu, ir to
kiu budu trumpina savo am
žių. Pasak Graičiuno, mir
šta pusamžiai, vos tik sulau
kę 40—50 metų. O jų tėvai 
gyveno po 75 ir 85 metus. 
Kodėl? Kodėl taip yra, kad 
męs mažiau gyvenam, negu 
musų tėvai gyveno, arba 
musų broliai, kurie gyvena 
dabar Lietuvoj?

Aš neesu daktaru, tik pa
prastu darbininku, bet atsa
kysiu d-rui Graičiunui, ko
dėl. Musų tėvai nedirbo to
kių sunkių ir pavojingų 
sveikatai darbų, kaip męs 
dirbam; jie gyveno ant ūkės, 
sveikame ore, turėjo sveiko 
vandens, todėl ir ilgiaus gy
veno. Męs gi gyvenam ank
štuose kambariuose, prie 
darbo kvėpuojam durnais, 
dulkėmis ir gazais, kas 
ir trumpina musų amžių. 
Gal dabar generalinis „Dr- 
go” agentas supras, kodėl 
męs trumpai gyvenam?

Angliakasis, padėkim, dir
ba labai sunkiai, kasyklos 
nėra gerai apžiūrėtos, trūk
sta joms sanitariškumo, vė
jas visiškai silpnas, gazai, 
dulkės, vanduo ir tt. labai

nes 
apie

nąs, piktadarius auklėja ap
linkybės. Vėl ekonomiškas 
determinizmas.

Net ir tie išmintingi ka
pitalistiškų laikraščių reda
ktoriai pakasa savo poziciją, 
sakydami, kad „ne skurdas, 
bet stoka doros ir blogas iš
auklėjimas kaltas.” Juk 
skurde augantieji vaikai 
niekad ir negali būt gerai iš
auklėti.

Polemika 
ir Kritika

kenkia žmogaus sveikatai. 
Žmogus dirbdamas vandeni- 
je peršąlą ir gauna ligą 
(reumatizmą), o nuo gazų, 
dulkių, suodžių ir durnų 
gauna plaučių ligą (džiovą). 
Ir tokiu budu darbininkai 
miršta sulaukę pusamžio: 
40 metų. Dirbtuvių dar
bininkai taip pat dirba pavo
jingus darbus.

Nuo pečių dideli karščiai, 
dulkės, ėste ėda sveikatą. 
Prie to čia vėl darbininkas 
mažai uždirba, vos tik su 
šeimyna gali išsimaitinti. 
Tai iš ko darbininkas gali 
puikius namus turėti ? Kad 
tokia baisenybės šmėkla vie
špatauja tarpe darbininkų, 
tai ne jų kaltė, bet netikusio 
surėdymo — tai reikia pasi- 
dėkavot kapitalistiškai tvar
kai, kuri jums taip patinka.

Kapitalistai visai nesirū
pina apie darbininkų sveika
tą, jie tik rūpinas, kad galė
tų kuopigiausia ir kuodau- 
giausia prekių išdirbt ir sau 
didesnius turtus sukrauti. 
Taigi tik sunkus, pavojingas 
darbas ir skurdus gyveni
mas trumpina darbininko 

Į amžių, o ne apsileidimas, 
kaip d-ras Graičiunas pliau
škia per „Draugą.” Ir 
„Draugas” nesigėdi duoti 
vietos tokiems šlykštiems 
koliojimams savo brolių, iš 
kurių jis pats maitinasi! Jis 
gal mano, jog tuomi page
rins ”Draugą.” Aš abejoju 
apie tai! Musų visuomenė 
jau nėra taip tamsi, kaip 
„Draugas” mano. Darbinin
kai pradeda susiprast ir jau 
turi išminties, jei nedau
giau, tai ir nemažiau už d-rą 
Graičiuną. Jie žino, kas rei
kia burnoti — darbdaviai, 
kapitalistai ir šioji netikusi 
valdžia, kuri leidžia taip ne
švariai užlaikyti dirbtuves 
ir anglių kasyklas, kurios 
kaip giltinė dalgiu kerta sti
priausių vyrų jiegas ir 

i trumpina amžių ir varo 
žmones į kapus be laiko, 
to visai nepastebi, nors 
tai yra opiausis ir aiškiausis 
daiktas kožnam.

J. B. Jusevičius.
Naujas kryžeivis

Praskustgalvijos organo 
| No. 11 nekoksai Ariogalos 
Raitelis šaukia visus gerus 
katalikus i kovą su „ištvir- 
keliais-cicilikais.” Davat
koms liepia apsiginkluot rą
žančiais ir kitokiais apynas
riais ; praskustgalvių pase
kėjams apsišarvuoti plunk
snomis, bet taip pat nepa
miršti gerokai pasiimti ir 
jėzuitiškų sąšlavų; o ki
tiems savo draugams, karš
tiems katalikams, liepia sto
ti į kovojančių eiles.

Ar tai nebus nauja kry
žiaus karė?

Ariogalos Raitelis sako: 
”Jei tu išgirstum užsipuldi
nėjimus ant tavo motinos, 
jei tu girdėtum visokius kei
ksmus ir paniekinimus at
kreiptus Į ją, jei tu išvystum 
prisirengimus žudyti tavo 
motiną, tai tu pultum ant 
priešų ir negailėtumei nė 
kraujo, nė gyvasties, kad tik 
ją apginti, o labiausiai, jeigu 
ji nekalta. Bažnyčia musų 
motina. Kodėl męs, girdė
dami visokios rūšies pajuo
kimus ir paniekinimus, ne- 
sistengiam ją apginti? Ko
dėl męs neliejame kraujo, 
kodėl męs neaukaujam gy
vastį ? Juk musų karštų ka
talikų daug didesnis skait
lius, negu tu ’ištvirkelių,’ 
pasivadinusių save ’socijau
stais’ bei cicilikais! Už tai 
mums didelė sarmata.”

Kaip matot, tas žmogutis 
jau norėtų kraują lieti. Ir 
už ką? Už „motiną.” Iš 
kur gi jam atėjo galvon, kad 
bažnyčia yra žmonių moti
na? Kad geriau suprast tą, 
tegul p. Ar-los R-lis pasista
to sau klausimą: ”Kas ma

ne pagimdė ir kas mane 
maitino.” Bet tegul ir būna 
bažnyčia jo motina, bet jei 
kiti nenori būt jos vaikais, 
tai ko jam nertis iš kailio?

Pastatykim dabar klausi
mą, ką gero bažnyčia mums 
padarė? Laike uždraudimo 
Lietuvoj spaudos, jie mums 
sako, ji platino lietuviškus 
raštus. Bet ar bažnyčia ve
dė knygų kontrabandą per 
rubežių? Ar kunigai nešė 
knygas naktimis iš Prūsų? 
Ne! Jie visuomet miegojo, 
kada žmonės tai atlikdavo. 
Taigi ne bažnyčios nuopel
nas, kad knygos platinosi. 
Bet jeigu ir ji butų kuomi 
nors prie to prisidėjus, tai 
visgi jos blogi darbai visuo
met persvers geruosius. Tik 
atsiminkim, kas piovė žmo
nes, kaip avis, per kryžeivių 
kares? Kas vogė žmonių 
turtą, degino sodybas, žudė 
ramius gyventojus ir gėdi
no moteris, jeigu ne tos ba
žnyčios steigėjai — kryžei
viai ? Kas įsteigė ir palaikė 
inkviziciją, kuri prarijo tū
kstančius nekaltų aukų? 
Kas kovojo ir tebekovoja su 
apšvieta? Tai vis nekaltoji 
musų bažnyčios dvasiškija.

Pirma, negu pradėti kovą 
su socijalistais už savo mo- 
tiną-bažnyčią, tegul p. A. R. 
gerai pamąsto, kas yra soci
jalizmas (nes matyt gerai 
da nesupranta).

Socijalistai rūpinasi tik
tai darbininkų gerove; pat
sai socijalizmas yra niekas 
kitas, kaip tiktai teorija a- 
pie pagerinimą darbininkų 
būvio. Tai ir kogi jums py
kti ant socijalistų? Ar už 
tai, kad jie negarbina jūsų 
stabų, nešeria kunigų gas- 
padinių?

Didžiausi priešai jus šven- 
tinyčios yra laisvamaniai. 
Kreipkitės į laisvamanius, 
jie jūsų Dievo nepripažįsta. 

Nesibijokit, socijalistai 
nenori atimti iš jūsų vietas 
bei uždarbį, nepaveržš jūsų 
gaspadinių — galit ramiai 
sau varyt ir toliau tą patį 
gyvenimą. Socijalistams ru
pi tiktai darbininkų gerovė. 
Klausydami bažnyčios ir ku
nigų jus vargsit taip, kaip 
ligšiol vargot. Bedievis.

• •

KORESPONDENCMOS
PHILADELPHIA, PA.

Kitais metais šiuomi 
laiku čia būdavo labai tyku, 
žmoneliai pasninkaudavo, 
melsdavosi... Bet šįmet vir
to kitokia gadynė. Šita ga
vėnia — tai laikas sumiši
mų. Kaip tik 18 vasario at
važiavo iš New Yorko agi
tatoriai ir išvedė mus kriau- 
čius į streiką, tai nuo to lai
ko musų miestas virte užvi
rė. Reikia žinot, kad čionai 
mat kriaučių pramonė pla
čiai išsiplėtojus, vien dide
lių dirbtuvių skaitoma su
viršum 50; streikierių skai
tlius siekia į 14,000. Iš sy
kio mitingus laikydavo po 2 
kartu ant dienos ir visi kar
tu, dabar jau tik po sykį ir 
kiekviena tauta skyrium, 
tik lietuviai, lenkai ir rusai 
mitinguoja sykiu.

Dirbtuvių savininkai irgi 
nesnaudžia, ir jie eina pas 
viens kitą, tariasi, kalba, 
mitinguoja, tik vis iš prie
šingos pusės.

Streikieriams išpradžių, 
rodos, labai gerai vedėsi; 
tuoj pasisekė išvest dirban
čius iš dirbtuvių, visi prisi
rašė prie unijos ir viskas la
bai gerai klojosi; streikas 
kilo, kaip ant mielių. Tą 
matydami streikieriai pra
dėjo didžiuotis ir 26 vasario 
parengė net balių su šo
kiais ; bet po tų šokių ir pra
dėjo viskas krypt iš vėžių. 
Dievuoti žmoneliai tvirtina, 
kad tai Dievas baudžia, kad 
gavėnioj rengia pasilinks-
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minimo vakarus. Aš gi iš 
savo pusės netvirtinu, kas 
ten juos baudžia, ar Dievas, 
ar Velnias, bet tiek galiu 
pasakyt, kad tas jų nelaiku 
parengtas pasilinksminimas 
pridarė jiems daug keblu
mų. Pirma viso ko musų 
streikieriams reikėjo atsi
mint, kad ne visi unijistai y- 
ra laisvamaniais, daugelis 
iš jų da karšti katalikai; tai
gi šitie pastarieji ir pasipik
tino, kad gavėnioj rengia 
pasilinksminimus, kada ka
talikams užginta linksmin
tis.

Kitas dalykas, tai tas: 
kaip streikierės su savo vy
rais nekriaučiais atėjo ant 
minėto baliaus, tai baliaus 
rengėjai teikėsi ant tiek 
mandagus būt, kad vyrų ne
įleido. Žinoma, moterįs, to
li gyvenančios bijosi vienos 
pareit namo nakties laiku, 
pertai ir moterįs su savo vy
rais grįžo namo. Taigi ši
tos ir kitos priežastįs davė 
darbdaviams progą pasi
naudot. Tuoj bosai pradėjo 
skelbt negeistinas streikie
riams paskalas; neužsiganė- 
dijusius pradėjo šaukt pas 
save į namus ir prižadėdami 
aukso kalnus prikalbinėjo 
eiti dirbti. Ant mitingų 6- 
mė darytis suirtuvės, vieni 
šaukia: eikim į darbą, jau 
vistiek neišlaimėsim, kiti 
rėkia vienybės. Atsirado 
streiklaužių. Pašalinis.

Red. Pastaba. — šita ko
respondencija buvo prisiųs
ta da kol streikas buvo nepa
sibaigęs, bet tada nenorė
jom ją talpinti, kad neuž
kenkus streikui.

THROOP, PA.
Vasario 27 pasimirė Kaz. 

Valūnas. Buvo tai karštas 
katalikas, bet kun. J. K—ras 
atsisakė jį laidot, nes naba- 
šninkas priklausė prie čio
nykštės lenkų parapijos.

Kovo 2 pasimirė karčem- 
ninkas M. Virbickas. Naba- 
šninkas taipgi priklausė 
prie lenkų parapijos, bet bu
vo turtingas, todėl pats kun.I 
K—ras buvo jo namuose, pa
sakė pamokslą, išgirė, kad 
geras buvo katalikas, paskui 
nusigabeno į slavonišką ba
žnyčią ir palaidojo.

Koks skirtumas!
V. Stulpinas.

LAWRENCE, MASS.
9 kovo TMD. 7 kp. buvo 

surengusi paskaitą. Žmonių 
susirinko visai mažai. Re
feratą skaitė J. Dagis iš pa
rašytos Garmaus knygos, 
kurią išleido TMD. Skaitė 
labai prastai, kaip ”tėve mu
sų,” be jokių paaiškinimų.

Šįmet ir Lavvrence’o soci
jalistai pradėjo smarkiau 
darbuotis ir rūpintis darbi
ninkų reikalais. Jau septi
nių tautų socijalistai susi
vienijo ir pradėjo bendrai 
veikti. Lietuviai da nepri
guli, vienok siunčia savo de
legatus į visų tautų delegatų 
susirinkimus.

Dabar yra rengiamos pra
kalbos, kurios bus laikomos 
per penkias sąvaites, kiek
vieno panedėlio vakare, 7:30 
vai. vak.

Pirmos prakalbos buvo 17 
kovo. Pirmininku to vaka
ro buvo anglų socijalistų 
partijos narys, J. A. Murp- 
hv; paprašęs publikos ra
miai užsilaikyti, pastatė vo
kiečių chorą padainuoti. Pu
blika dainininkus pasveiki
no delnų plojimu. Sudaina
vo gana puikiai, už ką publi
ka vėl delnų plojimu išreiš
kė nadėkavojimą. Toliaus 
kalbėjo W. E. Duffy. Žmo
nių buvo suvirš 300, lietuvių 
vos 8 vpatos. Gaila!

2—3 mėnesiai atgal prasi- 
dėio pardavinėjimas tam ti
kslui no 50c. tikietų. Kas 
nusipirko tokį tikieta, tam į-

vertės knygų, ar užsiprenu
meruoti laikraštį. Katrie ti
kietų neturi, tie kiekvieną 
sykį turės mokėti po 15c. į- 
žangos.

W. E. Duffy kalbėjo gana 
gerai. Žmonės liko užganė
dinti.

Ypač į tas prakalbas ver
tėtų lankytis tiems , kurie 
priešingi socijalistams, o la
biausiai musų tautiečiams, 
kurie sako, kad kitų tautų 

i socijalistai visai kitokie ir 
i kitaip kalba. Todėl labai 
butų geistina, kad tie rėks
niai susipažintų su kitų tau
tų socijalistais. Dabar gera 
proga persitikrinti. Kitais 
panedėliais kalbės kiti gar
sus kalbėtojai, Lexington, 
salėj, 7:30 vai. vak. ant Law-

I rence st. J. J. Kuršas.
ERIE, PA. 

Streikas.
Šis miestas randasi prie 

ežero Lake Erie, dirbtuvių 
čia daugiausia geležies. Lai
kui bėgant susiorganizavo 
čia visi molderiai į uniją, iš
skiriant ”General Electric 
Work,” bet ir pastarieji ma
no apskelbti streiką. Iš vi
sų dirbtuvių tik viena kom
panija susitaikė be streiko, 
tai ”Erie Malleable Iron 
Co.” Likusios stovi; neku
rtose dirba po keletą skebų. 
Skebai vežiojami automobi
liuose iš darbo ir į darbą ; 
dažnai atsitinka susirėmi
mai su skebais. Taip 16 ko
vo išryto streikieriai užsto
jo kelią vežant skebus. Ske
bai paleido kelis šuvius iš 
apdengto automobiliaus ir 
pataikė 17 metų einančiai į 
darbą merginai. Dabar ne
laimingoji randasi ligonbu- 
tije; trįs skebai areštuoti už 
tai. Streikas nekuricse ša- 
pose traukiasi jau penktas 
mėnuo; daugiausiai šapų iš
ėjo ant streiko sausio mėne- 
sije. Streikierių randasi a- 
nie $2,100. Dirbančių uni- 
jistu yra apie 700 molderių.

Visos šapos po policijos 
sargyba, nekuri iš jos raita.

Unijistas.
PITTSBURGH, PA.

20 kovo, 10 valandą iš ry- 
j to, Fort Pitt Hotelije sus
treikavo virš 30 kambarių 
valytojų — visi lietuviai. 

| Streiką priežastis — blogas 
I valgis ir maža alga. Vieš- 
■ bučio savininkas sutiko iš
pildyt darbininkų reikalavi
mus, bet tik ant žodžio. Dar
bininkai sugrįžo. Už valan
dos tapo atstatyti nuo dar
bo 7 vyrai, kurie buvo nu

žvelgti kurstyme prie strei- 
! ko. Tiems užjausdami ir 
kiti pametė darbą. Vėl visi 
išėjo. 21 kovo buvo mitin
gas. Kalbėjo drg. Baltru
šaitis ir Jonas Kulis, aiškin
dami organizacijos reikalą. 
Darbininkai nutarė neiti į 
darbą ir sulaikyti merginas, 
kurių dirbo apie 125. Kovo 
22 vėl buvo susirinkimas ir 
aiškinamas musų padėji
mas. Sunku ir aprašyti, 
kaip męs esam išnaudojami. 
Ant 150 darbininkų yra vie
nas perdėtinis, irgi lietuvis, 
J. V—tis, kuris duodamas 

į darbą ima po $5. Paskui ant 
naujų metų vėl kolektuoja 
kišius. Alga darbininkams 
mokama kas dvi savaitės, ir 
visuomet gavus algą reikia 
tam ponui užfundyti, arba 
nupirkti kokį prezentą jo 
šeimynai. Nepadayysi to, 

!busi netikęs darbininkas ir 
; tuoj neteksi darbo. Alga gi 
tokia: vyrui $30 ant mėne
sio, merginai — $19. Ir iš 
tos algos reikia da du syk 
nerdėtiniui kiši duoti. Dar
bo valandos nuo 7 ryto iki 4 
no pietų, o kartais reikia 
dirbti iki 6 vakaro, bet už 
tai nemoka. Išdirbus 11 die- 
nu, dvylikta reikia dirbt nuo 
7 rvto iki 12 ir 1-mai valan-

agentas, 
pittsbur- 
smarkio- 
Čia pra- 

I. W. W.

ant dienos duoda mėsos, ku
ri surankiota iš visur po 
šmotelį, pasmirdus, ir ta pa
ti visuomet šalta, žodžiu 
šuva nenorėtų ėsti, bet po
nas perdėtinis sako, kad 
darbiinikui gera ir tokia, 
nes, girdi, Lietuvoj ir tokios 
nebuvo.

22 kovo buvo pastatyti 
prie viešbučio pikietai, kad 
atkalbinėti dirbančias mer
ginas, bet mažai atkalbinta. 
Ir tos pačios prisirašydamos 
prie unijos klausė, ar galėsią 
atsimesti. Koks nesusipra
timas !.... Keturi pikietnin- 
kai likos areštuoti.

Drg. Jonas Kulis, keliau
jantis "Keleivio” 
atsižymėjo tarpe 
giečių darbininkų 
mis agitacijomis, 
deda veikti jau
Darbininkai, rašykimės prie 
jos. Vienybėj musų galybė. 

Streikieris G. A L.
VVILKES BARRE, PA.
Kunigai visuomet žvejoja 

žmonių centus, bet ant Vely
kų centai jau netinka, žmo
gus turi duoti dolerį. Nuėjo 
čia vienas angliakasis, kuris 
seniai jau kaip sužeistas ir 
nedirba, pasimelsti per Ve
lykas. Kunigas atėjo su 
krepšeliu rinkti "ant Dievo 
garbės” dolerius. Anglia
kasys seniai nedirba, dolerio 
neturėjo; iškratė iš keše- 
niaus paskutinius centelius 
ir įmetė kunigo maišan. Ku
nigas užpykęs, kad ne dole
rį jam duoda, išrinko centus 
ir su panieka sugražino juos 
žmogui atgal. Žmogelis su
silaukęs nuo Kristaus "vie
tininko” tokios paniekos, pa
sijuto labai įžeistu ir ėmė 
plūsti, kad išniekino jo au
ką. Išėjęs iš bažnyčios jis 
kalbėjo: "Daugiau nemokė
siu tiems lupikams pinigų ir 
ių aukkinvčių nelankysiu. 
Busiu socijalistų, laisvama
niu ir tt.” Ar jis bus soci- 
ialistu. tai reikia abejoti, 
bet kad musų klebono begė
diškas godumas ant dolerio 
atstūmė nuo savęs vieną a- 
velę, tai jau aišku.

J. Demskis. 
ATHOL, MASS.

16 koko, 11 valandą iš ry
to, išėjus visiems bažnyčion, 
J. P. norėjo pasmaugti ser
gančią savo moteriškę, bet 
užėjo kaimynė. Žvėris vy
ras, kuris yra labai dievuo- 
tas ir girtuoklis, paėmęs vie
non rankon žvakę, kita ! 
smaugė moteriškę už gerk
lės. Kavlaičia atvedė polici
jos viršininką, bet ėmus li
gonei prašyt, šiuo sykiu jo 
neareštavo. J. P. daugiau 
nieko neskaito, kaip tik 
"Draugą.”

Tą pačią dieną apdegė Ri- 
ver Miller’s dirbtuvė, kur; 
vien lietuvės dirbo. Liko a-' 
pie 20 merginų be darbo.

19 kovo Diamond Match 
Co. sustreikavo darbininkai, 
reikalaudami geresnių dar
bo sąlygų. Visi beveik lie
tuviai. Gerų pasekmių.

J. Kavlaičia.
SO. OMAHA, NEB.

16 kovo buvo pirmas lietu
vių politikierių vakaras, nes 
5 lietuviai eina į konsilma- 
nus, vieni republikonai, ki
ti demokratai. Jenevičia a- 
tidarė susirinkimą ir ragi
no, kad męs demokratai ir 
republikonai pasistengtume 
į miesto valdybą lietuvį iš
rinkti. Po to Ūkelis aiškino 
apie Amerikos lietuvių gy
venimą ir nurodė, kaip 
mums svarbu šios šalies pi
liečiu pastoti (ti ne su tuo 
tikslu, kad kapitalistiškas 
partijas remti. Red.) ir da
lyvauti politiškame judėji
me. Trečias kalbėtojas bu
vo p. Maziliauskas, kuris 
pradėjo: "Broliai lietuviai, 

- - v___________________ ____________ _________ ‘ar esame, kad sau:
žanga dykai, nes už ta tikie- dai nakties, kaino sargui. O miegtame? Broliai lietuviai, 
tą gali parsisiųsdinti 50c. koks valgis! Vieną tik syki i kodėl męs nupuolę? lietu-i

i viai, kelkimės vis augštyn, 
I kaip šieną j daržines kimš- 
kime, tai ir lietuvius vienas 
už kito kelkime ir stumkim 
pirmyn. Męs jau šaknis lie
tuviškas įleidom į So. Oma- 
hą, nieks mumis neišgins...” 
Kalbėtojas nepabaigė nė sa
vo kalbos, kaip publika pa
sileido juokais ir kilo triuk
šmas. Paskui kalbėjo A. 
Grantas iš Omahos, ragino 
imtis už pramonės; nurodi
nėjo, kaip lietuviai vienas 
kitam užvydi, o laike balsa
vimų tankiausia atiduada 
savo balsą tam, kuris dides
nę bačkutę nuperka.

So. Omahoj lietuvių yra 
su pirmom popierom apie 
200, bet, kaip kalbėtojas aiš
kino, balsuotojų yra vos 60 
—70. Jie išsiima pirmas po- 
pieras, o apie antras nesirū
pina, o iš pirmųjų naudos 
nėra. Vis tai lietuvių ne
rangumas. Po prakalbų pir
mininkas publikos užklausė, 

: po kokiu vardu butų geriau 
draugiją sutverus. Vėl ki
lo triukšmas ir žmonės išsi
skirstė.

Kipšas iš pakapės. 
EASTON, PA.

Vietinės lietuvės žada 
tverti gaspadinių uniją, nes 
jaučiasi labai nuskriausto
mis, ypač taip vadinamos 
geros katalikės; kaip girdėt, 
tai netik jas vyrai apdaužo, 
bet tenka ir nuo girtų įna
mių.

Čion įėjo madon taip va
dinamas civiliškas šliubas, 
beveik visi vietiniai pirmei
viai taip apsivedę; jie visi 
sutikime gyvena ir negirdėt, 
kad iš ėmusių civilišką šliu- 
bą persiskirtų arba gyventų 
nesutikime; jų stubose daug 
gražiau, negu pas "gerus” 
katalikus.

Tarp vietinių lietuvių mo
terų įsigyveno nedoras pa
protys, panašus į japonų 
"hara-kiri.” Apie jį never-i 

i ta nė rašyti, nes jis, kaipo 
blogas daiktas, gali da to
liau prasiplatinti, jo vardas 
"praplėšk.” Jo sumanytoja | 
pabėgo iš Eastono, butų ge
rai, kad ir tas paprotys iš
nyktų.

Nelabai seniai žydo arkly- 
dėj rado negyvą vieną lietu
vį. Sako, kad degtnėje pri
gėrė. Žydas labai apgailes
tauja, nes, girdi, labai geras 
žmogus buvo; jis ji palaido- i 
jo savo lėšomis ir žada pas
tatyti jam antkapį. Trįs są- 
vaitės atgal, lankėsi čionai i 
kun. Delionis. — Visai jau j 
žili paausiai to žmogaus — 
sako jį matę.

Čionai numirus lietuviui 
katalikui, .jo šermenyse ge
ria ir gieda. Kada katali
kai pradeda giedoti, tai sve-: 
timtaučių vaikai su blešinė- ■ 
mis ir skauradomis prade-! 
da barškinti. Labai toli gir
disi tas erzinantis girtų rik
smas ir barškinimas. Neži
nia, kodėl lietuviai katalikai ’ 
stato save ant juoko.

Andriaus Brolis.
NEW BEDFORD, MASS.
Iš dirbtuvių čia daugiau

siai audinyčios ir viena čeve- 
į rykų. Lietuvių gyvena apie 
; 50 ypatų, veik visi laisvų pa- 
i žiuių; yra L. S. S. kuopa, i 
; kurią priklauso apie 13 
‘draugų. 16 kovo ši kuopa 
turėjo prakalbas. Kalbėjo 
drg. Smelstorius apie šį ir a- 
pie busianti socijalistiškąji 

j surėdymą. Prakalba tęsėsi 
apie 5 valandas. Publika Ii-I 
ko pilnai užganėdinta.

A. Baronas. 
CAMEO. COLO.

Čia yra 12 lietuvių. Visi i 
dirba tunelije. Uždarbis ne-1 
vienodas, nuo $2.25 iši $3.521 

i už 8 valandas. Iš kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gauti. Lietuviai čia suvažia-! 
vo beveik visi po Kalėdų.

Vienas žydelis turi čia bo- •

1

I

linę (pool room) ir nemažą M. C. A. namui $36. Ši auka 
pelną daro iš musų neišma-^ J J21

i nelių lietuvių.
Žiūrėk, vienas sako, aš

pragrajinau 40c.; kitas 50c
*

padaryta dėl to, kad Y. M. C. 
A. duoda už dyką lietuvių 
kooperacijai isavo svetainę, 

_________  _______ už ką pirma reikėjo mokėti 
trečias sako, aš atvažiavęs po tris dolerius. Beto, kurie 
bolėm pragrajinau jau $7, o nori, gali ir mokyklą lankyti 
laikraščio nė vienas nenori už 10c. ant vakaro. Taigi 
išsirašyti — gaila pinigų.

Iš laikraščių čia ateina 
"Keleivis,” "Lietuva” ir 
”Saulė,” beveik tik vienas 
juos ir skaito.

Pelanio krikštasūnis.

• f

čionaitiniai lietuviai veikia 
ir gana aukauja ir susitrau
kę nevaikščioja, kaip „Lais
vės” korespondentas sako. 
Turbut jis apie čionaitinius 
lietuvus sprendė pagal sa
vęs. Šventakupris.

KAS MUMS
RAŠOMA

Iš Pottsvillės kalėjimo. 
Pottsvillės kalėjime numirė 
lietuvė L. Radzevičienė. Ve
lionė buvo iš Shenandoah, 
Pa. Ji pateko kalėjiman su 
savo burdingierium. Ji bu
vo gavus 2 metų, o burdin- 
gierius 12 mėnesių. Velionė 
baigė jau savo vargus ir ne
užilgo tikėjosi pamatyti da 
giedrą dienelę.

Nelaisvės Vaikas.
VVilmerding, Pa. 15 kovo 

Lietuvos sūnų draugystės 
rūpesčiu buvo surengtas te
atrališkas vakaras: Lietu
vos Sūnų teatrališka kuopa 
vaidino "Saliamono Sap
nas.” Aktoriai savo roles at
liko gerai. Paskui buvo mo
nologai, deklamacijos ir dai
nos ; viskas žmonėms patiko. 
Geistina butų, kad L.S. D-tė, 
turėdama savo svetainę, 
tankiau tokius vakarus ren
gtų. M.A. Piontka.

Middleboro, Mass. — "Lai-- - *svės” korespondentas nese
niai rašė, kad čionaitiniai i
1* J • • v v« • •• ••

Hooversville, Pa. — 'Vie
noj stuboj čia gyveno 13 
burdingierių. Vienas jų at
sinešė 25 svarų bačkutę pa
rako ir norėjo pikiu atidary
ti. Kaip tik kirto bačku- 
tėn, taip ir sprogo parakas. 
Ekspliozija išgriovė stubos 
sienas ir baisiai apdegino 
žmogų. Tai pasarga ang
liakasiams, kad pikiais pa
rako neatidarinėtų.

Wm. Matulionis.

Chicago, III. — 6 kovo mi
rė čionai Mikolas Lukas, 27 
metų lietuvis; paėjo iš Kau
no gub., Telšių pav., Garg
ždų par. Nors ligą buvo ga
lima išgydyt, bet dėl stokos 
turto negalėjo gydytis. Pa
liko varge jauną moteriškę, 
kuri uždarbiaudavo sau ant 
pragyvenimo ir jj palaiky
davo. Prie draugijos nese
niai jis prisirašė, todėl ir 
pašelpa bus maža.

A. A. Stelmokas.
Melrose Park, III. — Italų 

kunigas parsikvietė čionai 
iš Chicagos lietuviškąjį "tė
velį,” kad išklausyti lietuvių 
velykinei. Pradėjo tartis, 
kiek už tai imti. Italas sa
ko, imsime, kiek kas duos, 
bet mūsiškis ne! Reikia, 

Bėgiie ’ girdi, paskirti kainą $5 nuo 
„dūšios.” Taip ir padarė.

lietuviai vaikščioja ”susit- i 
raukę ir nė kiek neparenka i 
aukų.” Neteisybė, 
dviejų mėnesių lietuviai čia 
sudėjo auku visokiems tiks- Bet žmonės pasiūlė tik po 
lams virš 8100.00. Streikie- $1. Užpykęs musų tėvelis 
riams surinkta $27.00. Y. i išdūmė. Eks-katalikas.

Žmogžudžiai
5-kių aktų tragedija iš gyvenimo, parašė Togobočnij. 
Tai yra įdomiausis TP ATDKokie tik kuomet 
ir užimančiausis Ik** 1 nu nors buvo lošiami.
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Vaidinime dalyvauja 24 veikiančios ypatos. 3-me akte 
dainuoja choras ir šoka jaunimas prie mėnulio šviesos, 
nepra jausdami, kad toje pat linksminimosi vietoje ne

trukus atsitiks baisi žmogžudystė.
Tas veikalas pilnas sujudinančių scenų ir sąmojingo 

juoko iki ašarų, bus perstatatytas 
------------- SUKATOS VAKARE .. ■

5 Balandžio jAprilj, 1913 metu
Sale atsidarys 7-tą v. vak. Teatras prasidės 8 v. vak.

McCaddin MemoriaI Hall
Ant Berry st., tarpe So. 2-nd ir So. 3-rd g., Brooklyn, N. Y.
Kaina Tikietų: 25 c. 35 c. 50 c. 75 c. ir (Box Seat) $1.00 
Kas norite nusipirkt likietus i-anksto, tai galima gauti: p. Urbon aptie- 
koje, kampas Berry st. ir Metropolitan avė.: pas p. Diržulaitį. barzdaskuty* 
kloję, 97 Grand st., pas Miliauską krautuvėje. 103 Grand st.; pas aktorius ir 

L. S. S. 19 kuopos narius.

Meldžiame gerbiamąją publiką kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. L. S. S. 19 kp. KOMITETAS.



4 KELEIVIS

BLAIVAS IR GIRTUOKLIS.

— Maike, ar tu matei, ką į 
rašo laikraščiai?

— O ką? '
— Nagi tvanas prasideda. 

Daug miestų jau užliejo ir 
keli tūkstančiai žmonių pri
gėrė.

— Taip, žinau. Baisus tai 
atsitikimas!

— Na, matai, o jus, tokie 
bedieviai, sakot, kad Dievo 
nėra.

— Tokie atsitikimai ir 
verčia abejoti apie Dievo 
buvimą.

— Kaip tai?
— Stačiai taip tėve: sako

ma, kad Dievas yra mielašir- 
dingas ir myli žmones, kaip 
savo vaikus, o tuom tarpu 
žiuri, užeina kokia katas
trofa, užlieja miestus, išar
do geležinkelius, išgriauja 
tiltus, sunaikina per kelis 
šimtus metų tvertąjį žmo
nių darbą, tūkstančiai vyrų, 
moterų ir kūdikių palieka 
be pastogės, be maisto, ir 
jeigu jie da nežuvo per toki 
patvini, tai turi mirti nuo 
bado ir šalčio. Taigi męs ir 
klausiam: jeigu Dievas yra 
toks mielaširdingas, kam jis 
taip žiauriai baudžia savo 
vaikus? Kiti gi, matydami 
kaip nekalti žmonės kenčia, 
pradeda net abejoti apie jo 
buvimą.

— Aš, vaike, nesuprantu, 
ką tu nori tuomi pasakyti: 
„pradeda abejoti apie jo bu
vimą.” Pasakyk man aiš
kiai!

— Trumpai sakant, kiti 
pradeda manyti, kad Dievo 
visai nėra.

— Tegul motina švenčiau
sia iš Čenstakavos saugoja 
tave nuo tokios mislies. Taip 
tik bedieviai kalba, šitas, 
vaike, tvanas, tai yra priro
dymas, kad Dievas yra. Tai 
jo ranka baudžia žmones už 
ištvirkimą. Tai jo rykštė, 
Maike, rykštė už vaikų ne
paklusnumą. Ir bedieviai 
turėtų iš to pasimokinti; jie 
turėtų sugrįžti prie tikėjimo 
ir gailėtis už padarytas savo 
klaidas. Dievas nors bau
džia ,bet mielaširdingas, jis 
atleistų ir jiems. Ir tu, Mai
ke, gali da sugrįžti ant tei
singo kelio. Mesk tą knygą, 
ką po pažasčia laikai, ji tave 
veda į pragarą — trenk ją, 
sakau tau, o klaupk čionai, 
persižegnok ir prašyk dva
sios šventos, kad apšviestų 
aptemusį tavo protą. Aš 
jau šįryt sukalbėjau rąžan
čių į savo vienvardį šventą 
Jurgį, kad jis užtartų už 
mus. Klaupkim, vaike, a- 
budu... Na, kodėl tu neklau
pi?

— Tėve, man rodos, kad 
tau gaidžiukai pradeda gal
voj giedot.

— Ką tu nori tuom pasa
kyt, Maike?

•

— Kad tavo protas augš
tyn kojomis atsistojo.

— Kodėl tau taip rodos?
— Nes tu kalbi dideles ne

sąmones.
— Vaike, tas negali but 

nesąmonė. Tą viską kunigas 
sakė pereitoj nedėlioj per 
pamokslą. Man jo žodžiai 
gerai įsidėjo ir aš juos dabai 
prie tavęs pritaikiau, o tu 
sakai, kad tai nesąmonė!

— Nesąmonė, tėve, didelė 
nesąmonė. Kunigai išnau
doja kekvieną progą žmo
nių protui tamsinti. Kada 
anais metais Italijoj atsiti
ko didelis žemės drebėjimas, 

’ kun. Milukas savo „žvaigž
dėj” aiškino, kad tas taipgi 
Dievo rykštė. Ir tamsus 
žmonės tam tiki. Dabar vėl 
nekurie kunigėliai aiškina, 
kad ir šis patvinis yra Dievo 
rykštė. Bet jie patįs tam 
netiki. Jie žino geologiją ir 
žino, kad ne Dievas padaro 
žemės drebėjimą. Jie taipgi 
žino, kad ir šitą patvinį pa
gimdė ne Dievas. Žmones 
jie baugina dėlto, kad jie 
daugiau melstųsi ir daugiau 
neštų pinigu bažnyčiai. Na, 
pamąstyk, tėve, ar duoti pi
nigai kunigui gali sulaikyyti 
tokį tvaną? Žinoma, kad 
ne. Taip pat nieko negelbės 
čia ir malda. Geriau pagal
voti, kaip su tokiais gamtos 
apsireiškimais kovoti, o ne 
poteriauti.

— Kalbėk sau, kaip nori, 
Maike, bet man rodos, kad 

[tai yra Dievo bausmė. Ant 
žemės priviso visokių šliup- 

[tarnių, anarchistų, o pažiū
rėk, kiek piktadarių sėdi ka
lėjimuose! Kad tokį ištvir
kimą išnaikint, Dievas siun
čia tvanus.

— Neteisvbė, tėve. Mes 
i matom, kad tokioj katastro- 
; foj daugiausia nukenčia 
bažnyčios, o kalėjimai stovi 
čieli. Vadinas, čia veikia ak
la gamtos spėka, ir tik toks 
namas atsilaiko, kuris tvir
čiau pastatytas, todėl kalėji
mai su piktadariais pasilie
ka, o bažnyčios su šimtais 
dievobaimingų maldininkų 
tankiai griūva. O jei tas nuo 
Dievo prigulėtų, argi jis taip 
darytų? Argi jis naikintų, 
savo namus, palikdamas 
greta jų saliunus ir kitokias 
ištvirkimo įstaigas?

— Ištikro, vaike, 
man keistai išrodo.

• v

tas ir

GAUDO DEGTINDARIUS.
Benefield, W. Va. — Kal

nuose čia nuo seniai jau bu
vo varoma degtinė. Šiomis 
dienomis valdžia padarė 
„ablavą” ir Į10 diemi atras
ta 19 bravorų. Konfiskuota 
3.200 galionų degtinės ir 200 
bušelių sėlyklų. Degtinė bu
vo varoma naktimis.

(Dialogas)
(Kambarys poniškai pa

puoštas, ant stalo daug kny
gų; blaivas sėdi ant kėdės 
prie stalo ir skaito „Kelei
vį.” Ateina girtuoklis, kiše
nėse turi dvi bonkas ariel
kos. )

Girtuoklis (beldžiasi į du
ris).

Blaivas: — Meldžiu!
Girtuoklis: — Tegul bus 

pagarbintas... Tai tu nie
kad negyveni kaip žmonės, 
tik žiuri ir žiuri į tuos laik
raščius ir knygas... kodėl aš 
gyvenu kaip žmogus: ir ge
ras katalikas, ir visados iš
sigeriu, man linksma, sma
gu... o tu vis užsimislinęs... 
Ir da skaitai tą prakeiktą 
„Keleivį,” kurį visi kunigai 
keikia! Turbut tu Dievo 
nebijai?... (ištraukia laikra
štį iš rankų).

Blaivas: — O gi kas čia 
dabar? Bene tu pinigus už
mokėjai už laikraštį? Gal 
tau galvoj negerai?...

Girtuoklis: — Nepyk, ta
mista ! Aš esu geras katali
kas ir geras tavo prietelis, 
todėl aš nenoriu, kad tu po 
mirties eitum į peklą... Aš 
tai jau nė artyn neprisilei
džiu prie savo namų „Kelei
vio.” Praeitoj sąvaitėj atsi
kraustė pas mane Jonas 
Šulpis ant burdo; nedėlios 
rytą pareinu išsigėręs namo 
— jis skaito „Keleivį.” Žiū
riu toliau — „Kova” guli : 
ant stalo ir visokių socijali- 
stiškų knygų. Na, mislinu F 
sau, tai bedievis pas mane 
atsikraustė... Kaip griebsiu 
tas knygas, kaip duosiu į 
pečių — ir subrukau. Jonas 

[sako: „Tamista už knygas 
turėsi man užmokėti.” Ar 
aš tau turėsiu užmokėti, sa
kau? Aš tau tuoj užmokė
siu ! Pagriebiau plaktuką 
nuo stalo, kaip rėžiau į snu
kį — tuoj du dantis iškri
to... Burdingieriams liepiau 
išmest jį per duris ir nus
tumt laiptais žemyn!...

Blaivas: — Aš netikiu į 
[' peklą, pertai man nėkiek ne

baugu skaityt „Keleivį,” 
nors jį kunigai ir kuolabiau- 

[ šiai keiktų. (Eenergiškiau) 
Bet tu pasigyrei, kad esi ge
ras katalikas ir savo burdin- 
gierį taip nuskriaudei; su- 

[ deginai jo knygas, dantis iš-i 
mušei ir laiptais nustūmei 
žemyn!... Ar katalikui pri
dera taip daryt?... Ar tai 
ne griekas?...

Girtuoklis: — Griekas? [ 
Už ką griekas?... Kad cicili- 
ką sumušiau?... Visus juos 
reikia išmušt...

Blaivas: — O ką jie tau 
blogo padarė?

Girtuoklis: — Ką blogo 
padarė? Ir tu da nežinai... 
Cicilikai reikalauja, kad mo
teris turėtų lygias tiesas su tas parėjęs, padarysi gyvą 
vyrais. Kaip tuomet reikės pragarą!... Pažiūrėk, kas 
gyvent, kada boba bus lygi [ tavo namuose dedasi: tu, ta- 
vyrui? Dabar kas kita:|vo pati ir vaikai nudriskę, 
kaip pareinu girtas namo, Į purvini vaikščioja; tankiai 
pati pradeda bartis, tai rė-i nevalgę esti, badą kenčia!... 

• žiu su kumsčia ir turi tylėt. Ji keikia tave ir savo nelai- 
Aš vyras, kaip man patinka, j minga gyvenimą... Keikia 

[taip darau... Toliau vėl, ei- tą valandą, kurioj ji tave pa- 
cilikai niekina gėrimus, sa- žino... Tavo namuose skur- 
ko: „Arielka ir alus sunai-^as, vargai ir ašaros... At- 
kina žmogaus sveikatą...” Ir 
tikėk tu dabar jiems, negerk 

[tokių gėrimų, kurie žmogų 
sustiprina ir linksmybės 

; priduoda... Juk pats Kris- 
' tus pradėjo vyną daryt, 
j Kristus gėrė, ar supranti ? 
Dabar visi kunigai vyną ge
ria; geria bažnyčioj ir kle- 

ibonijoj,ir gaspadinėms duo
da! O žiūrėk, kokie kuni
gai ir jų gaspadinės riebus, 
sveiki!... Vieno kunigo ma
čiau net fotografiją „Kelei
vio” kalendoriuje — kuni
gas ant karučio savo pilvą 
vežasi... Ir dabar tu negerk 
tokių naudingų gėrimų !... 
Aš pats, kada negėręs esu,

nybė ir meilė; mums visko 
užtenka, męs einam į teat
rus ir į prakalbas, męs skai
tom knygas ir laikraščius, 
žodžiu sakant — mano na
muose tik rojus... Aš ir tu 
vienodai uždirbame, bet su 
lyginus mano gyvenimą su 
tavo, jie taip skiriasi, kaip 
diena nuo nakties.

Girtuoklis (verkdamas): 
— Turbut Dievas mane pas 
tave atnešė; trisdešimts me
tų vaikščioju bažnyčion ir 
niekad tokio pamokslo ne
girdėjau... (pakelia ranką 
augštyn) Aš dabar prisiekiu 
prieš tave, kad daugiau ne
begersiu svaiginančių gėri
mų. (Ištraukia iš kišenės 
bonką arielkos ir numeta ša
lin). Dovanok man tamista 
už mano klaidas ir blogus 
darbus, daugiau taip neda
rysiu !... Prirašyk mane prie ‘ _ i_- _x__ _ _ _ užpre
numeruok man „Keleivį” ir 
buk taip malonus, ateik pas 
mane į svečius, pamokinsi 
mane kaip gvvyent!...

Blaivas (mandagiai): — 
Gerai, gerai, aš tamistai pa
tarnausiu, kiek galėsiu (at
sisveikina).

Saliuninkas J. T. Sz.

tai vos tik pasivelku, o kada 
išsigeriu, tai ir velnias ma
nęs nepaims. Aš šiandien 
pusėtinai esu išsigėręs, o 
jeigu nori — eikš muštis! 
Pamatysi, ką aš galiu!... A- 
le ką čia daug kalbėti... (iš
sitraukia iš kišenės bonką ir

[pastato ant stalo) Geriau iš- 
sigerkim, bus smagiau ir 
linksmiau...

Blaivas (Pagriebęs bon
ką nuo stalo numeta šalin): 
— Tik jau tokių nuodų tu 
man nerodyk...

Girtuoklis (Puola į kam
pą, kur bonka puolė): — 
Dieve tu augščiausis!... Su
dužo. Turbut tu esi cicili-į 
kas, kad arielkos taip neap
kenti?...

Blaivas: — Taip, aš esu 
socijalistas, jau bus dešimts ’ 
metų atgal, kaip susipaži
nau su socijalizmo mokslu r.,
ir nuo to laiko mečiau gerti; soclJallstĮ2 partijos, 
pradėjau guodot pats save 
ir kitus, pradėjau skaityti 
daugiau knygų ir laikraščių.

Girtuoklis: — A, kas iš tų 
tavo laikraščių. Mano die
dukas ir tėvas laikraščių vi
sai neskaitė, o dėlto gyveno 
ir mane užaugino... Matai, 
koks vyras!

Blaivas: — Geriau, kadlz . v ... . p . D. . .
jie butų tave neužauginę... Kaip naikinami Kėni įmigai 
Tu pagalvok, į ką tu dabar' 
panašus?...

Girtuoklis: — Aš panašus 
į mano dėdę Mataušą, tik bi- 
ski žemesnis.

Blaivas: — Ne! tu į žmo
gų visai nepanašus. Tu pa
našus į galvažudį, barbarą... 
Atmink! kokie tavo darbai! 
Tu sakai, kad gatavas esi 
visus socijalistus peiliu iš
badyti. Už ką?! Ar už tai, 
kad jie kovoja prieš kapita
lą ir valdžią?... Ar už tai, 
kad jie nori pagerint darbi
ninkų būvį ...

Girtuoklis: — Ne už tai... 
ale kam gėrimus niekina? 
(nusiminęs stovi).

Blaivas: — Socijalistai
teisingai daro, niekindami 
gėrimus, nes svaiginanti gė
rimai sunaikina žmogaus 
sveikatą, apkvailina jo pro
tą, atima garbę, užtraukia 
visokias nelaimes, sugriau
na šeimynišką gyvenimą... 
Tu pats sakai: „Kaip parei
nu girtas namo, rėžiu su 
kumsčia pačiai.” Už ką tu 
muši ją?... ar už tai. kad ji 
tau pataria negerti, kad ne
praleistum ant nieko taip 
sunkiai uždirbtų centų? Jei
gu tu negertum, tai ir pa
čios nemuštum.

Girtuoklis: — Kada esu 
negirtas, niekad nemušu.

Blaivas: — Suprask da
bar, kokios pasekmės gir
tuoklystės.... Suprask, kiek 
tavo pati kenčia vargų, kiek 

i išlieja ašarų, o vis per tavo 
■ girtuokliavimą... Ji laukia 
Itavęs bijodama, lyg kokio 
žvėries, nes žino, kad gir-

— v •

[mink! kad tavo pati būda
ma mergina buvo graži kaip 
aniolas, linksma kaip saulė, 
o dabar kaip ji išrodo?... 
Vargai ir rūpesčiai viską su
ėdė, iš tavo priežasties ji 
tiek daug vargsta ir kenčia! 
Tu pats išrodai kaip tris me
tus gulėjęs no žeme, ant ta
vo veido stūkso atsikišus tik 
raudona nosis... tai vis vai
siai girtuoklystės!... Pažiū
rėk į mano namus, kaip gra
žiai papuošta, visur švaru, 
aš pats, mano pati ir vaikai 
gražiai apsirėdę, mano na
muose visados malonu, lin
ksma; męs niekad nesiba- 
ram, pas mus santaika, vie

i

nuo trečio — pas kontrolie
rių. Kada reikia atidaryti 
mirkytuvą, ateina visi virš- 

I minėti viršininkai su rak
tais, atidaro mirkytuvą ir 
sudėjus pinigus vėl jį užra
kina.

Pinigai naikinami ne vien 
tik seni, bet kartais ir gai
sre suskrudę. Daleiskime, 
atsitiko didelis gaisras, su
degė bankas. Pinigai buvo 
sudėti geležinėj spintoj ir 
sudegt negalėjo, bet nuo di
delio karščio suskrudo ir pa
ėmus į ranką sutrupa. To
kie pinigai siunčiami į Wa- 
shingtoną, kur valdžia juos 
atsargiai suskaito ir sunai
kina, o jų vieton nusiunčia 
savininkui sveikus.

Sykį buvo net šitoks atsi
tikimas. Michigan valsti
joj žmogus buvo susitaupęs 
$800, kuriuos laikė blekinėj 
po siena pakišęs. Ožys be
sitrindamas apie sieną iška
sė blekinę ir visus pinigus 
suėdė, žmogus pamatė tik 
tuomet, kada ožio gerklėj 
buvo paskutinė popierinė.

Žmogus persigando. Bet 
jis žinojo, kad sugadintus 
pinigus valdžia išmaino ant 
naujų. Todėl jis ilgai ne
laukdamas užmušė ožį, iš
ėmė sugromuliuotus pini
gus ir supakavęs juos nu
siuntė į Washingtoną. Rei
kėjo dviejų dienų įtempto 
darbo, kad sudėstvti tuos•/ 
šmotelius 
ar ištikrųjų ten buvo $800. 
Suskaityta iki dolerio. Su- 
skaičius, sugromuliuoti pi
nigai likos sunaikinti, o jų 
savininkui nusiųsta $800 
naujų pinigų.

Iš „Boston Post.”

Ne visiems vra žinoma,
«/

kur pasideda seni, nudėvėti 
ir purvini popieriniai pini
gai. Tokius pinigus valdžia 
naikina. Naikinimo būdas 
gana įdomus. Surinktus se
nus pinigus teisingai suskai
to, suriša į pakelius ir leid
žia per tam tikrą mašiną, 
kuri kiekvienam pakelije iš
muša po 4 skyles. Paskui 
tuos pakelius leidžia per ki
tą mašiną, kuri kiekvieną jų 
perplauna išilgai pusiau. Da 
sykį gerai suskaičius suriša 

i ir leidžia į didelį mirkytuvą, 
kuris paverčia juos į košę, 
iš kokios jie buvo padaryti.

Apskritas dolerinės am
žius yra 18 mėnesių. Popie
rinės po $10-$20 išgyvena po 
3 metus ir daugiau, mat jos 
mažiau eina per rankas. To
kios didelės popierinės, kaip 
po $10,000, rodos, neturėtų Apie saulę sukasi sekan- 
taip greit nusidėvėti, o te- ’ - - -
čiaus iš 4.000 išleistų tokių 
popierinių, į Washingtoną 
sugrįžo jau nudėvėtų dau
giau kaip 600.

Pirmiau senus pinigus Su
vienytų Valstijų valdžia de
gindavo, bet kelis kartus pa
sitaikė, kad išverčiant pele
nus daug popierinių kietai 
surištuose pakeliuose buvo 
visai sveikos. O vieną sykį 
taipgi pasitaikė, kad daug 
tokiu pinigų likos ir pavog
ta. Todėl išrasta kitokis bū
das seniems pinigams nai
kinti.

Tokia mašina, mirkytuvas,, 
gali sunaikinti į dieną apie 2 

•milijonus popierinių. Ji iš
rodo kaip ir mašina sviestui 
sukti. Pinigus sudeda į van
denį. Pradėjus mašinai su
ktis, kampuotos geležis su
muša juos i košę. Paskui tą 
košę išleidžia į tam tikrą lo
vį, sudžiovina ir parduoda 
po $40 už toną. Ją perka 
knygrišiai knygų andarams. 
Taigi gali but. kad sekanti 
knyga, kurią šio straipsnio 
skaitytojas paims į rankas, 
buvo verta kitą syk milijo
ną dolerių.

Naikinant senus pinigus 
labai saugojama, kad kas 

i nepavogtu. Kaip sakėm, 
[juos gerai suskaito iždo ko- 
; misija pirm supiaustvmo. 
Supiausčius vėl skaitoma 
tos nusės, kad kartais piaus- 
tant kiek neprapultų. Su
pjaustyti gi pinigai jau ne
turi vertės, tečiaus ir su- 
niaustvti labai saugojami. 
Mirkvtuvas vra uždarvtas•Z CZ

ant trijų užraktų. Nuo vie
no užrakto raktas randasi 
pas pinigyno raštininką, 
nuo kito — pas iždininką,

ir suskaiyti,

i

I

Ar žinote, kad— 
Didžiausis kambarys pasau
lije randasi Peterburge, Ru
sijoj, kuris yra 620 pėdų il
gio ir 150 pėdų pločio. Jis ne
prilaikomas jokių piliorių 
(ramsčių); viršus vieno 
šmoto geležies. Jame karei
viai daro manevrus, kur ant 
karto visas batalijonas su
telpa.

čios planetos: Merkuras, 
kuris yra arčiausis prie 
saulės, yra 35,000,000 

i mylių atstume nuo saulės; 
Venera 66,000,000 mylių; 
Žemė 91,000,000 myl.; Mar
sas 139,000,000 myl.; Jupi
teris 476,000,000 myl.; Sa
turnas 872,000,000 myl.; U- 
ranas 1,754,000,000 m.; Nep
tūnas 2,746,000,000 mylių.

Shakespeare, kuris buvo 
| garsiausiu žinovu anglų kal
bos, surado joje 16,000 žo
džių. Geriausių anglų uni
versitetų mokiniai vartoja 
tarp 3,000—4,000 žodžių. Pa
prastas anglas arba kuris 
skaitosi gerai angliškai kal
bančiu, vartoja daugiausiai 
500 žodžių.

Moteris, kuri pagimdė 
daugiausiai kūdikių, buvo 
ponia Frescobaldi. Ji viso 
turėjo 52 kūdikiu, gimdyda
ma nemažiau kaip 3 ant kar
to. Ji mirė 1570 m.

Pirmutinis lokomotivas 
(garvežis) Suv. Valstijose 
pasirodė 1829 m.

Už vyro išteka 52 nuošim
čiai merginų tarpe 20 ir 25 
metų. Tai yra daugiausiai

t

išteka tame amžiuje. Tarp 
25 ir 30 išteka tik 18 nuoš.

Biblija susideda iš 2,566,- 
480 raidžių, 773,746 žodžių, 
31173 paragrafų ir 1,189 
perskyrimų.

Suvirs 150 milijonų žmo
nių vartoja anglų kalbą, 69 
mil. vokiečių, 67 mil. rusų, 
41 mil. francuzų, 41 mil. is
panų, 30 mil. italių ir 13 mi
lijonų portugalų.



BOSTONO STREIKIERIAMS

KELEIVIS 5

E. ST. LOUIS, ILL.
Aukavo šios ypatos: S. Lauksme- 

nas, J. Stankike, S. Jocus — po $1; 
A. Jakaitis, T. Hatches, J. šymkus, J. 
Kirdulis, J. Beržis, A. Zaveckis, J. A. 
Pawilawskas» P. Antonoyitz, F. Gra- 
dinski, J. Vaitkus 
manauskas, A. Galinis, J. Paulauskis, 
F. Radavič, A. Rauba, Z. Radauce, S. 
Milauskas, D. Gailius, J. Adomaitis, 
F. Pužauskis, G. Lauksminas, G. F. 
Elwich, W. Powlauckutė, S. Lauksmi
nas, W. Gidrima, M. Salalis, W. Bra- 
zauskis, T. Andruš — po 25c; J. N. 
Žičkus 20c; Grinienė, J. M i kolas, P. 
Jpkubenas, Z. Skimutis, A. Gricius, J. 
Bendikas, S. Smilgis po — 15c; J. Zo- 
julwes, C. Mildažis, G. Trjonienė, P. 
Jonikas, J. Buitkus, J. Dagis, F. Kan- 
tauskas, W. Zalvis, T. Rudis, T. Lam- 
bucukė, J. Lambucukė, D. Tirculis, J. 
Sirgevič, J. Pranckus, P. Grinikė, M. 
Gudikė, K. Motskikė — po 10c; viso— 
$15.45. J. N. S.

Pinigus gavom. — ”Kel.” Adm.

Kaminskas, J. Dubra, P. Klusis, J. 
Petkevič,. J. Gužauskas, S. Bruzgulis, 
T. Kulesh, M. Janusevič, J. Janusevič, 
J. Šinkūnas,, J. Geidelis, P. Petraus
kas —- po 50c; S. Valackas 56c; J.

J. Kučinskas, 
— po 25c; vi- 
J. Ornikaitis.

Kulesh, P. Trečiokas, 
P. Kezis, J. Ornikaitis 
so — $21.31. J. ¥., 

Aukas priėmėm.
N. Y. Strk. šelp. Komitetas.

po 50c; J. N. Si- WATERV1LLE, N. Y.
J. Dzikas — $1.00; F. Bendorius — 

55c; J. Kristupaitis, K. Dirba, A. Pa- 
kajauskas — po 25c.; viso — 2.30.

Pinigus priėmėm.
Brk. Strk. Šelp. Komitetas.

Pajieškau brolio Juozapo Rudzevi
čiaus, 10 metų iš Lietuvos, girdėjau 
gyvena Montreal, Canada, 107 Lon- 
gen st. Taigpi Vincą ir Elzbietą Jur
gelaičius, girdėjau gyvena South 
Amerikoj ir Juozapą Naipkų, kuris 
antrą kartą atvažiavo Amerikon 1912 
m. Visi Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Apšrutų kaimo, Griškabūdžio 
gm.; Juozas Naipkus Kaimelio par. 
Širdingai meldžiu atsišaukti arba ži
nančių pranešti. [14]

Antanas Rudzevičius,
Box 38, Simsbury, Conn.

Pajieškau brolio Raulo Valentuke- 
vičiaus, gyveno New Haven, Conn, da
bar nežinia kur. Jis pats ar kas ki
tas malonės atsišaukti.

Franas Valentukevičius
659 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau trijų draugų Jono Judic-' 
ko, Vaitkunų sod., ir Karoliaus ir Juo- ■ 
zo Laucių, Stubulunkių sod., visi iš, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Lėliu- [ 
nų par., meldžiu jų pačių atsišaukti 
arba žinančių pranešti.

Vladislavas Bagocunas 
2401 Dace St., Sioux City, Iowa.:

KOC11.ES i JC.1UU blKik.

CLEVELAND, OHIO.
Dr-ste Vinco Kuoiraos surinko 

kų į>ly.»5.
nų

au
ti z aunas varue streikie- 

tanam širdingą ačiū!
Kocn. StrK. seip. Komitetas.

Pajieškau brolio Vincento Griciaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės vai., 
Jonaičių kaimo. Trįs metai atgal gy- 

i veno Rumford, Me. Meldžiu atsišau- 
Į kti arba žinančių pranešti, nes turiu 
I svarbų reikalą. [16]

Petras Gricius
; 558 Broome St., New York, N. Y.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Aukavo šie: J. S. Mažeika, J. Mi- 

chiulis, K. Pranys, V. Valaitis po 50c;
D. Liekavičius, A. Petraitis, P. Pike
lis, M. Baratinskas, A. Bartkus, K. 
Lučiauskis, P. Sereikis, J. Pavilionis,
J. Kupstas, J. Starosta, M. Šiubonis,
K. Andrijauskas, M. Bobinas, J. Tali,
E. Counterman, A. Kuokštas, S. Buč- 
kys, P. Pikelis, P. Šiubonis, K. Stu- 
pinkevičia, V. Gvazdinskas, J. Aurila, 
P. Bukana, A. Svidenis, J. Tamulio
nis, V. Konstantinavičius , A. Petriš- 
kys, J. Kalėda, A. Virbickas— po 25c; 
A. Smegrocki 15c; J. Bukana, K. Au
rila, J. Sharon — po 10c; viso $9.70.

Aukų rinkėjas J. S. Mažeika 
Pinigus gavom. — ”Kel.” Adm.

ROCKFORD, ILL.
L. U. Kliubo mėnesiniame susirin

kime, 16 kovo, įnešus apie aukas, vi
si vienbalsiai nutarė paskirti iš iždo 
$10 New Yorko streikieriams, ir ren
kant po salę, surinkta $14.75. Au
kavo: J. Kazokevič, A. Pūkelis, J. 
Nakroša — po $1; B. Poškevič 55c.; 
J. Indrikas, A. Kazokevič, K. Stan- 
kevič, R. Janson, F. Franinskas, J. 
Misiūnas, K. Mikalauskas, M. Petrai
tis, J. Gričiunas, S. Sinkevič, F. Ži
linskas, A. Šimonis, A. Rimaitis — 
po 50c.; F. Ramonas 40c.; P. Masio- 
kas 30c; S. Bužinskas, M. Savickas, 
P. Vaitkus, A. Bušinskas, B. Trok- 
šelis, P. Kubilis, J. Latvenas, J. Mar- 
šaitis, P. Kazokevič, J. Milašis, A. 
Stankus, M. Bernot, M. Ulinskas, J. 
Bručius, D. Rimša, A. Žolis — po 
25c.; viso — $14.75, iš kasos $10; sy
kiu —$24.75. J. Latvenas.

Pinigai gauti. — ”Kel.” Admin.

SO. BOSTON, MASS.
LSS. 60 kp. susirinkime, kovo 16, 

surinkta $13.26. Aukavo: N. Jonas, 
J. Kasparavičia, J. Paulukonis, K. 
Balčiūnas, R. Pernickas, A. Matulis, 
J. Mazanlis, N. Januška — po $1.00; 
S. Čekanauskas 50c; J. Balčiūnas, J. 
Balčius, J. Neviackas, A. Daukančiu- 
tė, J. Gotriunas, J. Tamulionis, J. Mi
ckevičius, P. Svotelis, P. Tumėnas, C. 
Tumėnas, V. Klemka — po 25c; viso 
— $10.55; smulkiu — $2.71; sykiu — 
$13.26.

Pinigus priėmėm
Bostono Strk. Šelp. Komitetas.

ROSHESTEK, N. Y. 
Aukos surinktos po stuoas.

vo sios ypatos: F. begulįs $2; J. Keu- 
aing $l.ov; S. Glaveckas ir J. Šimkū
nas — po $1; P. Baisūnas, P. šiepus, 
S. Petrusevic, J. Vizbarą, J. Kavalū
nas, P. Petrulis — po ioc.; S. Siau- 
gre, A. Kazlauskas, P. Juodviršis, J. 
ivarpavickas, J. 'lnchou, J. Kiksėjus, 
Z. Narkevičius, V. Kiltis, A. Senkus 
— po 50c; A. Berkevicius 60c.; P. 
Shurkus 30c.; J. Cherry 11c.; S. Bag
donas, S. Kraučiunas, P. Carlauskas, 
P. Brasbs, E. Strolis V. Stonis, J. Jou- 
ska, P. žikas, W. Baltram., S. Stur- 
kus, A. Janulis J. Jančis, M. Urbo
nas, J. Baranauskas, A. Budreika, M. 
Tamkevičius, A. Stukas, J. Barsauc- 
kas, S. Ligabarckas, J. Dilis, J. Smith, 
J. Gendrenas, J. Kulčis, N. Juodvir
šis, J. Kulpavičius J. Malkevičia, M. 
Karpavicienė, M. šimkunienė, V. Ber- 
kevicia, J. Kristutis, G. Pupulauskis, 
P. Wladislovas,K. Vasbutas, P. Da- 
nulavičia, K. Raugalas, S. Kilauckas, 
M. šlapelis, B. Druskis, W. Urbonas, 
M. Prasokevičia, N. Urbonas, A. Bu- 
drevičia, J. Kazlauckas, J. Stančikas, 

! N. Jurėnas, G. šešerskis, F. Kazeris,
A. Makevičia, M. Olochak, A. Mane
lis, G. Burašidas, J. Bulotas, J. Valu- 
konis, J. Varnas, A. Stankus, V. Ge
nis G. Cibulski J. špak po 25c V. Dai- 
nels, P. Sumckus, P. Masas, J. Kal
cis, J. Saunorutė, E. Kairis, V. V. Ur
bonas — po 20.; A. Stukas, J. Kalpa- 
vičius, K. Ričkis, J. Duoba, J. Svie- 
čiunas, B. Mikalauckas — po 15c.; J. 
Majelis, J. Turžekas, V. Butrimavi- 
čia, S. Urmilevičius, P. Stanistans, P. 
Gudelauckas, Ch. Weleco, A. Jančis, 
V. šlapelis, J. Manelis, P. Indrišauc- 
kis. P. Maceskis, P. Kačiuckis, Ch. 
Payd, Kašula — po 10c.; O. Jurge- 
lionienė, Šidlauskas, J. Kepalas — po 
5c.; smulkių 2c.; viso — $32.43.

Aukų rinkėjai:
A. Skiliutė, J. Baltrunienė, 

K. Rašimiutė, M. šlekienė,
J. D. Bendokaitis, J. Monkus. 

Aukas priėmėm.
Roch. Strk. šelp. Komitetas.

Auka-

Pajieškau savo vyro Juozo Jekaus- 
nio, Vilniaus gub., Maksimonių kai
mo, Merkinės parap., 12 vasario, 1913 
m. išvažiavo į Brooklyną, palikda
mas mane didelėj bėdoj; kas apie jį 
žino malonės pranešti man jo adre
są: [15]

Ona Jekausnis
i 13 Middle st., Lawrence, Mass.

1

HAVERHILL, MASS.
Liet. Ukėsų Kliubas paaukavo iš iž

do $21.30, . Jurkūnas, D. čiras, S. Ži- 
lanis po 50c; S. Pužas, A. Ličeckas— 
po 25c; J. Tumonis 10c; viso $23.40

Pinigus priėmėm,
Bostono Strk. šelp. Komitetas.

Pajieškau brolėno Jurgio Janševi- 
čiaus ir draugo Martino Kavaluno, a- 
bu Kauno g., Panevėžio pav., šlepš- 
čių kaimo. Malonėkit patįs atsišauk
ti arba žinantieji pranešti.

Martin Dagys, P. O. Sidney, Man. 
Brick Yard, Canada.

Pajieškau brolių Vincento ir Justi
no Milinavičių, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Varėnos vol, Perlojaus miestelio. 
Vincas pirma gyveno Trevor, Pa. Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žino, ma
lonės pranešti šiuo adresu:

Marcelė Milinavičiutė
344 — 2nd St., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Snapkaus- 
ko, Suvalkų g., Vilkaviškio pav., Vait- 
kabalų gm., Bambinio kaimo. Dvieji 
metai atgal gyveno Brooklyne, Green 
Point. Kas apie jį žino arba jis pats 
teiksis atsišaukti šiuo adresu:

Juozas Snapkauskas
342 3 Street, South Boston, Mass.

Barberis pajieškau vietos dėl užsi- 
dėjimo barbernės apgyventoj lietu
viais vietoj. Širdingai malonėkite 
pranešti, jeigu kur randasi paranki 
vieta, o busiu dėkingas.

M. Barber
P. O. Box 134, Racine, Wis.

Pajieškau tėvo Frano Lukaičio, iš 
Kauno g., Raseinių p., švėrkšnos par., 
Maišelių sod. Gyveno Worcesterij, o 
dabar išvažiavo į Chicagą. Jei kas a- 
pie jį žino arba jis pats malonės atsi
šaukti.

Elena Lukaitė
684 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Jono Norkaus, iš
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Eik-Elk- REIKALINGAS BUČERIS

Kuris gali kalbėt lietuviškai ir len
kiškai ir atsakančiai supranta mėsos 
darbą. Darbas ant visados, mokestis 
gera teisingam žmogui. [14]

ENDICOTT M E AT MARKET
15 Causeway, Arti North Station, 

BOSTON, MASS.

Draugysčių Reikalai.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1. 
Town of Lake. Chieago, IIL 

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, ant 
Town of Lake, Chieago, IIL, mitingai 
atsibuna kiekvieną pirmą panedėlį 
mėnesio, A. J. BIERZYNSKIO Salėj, 
Kampas 46th ir Paulina gatvių.

Bertaininiam susirinkime 2 Kovo, 
1913, sumažino įstojimo mokestį: 
nuo 18 iki 30 metų — $1.00; nuo 30 
iki 45 metų — $2.00. Kviečiame vi
sus tautiečius nepraleist progos. Įsi- 
rašykit visi į viršminėtą iškilmingiau
sią lietuvių draugystę Chicagoj.

ADMINISTARCIJA:
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

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

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

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

4602 S. Ashland avė., Chieago, HL 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st, Chieago, DL

III.

Dl.

IIL

snenų sod., treti metai kaip Ameri
koj, gyveno Waterbury, Conn., turiu 
svarbų reikalą, jo paties arba žinan
čių meldžiu atsišaukti. [15]

S. S. Kairis
1353 E. Sheridan st. DesMoines, Iowa.

Norėčiau, kad kas iš Bostoniečių 
praneštų apie vieną vaikiną, jo pa
vardės nepamenu, vardas — Antanas. 
Kelionėje pasitaikė su juo persiskirti 
Hamburge 22 sausio, 1913, jis paėmė 
nuo menęs ir da vienos merginos bak- 
sus, kad mums pagelbėti nešti, ir da
bar nežinau kur jis padėjo, ar su sa
vim pasiėmė, ar ten paliko. Jis važia
vo į Bostoną ir galėjo pribut apie 5 
vasario. Jei kas apie jį žino arba jis 
pats malonės atsišaukti, aš apmokė
siu visus iškaščius.

Zofija Morozienė
2 Diamond St., Worcester, Mass.

Pajieškau ANTANO GRIČIUNO, 
Kauno gub., Smilgių vol. ir parapijos, 
Manaitų sodos. 5 pėdų ir 7 colių au- 
gščio, sveria 152 svaru, dikčiai juod
bruvas, akįs juodai mėlinos, plaukai 
juodi ir garbiniuoti, ūsai skutami. An
gliškai susikalba, bet prastai; angliš
kai rašosi ANTHONY GRAY. Jis gy
veno Waterbury, Conn., Aš užstačiau 
už jį bilą, o jisai 17 dieną kovo, šių 
metų, pabėgo. Kas pirmutinis pra
neš apie tą žmogų, gaus didelę dova
ną. Galima pranešt per telegramą, o 
jei netoli, per telefoną. Telefonuojant 
reikalaukit mane patį prie telefono. 
Numeris telefono 964—3. [?]

GEO. J. LASKY
775 Bank St., Waterbury, Conn.

Nepaprastas Vakaras.
Bus sulošta tik ką išversta iš rusų 

kalbos juokingiausia komedija "PIR
ŠLYBOS” kapitono Pelėsio su Mag- 
dute šarkaite. Bus perstatyti du mo
nologai: "GIRTUOKLIS” ir "PROS
TITUTĖ.” Po perstatymui bus le- 
kiojanti krasa, Šokiai ir Dovanos. Va
karą rengia LSS. 52 kp. aktoriai iš 
New Yorko, atsibus SUB. BALAND. 
(April) 12, 1913, Svetainėj ŠV. JUR
GIO, 180-182 New York Avė, NEW- 
ARK, N. J. Monologai prasidės nuo 
8 vai. vak., komedija nuo 8:30. Įžan
ga prieš teatrą: 35c. ir 25c.; po teatro 
visi po 25 centus. [15]

Nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI.

DIDELIS BALIUS!
MONESSENO Lietuvių Darbininkų 

LSS. 166 kp. ASSEMBLEY HALL, 
kampas 8th St. ir Donner Avė. MO- 
NESSEN, PA. Subotoj, BALAND. 
(April) 5, ’13, prasidės 7 vai. vakare. 
Įžanga vyrui ar porai 50c; moterei ar 
merginai 25c. Balius bus puikus, nes 
lietuviški muzikantai iš Wilmerdingo 
griežš šokius. Bus gardžių užkan
džių ir gėrimų. Maloniai kviečiame 
visus lietuvius ir lietuves iš aplinki
nių miestelių atsilankyti. Komitetas.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia So. Bostono Jaunuomenės Ra
telis. Šokiai atsibus 5 Balandžio, ’13. 
šokiai bus laikomi kas subatvakaris. 
KNIGHTS of HONOR Salėj, 730 Wa- 
shington St., Boston, Mass. Pradžia 
šokių 7:30 vai. vakare. Visus kvie
čiame atsilakyti. Įžanga vyrui 35c.; 
merginai tik 15c. KOMITETAS.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės 
Viršininkai ant 1913 m.

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

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

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

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

PARSIDUODA FARMA
Puiki farma, 80 akrų žemės, 20 ak

rų geros dirbamr-s žemės ir 60 akrų 
girios, taipgi triobos, šulinys ir van
duo; pusė mylios iki geležinkelio, 2 
mylios iki Public Sehool, Sviestu fa- 
brikos ir bažnyčios. Norint pirkti ra
šykit arba atvažiuokiit pas [15 

Jos. Schnarsky
B 43, Lincoln Co., Blooinsville, Wis.

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mane ant metų 

"Keleivį,” "Laisvę,” ”Kovą,” arba ki
tokius laikraščius, prisiųsdami $2.00, 
tam duosiu knygų $1.00 vertės ir vie
ną iš tų laikraščių. Siųsdami pinigus, 
pažymėki t, kokių knygų norit: svie
tiškų, ar dvasiškų. Adresas: [16]

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

PARSIDUODA BUČERNĖ
Ir grosernė, su namu ir visais pir

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

JOE GOOD (GUDAS)
Box 335, Harrisburg, IIL

PUIKUS KONCESTAS
Lat. Soc. Partijos, atsi

bus subatoj, 5 Balandžio, 
(April), nuo 7:30 vai. vak. 
BOHEMIAN TURNER sa
lėj, 1814 S. Ashland Avenue, 
CHICAGO, ILL. Koncerte 
dalyvaus 20 muzikantų, dai
nuos lietuv. ir latvių chorai. 
Po koncertui bus šokiai. Į- 
žanga 35c. ypatai. Pelnas 
skiriamas polit. išsiųstiems 
Sibiran. Meldžia publiką at
silankyti. Lat. Komitetas.

_ Pajieškau brolio Ipolito Adomavi
čiaus, Kauno gub., Tirkšlių parap., 
Pevienų sodos. Jis lankė Telšių 
gimnaziją. Girdėjom, kad gyvena 
Amerikoj, todėl jį patį meldžiu at
sišaukti arba kas apie jį žino teiksis 
pranešt šiuo adresu. [14]

Jonas Balsis,
32 Lincoln st., Brighton, Mass.

LIETUVIŲ ATIDAI!
Kurie nori turėti gerus plaukus, ir 

sulaikyti puolančius, žinokite, kad 
tik per mane galima gaut naujausius 
ir geriausius vaistus; taipgi puikiau
sius pauderius ir perfumus. Rašyk 
tuojaus, įdėdamas už du centu kar- 
sos ženklelį, o gausi katalogą. [14] 

A. KAZAK.
Box 719, Rockford, IIL

Pajieškau pusbrolio Vinco Šilingo, 
Suvalkų g., Naumiesčio pav. Paskuti
niu laiku gyveno Coal Centre, Pa., jei
gu kas apie jį žino, prašau pranešti.

Aleksandras Višniauskas
88 Ward Street, VVorcester, Mass.

NEWARKO, N. J., STREIKIERIy 
ATSKAITA

Ištariame labai nuoširdžiai ačiū 
i Newarko draugijoms ir pavieniams 
draugams ir draugėms, kurie mums 
pagelbėjo aukomis, nes tokis ilgas 
streikas mus labai nusilpnino. Jus 
padėjot mums vesti kovą, męs nebū
sim nebiliais ir kada jums prisieis 
sustreikuot, męs jums gelbesim, kiek 
galėdami.

Čia paduodam vardus kaip draugi
jų, taip ir pavienių, kurie aukavo 
Newarko streikieriams: Palangos Ju
zės Dr-stė $25; Šv. Juozapo Dr-stė 
$40; Liet. Neprigulmingas Kliubas 
$10. Pavieniai, renkant po stubas, 
aukavo šie: A. Daukšas, J. Viskoška,
J. Adams, J. Atkočiūnas, A. Remei- 
kis, A. Janulis, F. Burokas, M. Am- 
brozevičia, A. Matjušaitis, M. Trus
ka — visi šie aukavo po dolerį; 
D. Stropis 75c.; K. Dulinskas, M. 
Debesis, V. Traška, S. Dulinskas, S. 
Araliunas, D. Daminauskas,, M. She- 
berdis, J. Dulinskas, F. Augustin, J. 
Laukaitis, A. Strupas, J. Plikaitis, 
V. Ambrozevičia, P. Skeberdis, F. 
Stankus, J. Taukevičia, A. Majaus
kas — po 50c.; A. Kaufman 40c.; V. 
jakstas, M. Debesis, R. Lukšis, P. 
Lukosiunas, Ch. Kazlauskas, S. Dar- 
chek, F. Unitees, V. Pranis, J. Danu-

Daminauskas, M. Dami
nauskas, J. Mačiulskis, A. Shepulis,
K. Chepulis, B. Daukšiutė, P. Bal
nys, V. Armonavičia, A. Kaminskas, 
J. Kaminskas, A. Stanislovaitis, J. 
Bujauskas, P. Plypus, K. Tomkus, P. 
Grušas, J. Jankauskas, V. Mačys, J. 
Agurkis, J. Juodiška, P. Skepetis, A. 
Larden — po 25c.; J. Savickis, 
Kazlauskas — po 10c Taigi draugi
jų $45, per stubas surinkta $27.35, 
viso sykiu — $72.35. Varde Newarko 
streikerių tariama visiems širdingą 
ačiū!

Newarko Strk. šelp. Komitetas: 
Prez. S. Vanagas,

Sekr. J. A. Janušonis,' 
Kasierius M. Janušonis.

Pajieškau brolio Antano Žebraičio, 
Suvalkų gub., Senapilės pav., Kvieti- 
škio gm., Netickampio kaimo. Koks 
laikas atgal gyveno Chicagoj. Kas 
apie jį žino arba jis pats lai atsišau
kia šiuo adresu:

Andrius Žebraitis
900 South 17 Street, Herrin, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
2$ metų. Norinti su manim apsi
vesti mergina, platesnių žinių gali 
kreiptis šiuo adresu: [14]

A. S. Kraujalis,
Box 156, Oxford Junction, Iowa.

L0WELL, MASS.
Dr-ste Šv. Juozapo iš iždo paskyrė i 

$10; nuo narių surinkta $2.72, viso — 
$12.72. A. Švenčionis.

Pinigus priėmėm.
Bostono Strk. Šelp. Komitetas.

Pajieškau pusbrolių Kaz. Kregždės 
ir Jono Pilipėno, abu Kauno gub., Ku- j 
piškio par., Bičių sod. Aš norėčiau Į 
su jais susirašinėti. Malonėkite pa
tįs atsišaukti arba žinantieji apie 
juos praneškite.

D. J. Janulionis
211 Elm Street, Lawrence, Mass. i

TEATRAS ir BALIUS!
Antrą Subatvakarj po Velykp 5.tą Balandžio (April), 1913 m

New Yorko streikuojantiems rubsiuv

SO. BROOKLYN, N. Y.
Dr-ste D. L. K. Mindaugia — $25. 
K. Petronis, K. Bubickas — po $1,

J. Beniulis, J. Tumas, W. Vaitkevič, 
po 50c.; F. Benulis, A. Tamelis, J. 
Biginis, J. Totelas, J. PrasaucKas, b. 
Masiulis, J. Pilipauskas, D. Gura, 
W. Karpovič, W. Januška, B. Vaice
kauskas, J. Puzinas, J. Lapenas, J. 
Galelis, J. Bulotas, K. Beniulis, I. 
Valantiejus — po 25c.; smulkių 35c.; 
viso — $33.10.

Sekr. P. Briedis.
Pinigus gavom.

Brk. Strk. šelp. Komitetas.

Pajieškau apsivedimui merginos, aš 
esmi lietuvis, 25 metų amžiaus, mei
laus budo, tamsiai geltonų plaukų, 
kalbu 4 kalbomis, norėčiau susiraši
nėt su dorom lietuvaitėm dėl apsive- 
dimo. Atsišaukit merginos nuo 16 iki 
26 metų. [16]

J. J. Povilaitis
P. O. Box 86, Kingston, Pa. I

r

J.

L. S. S. 11-ta Kuopa statys ant scenos
Žemkalnio 4-ip veiksmip Dramą Į—T 1

linėj, • 180-2 New York Avenue, NEWARK, N. J.
Los Vietiniai Scenos Mylėtojai.

LAWRENCE, MASS.
LSS. 64 kp. — G. Jurgaitis, J. J. 

Kuršas, B. Brunk, M. Čulada, J. R. 
Pušinis — po 50c.; D. Janulionis 30c; 
S. Večkys, R. Makaravičius po 25c.; 
D. Bulauka 5c.; viso — $3.60.

Pinigus priėmėm.
Brk. Strk. šelp. Komitetas.

Pajieškau pusbrolio Juozo Klovo, 
keli metai Amerikoj, Kauno gub., Tel
šių pav., Ilakių vol., Kodžių sod., tu
riu svarbų reikalą jam pranešti kas- 
link jo turto likusio Lietuvoj. Pats 
arba žinantieji apie jį malonės atsi
šaukti. [16]

Agnieška Kalinauckiutė
226 So. Green St., Baltimore, Md.
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Pajieškau draugo Juozo Janušo, iš 
Kauno g., Telšių pav. Pirma gyveno 
Rochesterij. Jį patį arba žinančių a- 
pie jį meldžiu atsišaukti nes turiu 
svarbų reikalą.

S. Montrom
468 Northamton St.,
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Aukos surinktos per J. Vezdžiuną. 
Aukavo: A. Pozaricki 50c.; J. Rin
gis, A. Kraučiunas, J. Lansanos, A. 
Motukevičia, R. Kroski, S. Markus, 
J. Masiulis, K. Karvelis, I. Stadulis, 
S. Cuzeski, M. 
laitis — po 25c.; M. 
Glotki, J. Bukunta, J. 
Ludeka, F. Kodzis, T. 
Cebrius, A. Plakstis, F. 
— po 10c; sykiu $4.50.

Pinigus priėmėm.
Brk. Strk. Šelp. Komitetas.

Pajieškojimai
Morkūnas, M. Povi- 

Pozaricki, A. 
Ziberte, A. 
Venckus, J. 
Rankevičius

Pajieškau apsivedimui merginos-lie- 
tuvaitės, nuo 18 iki 25 metų amžiaus. 
Turi but laisvų minčių ir mylinti gra- 
žų gyvenimą. Merginos, norinčios su 
manim arčiau susipažinti, meldžiu 
kreiptis laišku šiuo adresu: [14]

1250 N. Wood St. (Tel. Monroe 3150) 
Chieago, III.

Easton, Pa. j

Pajieškau Prano Stonionies, Kauno 
gub., Kupiškio par., Kraivenių kaimo. 
Gyvena Chicagoj. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukt.

P. Sapega
Box 403, Great Neck, L. I., N. Y.
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Pajieškau Paulinos Glemžiutės, po 
vyru Koluinienė, Kauno gub., Cipėnų 
vol., Alizavos par., Abejukų sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti.

Paul Glemža
Box 154 St. Charles, III.
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TROY, N. Y.
A. Pilipas, J. Pauliukaitis. A. Va

gutes, A. Kučinskas, A. Zarimba, J. 
Danielius, M. Danielienė, O. Phillips, 
J. Kaminsky — po $1; F. Kelly, S. 
Kudrauskienė, J. Sužeckas, A. Ma
tulis, S. Zerimba, S. Striungis. A. 
Damijonaitis, P. Jukštas, M. Tamo
šaitis, T. Tamošaitis — po 50c; V. 
Ambrazevičia, F. Kudrauskas, N. 

White, S. Martsinskytė, A. žiužnius, 
R. Jurkūnas, A. Brokman — po 25c.; 
viso — $15.75.

Pinigus priėmėm.
Brk. Strk. šelp. Komitetas.

KENSINGTON, ILL.
2 kovo D. L. K. Vytauto dr-stės su

sirinkime paduota užmanymas su
šelpti New Yorko streikierius; paau
kauta $10 iš kasos; nariai suaukavo 
$11.31. Aukavo šie: M. Masionis $1; 
P. Kučinskas, M. Varekojis, J. J. Va- 
rekojis, J. Varekojis, P. Karolius, A.

Pajieškau savo draugo Konstantino 
Švinglio, paeina iš Liepojaus miesto, 
ketvirti metai Amerikoj; girdėjau 
gyveno Chieago, III., ant Town of La
ke. Meldžiu jį patį atsišaukti arba 
kas apie jį žino, malonės pranešti 
šiuo adresu: [14]

A V T Q a
R. O. Box 188, Melrose Park, III.

Pajieškau dukters Viktorijos Tai- 
šarskiutės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Šiaulėnų par., Baužiškių sodos. Gir
dėjau gyveno Illinois valstijoj. Ji pa
sivadinus Anna Sabalewska, tun 7 
meų sūnų; ji 30 metų. Prieš Kalėdas 
atsiuntė man laišką, bet adresas ne
gerai paduotas. Aš tuojaus važiuoju 
į Lietuvą ir turiu labai svarbų reika
lą. Prašau atsišaukti arba žinančių 
apie ją pranešti.

Mrs. Anna Taisarska
329 Church St.. New Britain, Conn.

Pajieškau savo vyro Juozapo Smi- 
tho, 29 metų amžiaus, jis išvažiavo 23 
vasario darbo jieškoti Illinois valsti
jom su mano broliu Mikolu Paulaus- 
kiu, kuris rašosi M. Pauline, jis vidu
tinio ūgio, juodų plaukų, 30 m. am
žiaus, mano vyras didelio ūgio, tam
sių plaukų, rudų akių. Nesulaukda
ma jokios žinios priversta jieškoti, 
nes paliko mane su pora vaikų dide
liame varge. Jeigu kas patėmys to
kius, malonės pranešti, už ką busiu 
dėkinga.

Rose Smith
Call Box 621, Herrin, III.

Pajieškau švogerio Juozo Pridatkos. 
Buvo Anglijoj, o dabar nežinau kur. 
Jau 5 metai kaip Amerikoj. Meldžiu 
paties arba apie jį žinančių atsišaukti. 

August Ott
P. O. Box 361, Palatka, Mich.
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SCENA IS III AKTO.

Šitas Sceniškas Veikalas “Blinda” yra vienas žymiausiu, ką męs turime lietuviškoje 
kalboje, dėlto kiekvienam mylinčiam teatrališką dailą bus proga jį pamatyti perstaty
me. Įvairiu aktorių dalyvauja virš 20 ypatų. Nepraleiskite tat progos atsilankyti, 

kad paskui nesigailėtumėt.
Pradžia 8-tą vai. vakare. Po perstatymo bus šokiai.

VVardrobe dykai.
KOMITETAS.

Tikietai po: 5Oc., 35c. ir 25c

KOC11.ES


6 KELEIVIS

HTTBff ADTOTTV A Kom.: — Lietuvių SosiHUfflUKlMlKA
Sosija-

Valparaiso "navarsitetas"
Tankiai girdėtis kalbant, 

Valparaiso "navarsitetas,” 
tai geriausia vieta lietuviams 
didelį mokslą įgyti, nes ir 
bulves skusti išmoksti, ir su 
"lektriku" susipažįsti. Ir tas 
yra tikra tiesa. Štai faktas. 
Neseniai vienas vyrukas iš
važiavo iš Detroit, Mich., į 
Valparaiso, o už metų jau 
atpiškino savo merkinai ši
tokį laišką:

"Aš, N. B., esu dabar Val
paraiso navarsiteto studen
tas ir duodu tau žinoti, kad 
mokslas man sekasi labai 
gerai. Aš būdamas Detroi
te buvau musų katalikiškos 
sosaidės pisorium ir mish- 
nau, kad aš viską jau žinau, 
ir visus cocelistus vadinau 
durniais, ale kad tu žinotum 
ką aš dabar žinau!... Tiesa, 
visko da nežinau, ale nors 
tiek žinau, kad aš nieko ne
žinau, o pirmą to visai neži
nojau. Taip pat butų ir su 
Jumis, jeigu jus nors pama
tytumėt tą navarsitetą, tai 
jums tuoj pasirodytų, kad 
jus nieko nežinot.

"Taigi dabar supraskit, 
kaip jus toli atsilikot nuo 
manęs ir ant kiek aš stoviu 
už jus augščiau! Aš jau ži
nau, ką reiškia žodis 'tekin
kąs? o Jus ką žinot?

"Dabar aš galiu pasakyti, 
kad lietuviški cocelistai 
prieš mane tik vaikai ir la
bai toli atsilikę nuo civiliza
cijos ir aš su jais galiu stoti 
ant kritikų ir aš jų nebijau, 
nes jie tiek mokslo neturi. 
Lietuviškų laikraščių aš da
bar taipgi neskaitau, nes 
man perbrangus laikas ir 
tokie laikraščiai man perže- 
mi. Ant galo tau pasakysiu, 
kad ir su lietuviška merga 
aš nesiženysiu, nes tokį mo
kslą dasiekęs aš galiu ją su 
koja paskirti. — Valparai
so navarsiteto studentas,

B. N.”

v •

Musų prakalbos
Vienas kalbėtojas iš Grand 

Rapids, Mich., sakydamas 
Detroite pamokslą apie pra
monės išsivystymą, pasakė: 
”Aš prisikrovęs vežimą šie
no vežu su tėvu...” Na, ko- 
dėlgi ne su arkliu?

Kitas kalbėtojas iš Chica
gos per prakalbas pasakė: 
”Aš tik žiuriu, o gi kazokas, 
kaip akis iždegęs, atjoja ant 
mano tėvo!...” Na, argi ne
pasiutęs tas kazokas buvo, 
joti ant kalbėtojo tėvo?

Trečias kalbėtojas, taipgi 
iš Chicagos, pasakė: ”Tai, 
vyručiai, kokius mokslas 
stebuklus daro: mokslo vy
rai pasikinkė senąjį musų 
Dievą vietoj arklio ir už 5c. 
žmogus gali važinėt, kur no
ri.” žalijošas.

Pas kunigą
Komitetas: — Ar nebūtų 

galima parandavot bažnyti
nę svetainę?

Kunigas: — O ką veiksit?
Kom.: — Statysim ant 

scenos ”Ant dugno.”
Kun. r---- ”Ant Dugno.”

Ar morališkas?
Kom.: — Taip, morališ

kas.
Kun.: — O kas rengia?

____ Ne! Lietuviški 
socijalistai negeri!

Kom.: — Tai pavelykit iš- 
randavot svetainę ant vardo 
L. S. S. A.

Kun.: — 0 ką tas L. S. S. 
A. reiškia?

Kom.: — Lietuvių Sūnų 
Susivienijimas Amerikoje.

Kun.: — Gerai, duokit 
rankpinigius. S. Narkis.X, ■ '■ ■ —

šventablyvas streikas 
Bridgeport, Con. — Kad 

streikai, tai streikai — ne
aplenkė jie nė musų kleboni
jos. Sustreikavo prieš mu
sų tėvelį vargoninkas ir pa
sakė, kad daugiau jis malkų 
jam neneš, nes tėvelis turįs 
tris gaspadines, o jis neturis 
nė vienos ir da malkas jam 
reikės nešti? — Nekuomet! 
Žmonės sako, kad tai švent
ablyvas streikas. Berželis.

Redakcijos atsakymai,
"Laisvės” Chorui. — Ta- 

mistų raštelio netalpiname. 
Tamistų niekas neišjuokė ir 
neignoravo. Tą Jus klaidin
gai sau įsikalbėjote. Tamis
tų vardas nebuvo pagarsin
tas vien dėl to, kad spaudos 
komisija nežinojo, jog tame 
vakare tamistos dalyvausit. 
0 jeigu ir žinojo, tai rašant 
apgarsinimus galėjo užmir
šti. Vakaro pirmininkas ne
pasakė publikai choro var
do dėl to, kad jo nežinojo. 
Slėpti gi niekas to nenorėjo.

A. K. Meilei. — Paklausi
mo kunigams netalpinam, 
nes jie vistiek ant to neat
sakys. Jie nemoka išaiškint 
net kur randasi jų išmisly- 
tas pragaras, o ką jau kal
bėt apie tokią pasaką, kaip 
"Ancikristas su geležiniu 
pečium.”

Pasibiaurėjusiam. — Ta
mista ypatų neįvardinai, 
bet darai užmetimą draugi
jai, o draugiją kaltinti už 
jos narių apsiėjimą yra la
bai neteisingai, nes prie jos 
gali prigulėti ir labai dori 
žmonės. Talpint negalim.

F. B. Shultzui. — Ne mu
sų tai reikalas. Jei tas žmo
gus ištikrųjų apsivogė, nu-! 
skriaustas gali kreiptis į tei
smą.

F. N. Ramanauskui.—Ta
mista, kaip ir visi lietuviai, 
kritiką paskaitėt šmeižimu. 
Bet kadangi p. Svečio kores
pondencijoj jokių šmeižimų 
nebuvo, tik rimta, bešališka 
kritika, tai tamistos protes
to netalpinsime. Mums rei
kėtų džiaugtis iš tokių kri
tikų, nes jos mokina mus, 
nurodo musų klaidas. Jei
gu buvo aktoriui nurodyta,! 
kaip jis turėjo savo rolę lo
šti, tai nėra mėtymu pur
vais, ir ne vpatiškumas, 
kaip tamista tuoj supratot, į 
bet doras pamokinimas. Ne
išlavinti žmonės visuomet 
tuomi įsižeidžia, bet So. bos
toniečiai neprivalėtų įsižei
sti. Kaslink šeimininkės, 
tai p. Svečias irgi neklydo, 
sakydamas, kad ji. turi būt 
senyva darbo moteris. Juk 
ji užlaiko įnamius, šeiminin
kė, ji turi būt ir apsirėdžiusi 
kasdieninėmis drapanomis, 
kaip prie kasdieninio nami
nio darbo šeimininkei pri
tinka; ji gali būt ir pasitu
rinti, bet ne pas’rėdžiusi 
kaip ant baliaus. O kad ji 
turi būt senyva, tai to rei
kalauja jos pačios žodžiai, 
kur ji kalba apie savo sūnų. 
Taigi p. Svečio kritika buvo 
teisinga ir nėra reikalo 
prieš ją protestuoti.

Lizdas Naminio Liūto, tri- 
veiksmė drama, parašė Var
gšas.

Migla, vienveiksmė kome
dija, parašyta Z. Przybyls- 
kio, versta A. Matučio.

Draugas, parašė Marco 
Praga, vertė A. Matutis, 
vieno veiksmo drama.

Katriutės Gintarai, tn- 
veiksmis vaizdelis su daino
mis ir šokiais, paraššė Hali
na, vertė M. Grigonis.

Pinigų Nėr, vaizdelis iš 
jauno dvarininko gyveni
mo, parašyta J. S. Turgie- 
nevo, verstas M. Grigonio.

Linksmos Dienos. 2 veik
snus iš liaudies gyvenimo 
vaizdelis su dainomis ir šo
kiais, pagal K. Lukoševičių 
parašė M. Grigonis.

Guminiai Batai, farsa vie
name akte, parašyta Mon- 
ley’o Pke, ir Nuo Ausies lig 
Ausies, vieno veiksmo ko
medija, parašyta Cho- 
ciszewskio, versta Vaidevu- X • 
C1O.

Visos šitos knygelės išleis
tos ”Lietuvos,” Chicogo, III. ;

Kas išganys Liaudį? (pir
moji dalis) Ar prietariškas 
tikėjimas bei tikyba išga
nys liaudį? Parašyta ir iš
leista K. šeštoko, Chicago, 1 
m. ;

Tikroji Draugija ir Dirb
tinė, parašė J. Laukis, išlie- 
do "Laisvoji Žmonija,” Chi- i 
cago, III. Kaina 10c.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

Russian-American Bureau

1

i
I

I

j
3 I
 Telephone So. Booton. 845 M.

Dr.F. MatulaitiCE

E 
t

495 Broadway, So. Boston.
Valandom:

Nuo 12-9 dieną ir nuo 7-9 Tatare. 
Nedėliotus iki 3 Tai. po pietą

3

3

i

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

VVOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. M d.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO, BOSTON, MASS,

dohn E. nolan
naujausios mados

GRABARIUSIR BALSAM LUTOJ A> 
Atlieka visokį darbą prie paiaidojirm 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston 1

Gyvenimo vieta 645 Bruadway.

RUSISZKAI-AMERIKOKISZKA 
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiaus: 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, nieku’ 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, kursk, russia

I Rotterdamą 8 <L» j Liepoją 11 dieną
$33.00
$45.00
$60.00
Birma
Russia — Balandžio (April) 5d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pa> 
musų agentus:

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

III klesa
II klesa
I klesa

Kovo (March)

$35.00 
$50.00
$70.00
29 d.

Tel. So. Boston 784.

Parduoda pigiai Namus
J. H. C A R R

Parduodu Namus, Inšiurinu 
padarau Morgičius.

840 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Ant-
tiesiog į Chicagą (ne per

Parduodam laivakortes iš 
werp’en 
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
iI

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
tas 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 Richmom

Ant 21 akmens
Gelžkello laikrodis
Sriubelių užsuka

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

geležinkeliu važiuojantiems žmo-

LIETUVIAI! „ . , .
— Taupinant Pinigus 
Laikykit gi juos 
Saugioj Rankoj, Mus Banka po Kontrole 

ILLINOIS VALSTIJOS.

Paštai
žemaitiškos Dainos liau

dies chorams, sutaisė dve
jiems, trejiems ir ketve- 
riems mišriems balsam, J. 
Gudavičius. Išleista Euro
poj*

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
Inetą.; 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
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

Užtikrina 
Depozitą.

Kapitalas
ir perviršis

Priimame depozitus kadir nuo $1. ir mokame 3% nuošimtį. 
Parduodame Laivakortes ir siunčiame pinigus į visas šalis. 
Inšiuriname, Išdirbame “Sūrely Bonds’* ir “Real Estate’’.

Reikalus galima atlikt per laiškus. Rašyk lietuviškai.
Centrai Manufacturing District Bank (IWerStalew„w„

1112 W. 35th St., (aetoli Morgui St., Bridgeport), CHICAGO ILL.

$262,500.00

!

Nuo 
Nuo 
Nuo
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo.. 
Kastoriia dėl vaikų. 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikinto j as..

Sotinis

brangiausi žmogaus
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 tikra: geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

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

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua,
$29 Bedford Avenue Kampas North 4-tos ga.vės Brooklyn, N. Y.

$1.04
.75

1.00
1.00

.50 

.50

.50 
• 1.00

.25

.14 
. 3.00 
. -25
. .25
. .50
. .25

50c. ir 1-00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo....................... .
Plaukų stiprintojas... .25c.
Linimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų žilimo.. 
Nuo Reumatizmo....

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

50.000 Kataliogų DYKAI!

<

Vysai Dykai

PASAULIŲ RATAS”
Astronomiška knyga apie 
saulg. žemg ir kitas planetas.

Kaina 25 centai.
J. STROPUS

30 W. Broadway, S.Boston, Mass.

ir

Ar Esat Kankinami

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

t.Vardas

Adresas

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata 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.
j Reikalaukite tuojaus. *

I D Tiiinila 822 Washington St. 
•1.1 . lUllllId, boston, MASS:

Ta dykai (rauta knyga yra w<*rtėa 
$10.00 kuinam sergančiam 

vyrui.

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

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
Erastoima apetitą, surugusi pylva, 

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

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

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

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

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO„ L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.

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

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

Steitas........



KELEIVIS 7

Draugysčių reikalai
PROTOKOLAS

Brooklyno Suvienytų Drau
gijų Konferencijos, laikytos 
23 kovo, sušauktos per LSS. 
19 kuopą, apkalbėjimui ap- 
vaikščiojimo darbininkų 
šventės Pirmos Gegužės; 
dalyvavo 32 delegatai nuo 11 
draugijų.

Nutarimai:
1. Nutarta 23 balsais prieš 

4 apvaikščioti gegužinę, de- 
monstrantuojant gatvėmis, 
kad parodyt skriaudikams 
kapitalistams, jog darbinin
kų minios, sulaukę Pirmos 
Gegužės Šventės, pameta 
sunkius darbus ir susirinkę 
j vieną būrį maršuoja gatvė
mis su raudonomis vėliavo
mis, išreikšdami protestą 
prieš dabartinį netikusį su
rėdymą ir skriaudas.

2. Susirinkti ir išeiti 7 vai. 
vakare (19 balsais prieš 5).

3. Iškaščiai nutarta apmo
kėti proporcijonališkai (nuo 
narių) 17 balsais prieš 9 
(nuo draugijų).

4. Vienbalsiai nutarta už
kviesti visas svetimtautiš- 
kas draugijas ir socijalisti- 
škas kuopas, kad prisidėtų 
kartu apvaikščioti Pirmos 
Gegužės Šventę.

5. Sekretorius turi išsiun
tinėti laiškus visoms vieti
nėms draugijoms su užkvie- 
timu ant ateinančios konfe
rencijos; kurioms buvo sių
sta laiškai, o nedalivavo, už
kviesti antru kartu.

6. Sekančią konferenciją 
nutarta sušaukti 20 balan
džio, 2 vai. po pietų, Tautiš
ko Namo svetainėj, ant an
trų lubų.
Konf. sekr. J. Vainilavičius.

P. S. Malonės ir kiti laik
raščiai šį protokolą perspau
sdinti.

F. J. Bagočius.

Tiesu patarimai
KLAUSIMAI

1. Jei vaikinas merginai 
prieš apsivedimą sako, kad 
jis ją tikrai myli, o paskui 
prisipažins, kad jisai nemy
lėjo ir dabar nemyli, tiktai 
jos turto norėjo, o kada tur
tą išaikvojo ir apsunkinęs 
jai gyvenimą, apleidžia ją su 
kūdikiu, ar galima pareika
lauti atlyginimo. Jei taip, 
tai kokiu budu?

2. Jei vyras savo žmoną 
palieka su mažais kūdikiais, 
ši negali eit dirbti, giminės 
ją užlaiko, ir taip atsikarto
ja po kelis kartus, ar par
grįžus jam galima patraukti 
teisman ir ar jis butų bau
džiamas kaipo už pirmą pa
likimą, ar ir už kitus?

3. Jeigu vyras pabėga nuo 
savo žmonos, o sugrįžęs pri
sižada daugiau to nedaryti, 
bet tas atsikartoja kelis kar
tus, ar galima ką daryti, jei 
negalima daugiau jam užsi- 
tikėti?

4. Jeigu vyras pabėga, kur 
reikia kreiptis, kad jį sura
dus?

5. Jei pora persiskiria ir 
lieka mužų vaikų prie mote
ries, tai po kiek vyras turi 
mokėti jai ir kaip ilgai?

U. T. S.
ATSAKYMAI

1. Tai sena, ir ne vieninte
lė istorija. Daugelis kalba 
apie meilę, o mislija apie pa
sinaudojimą nelaimingos 
moteriškės pinigais. Valdžia 
tame nieko negali daryt. Ka
da palieka moterį su kūdi
kiais, visose valstijose tokį 
vvrą-laidoką galima areš- 
tuot už ”non-support.” Tei
smas lieps duot užlaikymą, 
o jei jis to nepadarys, neis 
dirbt, liks pasodintas į cipę 
keliems mėnesiams.

2. Jei vyras palieka mote
rį jau kelintą sykį, supran-

tama, teisėjas su juom ap
sieis ne taip mandagiai, kaip 
kad jis pirmą sykį butų pa
sprukęs.

3. Apskųsti vietiniam tei
sėjui (magistrate) už aplei
dimą ir neužlaikymą (deser- 
tion and non-support); iž- 
klausęs abi puses, teisėjas iš
duos nuosprendį.

4. Jau čia valdžia negel
bės. Ji perdaug užimta, kad 
pabėgėlius vyrus gaudytų. 
Reikia sužinot, kur jis yra, 
gaut warrantą nuo teisėjo, 
ir tada policijantas bus pa
siųstas pargabent jį ant vie
tos.

5. Tas priklauso kur vyras 
dirba, kiek uždirba, ir keno 
kaltė persiskyrime. Papra
stai žmogus, kuris uždirba 
$12—$15 į sąvaitę, turi mo
kėt po $5—$8 savo moterei. 
Bet čia jau teisėjo nuožiūra. 
Kiekvienas atsitikimas sto
vi ant savo kojų.

KLAUSIMAI
1. Jei aš rusų valdžiai esu 

prasikaltęs dėl nestojimo 
karėn su japonais ir Lietu
voj ant savo ūkės negyvenęs 
jau 8 metai, ar aš galėčiau 
čia būdamas pavesti savo u- 
kės dalį seserei Lietuvoj ?

2. Aš turiu Kanados pilie
tiškas popieras. Jeigu aš 
norėčiau išsiimti Suv. Valst. 
pilietiškas popieras, ar jos 
kenktų ką prie išsiėmimo jų, 
ar pagelbėtų greičiau gaut, 
nelaukus 5 metų? I. G-as.

ATSAKYMAI
1. Savo dalį visados gali

ma pavest kitai ypatai, tik 
jei butumet palikę ją be jo
kių padavadijimų per 10 me
tų, tad valdytojas tos žemės 
galėtų teisme priešintis. 
Reikia padaryt „doviernas- 
tį” ir užtvirtint konsulate, o 
sesuo turės visas tas tiesas, 
kokias tamista turit.

2. Kanadas pilietystė turi 
tiek svarbos, kaip Rusijos, 
ar kito krašto. Ji ne gelbsti, 
nė kenkia. Turit išsiimt 
pirmas popieras ir paskui 
antras. Pirmas gausit kada 
norit, antras pragyvenus 
nemažiau 5 metų Amerikoj. 
Bet tarp pirmutinių ir antrų 
popierų laikas turi būt ne 
trumpesnis 2 ir neilgesnis 7 
metų.

KLAUSIMAI
Ar galima gaut ką iš drau

gystės, jei buvusis sekreto
rius yra išmestas, o jam bu
vo nusiųsti pinigai, kad už
mokėtų už 4 mėnesius, bet; 
jis neužmokėjo, o tuo tarpui 
sąnarys liko sužeistas ir pa
sirgęs porą savaičių mirė? 
Męs buvom nuvažiavę duoti 
draugystei žinią, bet jie pa
žiurėjo į knygas ir rado, kad 
jau 7 mėnesiai kaip nemokė
ta jo mėnesine ir jis suspen
duotas. Nuėjome pas seną
jį sekretorių paklausti, dėl- 
ko jis neužmokėjo, tai jis at
sakė, kad per buvusius strei
kus nereikėjo mokėti ir ne
mokėjęs. Jeigu galima ką 
gauti iš draugystės, tai ką 
reikia daryti? Ant. Jocis.

ATSAKYMAS
Priklauso nuo to, kaip 

konstitucija sako. Jei sako, 
kad mėnesinės turi būt UŽ
mokėtos ant susirinkimo — 
tai nieko negalima gauti; 
jeigu gi sako, kad priduoti 
sekretoriui, tad vistiek kaip 
ir draugystei narys butų už-1 
mokėjęs. Jei konstitucija \ 
nieko apie tai nesako, tai' 
teisme galima prirodyt, jog 
sekretorius buvo įgaliotas 
nuo draugystės agentas ir 
užmokėjimas jam, buvo už
mokėjimu draugystei, ir ga
lima gaut pašelpą ir teismo 
kaštus. Sekretoriaus pasa
kymas apie streikus nieko 
negiliuoja, jei protokole nė
ra tas įrašyta. Jei draugys
tė nenori mokėt, paimkit 
vietinį advokatą, jis atims 
iš draugystės.

KLAUSIMAI ___
1. Ar apsivedus su Ameri

kos piliete grįžtant į Rusiją 
rusų valdžia nedarys jokių 
kliūčių?

2. Ar užsistačius kauciją 
(ne kriminališkoj byloj) su
grįžus po 5 metų galima ją 
atsiimt stojant teisman ir 
bylą toliau varant?

3. Ar apšmeižus ypatą kri- 
minališkai per spaudą šioje 
šalij ir paskui pasidavus į 
„pakvaišėlių žardį” galima 
išsiteisinti?

4. Kaip galima nusiųsti 
krasa virš $100 pinigų, jei 
daugiau ant vieno Money 
Orderio nepriima? J. Ž.

ATSAKYMAS
1. Per apsivedimą, pagal 

abelnai priimtas tarptautiš- 
kas tiesas, moteris lieka to 
krašto piliete, kokio yra vy
ras. Rusija tame jokių kliū
čių nedarys.

2. Nestojus į teismą, bea- 
bejonės, skundėjas gavo iš
tarmę (judgment by de- 
fault) ir iš tų pinigų susiko- 
lektavo savo reikalautą su
mą ir, suprantama, negali
ma jau pinigų begaut. Bet 
tokį dalyką prisieina gerai 
ištirt potam teisme, kaip ta 
byla likos pabaigta.

3. Žmogaus pakvaišėlio, ar 
tai laike prasižengimo ar pa
skui, nežiūrint kokią pikta
darystę jis butų padaręs, ne
baudžia. Kvailas už savo 
darbus neatsako.

4. Reikia išrašyt kelis Mo
ney Orderius; and to paties 
vardo ir adreso galima siųs
ti kiek norima, bet ant to pa
ties orderio negalima dau
giau kaip $100.
GASPADINIŲ REIKALAI

Pittsburgo burdingierių 
reikalavimai iš gaspadinių 
iš dalies teisingi, bet da tei
singiau butų, jeigu visi vy
rai ir merignos • mokėtų po 
penkis dolerius ir visi vieną 
valgį valgytų; tada vadin
tųsi nariais vienos šeimy
nos. Tuomet pasigerintų 
gaspadinių ir burdingierių 
gyvenimas. Aš patariu vi
soms gaspadinėms, ar kuri 
supranta apie savo namus 
ar ne, pareikalauti nuo savo 
burdingierių virš minėto už- 
mokesnio. Burdingieriams 
namuose turi būt uždrausta 
rūkyti ir svaigalus gerti, o 
patartina skaityti „Keleivį,” 
„Kovą” ir kitus darbininkiš
kus laikraščius.

Katarina Reyno.

GERIAUSIAS

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

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass.

LIETUVIAITEMYKITE
PIRKDAMI TAVORUS

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

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

W. U rmanaviczia & J. Almonaitis Co. 
151 Ferry st., Newark,NJ< i

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

M. Gaili van Co.
Užlaik.. geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

Parmos Parmos
TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ 

ŽEMĖS!
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų, 

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

ANTON KIEDIS 
PEACOCK, Lake County, MICH.

$25.00 vertės mašina už 
$21.00 ir dovanų 16 re

kordų lietuviškoj kalboj.

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

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

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

“%elewic”
Kalendorius

fe

1913 metams
Su darbininky šventėmis ir paminėjimais 

svarbiu nuotikiy iš kovos darbo su kapitalu, ir 
papuoštas gražiais paveikslais.

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

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

— KAINA 25 C.
“Keleivio” skaitytojams nusiusim tik už 10c.
“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražu 

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 prapultu.

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

“Keleivis”
28 Broadway, SoJoston, Mas.

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSEUS.

Didžiausis atpiginimas koks tik kada nors ant 
DEGTINES ir VYNŲ 

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

1 Bonka BRANDES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTVVIN’O 25c.

$1.00.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.

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

_______________________MENS IN CORPORE SANO_________________

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

sveiki nervai.

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

VYRAI teip ir MOTERIS.

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

KAD apsigint nuc panašių nelaimiu, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysi* kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelphios M. 
Kliniko, kuris visada geli suteikti tikra rodų, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt krauju 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, protų ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLIN1KO
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet ir nžsisenėjusias ligas irne* 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

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

rašyt TEIP:

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

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

SKAITYK knygų “DAKTARAS”: ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 
Jau daug takstanfių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygų “DAKTA
RAS” kiekvienas gali apturėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adręsų ir kelias štampas 
už prisiuatimų Philadelptotos M. Klinikai, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiųdien dovanai.
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Vietinės Žinios
Bostono rubsiuvių streikas 

tęsiasi
Jau praslinko devynios są

vaitės, kaip Bostono rubsiu- 
viai išėjo i streiką. Nors 
darbininkus lsegia iš visų 
pusių skurdas ir vargas, bet; 
viltis laimėjimo priduoda 
jiems gyvumo ir energijos. 
Nežiūrint i visas iš darbda
vių ir valdžios pusės daro
mas pinkles, streikieriai sto
vi nepajudinami, kaip uola, 
ir niekas nemano grįžti į 
darbą, pakol neišpildys jų 
reikalavimų. Žmonių ūpas 
pakilęs ir streikieriai dar
buojasi nenuilstinai. Pikie- 
tauja dieną ir naktį. Išski
riant Talbot ir C o., skebų 
taip kaip ir nėra, 
firma parsitraukė 
žiną ir kur tai "kakročių,” 
pastatė dirbtuvėje jiems lo
vas ir tokiu budu jie turi ten 
rojų. Bijo išeiti net ir pra
sivėdinti. Taipgi sugriebė 
iš kur tai septynes "pane
les,” kurias atveda ir išveda 
su pagelba paties kompano, 
jo šunelių, apie 30 valkatų 
ir 50 policmanų, o iš visų pu
sių apsupa juos streikieriai 
ir aliuoja, kaip baubas. Ir 
ta procesija atsikartoja ku- 
žną dieną. Puiki regykla!

Buvo bandyta eiti prie 
taikymosi ir miesto majoras 
su darbdaviais kelis kartus 
jau sušaukė streikierių ko
mitetą prie taikos ir jau ro
dėsi, kad štai tuojaus pasi
baigs streikas ir darbinin
kai grįžš atgal į darbą. 
Darbdaviai pasiūlė išsyk 
buk tokias išlygas, ant ko
kių susitaikė New Yorkie- 
čiai ir padavė į visus laikraš
čius apgarsinimą, beveik 
kriminališkai streikierius'

[ apkaltindami, buk tie netei
singai elgiasi, atmesdami jų 
teisingus pasiulijimus. 29 
kovo laikytoj konferencijoj 
Bostono majoro ofise štai 
ką tie ponai streikieriams už 
giedojo: "Nubalsuokit grįž
ti atgal i darbą ant New 
Yorko išlygų, o męs pasiųsi
me komisiją ištirti tas išly
gas, ir męs jas išpildysime.” 
Streikieriai supratę jų "špo
są" ir pažinę vilką avies kai- 
lije vienbalsiai prisiekė, 
skaičiuje 2,000, su didžiau
siu pasiryžimu tęsti kovą to
liaus, kol nebus pripažinta 
unija, 8 valandų darbo die
na ir pakelta mokestis.

Per visą kovos bėgi strei
kieriai vien tik ir matė val
džios ir bosų viliugystes. Ir 
pats ”gerbiamasai” miesto 
majoras p. Fitzgerald nė sy- 

Tik ši kio neužtarė kovojančių pu- 
apie tu- sės, bet nuolatos šaukė, kad 

męs ardome miesto ramybę
ir puldome pramonę. Tai 
puiki darbininkams lekcija 
ir lai visi supranta gerašir- 
dę-demokratišką valdžią, j 
kaip ji užtaria darbininkų 
reikalus jų kovoje už duonos 
kąsnį. Jie tik kalba apie bi
znį, jie geri atėjus balsavimų 
dienai, bet atsitikus darbi
ninkų reikalui, jie palieka 
beširdžiais. Jie neatsižvel
gia į moterų ir kūdikių vai
tojimus ir kovojančių aša
ras, jie išteisina valkatas, 
švytuojančius buožėmis ir 
skaldančius darbininkų gal- 

i vas!... Jie leidžia tave šau
ti, torturuoti ir kišti į kalė
jimą ; darbininkui gi norin
čiam palaikyti savo gyvybę 
uždrausta stovėti net ir ant 
gatvės!... Tai aiškus fak
tas, kad jie nėra tau drau
gais ir užtarėjais, bet amži
nais priešais. Ir kaip greit 
tu, darbininke, susiprasi, 
tain greit tu sutraukysi re-i

težius, užnertus ant tavo 
sprando, ir pasiliuosuoti iš 
po alginės vergijos!

Iki šiam laikui draugai 
šelpė mus gausiai savo už- 

' dirbtais kruvinu prakaitu 
'centais ir tikimės, kad mus 
palaikysite ir ant toliaus, 
prisidėdami prie musų šel
pimo. Būdami kritiškame 
momente, męs prispirti vėl 
šaukties, draugai, pagelbos 
nuo jūsų vardan kovos! Gel
bėkite mus, neduokite pak
rikti musų darbui, prisidė
kite nors su menka dalele 
savo uždarbio, kad nenueitų 
ant nieko jau suaukauti jū
sų centai ir paneštas triū
sas! Todėl pastiprinkite 
mus, o męs pasiryžę nors su 
žėruojančiomis akimis savo 
tikslą atsiekti.

Išpirkite money orderi 
ant vardo kasieriaus Frank 
Kolis, o pati čeki siųskit ant 
vardo sekretoriaus: A. Lu- 
koševičia, P. 0. Box 43, So. 
Boston, Mass.

Presos Komitetas.
!

Atvažiuojančius per Bos
toną imigrantus, turinčius i 
adresus i tas vietas, kurios 
dabar apimtos tvanu, val
džia visus sulaiko Bostone.

Atplaukęs iš Liverpoolio 
laivas praneša, kad tik per 
plauką nesudaužė jį meteo
ras. Meteoras nupuolė iš 
oro ir su baisiu užimu jūrė
se pasinėręs šalia laivo eks- 
pliodavo. Ekspliozija buvu
si taip smarki, kad visi juri
ninkai likos apkurtinti ir 
per 10 minutų nieko beveik 
negirdėjo.

Ateinančioj nedėlioj, soci
jalistų svetainėj bus paskai
ta apie ženybini gyvenimą; 
skaitys drg. Naudžius. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan-; 
ga visiems dykai.

fn
i

"Laisvės” vietinių žinių kti vieno iš dviejų: arba su- 
reporterio, matyt, girdėji- irimo kapitalistų unijos, ar- 
mas pagedęs. Rašydamas a- ba pasidavimo visų ant syk. 
pie 60 kp. vakarą, kur buvo Darbininkams. reikia tik 
statoma "Adomas ir Jieva," i kantrybės. Visuomenė gi 
jis sako: "Adomas ir Jieva! 
atliko gerai, tik grafas 
baigė ’džianbambiškai,’ 
kydamas: ’geriaut iš 
jaus’!"

Ištikrųjų gi grafas sakė: 
"Na, keliaukit!" žodžio "ge-; 
giaut" visai nebuvo. Tai į 
"Laisvės" reporterių išmis-1 
las. Jiems "Džian Bamba" 
tankiai sapnuojasi ir tenai, 
kur jo visai nėra. Stebėtis 
reikia, kodėl jie visuomet 
užmiršta apie savo "Ridzi- 
ką?”...

uz 
sa 
ro

Mums teko girdėt, kad ir 
Bostono rubsiuvių darbda
viai stengėsi papirkti strei
ko vadovus, kaip tai kėsino
si New Yorko. Bostoniečiai 
siūlę $5000 unijos advokatui, 
kad tas sutiktų padaryti ap- 
gavingą kontraktą. Bet li
nijos advokatas yra socija- 
listas ir jis su panieka atme
tė siūlomus jam pinigus.

Rubsiuvių darbdaviai la- 
i bai bijosi darbininkų unijos. 
Tečiaus savo uniją jie pripa- 
žista reikalinga. Ir skebų 
tarp jų nėra. Jie visi išvie- 
no laikosi prieš darbininkų 
reikalavimus. Jų susirinki
muose eina didžiausi ginčai. 
Nekurie nori jau atsimesti 
iš asocijacijos ir išpildyti 
darbininkų reikalavimus, 
kas butų jau sulaužymu ka
pitalistų unijos. Bet kiek
vienas jų yra padėjęs didelę 
kauciją ir jeigu jis vienas iš
pildys darbininkų reikalavi
mus, jo kaucija prapuola. 
Laikytis gi silpnesniems ka
pitalistams labai sunku, nes 
streikas jiems neša didelius 
nuostolius. Todėl reikia lau-

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešam Bostono 

ir apielinkių lietuviams, 
kad nuo 1 balandžio "Kelei- 

. vio" redakcijoj atsidarė val
diškos krasos skyrius (No 
203). Norėdami registruo
ti laišką, siųsti per money 
orderį pinigus, arba siųsti 
kokį siuntinį, viską galima 
atlikt "Keleivio" redakcijoj, 

Į taip pat kaip ir kiekvienam 
"postofise."

DIDELI ŠOKIAI
Subatoj LSS. svetainėj 

j bus šokiai. Pradžia 7:30 v.
Ateinančioj nedėlioj 10 v. 

ryte, socjalistų kp. bus mė- 
’ nesinis susirinkimas, po No 
' 376 Broadvvay. Naraiai visi 

malonės atsilankvti J. K.v

26 kovo, ant H gatvės, 
ties No 129, So. Bostone sun
kus vežimas užmušė 2 metų 
mergaitę. Vežėjas J. Keat- 
ing areštuotas.

Bostono telegrafistės, ku
rių 1,500 yra jau susiorgani-

t tik 
. Visuomenė gi 

tuo tarpu privalo streikie
rius šelpti, kad jie drąsiai 
vestų tą kovą toliaus.

Cambridge’iaus lietuvių 
socijalistų kuopa rengia 

' koncertą ant 5 balandžio, po 
No 7 Burleigh st., 7:30 vai. 
vakare. Bus muzika, dai
nuos Laisvės Choras, kal
bės Maikis su tėvu, Dėdė su 
Povilu, paskui Džian Bam
ba pasakys "spvčių," kalbės \ 
Ridzikas, bus monologai ir 
daug kitokių pamarginimų. 
Įžanga 10c. Pelnas apšvie
tos reikalams.

Šeimyniškam susirinkime 
po No 436 Second st., S. Bo
stone, surinkta per E. Bal
čiūną $8.00 streikieriams. 
Aukavo: J. Vasiliauskas, P. 
Jankauskas, J. Skibirdis, J. 
Lukoševičia, J. Balčiūnas, J. 
Ruplėnas — po $1; E. Bal
čiūnas, P. Valiukonis, J. Va- zavusių i uniją, nutarė išei- 
rekojis, J. Žukauckiutė — ti i streiką, jei arbitracijos 
po 50c. Viso — $8.00

Pinigus priėmėm, |
Bost. Strk. šelp. KomitJjau eina.

j -* v * v

keliu nebus galima su kom
panija susitaikyt. Derybos

Meldžiame neužmiršti atsilankyti ant

KONCERTO ir BALIAUS
Parengty naudai soči jai. laikraščio “The Leader” 
PETNYČIOS VAKARE, 11 APRILIAUS, 1913.

COPLEY HALL
Clarendon St., Boston, Mass.

Koncertas nuo 8 vai. vakare. Šokiai nuo 9 iki 1 v. n.
Tai yra puikiausia sale Bostone. Muzika 
irgi geriausia. Draugai iš visu apielinkių 
suvažiuos. Visi bus užganėdinti. Vaka
ras surengtas palaikymui socijalistų laik

raščio “The Leader” — (Vadovas)
ĮŽANGA - - - - 50 CENTŲ.

1

Ligoj visada pasitikekit Severos vaistais

[oi

£

”W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iowa.

Gerbiamieji Tamistos! — Nusipirkau Severos 
Mosties Odai, už kurią labai dėkavoju, nes 
niežėjimą panaikino beveik tuojaus, pirmoj 
sąvaitėj vartojimo. Ačiū už tą mostį. Pasi
lieku su pagarba,

Adomas Wolak,
Box 8, Rockfall, Conn.”

Severos mostis odos ligoms 
(SEVERA’S SKIN OINMENT)

Yra geriausiu gydymu, nes turi antiseptiškas ir 
gydančias ypatybes. Likos pripažinta už geriausią 
gydant augščiau minėtas odos ligas. Veikia išlėto ir 
neerzina. Kaina 50c.

Kraujo išvalymui 
paimk Severos 

Kraujo Valytoją.

Jei aptiekose negalit gaut rašy
kite tiesiog pas mus.

Daug žmonių tą mostj vartojo ir rašo mums laiš
kus su pagirimais, prašydami, kad juos pagarsintu
me kitų naudai. Perskaitykit šitą:

Niežiantieji išbėrimai
reikalauja gydymo ne vien iš vidaus SEVEROS 
KRAUJO VALYTOJŲ, bet turi būt gydomi tuojaus 
ir iš lauko. Reikia pridėti gerą, teisingą ir veikian
čią mostj, kuri prašalintų niežėjimą, kuris dabar odos 
išbėrimuose iš nešvaraus kraujo atsiranda, arba už
nuodytų Ringwormą, Ivą, niežus ir kitokias odos ligas.

Daugelis Odos Ligų
galima butų sulaikyt ir daug butų galima palengvint 
ir išgydyt, jeigu butų paisoma apie atsakantį švaru
mą nesveikų kūno dalių. Tuomet ir geras antisepti
škas muilas gali apsaugot nuo išsiplėtojimo ligos. 
Prie kiekvienos progos pabandyk gerą

Severas gydantį odos muilą
(SEVERA’S MEDICATED SKIN SOAP)

Yra tai geras, švarus ir antiseptiškas muilas toiletui, 
maudynei, mazgoti plaukus ir skustis. Gydo ir ap
saugoja veidą nuo biaurių išbėrimų, niežų, odos kar
ščio ir daugelio kitų odos ligų. Labai geras vaikams 
maudyt. Kaina 25c.

Kad parodyt, ką tas muilas jau padarė, ką da
ro nuolatos — paduodam čionai vieną iš laiškų, ko
kius kasdieną gaunam.

”W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iowa.

Tamistos!
Ant viso kūno turėjau išbėrimus, bet ga

vęs patarimą pradėjau vartoti Severos Gy
dantį Odos Muilą maudynei ir bematant išbė
rimas prapuolė. Dėkavoju už Gydantį Odos 
Muilą, nes matau, kad ištikro yra taip geras, 
kaip garsi nat.

Juozas Dobrowolny,
Lesterville, S. Dak.”

Grynas, sveikas 
..kraujas yra pamatu 

musu sveikatos.

Pavasario metu, kada kraujas yra nusilpnėjęs ir pilnas 
nešvarumo, kuris apsireiškia subiaurinimais viso kūno,

Severos Kraujo Valytojas
(Severa’s Blood Purifier)

yra geriausiu vaistu. Jis panaikina votis, niežiantį išbė
rimą ir žaizdas; jis sustiprina visą sistemą, išvaro iš krau
jo nešvarumą ir taip pataiso nusilpnėjimą ir suniurimą. 
Yra tai maloniai suminkštinantis tonikas ir pa vasari j re
komenduojamas kaipo geriausias vaistas.

Kaina $1.00
Parsiduoda 

Aptiekose. 
Jei negalite 
gauti aptie
kose, rašyki
te pas mus.

Nusiųsime 
tuojaus ap
mokėtu ex- 
presu ant ko
kio nebūty 
adreso už 
$1.00.

Jei norite 
musy laikra
ščio “Gazeta 
Rodzinna”— 
kuris ką tik 
išėjo, galite 
gaut aptieko- 
se arba nuo 
musy dykai.

Perskaitykit vieną iš daugelio tų laiškų, kuriuos kas 
dieną gauname nuosavo kostumerių. Persraitykit, k4 
jie sako apie tas gyduoles:

“W. F. Severą Co., Cedar Rapids Iowa. 
Gerbiamieji Tamistos:—

Sulig jūsų patarimo, nusipirkau jūsų gyduolių ir 
vartojau jąs per tris sąvaitės. SEVEROS KRAUJO VA
LYTOJAS yra nepaprastai geras vaistas. Jis išgydė ma
no odos išbėrimą, kuris tankiai mane vargino. Galįte 
apgarsinti šitą laišką, kad kiti žinotų apie gerumą jūsų 
vaistų, kurie padeda ligoniui sugrįžti prie sveikatos.

Juozas Krninskis,
Chicago Beach Hotel, III."

Turim daug 
ir kitokių Se
veros vaistų 
kurie dabar 
parsiduoda 
aptiekose vi
sose Suvien. 
Valstijose 
Visada klaus
kite Severos 
gyduolių, ki
tokių neimk.
Jei aptieko

rius neturėtų 
męs jums nu
siųsime ant 
kiekvieno ad
reso, jei pri
siusite pini
gus. Perkan
tiems už $1. 
ar daugiau, 
expresą ap
mokame pa- 
tis.

F. SEVERĄ CO
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