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7ILIIAO 16 IfiOIID (jama, darbo dieną sutrum-LIIiIUu lu vIvuKi pinti- lįuvo atsitikimų, kad
■ streikavo fabrikantai, kad 
šventadienius sumažinus. 
Streiku 57 procentas pasi
baigė darbininkų laimėji-

IS RUSIJOS,

Durna.
Valstijos durnos posėdžiai niais: darbininkų reikalavi

mai buvo kai-kur visai iš
pildomi, kai-kur 
lies.

I
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prasideda sausio 10 d. Vai. 
durna jau paskutini pusmetį 
gyvuoja.

Sausio 9 d. atminimas.
Rygoje buvo darbininkų 

demonstracija. Nikolajave 
buvo 2000 darbininkų strei
kas.

Suomijos reikalai.

Vai. Taryba patvirtino tą 
Įstatymą, kad Suomija mo
kėtų pinigus vieton suomių 
kareiviavimo.

Azefas.

Augščiausiuoju įsakymu 
prisakyta, kad kovo m. 1 
d. šių metų susirinktų Suo
mijos seimas.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad Azefą matę Konso
le,-netoli Londono. Jisai bu
vęs apsirėdęs fermerio rū
bais.

Gili žiema.

Pusnis vietomis pripustė 
sniego kalnus, kad reikėjo 
ligi 1000 darbininkų. La
biausiai apipustyti Pietų 
Rusijos geležinkeliai. Buvę 
keletas atsitikimų tenai, kad 
ir žmonės sušalę. Vilkai ne
beduoda žmogui ramiai pra
eiti laukuose.
Neišpasakytas galvažudys.

Caricino kalėjime dabar
ties yra laikomas vežamas iš 
Astrachaniaus Kaukazan ✓ 
neišpasakytas galvažudys. 
Jo pvvardė Jermakovas.Jam 
priskaitoma, kad užmušęs 
šimtą aštuoniolika žmonių, 
tarp jų ir tėvo gyvastį atė
męs. < 
buvo pabėgęs iš kalėjimo, brangenybių dalį. 
Dėlei kai-kurie prasižengi
mų jinai teisiąs karo teis- jai 
mas.

Kiek buvo streikuojama

1911 m.

Pramonininkų ir pirklių i atitiko Liubline' vietelę

Svečiai.

Sausio 12 d. Peterburgan 
atvažiavo paviešėtų Angli
jos parlamento atstovų kuo
pa.
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negirdėtas da atsitikimas 
Amerikos istorijoj; tai do
kumentas, dedantis juodą 
dėmę kapitalizmui ant kak
tos už pasekmes jo viešpata
vimo. Kuomet tie žmonės 
milijonus sudėjo kompani
joms, kuomet išstatė joms 
milžiniškas fabrikas, Įtaisė 
geriausią mašineriją, patįs 
prie to jau priėjo, kad neturi 
ko valgyt, nė kuom apsirė- 
dyt; kad priversti savo vai
kus siųsti elgetauti.

Šaltis buvo aštrus, termo- 
metars nupuolė žemiau zero, 
o vos pridengtais kūneliais 
Lavvrence’o gatvėmis traukė 
link stoties apie 200 mažų 
vaikučių, verkiančių motinų 
lydimų.

Pakelėj buvo manoma pa
daryti tų vaikų ir Bostono 
gatvėse parodą, bet dėlei la
bai šalto oro, nuo North 
Stationo juos atvežta karais 
ant South Stationo, iš kur ir 
išvažiavo Į New Yorką.

New Yorke jais rūpinasi 
Industrial Workers of the 
World unija. Tenai pasitik
ta juos su mizika ir surengta 
ant Madison sq. paroda.

Tarp tų vaikų buvo 3 lie- 
drausti kalbėti. Haywood tuvl1’ 21 lenk* kltl ltahJ> s>* 
tuomet išjuokė policiją ir da ri^n/ ir grekų. . 
aštriau ėmė kritikuoti vai- Dabar Lawrence eina Et- 

. džią, kuri vien tik kapitalui st^?ri^vad?J^
tarnauja. _
wood’o prakalbų sudėta apie 
$300. Ant rytojaus, 12 vasa
rio, jis kalbėjo Bostone, Fa- 
neuil salėj. Čia taipgi pribu
vo čielas būrys raudonano- 
sių policistų, kuriuos gerai 
pajuokė Haywood, o Jack 
London, pagarsėjęs socija
listų rašėjas visai juos pada- 

1 rė beždžionėmis. Žmonės tik 
, plojo ir juokėsi. Po prakal
bų aukų Lawrence’o- strei-

• kieriams sudėta $157 su cen
tais.

Už surinktas aukas Law- 
rence Įsteigta ant Mason ga
tvės po No 9 valgykla. Yra 
tai franko-belgų namas, kur 
ant viršaus randasi nemaža 
svetainė, o apačioj virtuvė 

j ir valgykla. Ten pat ran- 
i dasi pagelbos komitetas, ku- 
I ris išduoda streikieriams ■ 
tam tikrus tikietus. Su tais 
tikietais nevedusieji gauna 
pavalgyt valgykloj, o vedu
sieji gauna iš krautuvės par
sinešti valgomų daiktų na
mo. Tuomi rūpinasi Indus- 
trial Workers of the World 
unija.

Kad daugiau atkreipt vi
suomenės atida Į baisią Law- 
rence’o tragediją, pereitoj 
subatoj išsiųsta Į New Yor
ką apie 200 mažų vaikų. Su
judinantis buvo reginys, ka
da prasidėjo atsisveikini
mas. Verkė vaikai, verkė 
motinos, verkė ir pašaliniai 
žiūrėdami Į tą tragediją. Tai.

VISOKIOS ŽINIOS I Turkijos ministerių" kabi- j 
(netas nudžiugo gavęs žinias, 
jog arti Dernos ir Ainzaros, 
Tripoli j, turkams ir ara
bams pavyįo sumušti Itali
jos armiją. Ji turėjusi pa
sitraukti su dideliais nuosto- 

iliais. Beto, turkams pavy
kę nuskandinti tris Italijos 

. transportus. Ministeriai da
bar nelabai ketina nusilenk
ti prieš Italijos reikalavi
mus.

Tikėjimo lisvė Chinijoj.
Amerikos misijonieriai 

Chinijoj padavė prašymą1 
naujam Chinijos preziden- ,įhe World unijos, kurią pir- 
tui Sun l7 at Šen, kad butų ^a atstovavo Ettor, o kada 
suteikta tikėjimo laisvė vi
siems ten gyvenantiems 
žmonėms. Prezidentas na-A. 
sakė, kad dabar reikia su- J 
tvarkyt svarbesnius reika
lus, o toliau busianti viešai | 
apskelbta tikėjimo laisvė.

Streikas Belgijoj.
Iš Bruselio telegrafuoja, 

kad 12 vas., mieste Mons iš
kilo didelis angliakasių strei
kas. Likosi pasiųsta kariu
menė, kuri ėmė malšinti 
streikierius ir nemažai su
žeidė. Streikieriai policiją 
buvo apgalėję.

Persijos .paskola.

Moteris profesorium.
Iš Genevos praneša, kad 

Gertrude Wocker, 33 metų 
mergina, iš Šveicarijos mie
sto Berno, likosi užkviesta

1$ AMERIKOS
Lawrence’o streikierių 

padėjimas.

Streikuojančių Lawren- • 
ce’o audėjų padėjimas su 
kiekviena diena eina vis blo
gyn ir reikalauja greitos pa
gelbos. Tie žmonės tiek ma
žai uždirbdavo, kad išėjus Į 
streiką iš pirmos beveik die
nos daugelis jau neturėjo už 
ką valgyt nusipirkti. Lietu
vių tame streike dalyvauja i 
1,500. Jau 1,300 jų prisirašė 
prie Industrial Workers of

vien iš da- Vokietijos valdžios užimti 
gamtos filozofijos nrofeso- Į O Va.

riaus vietą Leinsigo univer
sitete, Vokietijoj. Tai bus 
(vieninteli moteris, kuri už-! 
į ims tokią vietą Vokietijoj, ir 
bus ji jaunesnė už visus Vo
kietijos profesorius.

$5,000,000 orlaiviams.
Paryžius, 10 vas. — Nau- 

; joji Franeuzijos karės mi- 
(rdsterra reikalauja., $5,000,- 
! O 1

T-' ” ’
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ąkė ji suareštavo, dabar darbuo
jasi Haywood. . Jis važinė
jasi po visus miestus ir mies
tukus, visur laiko prakalbas 
ir renka streikieriams au
kas. Taip pereitoj sąvaitėj 
vienam susirinkime New 
Yorke jis surinko $700.00 su 
viršum. Pereitoj nedėlioj
jis kalbėjo Chelsea’je, Bos-^ 
tono priemięstije. Pradėjus 
jam kritikuoti valdžią ir kai-( 
bėti apie žmogžudiškus mili
cijos darbus, prišoko polici
jos sieržantas ir norėjo už
drausti kalbėti.

kariukų orlaivių statv-
I tai atkreipė -atidą 

Anglijos orlaivininkai ir rei
kalauja, kad ir jos kariško
ji raštinė daugiau rūpintųsi 
orlaivių nupirkimu, nes jie 
dabar busią galingiausia pa- 
jiega karėj. Pavyzdžiu 
pastatoma Italija, kuriai se
kasi sumušt turkus orlai
viais. Matyt, kad orlaivi- 
ninkai nori Įpiršti valdžiai 
savo tavorą.

šnipas kalėjime.
Iš Anglijos miesto Win- 

_ , , , . chesterio pranešama, kad
sitete trūksta 20 profesorių.; vokiško tevorinio laivo ka.

pitonas Heinrich Grosse, ku- i Rusijai ir Anglijai reika- 
ris liko areštuotas 5 d. gruo- laujant, vienas angliškai- 
džio už šnipinėjimą Anglijos francuziškas sindikatas ap- 
kariškų pajiegų, liko nuteis- siėmė paskolinti Persijai 25 
tas 3 metams Į kalėjimą. Jis milijonus dolerių.
teisinosi esąs nekaltas, bet I Buvusis Persijos genera- 
rastieji povandeninių lai- i Akasis iždininkas Ameriko- 
vų pienai liudijo, jog jis yra nas Shuster, kuri Rusija pri- 

I šnipas. vertė pasitraukt nuo vietos,
Laiškus pavogė. atvažiuoja Į Ameriką laivu

Keli maišai laiškų iš Ame-; "George Washington.” 
rikos likos pavogti Italijoj, ■

Gera globa.

Visi gerai žinome mokslo 
ir augštųjų mokyklų padėji- 

I mą. Bet ypatingai pas
tuo atžvilgiu Odesos uni
versitetui, kurį keletą metų 
globoja garsusis Levašovas 
ir Tolmačevas. Dabarties 
išėjo aikštėn tokie daiktai, 
kad laikraščiuose pradeda I 
minėti reviziją. Pasirodo, 
kad pinigai apščiai buvo aik-; 
vojami. Galų-gale, pritru- j 
kus pinigų, valdyba prašė 
apšvietos ministerį pašal
pos. Negavo. Kad sumaži
nus išlaidas, buvo atstatyta; 
nuo vietos visa policija, kuri ’ 
dabojo studentus. Univer-

šaudė.

Rygoje sausio 9 d. policija 
šaudė padariusius demons
traciją darbininkus. Kele
tas darbininkų, taipogi ir 
policijantų sužeista.

Pasmerkti pakarti.

Pasmerkti pakarti 
žmogų Jekaterinoslave 
krasos išplėšimą.

du
uz

čenstakavos brangenybės, kaip tik juos.išsiuntė iš Ne 
Liublino policija užtiko iš

Čenstakavos Motinos Šven-1
Jisai ne vieną kartą čiausios paveikslo pavogtų j

1 _ .v •» t- •• 1 1 • _ T T •

Visųpirm Galicijos polici- 
pasisekė ten pardavoja- 

mame brilijante pažinti ak- 
menĮ, prigulėjusi Čenst. pa- i 
veikslui. Sekdama toliau 

į pėdomi, Austrijos policija 
. - * — i avivuvv x_>xuxzxxxxvx vivvviy, 1S

suvažiavimo taryba paduo- ^ur anas brilijantas paėjo ir 
da tokią streikų ~ apyskaitą (pranešė apie tad Liublino 
už 1911 m. Sulig žinių, pra- policijai. Ta. padariusi kra- 
neštų fabrikų inspektorių, į-% pas kažjn kokį Adlerą, at- Į 

rado visą eilę brangiųjų per
du, brilijantų atkaklĮ, daug 
■auksinių laikrodėlių ir kitųI 
daiktų, apie kuriuos ir abe
jonės negali būti, kad jie visi 
prigulėjo Čenstakavos Mot. 
Švenčiausios apiplėštam pa
veikslui.

Adleras suimtas. Bran
genybės nugabentos Piotro- 
kovan. Tardymas ’eina.

Gaisras.

Peterburge gerokai apde
gė Liaudies Namų naujasai 
teatras, neseniai pastatytas.

1911 m. buvo 422 streikai j 
(1910 m. tik 222). Streikuo
se dalyvavo 98,554 darbinin
kai (1910 m.—46,623). Strei
kų dienų buvo viso labo 768.- 
556 (1910 m. 256,285 d.).

Daugumas pernykščių 
streikų buvo keliama iš eko
nominių priežasčių. Politi
kos dėsniu buvo tik 22 strei
ku, kurių tikslas buvo dau
giausiai gegužės 1 d. šventi
mas.

Dažniausia streikuojan
tieji reikalavo algų pakėli- 
?o. Rečiau buvo reikalau-

I

apolio laivu ”Perseo” Į Pa
lermo. Daugelis laiškų bu
vo apdrausti ir su pinigais, 
kuriuos Amerikos' italai 
siuntė savo giminėms. Blė- 
dms krasai padaryta už 100.- 
000 dolerių.

Baisus tvanas.
Ispanijoje ir Portugalijoje 
buvo tokis lietus, kad dauge
lis apylinkių visai užtvino. 
Išnešta daugybė namų ir 
25,000 žmonių liko be pasto- 

j gės. Blėdies padaryta už 
kelis milijonus dolerių ir žu
vo keletas žmonių.

Streikieriai remiasi su 
policija.

Anglijos miesto Glasgovo 
uoste streikas vis da nesi
baigia. Laivų loduotojai, 
kurie priklauso Į uniją, nėra 
užganėdinti. Pereitą sąvai- 
tę jie nuėjo į prieplauką ir 
padarė barikadas, kad iš- 
gaudžius streiklaužius. Pa
siųsta policija juos’išvaikyt. 
15 streikierių liko sužeista. 
Žadama net kariumenę pri
siųsti streikierių malšini
mui.

Chinijos reikalai.
Nors buvo apskelbta pilna 

taika tarp sukilėlių ir impe- 
. rijalistų, vienok susirėmi
mai da nesibaigia. Sukilė
liai pasikasė po imperijalis- 
tų lageriu arti miesto Nan- 
Su-Con ir padėjo plyštan
čios medegos. Keli šimtai 
kareivių likosi sudraskyti Į 
gabalėlius.

Mandžu dinastija apskel
bė viešai, kad ji atsisako nuo 
sosto. Imperatorius Pu Ji, da 
jaunas vaikas, bus išvežtas 
Į Jehol. Imperatorienė gyvęs 
su juo vasariniam palociuj.

Mandžu dinastija valdė 
Chiniją apie 300 metų. Da
bar ji viską paveda republi- 
konų valdžiai.

Revoliucija Meksikoj.
Meksikoj vėl revoliucija. 

Revoliucijonieriai nori nu
mesti Maderą ir prašalinti 
jo valdžią. Buvo jau keli su
sirėmimai revoliucijonierių 
su kariumene. Netoli nuo 
Boca dėl Mante revoliucijo
nieriai užpuolė ant triukio, 
kuriame buvo vežama $50.- 
000 kareivių algoms išmokė
ti, ir apiplėšė jį.

i
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Aukų po Hav- Jokios kaltės darodyt jam 
negali, bet valdžia nenori iš
leisti, kol streikas nepasi
baigs ir tąso jį iš kalėjimo, 
teisman, iš teismo vėl kalėji
mam Taip teismą, taip ka
lėjimą saugoja milicija. •.

Kur siųsti aukas.

Pereitam ”Kel.” numerije 
buvo paduotas negeras ad
resas aukoms siųsti, būtent 
Sara A. Comboy, 184 Broad- 
Lawrence. Nors ir tokiu ad
resu siųsti pinigai pasiekia 
sterikierius, bet geriau siųs
ti tiesiog centrališkam strei
kierių komitetui, šitokiu an
trašu :

Joseph Bedard,
9 Mason st., Lawrence,Mass.

Grąsina šaudymu.

Lawrence’o milicijos pul
kininkas Sweetser pereitoj 
petnyčioj vėl išleido praneši
mą, kad jo milicija nesibijos 
šaudyt, jeigu pasirodytų ant 
gatvių kokie sumišimai arba 
susirinkimai.
Oro laivynas karės tikslams.

Kongresąs dabar svarsto, 
kaip padidinus kariškąjį oro 
laivyną. Norima įtaisyti 20 
orlaivių. Iki šiol Suv. Valst. 
kariumenė turėjo tik 7. 
McNamarų bylos atbalsiai.

Laikraščiai praneša, kad 
neužilgo bus areštuoti 54 žy
mesnieji unijų vadai. Visi jie 
buk prigulėję prie McNama
rų skandalo.

i
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PERŽVALGA.
Jau bloga.

Socijalizmas taip duoda 
save jausti, kad ir radika- 
liškieji burzuazai pradeda 
drebėti, matydami, jog jau 
artinasi galas kapitalistiš
kam surėdymui. Pirma jų 
laikraščiai kalbėdavo tik a- 
pie dvi partijas— demokra
tų ir republikonų, —nuduo
dami, jog socijalistų parti
jos veikimas — tai tik vai
kiškas žaidimas. Nors ma
tyta ir pirma didelė svarba 
tos partijos politiškame 
ir ekonomiškame gyvenime, 
tečiaus apie ją nekalbėta, 
kad neatkreipus publikos 
atidos. Bet dabar, kada jau 
socijalizmas liepia pasi
traukt iš kelio senajai tvar
kai, vis tankiau ir balsiau 
pradedama svarstyti, kaip 
išsigelbėt senovei. Net libe
rališkieji Hearsto laikraš
čiai turėjo garsiai prabilti į 
kelis milijonus amerikonų 
ir prašyt, kad butų pradėta 
gelbėtis nuo socijalizmo. 
Pirmų - pirmiausiai sako
ma, kad:

„Vokietijoj socijalistai li
ko labiausiai svarbia parti
ja-

„Francijoj ji atsveria pu
sę pajiegos ir skaito iš savo 
tarpo ganėtiną skaitlių ga
lingiausių valdininkų. Ten 
buvo socijalistas ministerių 
pirmininku, kuris gązaino 
Franci ją geležinkelio strei
ku. z

„Italijoj socijalistai stovi 
ant kelio prie kontrolės pa
ėmimo.

„Anglijoj liko priimtos 
reformos, kurios artina so
cijalizmo ateitį.

„Portugalijoj jie sugrio
vė monarchiją ir įsteigė re- 
publiką.

„Chinijoj jie griauja mo
narchiją ir steigia republi- 
ką. S2J

„Amerikoj miestas po 
miesto perėjo į socijalistų 
rankas, čia yra socijalis
tas kongresmanu. Turtingi 
ir tobuli žmonės — vis skai- 
tlingiau ir skaitlingiau pri
sideda prie socijalistų vie- 
■v • sai.

„Tūkstančiai labiausiai 
inteligentiškų musų piliečių 
slaptai remia socijalizmą, 
laukdami didesnio jų išbu- 
jojimo, kada ir jie galės pa
didinti jo pasekėjų eiles, 
prisidėdami patįs.

„Taip nenuoalsiai ritasi 
per platų pasaulį radikališ- 
kasis judėjimas, ir nė kara
liai, nė imperatoriai, nė po
litikieriai, nė plutokratai 
nepadaro jam svarbių pink
lių.

„Tarp musų jis auga su 
kiekvienu nauju trustu; su 
kiekvienu nauju faktu, da- 
sižinotu apie seną trustą; 
su kiekviena specijališka 
privilegija, kuri duoda 
tiems, kurie turi ir atima 
nuo tų, kurie neturi.

„Tie, kurie tvirčiausiai 
netiki į socijalizmą, gero
kai padeda jo žengimui pir
myn atsisakymu taisyti tas 
aplinkybes, iš kurių jis au
ga. Tie, kas niekina jį, pa
deda jam kilt labiausiai, nes 
jie yra blogi aktoriai gyve- : 
nimo dramoj, kurie nenori 

I

lošt pagal žaidimo taisyk
les.”

Kaip matote, kapitalistų 
laikraščiai kalba gryną tei
sybę apie socijalizmą.

Toliaus nurodinėjama, 
kad dabartinė sistema yra 
nepaprastai bloga, faktu 
pastatomi Lawrence’o au
dėjai, šeimynų užlaikytojai, 
uždirbanti mažiau 8 dol. sa
vaitėj. Lawrence’o audėjų 
streikas skaitomas — ir tei
singai — tokiu atsitikimu, 
kuris da labiau atidaro 
žmonėms akis, parodo šio 
surėdymo baisenybes ir pa
stūmėja prie socijalizmo. 
Ir net pabaigoj straipsnio 
sakoma, kad socijalizmas 
padarytų progresą šioj ša- 
lij. Tik kasžin kodėl kviečia 
laikraščiai pradėt gerint 
dabartinius blogumus, t. y. 
lopinti draugiją, o vengti 
socijalizmo. Juk straips
nio pradžioj aiškiai pripa
žįsta, kad protingiausi ir 
kulturiškiausi šios šalies 
žmonės pripažįsta socija
lizmą vieninteliu išsigelbė
jimu iš blogumų.

Neužilgo ir musų kunigai 
su Sirvydais pradės pana
šiai kalbėti, nes jie bus pri
versti pačių aplinkybių.

Du kunigu.

Mums rašo draugas J.
Lukšinis iš Lawrence’o, kad 
tenaitinis lietuviškas kuni
gas 21 sausio pasakęs pa
mokslą audėjams apie strei
ką. Jis paaiškino, kad darb
daviai turėjo įdėt tūkstan
čius dolerių dirbtuvių pas
tatymui7 ir mašinų supirki
mui, esą, dabar jie turi pir
kti žalią medegą ir išmokėt 
algas. Darbdaviai įbridę į 
skolas ir neturi iš ko mokėt 
didesnių algų darbinin
kams. Esą, ir taip darbi
ninkai perdaug gauna, o jei 
gautų ir daugiau, tai vis 
tiek pragertų. Kunigas 
kvietęs lietuvius grįžti į 
darbą, nes darbdaviai gali 
uždaryti dirbtuves ant ko
kio pusmečio ir tuomet vi
siems bus bloga.

Męs visai nenusistebėjo
me gavę tokį pranešimą, 
nes katalikų kunigai, o y- 
pač lietuviški, leidžiasi da 
ant didesnių šunybių.

Nors visokis tikėjimas 
pasilieka nežinojimo pro
duktu, vienok protestonų 
bažnyčia ir kunigai gerokai 
kitaip žiuri į žmonių reika
lus ir nesistengia galutinai 
pakinkyti juos į vergijos 
jungą.

Štai kelios ištraukos iš 
protestonų kunigo, H. S. 
Johnsono, pranešimo apie 
streiką:

„Visur, kur tik jus neei
tume te Lavrrence, jaučiate, 
kad miestas yra kariškame 
stovij, nors tai neapskelbta 
viešai. Žmonės bėga iš gat
vės į gatvę ir renkasi šim
tais, kaip tik pamato dau
giau negu vieną kareivį.

„Tokis stovis yra visame 
mieste. Viskas liudija, 
kad būt gataviems prie su
kilimo. Kada aš su draugu 
ėjau link audinyčių, prie 
mus krūtinių likosi atkišti 
durtuvai, kaip butų ir męs 
esame prasikaltę.

„Arti Newbury ir Com- 
mon gatvių aš atlankiau 
daugelio bėdnų šeimynų na-

i

I

I 
mus, kurios streiką jaučia 
labiau, negu sąvaitė atgal.

„No 108 Common gat. aš 
užlipau per tamsą ant antrų 
lubų su vertiku ir atlankiau 
šeimyną su 7 vaikais.

„Motina, kada dirba au- 
dinyčioj, gauna 6 dol. 5c. 
sąvaitėj; tėvas tegauna 
$5.60. Pasidaro $11.15 užlai
kymui savęs ir 7 vaikų. 
Įnamiai moka po dolerį ir 
valgo savo.

„Labiausiai mane užgavo 
15 metų mergaitė, kuri ne
gali skaityt ir rašyt, nes 
nuo pat jos 'pribuvimo iš 
Europos ji turi prižiūrėti 
vaikus, kada motina eina į 
audmycią.

„Aš negaliu pagelbėt, bet 
likau užinteresuotas mer- ' 
gaite ir jos sunkiu padėji
mu. Industrijęs vergija 
prislėgė jos gyvenimą sun
kiai. Pagalvokite, kas iš 

įjos išeis, jei jos negaus mo
kslo.

„Jos jaunas veidas išro
dė išblyškęs ir nuvargęs. 
Su jos motina ir tėvu, kovo
jančiais už gyvenimą, ji pa
likta likimui, išpaudančiam 

i visas jiegas ir sveikatą. 
Ar tai nėra kapitalizmo go
dumo auka?

„Ant motinos rankų bu
vo mažas kūdikis. Man pa
sirodė, kad jis serga, todėl 
aš pasamdžiau daktarą, ku
ris atrado, jog nuo prasto 
ir neganėtino maisto ser
ga šeimynoj net tris vaikai.

„Aš supratau, kad vargo 
priežastim vra audinvčiu 
netikusios sąlygos. Ran- 
dos reikia mokėt $3.50, o 
ant valgio ir drabužių ma
žai kas lieka.

„Aš manau, jus apimtų 
gailestis, kada jus pamaty
tumėt tūlas streikierių šei
mynas.

„Iš netyčių aš užėjau į 
bankieriaus ofisą, kuris yra 
ir graborium, ir ten pama- rejįa‘iavus p. 
čiau bėdną . ir nelaimingą » redakcija tą laišką
moterį, kuri liko nušauta jam išduotų ir įvardintų y- 
laine susirėmimo streikie- patą, kurios jis gautas, 
rių su kariumene. „T.” redakcija atsakė, jog

„Daugelis italų ėjo pažiu- i laiško ji neturinti, jai esąs 
rėti į jos lavoną ir šluostė priduotas tik nuorašas, pa
ašaros .

„

tant, kaip milicija vaikščio
ja gatve, o čia guli Ona Lo 
Pizzi, 34 metų moteris, 
dirbusi audinyčioj ir išėju
si laike streiko dasižinoti 
apie jo bėgį ir likusi nušau
ta netoli nuo jos namų.” 

Toliau kunigas Johnson 
pasakoja skaudžiais žo
džiais apie valgyklą No 9 
Mason gat., kur streikieriai 
su savo vaikais sueina val
gyt. Tarp kitko jis sako: 

„Tai yra sujudinanti re
gykla matyt, kad taip dau
gelis berniukų ir mergaičių 
turi valgyt sausą duoną be 
sviesto ir gert puoduką ar
batos.

„Niekas manęs tiek nesu
judino, kaip šita regykla, 
kur žmonės ateina gaut už
sikąsti. Yra tai kūdikiai, 
kurie šaukiasi į jus. Yra tai 
širdį draskanti scena. Ir ge
rai butų kiekvienam ją at
lankyt.

„Po matymo daugelio ki
tų scenų ir pasikalbėjimo 
su daugeliu apie streiką, aš 
jaučiu, kad streikierių rei
kalavimai yra teisingi.

I „Jie negauna pragyveni
mui algos.

. „Apie tai ir klausimo būt 
negali ir kiekvienas kuni
gas turėtų apsipažint su 
Lawrence’o streiku.

„Aš netikiu, kad per prie
vartą bus sustabdytas ši
tas streikas ir aš važiuoju 
pas gubernatorių pasakyt, 
ką mačiau ir ką Ettor man 
sakė.” i

O Ettor, streikierių va
das, jam sakė, kad audiny- 
čiu savininkams tiek tar- 
nauja valdžia, jog ugnage- 
siąms liepta liet iš tryški- 
nių karštą vandenį į darbi
ninkų burius, kas ir buvo 
daroma; leista mušt lazdo
mis, badyt durtuvais ir 
šaudyt revolveriais į tuos 
nelaimingus žmones, kurie 
negalėjo toliaus pakelti 
vergijos ir neturėjo iš ko 
gyventi.

Skaitytojai lai sprendžia, 
kokie yra protestonų kuni
gai ir kokie katalikų.

Iš jūsų, vargšai, katalikų 
kunigas gatavas yra iš
čiulpti paskutinius syvus; 
jis tave prakeikia, jei nepa
siduodi kapitalistams ir 
valdžiai už kelis skatikus, iš 
kurių tu jokiu budu negali 
pragyventi.

Neužmirškite tad, kokius 
kunigus turime męs lietu
viai.

„Tautiečiai” vagia laiškus.
1911 metuose, 8 gruodžio, 

p. Račiutė rašė p. Pruselai- 
čiui laišką, kuriame buvo 
kalbama apie Susivieniji
mo reikalus. Bet p. Pruse- 
laitis to laiško negavo. Kur 
jis dingo, niekas nežinojo. 
Tik štai „Vienybėj Lietuv
ninkų” (No. 50) pasirodo iš 
to laiško padaryta rimto 
redaktoriaus peržvalga. 
Paskui da išsiaiškino, kad 
to laiško nuorašą turi ir 
„Tėvynės” redakcija. Pa- Į

Pruselaičiui. _
vietinė socijalistų kuopa bu- duktorius pavogė $75. Ne-

i

i
darytas p. P. Mikolainio 

Net šiurkštų darėsi ma- ranka ir jo paties parašu 
patvirtinta, jog nuorašai 
padarytas „pagal litarą.” 
Reiškia, pavogtas laiškas 
buvo p. Mikolainio rankose. 

Nors tikrai nežinia, kas 
tą laišką pavogė, bet žinia, 
kad tai musų „tautiečių” 
darbas. Jie pavogė jį, kad 
susekti, ką socijalistai ma
no apie Susivienijimą. Bet 
vogti svetimus laiškus yra 
purvinas darbas ir už tai 
musų „detektivus” reiktų 
pamokinti. Reikėtų tik p. 
Račiutei paduoti tą dalyką 
pačtos inspektoriui, o kalti
ninkas išlįstų, kaip yla iš 
maišo.

i

KORESPONDENCIJOS
YOUNGSTOWN, OHIO.
2 sausio čia pasimirė blai

vininkas ir kultūros dirvos 
veikėjas Jonas Užupis, tu
rėdamas 43 metus amžiaus. 
Šioj šalyj jis išbuvo 22 metu. 
Priklausė į S. L. A. ir L. S. S. 
Paliko pačią ir sūnų vargin
gam padėjime. Paėjo iš Su
valkų gub., Griškabūdžio 
parapijos.

kio. Ji ir tuomet žinojo a- 
pie jo tikybą. Kaip žino
me, Petronė Klimaitienė 
turi karčemą Scrantone ir 
jauna Monika patraukdavo 

• pirkėjus į ją. Turbut, bijo
ma Lrorl nafal’iic mni’rro ifžSc , 
sumažės biznis karčemoj.

Aglelė.

14 sausio S. L. A. kuopa 
| surengė prakalbas. Kalbė
jo daktarė J. Baltrušaitienė 
temoje „Agitacija.” Po 
prakalbos ji skaitė prelekci- 
ją apie sveikatą, kas publi
kai labiau patiko, negu pra- ta, kad, netekus mergaitės, 
kalba, nes apie sveikatą, 
daugiau kas interesuojasi. 
Žinoma, atsirado ir nenuora
mų, kurių juk visur nestoka.

Pabaigoj kalbėjo p. Stu* 
pinkevičius, bet negalima 
buvo suprast, ką jis nori pa
sakyt. K. J.

E. ARLINGTON, Vt. ..

Musų miestelij karčemų 
nėra, bet atvvksta nuolatos 
vienas agentas ir paima už
sakymus, o tuomet* ir už- 
tvinksta lietuvių stubos a- 
lum ir degtine. Muštynių ir 
kitų biaurių girtybės pasek
mių nestoka.

Be ūsų ir be barzdos.

W. FRANKFORT, ILL.

Nors karčiamų čia nėra, 
bet girtybė plačiai siaučia. 
Alaus galima gaut pirkt ne
toli pas kiekvieną lietuvį.

Neseniai atsibuvo pas 
vieną lietuvį krikštynos, lai
ke kurių iškilo muštynės. 
Drąsuoliai nugabenti į poli
cijos nuovadą ir užsimokėjo 
po keletą dolerių bausmės.

Lošimas kortomis ir pini
gais pas mus irgi madoj. 
Daugelis tiek nusibankruti- 
ja, kad gyvent neturi iš ko.

K. K.

BURLINGTON, N. J.

9 sausio čia buvo toks at
sitikimas. Parėjo iš mokyk- 
tikimas. Parėjo iš mokyk
los Augių vaikai ir rado prie 
pečiaus negyvą savo motiną, 
A. Augienę. Tuoj duota ži
nia vyrui į dirbtuvę. Miesto 
daktaras pripažino, kad mo
teris mirė širdies liga.

S. R. Pušinas.

SPRINGFIELD, ILL.

Baigiant senuosius metus, charson

VANCOUVER, CANADA.

Lietuvių čia yra tik kele
tas, bet ir tie vargingai gy
vena. Abelnai šio miesto 
darbininkus pasiekė badas, 
nes žiemos laike beveik vi
sai sustojo darbai.

Kokie 2000 darbininkų 12 
sausio nuėjo pas miesto 
galvą reikalauti darbo, bet 
tas atsakė, jog negali reika
lavimo išpildyti. Ant ryto
jaus susirinko da didesnis 
bedarbių būrys ant gatvės 
ir ėmė sakyt prakalbas. 
Tuomet miesto galva pra
nešė, kad jis prisius kariu- 
menę, jei darbininkai patįs 
neišsiskirstys. Trečią die
ną nuėjo apie 3000 darbi
ninkų ant Povei gatvės so
do ir, pasakę trumpas pra
kalbas, traukė gatvėmis su 
vėliavomis, rinkdami aukas 
badaujantiems. Surinkta 
vos 74 dol. su centais. Sy
kiu nusiųsta delegacija pas 
miesto galvą, kad praneštų, 
jog dabar yra galima šau
dyt beginklius ir alkanus 
darbininkus. Tas pasitei
sino ir pažadėjo kariumenę 
nekviest. Išbadėję žmonės 
susirinko į vieną tuščią baž
nyčią, prisipirko visokių 
produktų už aukas ir sten
gėsi užganėdinti alkį.

13 sausio į karą įlipo 3 
nežinomi vyrai ir liepė kon
duktoriui pakelt rankas. 
Buvo tai ll :30valanda nak
čia. Atėmė jie pinigus ir ti- 
kietus ir pašovė kondukto
rių. Po tam sėdo automo- 
biliun ir dingo.

17 sausio nuo ponios Ri- 
gatvekario kon-

vo Surengus prakalbas. Kai- užilgo likos jis suimtas ir 
bėjo J. Kačergius, J. Samuo- nubaustas 30 kirčių rykštė- 
lis, J. Žvingilas, J. Taurinai- mis ir 15 metų į kalėjimą, 
tis ir K. Airišiunas; A. Dai- 
lidžiutė deklamavo.

A. Čekanauskas.

Rockford, III.

16 sausio čia sudegė stalų 
ir komodžių dirbtuvė, kur 
dirbo 170 žmonių. Visi liko 
be ' darbo, todėl patartina 
kitiems kol-kas nevažiuot. 
Gaisras prasidėjo 11:45 nak
čia ir baigėsi 1:30 vai. antry- 
tojaus dieną. Vandens iš
pilta 700 galionų, vienok už
gesinti nepavyko.

K. J. Striška.

PITTSTON, PA.

Vienas vaikinas, K. Ols- 
kis, sumanė apsivest su Mo
nika čižauskiute iš Scranto- 
no. 12 sausio išsiimtas lei
dimas ir supirkti rakandai. 
Ant 16 sausio surengtos 
vestuvės ir pakviestos Moni
kos sesers. 10 valandą ryte 
jos išėjo neva į bažnyčią ir 
nesugrįžo daugiau. Sykiu iš
ėjo ir jaunoji, kurią taipgi 
■sulaikė nuo sugrįžimo. Mat, 
Olskis esąs bedievis ir jos 
nenorinčios pražudyt sesers 
dusios. r

Prieš tūlą laiką pati jos 
sesuo, Klimaitienė, prašė 
manęs, kad aš patarnaučiau 
piršliu tarp jos sesers irOls- :

Čirvų tūzas.

CLEVELAND, OHIO.

• Angliški laikraščiai gar
sina, kad čia vra 25 tuk- 
stančiai badaujančių šeimy
nų. Galite supras, kiek kū
dikių, moterų ir senelių tu
ri kęst šaltį ir badą. Tie 
patįs laikraščiai sako, kad 
patekusieji į prieglaudos 
namus darbininkai džiau
giasi, vienok minios nuola
tos ateinančios ir prašan
čios, kad butų duota vieta 
pasislėpimui nuo šalčio.

Tai gera lekcija Cleve- 
lando darbininkams, kad 
kitą sykį nebalsuotų už tuos 
ponus, kurie palaiko kapi
talistišką sistemą ir verčia 
badauti ir šalti.

V. Gubis.

DuBOIS, PA.

15 sausio nelaimė patiko 
kasyklose Mateušą Norgai- 
lą, 25 metų vaikiną, iš Kau
no gub., Telšių pav. Jis pri
gulėjo į D. L. K. Vytauto 
ir šv. Jurgio kankinio drau
gystes. Vos tik iš urvo jį 
išėmė, tuoj ir pasimirė.

Nusiųsta 3 vyrai pas kun. 
Abromaitį, kad pasikalbė
jus apie laidotuves, bet jo 
nerasta namie. Tuomet



kreiptasi pas airių kunigą, 
kuris neatsisakė už pinigus 
visko padaryti, bet liepė at
nešt leidimą nuo lietuviško 
kunigo. Kada antru sykiu 
atsilankyta pas lietuvių ku
nigą, tad tas pasakė, kad vi
si šermeninkai turi prisiekt 
būt ištikimais jo parapijo- 
nais ir nesidėt draugijų 
ženklų laike laidotuvių. Po 
ilgų ginčų sugrįžta pas 
draugijos narius ir nutarta 
laidot be bažnytinių apeigų. 
Pasamdyta geriausioji iš 
apielinkės muzika ir palai
dotas velionis kuogražiau- 
siai.

Pas kunigą buvęs. 

CHESTER, PA.

Šiame mieste yra nema
žai lietuvių, bet veiklumo 
pas juos nesimato. Yra pa- 
šelpinis D. K. K. Vytauto 
kliubas, bet ir jis užsiima 
daugiau girtybės platini
mu, negu kuo kitu. Susirin
kimuose geriama ir bleviz- 
gojama. Buvo įnešta, kad 
surengt prakalbas, tad dau
gelis priešinosi, nes jos atsi
eisiančios keletą dolerių. 
Keista, kad tie patįs kliubo 
nariai nutarė dovanoti pre
zidentui $15 ir jo paveik
slą padaryt ant didelės po- 
pieros ir pakabint kliube. 
Beto, kliubo gaspadinei (iš 
kur ta? Red.) dovanota $5. 
Kaip matote, ant menknie
kių mėtomi pinigai, nors jų 
visai nedaug ižde, o ant kul
tūros darbo gailisi kelius 
dolerius išleist.

Chesterietis.

tų buvome priversti užsi- 
prenumeruot, kad pama
čius, kas tai per stebuklin
gas laikraštis. Ir ištikro 
jis mums patiko.

V. Kairunas.•

So. OMAHA, NEB.

Vietinis kunigas J. Jo-! 
naitis 27 sausio d. atėjo ne-| 
žinia su kokiu reikalu pas: 
S. ir A. Žalpus ir atrado ant 
stalo šiuos laikraščius: 
„Kataliką,” „Lietuvą,” ”V. 
Liet.,” ”Ryg. Naujienas,” 
„Kovą” ir "Keleivį.” Jis pa
griebė juos ir įkišo į pečių, 
o paskui leidosi bėgti per 
duris. Jei kunigas nori lai
kraščius deginti, tai lai nu
siperka, o neeina pas kitus 
vogti jų. Kitą syk gali atsi
tikt blogiau su juo.

A. žalpis. 

TROY, N. Y.

Lietuvių čia yra apie 100. 
Tik 15 ypatų skaito , laikraš
čius. Pareina 7 egz. ”Ke- 
lievio,” 4 "Vien. Liet.,” 2 
„Lietuvos,” 2 "Kataliko,” 2 
„Kovos” ir 2 "Laisvės.” 
Skaitantieji gyvena kur kas 
doriau ir švariau. Pas vi--i 
sus kitus viešpatauja nepa
prastas triukšmas, bleviz- 
gojimas, nešvarumas, pa
leistuvystė, girtybė ir kitos 
ligos.

Kapucino tėvo sūnūs. 

MONTELLO, MASS.

4 d. vasario suvienytų 
draugijų spėkom parengta 
prakalbos dėl i sušelpimo 
Lawrence’o streikierių. 
Kalbėjo Lawrence’o strei
kierių delegatas, kurio pa
vardės neatmenu, ir vieti
niai: J. Vaičiūnas, P. Bal
trėnas, V. Petkunas ir M. K. 
Jakavonis. Pirmutiniai kal
bėtojai aiškiai nurodinėjo 
vargingą streikierių padė
jimai'ir kas juos privertė 
stręokuoti. M. J. Jakavonis 
nurodinėjo valdžios ir mili

cijos žiaurius darbus ir pa- 
. sielgimus su streikieriais, 

’ bet vargšas užmiršo, kad 
keletas mėnesių atgal dirbo 
sakydamas: Broliai lietu-
viai-piliečiai; balsuokime 
visi už Foss’ą, nes tai ge- 
riausis žmogus.”

Po prakalbų išrinkta ko
misija dėl parašymo pro-i 
testo prieš gubernatorių 

<Foss, už žiaurų pasielgimą; 
su streikieriais, kimšimą į • 
kalėjimą jų vadovų ir var-! 
tojimą kariškų pajiegų 
streiko numalšinimui.

Laike prakalbų aukų 
streikieriams tapo surink
ta $119.60. Surinkta po stu- 
bas $28.00; iš viso pasidaro 
$147.60. Aukavusių var
dai nutarta pagarsint per 
„Keleivį.” Išrinktas

toliaus 
rinkti aukas po stubas, 
streikierių sušelpimui.

K. Stogis. 

GARDNER, MASS.

2 vasario L. S. S. 89 kp.
M. Drąsutis. pastatė ant scenos dvi ko- 

mediji: "Dėdė atvažiavo” ir 
”Audra giedroje.” Nors ro-

v •

1

MONTELLO, MASS.

Šundaktaris. Po Mon
tello, Tauntoną ir kitus 
miestelius nuolatos lankosi 
kokis tai valkata, kuris va
dinasi daktaru. Žmonės jį 
žino kaipo Čalį (Charles). 
Ir tas šundaktaris Čalis, ku
ris neturi mažiausio supra
timo apie sveikatą ir gydy
mą, apgaudinėja daugelį li
gotų žmonių, išviliodamas 
po kelis dolerius už kokias 
nors pamazgas, nuo kurių 
žmonės da labiau apserga. 
Apsisaugokite!

Gerai žinąs.

GREAT NECK, N. Y.

7 sausio čia buvo prakal
bos. Kalbėjo J. Bekampis 
ir J. Šaltis. Sutverta liko 
L. S. S. kuopelė iš 21 nario. 
Šv. Franc. draugystė irgi 
veikia sparčiai tarp lietu
vių. Ji nusprendė įsteigt ir 
knygyną. P. Narys.

CHARLEROI, PA.

Jonas Resiulis, kuris nuo 
seniai turėjo neapykantą 
ant savo pusbrolio, išsigėrėl 
dėl drąsos ir pradėjo su 
juom muštis. Draugai jų komitetas ir ant 
stovėjo ir saugojo, kad tik 
kumščiais tesimuštų. Po 
kokios valandos mūšio abu 
buvo panašus į nupeštus 
gaidukus ir be policijos įsi
kišimo persiskyrė.

HARTFORD, CONN.

Nors čia lietuvių yra apie ie77tKkr7ktoriai-mėgėjai, 
PUSantZ°tukS^"C,’°’ V’e™.k vienok jų nudavimuose ma- 

tesi grynas artistiškumas. 
Tarpais buvo deklamacijos 
__________ P. J. M.

WALTHAM, MASS. 

čonykščiai lietuviai gy- 
leivį,” tad aš ir daugelis ki- vena didžiausioj tamsybėj.

apsnūdimas didelis. Tik 
retkarčiais atvyksta kun. 
žebrys iš New Britain pa- 
keikti uz laikraščių skaity
mą ir pinigų • pasirinkti. 
Labiausiai jis keikia ”Ke-

Pas juos kartu su girtuo
klyste prasidėjo ir vagystė. 
24 ir 31 sausio pavogta pas 
du vaikinu drabužiai iš na
mų. C. C.

■

| PHILADELPHIA, PA.

Vasario 3 d. per pasidar- 
' bavimą draugų Stasiulevi
čiaus ir Kušleikos tapo at- 
i gaivintas Dramatiškas Ra- 
i telis, į kurį prisirašė 30 sce
nos mylėtojų.

Ratelis buvo susitveręs 
1910 m. Pabaigoj 1910 m. ir 
pradžioj 1911 m. jis dirbo 
gana energiškai: pastatyta 
apie 10 veikalų ant scenos. 
Vienok besirisdamas sutiko 
priešų ir nesusipratimų, 
kas ir pakrikdė scenos my
lėtojų būrelį. Jam pakri
kus šiame sezone likos su
lošta tik 2 veikalai visoj 
Philadelphijoj.

Dabar Dramatiškas Ra
telis stoja vėl ant naujų ko
jų, su nauja energija ir pa
sišventimu pradės darbuo
tis tarp vietinių lietuvių ir 
varys tą darbą pirmyn.

Senas Vincas.

SCRANTON, PA.

Sausio 28 d. parengė pra
kalbas 30 kp. S. L. A. Pir
mas kalbėtojas buvo M. Va- 
ientinavičia. Pasakojo jis 
apie angliškas draugijas ir 
kompanijas ir buk lietuviai 
turi didelę klaidą į jas pri
gulėdami, o nesuprasdami 
jų kalbos. Neįstabu, sako, 
kad jos yra netikusios: kaip 
tik lietuvis neišpildo įstaty- 

I mų minėtų draugijų, tai ir 
i nieko negauna. (Taip pat 
' daro ir lietuviškos draugi
jos. Red.).

Antras kabėjo P. živat- 
| kauskas, S. L. A. pirminin- 
! kas. Živatkauskas pasako
jo, kokie yra geri ir suprat- 
lyvi žmonės tie anglai: pri
guli į tokias draugijas, ką 
būdavo ja namus, moka pi
nigus kas mėnuo, o gauti 
nenori nieko! O pažiūrė
kim, girdi, į mus lietuvius: 
nespėja tiktai prisirašyti 
prie mus garbingos organi
zacijos, tai yra prie S. L. A., 
kaip jau jam perdaug mo
kesčių, negeri įstatymai. (O 
p. Ž. turbut visokie įstaty
mai allright. Red.). Kal
bėtojas toliau tęsė: ”Ne- 
klausykit, broliai, priešų, 
kurie nori sugriaut tą niu
rnų brangią organizaciją!! 
S. L. A. yra pilnoje tvarko
je. ant drūto labai pamato 
subudavotas, taip kaip ka
taliku bažnvčia ant uolos. 
(Jei tik tiek, tai ne kas per 
drūtumas. Red.).

Pirmasis kalbėtojas iš
peikė anglų draugijas, o 
antrasis išgyrė, kad geres
nių organizacijų nėr ant 
svieto. Tai tu čia žmogus ir 
suprask, kur yra tiesa. Tre
čias kalbėtojas buvo Dr. 
J. Šliupas. Stovėdamas ant 
estrados, jis pasakė, kad ne
turi ką kalbėti, nes pirmuti
niai du kalbėtojai pilnai rei
kalus išaiškinę. Jis davė 
pipirų žilabarzdžiui Dievui 
ir jo agentams; paskui už- 
pipirino lietuviams už gir
tuoklystę, sako: „Verčiau 
eit į bažnyčią; kad jus ten 
ir prasmektumėt bepote- 
riaudami, tai vis geriau bu
tų negu girtuokliauti!”

šeitanovo Mokinys.

X •

MONTELLO, MASS.

Vasario 3 persiskyrė su 
šiuo pasauliu Antanas Ma- 
tusas. Velionis buvo jau
nas vyras, 30 metų. Paėjo 
iš Suvalkų gub., Naumies
čio pav., parapijos ir kaimo 
Lekėčių. P. Baltrėnas.

FOXCROFT, ME.

28 gruodžio čia buvo tokis 
atsitikimas: farmeris A.
Dow pamatė ant savo lau
ko žmogų sėdint. Jis nuėjo 
pažiūrėti, bet negalėjo susi
kalbėti. Norėjo vestis na
mo, bet jau tas nepaeina. 
Parnešė jį į farmerio na
mus ir pašaukė A. Budrių, 
kuris dirba pas kitą farme- 
rį, per kurį sužinota, kad 
nelaimingasis yra kokis tai 
Petras Ramanauskas, kuris 
atvažiavęs neseniai į šią 
šalį ir gavęs darbą pas vie
ną farmerį lenką, kuris ne
norėjęs jam užmokėt už 
darbą. Jis per teismą atga
vęs $50. Tuomet jis gavęs 
darbą giriose ir už savo $10 
nuvažiavęs į vietą. Liku
sius pinigus laikęs po pa- 

i galviu ir vieną rytą jie din
go. Už kelių dienų ir jį pa
tį atleidę iš darbo, tuomet 
jis ėjęs jieškoti darbo kitur 
ir paklydo. .Vaikščiojęs dvi 
dienas, kol sušalęs.

Daktaras tvirtina, kad 
reikėsią koją piaut. Nelai
mingas nugabentas į ligon- 

I būtį. Sakos paeinąs iš Kau
no gub.

Jonas Tumosa.

HARTSPORNE, OKLA.

Šiame mieste kitokių dar
bų nėra, apart anglių kasy
klų. Nuo 15 sausio jose 
darbas tiek sumažėjo, kad 
vos 2—3 dienas savaitėj dir
bama. Patartina iš kitur 
nevažiuot čia darbo jieškot.

Z. P. Zopalis.

MERRIT, B. C., Canada

Darbai visi šioj apylinkėj 
kasyklose. Vasarą darbai 
ėjo gerai ir galima buvo už
dirbt po 3 dol. 30 c. į dieną. 
Daugelis naujų darbininkų 
liko priimta. Bet dabar žie
mą užėjo tikra bedarbė. 
Sausio pabaigoj paleido iš 
darbo 150 žmonių. Kiti 

i gauna dirbt tik per pusę lai
ko ir mažiau. Buvo kada 
tai čia angliakasių draugi
ja, bet jos pirmininkas nu
nešė iždą ir ji išnyko. Da
bar daugelis renkasi į nau
ją, bet nežinia, kas iš jos iš
eis.

I

A. Bedarbis.

TROY, N. Y.

Darbai mažėja. Nors be
darbių da nėra didelio skai
tlius, vienok naujų darbi
ninkų jau nepriima.

Kapucino tėvo sūnūs.

BURLINGTON, N. J.

Čia yra viena šilkų audi- 
nyčia, 3 geležies liejyklos ir 
daugelis kitokių dirbtuvių. 
Paprastas darbininkas už
dirba 7, 8 arba 9 dol. savai
tėj. Liejyklose ir audiny- 
čioj dirba lietuvių ir lenkų 
didžiuma. Kol kas darbai 
čia eina vidutiniškai.

N. Paršiukas.

SPRINGFIELD, ILL.

Darbai anglių kasyklose 
kol kas eina neblogai, tik

uždarbiai menki. Dai bi- 
ninkai plačiai kalba apiega- 

! linčią įvykt bedarbę pavasa- 
rij. Dirbtuvės, laukdamos 
angliakasių streiko, perka 
anglis dabar ir pila ant lau- 

; kų. A. Čekanauskas.
.. CLEVELAND, OHIO.

Šitam mieste yra didelė 
išdirbtuvė audeklų (The 
Cleveland Worsted Mills 
Co.). Žmonių dirba apie 
2,000 ypatų. Lietuvių irgi 
nemažas skaitlius. Du „bo
sai” anglai sumanė statyti 
panašią audinyčią. Padarė 
šėrus po $100 ir pardavi
nėjo darbininkams. Taigi 
ir lietuviai pirko po 1 ir po 2 
šėrus. Katrie nemokėjo iš- 
sykio visų, tai mokėjo po 10 
dol. kas mėnuo. Kaip išmo
kėjo $100, gavo tuos šėrus.

Dėl stokos pinigų „bosai” 
sakė negalį pradėti statyti 
audinyčios ir vis meldė 
„kompanus,” kad daugiau 
pritrauktų į tą kompaniją 
Praslinkus metams laiko, 
pamatė „kompanai,” kad 
jų vadovai nesirūpina dirb
tuvės statymu. Kreiptasi 
prie advokato; da po $10 

i pridėjo. Jau praėjo pusė 
metų ir nieko nesigirdi; 
mažu, gudresniems geruo
li bent kiek grąžino, o jau 
grinorėlių, matyt, taip ir žu
vo.

Tą išėmus lieka kasoj 23.05.
J. T. Kazlauckas.

Kurmis iš pašlaites.

MONTELLO, MASS.

Darbų kitokių čia nėra, 
i kaip tik kurpių. Darbai 
šiuom sykiu eina vidutiniš
kai, bet iš kitur pribuvu

siam darbą gaut negalima, 
nes ir vietinių yra be darbo. 
Amatą mokanti kurpiai už
dirba vidutiniškai, 
pragyvenimas čia 
brangus.

bet ir 
labai 

K. Stogis.

BATAVIA, ILL.

Šitas miestelis guli 37-nių 
mailių atstume nuo Chica- 
gos. Kurie čia gauna dar
bus, tai ir laikosi, nes dar
bai. nepavojingi ir neper- 
sunkųs, o mokestis nuo 18 
iki 23 centų už valandą. Čia 
dirbtuvės daugiausiai u- 
kiškų mašinų, tad vasarą 
greičiau galima gaut darbą, 
o ant žiemos daugumą pa
leidžia, todėl iš kitur pribu
vusiam dabar sunku gaut 
kur kokį užsiėmimą.

Batavietis.

Gerbiamieji draugai!
Pagal pranešimą komisi

jos sutvarkymo visuotino 
balsavimo į centrališkus 
viršininkus tapo išrinkta 
šios ypatos: prez. J. T. Kaz
lauckas, New Haven, Ct.; 

i rašt. A. Žolynas, 211 Jeffer- 
son st., Newark, N. J.; kas. 
Ant. Bernotas, Worcester, 
Mass.

Taigi papuolęs į komite
tą kaipo pirmininkas, pri
žadu veikti labui Sanryšio 
kiek išgalima, pasitikėda
mas, jog Jus visi prisidėsite 
prie to darbo.

Sekant protokolą 2-rojo 
susivažiavimo S. L. P. D. A. 
turime tvarkytis pagal San
ryšio įstatus, kuriuos turi
me užtikrinę tame pat su
sivažiavime.

Pirma mus užduotis bus 
atspausdinta įstatai ir per
sikėlimo kortos ir jau veikti 
prisilaikant taisyklių San
ryšio. 2-ra, draugysčių na
riai, kurie persikelia į kitą 
miestą, privalo elgtis pagal 
nutarimus 2-to susivažiavi
mo L. L. P. D. A. Nors tas 
gal pasirodys painiu dalyku, 
vienok tobulinant reikalą 

j galima bus prieiti prie ge
ros tvarkos. 3-čia, visos 
draugystės, prigulinčios 
prie Sanryšio, turi užsimo
kėti metinės duoklės po 
$1.00.

Kokiuose nors nesusipra
timuose kreipkitės prie 
Sanryšio komiteto:

Prez. J. T. Kazlauckas, 
186 E. Chapel st., New Ha
ven, Conn. Rašt. Adalfas 

' Žolynas, 211 Jefferson st., 
Newark, N. J. Kasierius A. 
Bernotas, 45 Ward st., 
Worcester, Mass.

Su pagarba
J. T. Kazlauckas.

Reikaluose S. L P. D. A.
Nuo pereito apskelbimo 

„Keleivij” S. L. P. D. A. bu
vo pas kasierių ant rankų 
$13.85. Vėliaus sumokėjo į 
centrą po $1.00 šios draugy
stės: D. L. K. Gedemino, 
Meriden, Conn.; L. Sūnų, 
Cambridge, Mass.; Šv. Jur
gio, Passaic, N. J.; Šv. Juo
zapo, Pittston, Pa.; Liet. Kl. 
Worcester, Mass.; D. L. K. 
Mindaugio, Sim. Daukanto, 
Nk. Koperniko, Baltimore, 
Md.; D. L. K. Vvtauto ir 
Liet. Neprigulmingas Kliu- 

; bas, Hęrrin, III. Viso $10.00.
Buvo pas kasierių $13.85 
Įėjo.........................$10.00

Ačiū!
Varde 34-tos kp. L. S. S. 

Dainininkų choro ištariu 
širdingą ačiū New Britain, 
Conn., suvienytoms drau
gystėms už svetingą priė
mimą arba pavaišinimą lai
ke musų atsilankymo į Jūsų 
miestą 31 d. gruodžio, 1911 
m., ant Jūsų užkvietimo, 
kad sulošti „Pabaigtuves.” 
Taipgi tariu ačiū už primo- 
kėjimą $10.00 viršaus, a-’ 
part visų kitų musų iškaš- 
čių. Tuomi suteikėt mums 
energiją ir ant toliaus la
vintis scenos c ir muzikos, 
bei dainos sritij.

Su tikra pagarba
Vardan 34-tos kp. L. S. S. 

Dainininkų choro
J. S. Pruselaitis.

Viso 23.85.
Išmokėta už krasos ženk

lelius ir pasiuntimas doku
mentų S. L. P. D. A. naujai

Klaidos atitaisymas.

Mums rašo p. J. Bindo- 
kaitis, kad „Keleivio” No 4 
tilpusioji korespondencija 
iš Rochesteer, N. Y. esanti 
nevisai teisinga. Kores
pondencijoj Vištų Pranas 
rašęs, buk 7ta L. S. S. kuo
pa statė ant scenos ”Ame- 
rika Pirtije.” Tas netiesa. 
Perstatymą statė ant sce
nos Teatrališkas Ratelis, 
kuris yra visai skirtinga 

! organizacija ir tik laikosi

i
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laipsnį atsiekt, vienok visgi 
gali likt nors į žmogų pana
šus.

— O kas aš dabar, jei ne 
žmogus?

— Ištikro, sunku pasakyt, 
nes, teisybė, tu biskį pana
šus Į žmogų.

— žinai, Maike, ką? Ar 
tau nesirodo, kad aš galė
čiau likt Suvienytų Valstijų 
prezidentu?

— Visai negali, nes šios 
šalies prezidentu gali likti 
tik tikras amerikonas.

Kaip tai taip? Juk ir aš 
esu amerikonas: jau pirmą
sias popieras turiu, o neuž
ilgo gausiu ir kitas.
'— Taip, tėve, tu busi šios 

šalies piliečiu, bet reikia, kad 
' ir tavo tėvai butų šioj šalij 

gimę, ne tik tu pats, jei nori 
turėti tiesą pralįst į prezi
dentus.

— Kad tave paibeliai, vai
ke ! O kaipgi pralindo tokis 
Lincoln, kurio gimimo die
na liko apvaikščiota panedė- 
lij?’

— Jis buvo iš tokios gi
minės, kurios kelios gent- 
kartės jau pragyveno Ame
rikoj.

— Jeigu taip, Maike, tad 
man visai neužsimoka mo
kintis.

— Kodėl? Ar tu manai, 
kad tik tie žmonės turi mo
kintis, kurie į prezidentus 
taiko? Nė vieno prezidento 
da nėra buvę tiek mokinto, 
kiek yra mokinti tūli pro
fesoriai, tirinėtojai, filozo- 
faL Tikrinu, daugelis mok
slinčių visai neapsiimtų būt 
prezidentais, nes jie savo 
mokslo šaką skaito kur-kas 
•svarbesniu dalyku, negu po
litiką.

— Tai tu sakai, vaike, kad 
politika yra niekai?

— Aš to nesakau. Kiek- ■ 
vienam žmogui yra branges- j 
niu tas daykas, kuriam jis 
atsiduoda. Ir niekai žmo
gus, kuris nemėgsta savo a- 
mato, t. y. savo darbo. Tik , , , , . ,
tada jis gali būt gerai atlik- __
tas, kada jo darytojas mėgs
ta jį už viską labiau ir dirba 
su pilnu atsidavimu. Daleis- 
kime, tu užsiminei apie Lin- 
colną. Juk tas žmogus išėjo 
į prezidentus iš skurdaus 
farmerio vaikėzo. Jis išmo-z”' 
kino pats save knygas be
skaitydamas. Jis kilo su to
kiu greitumu, kad stebėtis 
reikia.

— Ir aš, Maike, girdėjau 
aįtie tai, todėl pats buvau 
pasiryžęs likt antruoju Lin- 
colnu.

— Tu, tėve, perdaug išti
žęs, kad galėtum panašų

Iš ko męs 
susidedam?

Ar jus kada-nors pamisli- 
jote, iš ko susideda jus kū
nas? Jūsų akis, ausįs, kau
lai, širdis, smegenįs ir kitos 
kūno dalis susideda vis iš ki- s
tokių medegų. Ar jus pa
galvojote kada, jog tas skai
tlingų dalių mechanizmas, 
kuriuomi esate jus, susidėjo 
iš medegų, surinktų iš viso 
pasaulio?

Yra ištirta, kad bent per 
septynerius metus žmogaus 
organizme jau nelieka nieko 
to, iš ko jis susidėjo, t. y. lai
ke 7 metų visas jo kūnas 
pranyksta ir pasidaro nau
jas.

Nėra galima to patėmyt, 
kadangi kas sekunda tveria
si vis viena-kita celė vietoj 
pasenusiųjų, atgyvenusiųjų. 
Naujoms celėms tvertis pa
deda da veikiančiosios, ku
rios kada nors irgi pasens ir 
jų vietoj susitvers kitos. 
Žmogaus kūne eina nuolati
nis darbas: metimas laukan 
atgyvenusiųjų medegų ir 
pripildymas jų vietų naujo
mis medegomis. žmogus 
galėtų būt amžinai jaunas 
ir niekad nenumirtų, jei jo 
organizme esanti organai ne 
iškryptų iš proporcijonališ- 
kumo ir je< tūlos bakterijos

I

kuliacijos. Suprantama, čia 
neturime sumaišyt visokių 
incidentų, kada žmogaus 

■ organizmas gali nustot gy
vasties.

Reikia tikėtis, ateis lai
kas, kada liks išrasti budai 
apsisaugojimui nuo blėdin- 
gų bakterijų ir organų nure- 
guliavimui.

Šiame straipsnelyj man 
svarbu išrišt klausimą, iš ko 
pasidaro žmogaus kūnas.

Gal, jums keistai pasiro
dys, kada aš pasakysiu, jog 
jūsų kūną tveria New Yor
ko valstijos farmeris, sodi-

nantis bulves ir renkantis 
jas; Chinijos mergina, ren
kanti arbatą, kurios extra- 
ktas randasi jūsų nervuose; 
Texas valstijos ganyklose 

žolę ėdęs jautis; Ramusis 
vandenynas ir viršui plau
kusieji debesys. Kad aiš
kiau suprastumėte, pasaky
siu, kad žmogus yra tas, ką 
jis valgo. Nemaža jūsų kū
no dalis susidėjo iš bulvių, 
grudų ir daržovių, kuriuos 
farmeris užaugino. Ir Te- 
xas valstijos atvežtojo jau
čio mėsą jus kepate ir valgo
te, todėl jūsų dalis kūno su
sideda iš anos valstijos me- 
degos. Vėjas, kuris tik'ke
lios valandos atgal ūžė ant 
Amerikos Rocky kalnų, da
bar eina per jūsų kraują ir 
daro jį raudonu. Ta pati 
oxigeno sriovė teikia jums 
drūtumą.

Tris ketvirtdaliai jūsų kū
no susideda iš vandens. Ir 
kada jus geriate vandenį, 
turite atsimint, jog jis nesy- 
kį jau yra buvęs Atlantiko 
ir Ramiajam vandenyne, ne 
sykį jau jis buvo iškilęs į o- 
rą ir lietaus arba sniego 
paivdale puolė žemyn. Ne
užmirškite, kad tris ketvirt
daliai jūsų kūno jau ir dabar 
susideda iš vandenynuose, 
debesįse ir upėse buvusio 
vandens.

Neužsimoka čia daug kal
bėt, nes jus patįs galite per- 
sistatyt, kaip juodukas Af
rikoj renka apelsinus ir fi
nikus Jūsų kūno tvėrimui. 
Tą patį dėl jūsų daro Skan
dinavijos . žuvininkas, gau
dantis silkes. Galima sa
kyt, jūsų kūnas pasidarė iš 
viso pasaulio surinktos me- 
degos, nors po dulkelę, vie
nok yra jūsų kūne medega, 
kuri tapo atnešta iš toli
miausios šalies, iš augščiau- 
sios augštumos.

Ir jei musų kūnas likos su
rinktas iš plataus pasaulio, 
argi nebūtų protinga ir po 
mirties jį atiduoti tam pla
čiam pasauliui? Čia nori
ma pasakyt, argi neprotin- 
giau butų kūną sudeginti, 
negu laidoti į žemę?

Ugnis atskiria medegas 
ir vėl paleidžia į gamtą veik
ti: vanduo garų pavidale iš
eina ir lieka vandeniu, kitos 
medegos išeina pavidale ši
lumos, ir lieka paskui mede
gomis ; tūlos lieka pelenais. 
Taip sakant, iš ko kūnas pa
sidarė, į tą jis grįžta.

Argi nelinksmiau butų 
pamislyti, kad tas, kas buvo 
surinkta, liko sugrąžinta į 
orą, negu su nubudimu mąs
tyti apie drėgną požeminį 
kapą,paslėptą toli nuo sau
lės šviesos ir uždarytą nuo 
gyvenimo? Juk jis tik bai
mę ir nusiminimą gimdo.

A. Antonov.

KIAURUS MELAS.,
♦

Marsas, kuris, kaip mok
slinčiai tvirtina, baigia iš
džiūti, yra daug senesnis,, 
negu žemė.

Žodis "Reverend,” su
trumpintas ”Rev.,” buvoį- 
vestas pas anglus kunigams 
tituluoti 1657 m.

Vokiečių sidabras yra mi
šinys nikelio, vario ir cinko.

Konstantinopolije yra iš 
viso tik 10 judamųjų paveik
slų vietų.

" Vienybės Lietuvninkų” 
No. 6-me tilpo šmeižiantis 
"Keleivį” ir "Laisvę" straip
snis (jeigu galimu jį taip 
pavadinti) po antgalviu: 
"Keli žodeliai ’Keleiviui’ ir 
’Laisvei’ nuo Lawrence 
streiko komiteto." Tame 
straipsnije tuodu laikraščiu 
maišomi su dumblais, o "V. 
Lietuvninkų" keliama į pa
danges. Ji tiesiok didvyrė— 
Lawrence’o streikierių ap- 
ginėja. Ji pirmutinė parašė 
nuo redakcijos apie Law- 
rence’o streiką ilgą (pilną 
visokių nesąmonių) straips- 

i nį ir "rimto’* savo redakto
riaus pirštu parodė į socija
listus, kad tai jie kalti už vi
sas nelaimes ir skurdą, ko
kie dabar nukrito ant Law- 
rence’o darbininkų.

Didesnės nesąmonės už p. 
Širvvdą, rodos , niekas ne
galėtų pasakyti apie Law- 
rence’o streiką, tečiaus jo 
rųšies žmogiukams tas pati
ko ir jie, veršio entuzijazmu 
apimti, pasivadina ”Law- 
rencė*o streiko komitetu" ir 
minėtame "V. Lietuvninkų” 
numerije rašo:

"Gerbiamieji... jus visad 
mylite rėkauti apie teisybę. 
Už tad šiandien nors trum
pai ir pasikalbėkime, apie 
tąją teisybę. Pradėsime nuo 
tamstų mylimojo arkliuko, 
antzfetrio jojate — nuo pri
sisavinto ir bizniškai per
dirbto ’socijalizmo’..."

Iš to matyt, kad autorius 
bijosi socijalizmo. Law- 
rence’o streiko komitetas gi 
to nebūtų pasakęs, kadangi 
jau apie 1,300 streikuojančių 
lietuvių, kaip ir pats komi
tetas, priklauso prie Indus- 
trial Workers of the World 

j unijos, kurios pakraipa ir 
taktika vra beveik da kai- 
resnė, negu socijalistų. Tuo 
tarpu čia kalbama apie so
cijalistus ir jų laikraščius 
su tokia neapykanta, kokią 
tik "rimtoj” "Vienybėj L.” 
galima išgirsti. Užsipuola
ma be jokios priežasties;’ 
paveizdan, kad nenuvažiavo 
socijalistai pakalbėti:

"Kur jus, gerbiamieji po
nai ’Keleiviai,’ ’Laisvės?’ 
Kur jus Michelsonai, Bago- 
čiai, Antonovai? Jūsų šian
dien čia nėra! Ak, jums ge
rai yra girdimas Lawrence 
streikas; buvo net telefo- 
nuota, kaip ve į' ’Kel? re
dakciją Bagočiui net 3 syk. 
Ar atvažiavo nors vienas? 
Ne.”

Tiesa, vieną vakarą gauta 
"Keleivio” redakcijoj tele
fonas, kad p. Bagočius nu
važiuotų. Bet jb nebuvo na
mie, tad, suprantama, ir nu
važiuot negalėjo.

Kitigi negavo pakvietimų. 
O be pakvietimo kas gi 
gali važiuoti? Juk kalbėto
jui turi būt sušauktas susi
rinkimas ir nurodyta vieta, 
nes nuvažiavus ant gatvės 
kampo milicija kalbėt neleis. 
Tą, rodos, ir "Vienybės Lie
tuvninkų” redaktorius turė
tų suprasti. Prie to, jis ne
kartą jau rašė, kad prakal
bos visai nereikalingos. Ir 
tame pat numerije, truputį 
žemiau, socijalistų kalbėto
jai visaip išniekinami. Ir 
kaip socijalistai nepasielgs, 
vis negerai. Nuvažiuos jie
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i ta. Juk streiko komitetas 
rtejneluos. Ištikrųjų gi, tai 
"Vienybė L.” nė pusės tiek 

neparašė apie streiką, kiek 

"Keleivis.” Jis iš pirmos die
nos streiką tėmija ir nepra
leido nė vienos svarbesnės 
žinutės. Nebūtų praleidęs 
nė to atsišaukimo, jeigu bu
tų jį gavęs, bet jo visai ne
gavo. "Keleivis” nerašė tik 
tokių juodašimtiškų išmislų, 
kaip "V. L.,” buk streikieriai 
surengė demonstraciją, kad 
pasirodyti, jog jie "nėra jo
kiais socijalistais— palaidū
nais,” nes "Keleivis” nėra 
socijalistų priešu ir prie to 
da gerai žino, kad visi strei
ko vadai, kaip Ettor, Giova- 
nitti, taip ir William Hay- 
wood yra socijalistais, ir vi
sa I. W. W. unija, prie kurios 
Lawrence’o streikieriai pri
sidėjo, taipgi yra socijalis- 
tiška. Gi sulig "V. L.” išeina, 
jog ir Haywood yra palaidū
nas, nes jis socijalistas, ir 
Ettor su Giovanitti, kurie 
sėdi dabar už darbininkus 
kalėjime, ir visa Industrial 
Workers of the World unija. 
Koks tai šlykštus, koks be
protiškas pliauškimas. Ir 
da pasirašo streiko komite
tas.

Bet męs tuojaus paabejo
jome, kad tai steriko komi
teto darbas, ir nutarėmtą 
dalyką ištirti.

Pereitoj subatoj nuvažia
vom į Lawrence’ą. Pasi
rodė, jog lietuvių streiko ko
mitetas susideda iš 10 vyrų 
ir nė vienas iš jų apie tilpusį 
"Vien. Lietuvninkų” šmeiži
mą nieko nežino.

"Jeigu męs butume rašę, 
tai butume ir pasirašę,” pa
aiškino komiteto nariai, "da- 
bargi vardo visai nėra, pasi
rašo tik "komitetas,” bet kas 
tame komitete — nežinia?’ 

Pasirodo, kad tai juo
dašimčių darbelis. Kores
pondentas pasivogęs streiko 
komiteto vardą ir juomi pri
sidengęs parašė, o redakto
rius dapildė ir žiūrėj, visuo
menė, kaip elgiasi socijalis
tai !

Bet dabar žiūrėk, visuo
menė, kaip elgiasi musų "ri
mti," negeltoni laikraščiai 

i savo rimtais korespon- 
nais...” v dentais. Jie pasirašo strei-

Išeina, kad streikieriai į- ko komitetu, kad Jik jų šmei- 
sižeidė už pavadinimą juos į žimai išrodytų svarbesniais, 
socijalistais ir už tai paren- *kad daugiau diskredituotų 
gė demonstraciją. Kokia pirmeiviškus 
nesąmonė! Ištikrųjų gi, 
kaip męs ištirėm, tai tą de
monstraciją patįs socijalis
tai buvo ir surengę. Taigi 
pasirodo, kad "komitetas" 
nežino, apie ką kalba. Prie 
to da jis tvirtina, kad buvo 
išsiuntęs "Keleiviui," "Lais
vei” ir "Vienybei Lietuvnin
kų” streikierių atsišauki
mus, bet tik viena ’V. L.” to
kį atsišaukimą patalpino, 
mat ji yra teisinga darbinin
kų užtarėja: "O jus- gerbia
mieji,- 
’Keleivio' i 
paminėjote nors kiek, ar da
vėte nors kokį atsakimą; gal 
pasistengsite tą padaryti, 
kaip jau nereikės, ar kaip 
męs jumis priversime.”

Išeina, kad "Keleivis” ir 
"Laisvė" ant tiek yra aršus 
darbininkų priešai, kad nė 
jų atsišaukimo nepatalpino. 
Ištikro, kitas gali pamislyti. 
jog negražiai musų pasielg-J

kur kalbėt — p. Sirvydas 
tuoj rašo, kad tokių kalbėto
jų mums nereikia. Nenuva
žiuos — ir vėl pipirų!

Antra vertus, męs nesu
prantam, kuom čia "Kelei
vis” ar kas kitas gali būt 
kaltas, kad į Lawrence’ą ne
nuvažiavo niekas kalbėti. 
Juk visiems žinoma, kad 
"Kel.” neužlaiko jokių kal
bėtojų biurų ir niekur jų 
niekad nėra siuntinėjęs; ne
galėjo nusiųsti ir Lawren- 
ce’an. Kam užsipuldinėti ir 
ant Antonovo bei Michelso- 
no? Jie niekur be pakvieti
mo nevažiuoja, negalėjo va
žiuoti ir čionai.

Kaslink reporterių, tai jau 
musų dalykas. Apie tai te
gul jokie "komitetai” nesi
rūpina. Męs visas žinias a- 
pie streiką pasiimam iš ang
liškų laikraščių, kurie už
laiko tenai šimtus reporte
rių. Lietuvis reporteris ~nė 
dešimtos dalies to neištirtų, 
ką ištiria profesijonališki 
anglų reporteriai.

Labiausiai tam "komite
tui” nepatinka, kam "Kelei
vi je” buvo pasakyta, kad 
laike demostracijos buvo pa
kelta raudona vėliava: "Ar 
negeriau butų jums patiems 
čia būti ir matvti visa dalv-«/ £ •/ 
ką, o beabejonės nerašytu- 
mėt plepalų, nesapnuotumet 
raudonų vėliavų, kurių čia 
nesimatė.”

Taip rašo "Lawrence’o 
streiko komitetas.” Bet visi 
beveik anglų laikraščiai,taip 
kapitalistiški, kaip ir so- 
cijalistiški, rašė, jog raudo
na vėliava buvo pakelta. Tą 
mums sakė ir keli lietuviai, 
kurie savo akimis raudoną 
vėliavą matė. Tik neilgai ją 
nešė, nes tuojaus buvo atim
ta.

Toliaus "komitetas” sako: 
"...miesto majoras Scanlon 
pavadino streikierius 500-s 
socijalistų - anarchistų... už
tai męs ir nutarėm surengti, 
demonstracijas ir surengėm, 
parodėme ant gatvių 30,000 
žmonijos su amerikoniško
mis vėliavomis; pasirodėme, 
kad męs esame darbininkai, 
kovojame už duonos kąsnį,į 
o nesame socijalistais, ar ko
kiais anarchistais , palaidu- j su

.S

klausia komitetas 
ir 'Laisvės,’ — ar

I

laikraščius. 
Tokiems žmonėms gal kito
kio vardo nėra, kaip tik juo
dašimčiai. O jie vienok ne
sigėdi kitus laikraščius va
dinti "geltonais" ir mela
giais. Ar reikia biauresnio 
melo, kaip minėti "Keli žo
deliai 'Keleiviui’ ir ’Laisvei’ 
nuo Lavvrence’o streiko ko
miteto," kuomet tas komite
tas apie tai nieko nežino?

Kad Lawrence’o streikie
rių komitetas neturi nieko 
bendro su tilpusiu "Vieny
bėj L." užsipuėlimu, tai pa
liudija patįs streiko komite
to nariai:

P. Šimonis,
M. Pauliukaitis, 
A. Naudžiūnas, 
A. Stravinskas, 
A. Valinskas, 
J. Umpa, 
P. čiras,
A. Baronas, 
M. Kirmilas, 
P. Strazdukas.



Legališki Žmogžudžiai.
VEIKIANČIOS YPATOS:

Paciorkauskas, darbininkas. 
Bielskis, žandarų viršininkas. 
Mošninas, garnizono komendantas. 
Pozniakas, raitelių aficierius. 
Krotkis, pėstininkų kapitonas. 
Kareiviai, darbininkai ir kunigas.

AKTAS I.

Scena perstato miško pakalnę; gilumo
je, po medžių, ant alkūnių pasirėmę guli 
Antanas su Blažiu.

SCENA I.
Antanas (kramtydamas gabalėlį duonos).

Tegul velnias paima tokiuos laikus, ka
da geras žmogus turi maitintis vien gabalė
liais senos duonos. Seniau tai buvo laikai! 
Valgio, būdavo, iki valiai, o išsimaukt taip
gi niekados nestokavo!

Blažys.
O visame yra kalti tie socijalai: jeigu 

kam pasisekė šį tą sugriebti, tai tuojaus ta
ve ir gązdina brauningais. Dabar net vog
ti nėra kas, nes žmoneliai visuomet strei
kuoja ir pinigų neturi, o kaip jie nuogi, tai 
ir doras žmogus turi su tuščiu pilvu šliau- 
žiot, kaip jautis po gardą.

Antanas.
✓

Vienok turim prieš tai ką nors daryt! 
Ar badu turim stipti ? Kad nors pora kap... 
uždirbti... (po valandėlei). Bet žiūrėk, ten 
Stasys eina... ir neša ką tai po pažasčia! 
(Šaukia) Stasi! Stasi!

SCENA II.
Tie patįs ir Stasys su pakais.

Stasys (meta ant žemės bakanėlį 
duonos ir pakelį su kumpiu; bonką degtinės 

atiduoda Antanui. \
Kaip einasi, vyručiai! Turbut jums pil

vai maršą griežia — matau iš jūsų veidų. 
Tokias turit išveizdas, kad rods norit ką į 
kitą svietą pas Abraomą nusiųst. Kimškit 
šitą, ką atnešiau; šiai dienai užteks.

Antanas.
0 tai šaunus vaikinas tas Stasys! Tu 

vienas nepamiršti savo draugų, visuomet su 
mumis daliniesi; man pilve kas tai subraš
kėjo nuo ilgo pasninko (geria iš bonkos)— 
Chajim, Blažy!

Blažys.
Šolim! (ištiesia ranką paimt bonką) 

Auksinis vaikinas iš to Stasio; jis visuomet 
mus išgelbsti nuo nelaimės (geria).

Stasys.
Na, valgykit, greičiau, vyrai, nes tuoj 

bus darbas...
Antanas ir Blažys (su nuostaba).

Koks darbas?
Stasys.

Man čion einant, ant kelio sutikau žydel- 
ką vertelgaujančią saldumynais ir senais 
skarmalais; ji tai ištikro turi turėt šiek-tiek 
skatiko. Prieto, ji pro čia turi praeit , — 
gal tas tą... (da o judėjimą šone kišeniaus). 
Kaip manot apie tai? he, uždirbsime porą 
kap... ?

"Antanas (valgydamas).
Bravo, bus ant alaus!

Stasys (dairydamasis po mišką).
Na, dabokite, vyrai, nes jau eina! 

Antanai, pradėsi!

r
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SCENA III.
Tie patįs ir Ryfkė (įeina iš dešinės pusės, 

pamato gulinčius).
Ryfkė (praeidama).

Labą ryt, poneliai! (nori eiti toliau).
Antanas.

Labą. O kur kupčienė taip skubiniesi? 
Gal poniute biskelį pašlapinsit burną šnap- 
siuku ? Tas nekenkia... •

Stasys.
Ir geros dešros turim.

Ryfkė (sustodama).
Nu. ponai nuolatos mėgsta iš

bitdr s žydelkos. Aš vertelgauju senais 
ski~r.iah.is, parduodu saldui ynus, adatas, 
siulus, o gal, ponai, pirksit biskį saldumy
nų? Turiu kaip tik dėl ponų ir jaunikai
čių saldumynų, nors pirštus laižyk.

>

Antanas (prieina prie Ryfkės).
Na, taigi parodyk, poniute, kas per sal

dumynai.
Blažys (atsistoja šalę Ryfkės).

Ryfkė (atidaro ragažę).
Nu, tegul, ponai tik pažiūri, o tuoj nu- 

pirksit — pas mane visokie ponai perka 
tuos saldumynus.

Antanas (ištraukia iš Ryfkės ragažę 
ir meta ją Stasiui).

Blažys (griebia ją už rankos; Anta
nas ištraukia jai iš kišeniaus krepšį su 

pinigais).
Ryfkė (gindamosi).

Ei, vei! Gevalt! Vagys! žmogžudžiai!
Antanas.

Nerėk, šarka, nes duosiu per snapą!
(Paleidžia Ryfkę ir pabėga su ragaže, 

kurios pabįra keli saldumynai).
• v
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SCENA IV.
Ryfkė viena.

Ryfkė (parpuola ant žemės ir šaukia).
Vagys, žmogžudžiai! Gevalt, mano pini

gai! (Pasikelia ir bėga paskui juos).
, SCENA V.

Įeina iš kairės pusės Blažys ir Steponas 
i pilnomis kašėmis grybų it po medžiu 

atsisėda.
Baldys (šluostydamas prakaitą).

Oje, oje, kaip pailsau, baisus šiandien 
karštis (dairydamasis). Man regis, kad 
čionai kas rėkė. Girdėjai, Steponai?

/

Steponas.
Man ir taip regis; gali būt, kad tai iš 

mūsiškių kuris nors paklydo miške ir šau
kia.

su

Baldys.
O, ne; aš aiškiai girdė j tu, kad kas tai 

šaukė pagelbos. Sušuk, Stepuk, gal kas at
silieps...

Steponas (šaukia).
U-hu!... (miške balsas: hop, hop!),

Baldys (klausosi).
Tai Seto balsas (žiuri Į mišką). Štai ir 

jie visi čionai eina.
SCENA VI.

Įeina: Setas, Kurkus, Bankauskas ir 
Rybkus; kiekvienas su kaše grybų.

Kurkus.
Ve tau! męs jų jieškom po visą mišką,

į nes manėm, kad paklydote, o jie mat jau ii-
sis. (Visi sėdasi į ratą po medžiu; paskuti
nis Setas nori atsisėst ir pamato išbarsty
tus ant žemės saldumynus).

Setas.
Bet žiūrėkit, jie saldumynus valgė, kaip 

kokie ponai (renka sau). Ištikrųjų saldu
mynai !... Matyt, kokie poneliai čionai žai
dė, kad jų poniški pilvukai nesugrumuliavo 
visko (visas surenka ir sėdasi prie kitų).

Bankauskas.
Ar daug grybų turit, kūmai Baldy!

Baldys.
Taip, yra biskelis kašėj, turės moteris 

ant vakaro darbo.
Setas.

Tai visas mus šiandieninis uždarbis; dir
bant į sąvaitę tik tris dienas, tai nors gry
bais riekia prikimši tuščias pilve vietas.

Kurkus.
Bet kalbos kalboms, jau mums velniškai 

ėsti norisi. Užkąskim biskį.
Nekurie.

Ir tas tiesa! (išsiima gabalėlius duonos 
ir valgo).

Steponas (dairosi po mišką).
Žiūrėkit... ten kareiviai ko tai jieško po 

mišką.
Setas.

Gal kontrabandos?
Steponas (dairosi po mišką).

O ne, čia ne nuo rubežiaus kareiviai. 
Girdėjom su tėvu kokį riksmą šitoj pu
sėj — gal kas atsitiko. O, čion pas mus tie
siai eina! (visi žiuri į tą pusę).

Rybkus (pasikeldamas).
Pasislėpkime!

(Toliaus bu«).

Lawrence’o Streikieriams

SO. BOSTON, MASS.
Petnyčioj, 9 sausio, socijalistų pra

kalbose aukavo po $2.00 J. Stropus ir j 
F. Stropienė; po $100 — Alevičius, I. 

Į Likas, S. Žilinskas, V. Varbickis, Zizis,
S. Michelsonas, L. Rroll, V. Tareila ir 
ir V. Kroli; po 50 centų — J. Variko- 

I nis, P. Vadluga, V. Narbutas, A. F.
Zapereckas, K. Kalinitė, M. Kašėta. 
F. Rėžis,Valiukonis, K. Naktinis, ‘ 
F. Ramanauskas, L. Pruseika, Gabra- 

' šilus, J. Paukštys ir Puvauskas. į
Smulkesnių aukų nerašyta. Surink- ' 
ta viso $34.00. Pinigai ant rytojaus 
nuvežti streikierių komitetui.

Nedėlioj, sausio 11, Vytauto drau- 
■ gystės prakalbose aukavo po $1.00 J. 
Raulinaitis, P. Kroli, V. Kalanta, V. 

' Kaunas ir d-ras Matulaitis; po 50 
centų — L. Pruseika, P. Vhdluga, S. 
Ivaškevičius, J. Slipkauskas, A Na- 

! veckas ir S. Balčius.
aukų nerašyta. Surinkta $16 su cen
tais.

Dr-stė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st.

Vice-prez. R. A. Mišius
4602 So. Ashland avė. 

Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 
4606 S. Paulina st.

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland avė. 

Užžiūrėtojas org. St. Ragauski, 
4612 So. Wood st.

Me., o dabar nežinau; todėl jis pats 
ar kas kitas malonės man suteikti jo 
antrašą.

M. Mačiulaitienė (iš Pecikonių),
6 Second st., So. Boston, Mass.

■ , !■■■ I II
Pajieškau merginos apsivedimui 

tarp 16 ir 27 metų, su pinigais, kad 
užsidėt biznį; aš turiu stubas vertės 
3 tūkstančių, 
Merginas 
resu :

esu 27 m. amžiaus, 
meldžiu atsišaukt šiuo ad-

I

Box 338,
M. Puskunigis,

Christopher, III.

Smulkesnių svetainėje.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Alek
sandro Masilevičių; Kauno gub., Uk- 

I mergės pav., Pobaisko parapijos; 10 
metų kaip Amerikoj. Jie patįs arba 
kas žino jų antrašus malonės pranešt 
šiuo adresu:

M. Kupris,
j Chemical Works, N. Woburn, Mass.

i

I

J. J. Va-
Adomavičius, 
F. Norve- 

D.

STOUGHTON, MASS.
Julė Vaitkaitė $2.00; P. Jukonis, B. 

Mockus, K. Valentukevičiutė, U. Ba- 
niutė, 7i. Antalionis, J. Kaziulis, B. 
Andrejauskienė, K. Krancevičius, A. 
Raila, J. Januška, L. Raivis, J. Stri
maitis, J. Liepis, F. Pinckas, A. Juko
nis, J. Plepis, J. Mikalauskas, K. 
Pinckas, S. Jdilcius, J. Neveriokas, F. 
Perekšlis, K. Baltrenas, J. Jakoni- 
cas, B. Urbonienė — po $1.00; P. Ur
bonaitė ir A. Kasparavičius po 75c. 
A. Rupeika 60 c.; M. Kanevičius, J. 
Bucka, P. Pušinskas, J. Valongevi- 
čius, Z. Taniukaitė, M. Taniukaitė, J. 
Bagočius, J. Stočkus, P. Tirilis, J. Ci- 
kas, S. Valentukevičius, 
lentukevičius, F. 
P. Valentukevičius,
šas, I. Pušelevičius, A. Urnikas, 
Statkus, J. Petriukaitis, O. Petriu- 
kaitienė, J. Ilkevičius, T. Kibirskis, Z. 
Pinskaitė, L. Adomaitis, L. Ciusis, V. 
Marksas, M. Mackunas, K. Gabalis, 
J. Genbuta, A. Radvilas, S. Radvilas, 
A. UrniKas, M. Indrykas, A. Gelžinis 
ir J. Stankus po 50c.; D. Bekezaitė 35 
c.; J. Narbutas ir A. Stankus po 
30c.; N. Zemis, J. Jakavičius, J. Zo- 
ris, S. Jasutis, J. Cenlius. M. Rasil- 
ka, A. Šiupis, F. Jasik, K. Rimtis, A. 
Bucis, V. Doraševskis, A. Paneias, K. 
Overka, V. Valont, M. Komondulis, K. 
Brotenaitė, A. Jakoniutė, V. Šiukster, 
P. Jautakaitė, J. Valančiauskas, Hols- 
tein, A. Povilauskas, J. Vasiliūnas, P. 
Stočkus po 25 c. Viso labo $52.35

Už salę užmokėta $2.50

Liko $49.85.
Šie pinigai perduoti tiesiog komitetui.

BRIDGEWATER, MASS.
129 L. S. S. kp $2.00; I. Spirida, P. 

Budriunas, A. Baiginskis ir J. Palta
navičius po $1.00; K. Jukna, A. Bran
da, F. Šiukus, A. Jakonis, I. Šaltenis, 
A. Skaburskis, W. Rodzevičius, I. 
Rogovičius, A. Aleškevič, A. Gradmur, 
A. Pasuk, B. Lesįs, I. Baroęovski, W. 
Dzenovagis, J. Sabina, J. Silioncik, 
L. Rėčka, P. Bizokas, J. Lankelis, J. 
Ratilis, J. Baginski, J. Abromavič, M. 
Rasperavičius, J. Autalenis, P. Za- 
lutkevič, R. Marmush A. Shna’d, 
visi po 50 c.; M. Silioncik 45 c.; P. Ra- 
ssfitis 30.; J. Malinovski, W. Zacha- 
zevski, St. čečkauskiutė, A. Višniaus- 
kiutė, P. Laužikas, I. Miliauckas, R. 
Warsheniuk, W. Madeksha, J. Pet- 
rovski, P. Rripaičiutė, R. Jaras, M. 
Zarauskienė, A. Paraškevič, J. Lau
žikas, S. Laužikas, R. Daukševič, F. 
Pasuk, S. Branda, P. Svilinis, J. Ko- 
leda, P. Pundis, J. Yanalovič, A. Vit- 
kovski, J. Bartkus, A. Kasparavičius, 
J. Visocki, M. Lazarciuk, Y. Aužra, J. 
Apanovič, J. Čestuna, S. Podelski, J. 
Navagel,, J. Verbicki, J. Anacki, A. 
Baklai, P. Anacki, M. Moskal, W. 
Tamkun, B. Baranovski, A. Levano- 
vič, W. Dzenovagis, D. Jarmolovič, J. 
Augustinas — visi po 25 c.; P. Ma- 
ciulevič, J. Skara ir A. Vaitonis po 
20c.; I. Banis 15 c.; S. Sabaitis 10 c.

Viso $31.85.
Aukos buvo prisiųstos į ”Rel.” 

dakciją ir nedėlioj, 11 d. vasario 
Gegužis perdavė $32.00 lietuvių 
mitetui.

i

re-
J. 

ko-

MONTELLO, MASS.
F. Stirblis, K. Vesulas, V. Mėlius ir 

A. Stirblis po $1; A. Bražas, E. Lekš- 
tis, J. žilis, O žilis, E. Galenuskis, P. 
Brazaitė, J. Galinauskis, F. Ge- 
rulskis ir J. Geruiskienė po 50 c.; A. 
Brazienė 35 c.; M. Martinkonienė, K. 
Bražas ir K. Martinkonis po 25c.

Viso $9.60.
”Kel.” red. prisiuntė $10.00 ir vi

sus juos pasiuntėm streikierių komi
tetui.

BUK MANDAGUS!
nusipirk

----FTTTKET A----
Taisyklės, kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten rasi 
su virš 300 pamokinimų gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose atvejuo
se. Kaina tik 25 c. [8]

lk Mary M. Rice-Herman,
112 E. 19-th st., New York, N. Y.

i

PUIKŲ TEATRĄ
Rengia Dramatiškas Ratelis prie Liet. 
Soc. S. Kuopų Chicagoje Nedėlioj, va
sario 25 d., 1912 m., IIULL HOUSE 

kampas Polk ir Halsted
gatvių., Chicago, III. Bus lošiama 5 
veikmių drama ”IŠ MEILĖS.” Vė
liau dainos ir šokiai. Pradžia 7:30 
vai. vak. . įžanga 50, 35 ir 25 c.

Veikalas yra labai užimantis ir pa
sirodys pirmą syk ant vietinės sce
nos.

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS.
Dr-stė šv. Kazimiero 106 kp. S. L. A. 
atsibus subatoj, 17 vasario (Februa- 
ry), 1912 m., svetainėje BOYLENS 
HALL, 44 Bay st., Taunton, Mass. 
Prasidės 5 vai. po pietų ir tęsis iki 12 
vai. nakties, jžanga 25 c.

Užprašom visus vietinius ir apielin- 
kės lietuvius ir lietuvaites atsilanky
ti ir smagiai pasilinksminti.

KOMITETAS.
J. Agurkis, sekr.

Pajieškau merginos apsivedimui ne- 
jaufiesnės 18 m. ir nesenesnės 25 m.; 
turi būt laisvų pažiuro ir mylėti ap- 
švietą. Norinti plačiau susipažinti 

i malonės kreiptis šiuo antrašu: 
Joseph Chesnauskis,

P. 0. box 243, Aurora, III.

I

L.T.D.’TŲJTOS” TEATRAS
Statoma scenoje 4-rių veikmių ko

medija "JURGIS DURNELIS” ir 
"NEATMEZGAMAS MAZGAS” ne- 
ddėlioj, 18 d. vasario, Apveizdos Die
vo svetainėj, 18-ta ir Union gatvės.

CHICAGO, ILL.
Svetainė bus atidaryta 6-tą valandą 
vakare, perstatymas prasidės 7-tą 
vai.

Širdingai kviečiame lietuvius ir lie
tuvaites, senus ir jaunus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes tos dvi ko
medijos yra labai užimančios. įžanga 
25, 35 ir 50 c.

Pajieškau savo vyrą Karolį Medušį- 
Miktaitį. Paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav. ir valsčiaus. Jis jau an
tru sykiu mane apleidžia. Pirmą syk 
senojoj tėvynėj, Rygoje, dabar čia A- 
merikoje. Atvažiavęs į Ameriką jis 
man siuntinėjo laiškus reikalaudamas 
persiskyrimo, tečiau aš ant to nesu
tikau. Atvažiavus savais pinigais pas 
jį į Ameriką vėl pradėjome bendrą 
gyvenimą. Vienok, po metų ir pusės, 
būtent rugsėjo mėn. 1911 m., jis vėl 
apleido mane, palikdamas su maža 
6 mėnesių dukrele. Likau be cento.

Dabar prašau jo paties atsišaukti, 
nes turiu labai svarbų reikalą. Prie
šingai, jeigu į mėnesį laiko neatsi
šauks — paskui bus vėlu.

Elena Medutienė-Mikaitienė, 
2030 Canalport avė., Chicago, UI.

Pajieškau pusbrolių Adomo ir Jur
gio Saulėnų ir sesers Marės Saulė- 
niutės. Visi Vilniaus gub. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jų pačių at
sišaukti arba kas apie juos žino ma
lonėkit pranešt šiuo adresu: 

Domininkas Saulėnas,
103 River st., Haverhill, Mass.

KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS.
New Britain, Conn. L S. S. kp. pa

rengia didelį balių su lakiojančia 
krasa, laimėjimais ir monoliogais. 
Balius atsibus 17 d. vasario (Februa- 
ry), 1912, J. Skritulskio svetainėje, 
26 Broad st.. Prasidės 7-tą vai. vaka
re. Ypata daugiausiai gavusi atvi
ručių gaus vieniems metams "Lais
vąją Mintį;” antra gaus Albumą atvi
rutėms. Meldžiame visus lietuvius ir 
lietuvaites, vietinius ir iš aplinkinių 
miestelių atsilankyti ant to gra
žaus mus vakarėlio ir smagiai pra
lėkti laiką. įžanga tik 15 c.

L. S. S. KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS.
Tokio da neikad Wilkes-Barre ne

buvo. I bus vaidinama ”PIASTŲ 
DUKTĖ” iš lietuvių nuotikių apie 
1282 m. II Rusijos Revoliucija 1905 m. 
III Mergina lietuviškuose rūbuose ap
sakys apie lietuvių dailės parodą Vil
niuje. Pamarginimai: daines ir mo
nologai su iliustracijomis. Persta
tymas atsibus 18 d. vasario (Feb.), 
1912 m., J. Kunsos svetainėje, 243 E. 
Market st., Wilkes-Barre, Pa. Prasi
dės 7 vai. vakare. įžanga 25 c.

Širdingai užkviečia KOMITETAS.

Paj ieškojimai

Pajieškau Jono Šakuno ir Jono čen- 
i čiuko, Papilės parapijos, Kauno gub., 
Dubrių sodos. Turiu svarbų reikalą 

; meldžiu jų pačių atsišaukt arba kas 
i apie juos žino meldžiu pranešt šiuo 
adresu:

Stanislovas Šakunas,
i 40 Easton avė., Hyde Park, Mass.

Pajieškau savo vyro Miko Jodaičio, 
Suvalkų g. Jis nuo manęs pabėgo iš- 
siveždamas mano laikrodėlį, retežėlį, 
špilkas ir žiedus — $200 vertės. Jis 
išrodo linksmas, augštas, geltoni 
plaukai, ilgi ūsai, smaila nosis, 28 
metų amžiaus. Išsiduoda jis esąs 
mokintu, yra tarnavęs Amerikos ka- 
riumenėj. Kalba lietuviškai, rusiš
kai, lenkiškai, angliškai ir žydiškai. 
Teiksitės man duot žinią šiuo adresu: 

Karolina Jodaitienė, '
310 Water st., Brooklyn, N. Y.

I
Pajieškau merginos apsivedimui 

nuo 18 iki 26 metų, ne senesnės ir turi 
būt su pinigais. Aš pasirengęs prie 
biznio. Merginos, kurios nori susipa
žint su manim arčiau, meldžiu atsi- 

i šaukt per laišką ant šio adreso:
J. žajankauskas, [7]

308 N. Tremont st., Kewanee, III.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
turi būt laisvų pažiūrų ir mylinti 
mokslą. Norinti plačiau susipažinti 
meldžiu atsikreipt šiuo adresu: 

J. š ilca, |
P. O. box 217, Larksville, Pa.

[7] į
Pajieškau pusbrolį Joną Lėkštutį, 

Kauno gub., Telšių pav., Padavonių 
sodos. Antri metai kaip Amerikoj. 
Pirma gyveno Witherbee, N. Y.; jei

gu kas žinotų, meldžiu pranešti šiuo 
antrašu:

J. Chernauskas,
P. O. box 243, Aurora, III.

Pajieškau brolį Juozapą Drakšą, 
, Kauno gub., Telšių pav., Žarėnų pa
rapijos, Keturakių kaimo. 12 metai 
kaip Amerikoj; pirmiau gyveno Chi-, 
cago, III., dabar nežinau kur. Tu
riu labai svarbų reikalą; meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

Kazimieras Drakšas,
33 Congress st., Rumford, Me.

X
Pajieškau draugų: Justino Micke

vičiaus, Suvainių kaimo; 
Kilkoko Jutkonių kaimo ir 
rio Smilgių kaimo. Visi 
gub., Ukmergės pavieto,
valsčiaus. Pirmiau gyveno 
burg, Pa., dabar nežinau kur. 
svarbų reikalą.

Frank Alešunas,
P. O. box 656, Lisbon Falls, Me.

Danieliaus 
Petro ške- 
iš Kauno 

Kupiškio 
Pitts- 
Turiu

Farmos! Farmos!
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 
VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę 105 
lietuviai farmeriai farmas, Mason a- 
pielinkėj turiu ant pardavimo

GYVENAMŲ FARMŲ 
su budinkais. sodais ir kai-kuriais į- 
rankiais. Žemė maišyta molis su smė
liu ir juodžeme. Turiu taipgi daugy
bę geros bet neišdirbtos žemės Lake 
County, parsiduoda pigiai ir ant 
lengvu išmokesčiu. Norintieji pla
čiau sužinoti galite gaut lietuviškoj 
kalboj informacijų knygelę ir maną 
dovanai. [13-2]

ANTON KIEDIS.
Lake Co., Peacock. Mielu

Pajieškau Prano Kukio, Vilniaus ■ 
gub., Trakių pav., Valkininkų vols., I 
Giniunų sod. Pirma gyveno Bengor, |

NAMINE MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta)
Vaiką draugas arba kaip mokinas 

skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas Budas mokintis rašyti b« 

mokytojo.......................................... 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, 

su paveikslais (apdaryta) ....
Pinigus siųskit per Money 

šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS,
BOX 62, NEW YORK

.. 35c.
OrH<»r 
[16-2]

CITY.

X
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IIITMADIOTII/’A kokis jis biaurusJ Aš1 padaviau skelbėjai ištrinkti
jį, o ji iškrakmolijo.”

Svarbi priežastis.

Ji:
Kodėl jus negalite apsivest 
su dirbtuvės mergina?

Jis: — Juk jus žinote, kad 
ji visada ateis prašyt atly
ginimo.

Tai neteisinga.

Kitam atiduos.

Motina: — Taip, Rober- 
tėli, šitas kūdikis buvo Ka
lėdų dovana nuo aniuolų.

Robertas (4 metų):—Ge- 
_ :  -—~
-----------7---------------------- z u j.—

• ••• J* • x □

Taip, Rober-

Neklydo.
Vežikas: — Pasitraukite rai, mama, jeigu męs padė- 

iš kelio, nes aš kunigą vežu, j sim jį ir nevartosime jo, tad 
męs galėsim dovanot jį kam 
nors kitam per kitas 
das.

Persipra-Praeivis:
sau, aš dėl piemens neduodu 
kelio.
Vežikas:—Ar tamistos gal

voj kas maišos, kad taip kal
bate ant dvasiško tėvelio.

Praeivis:

Kalė-

i

I

Nesimaišo, 
tik teisybę sakau; pereitą 
savaitę jis pats sakė per sa
vo pamokslą, jog jis yra pie
muo, o kurie buvo bažnyčioj, 
tai jo avelės ir jis turi jas 
ganyti, kad neišklystų iš ke
lio. V. A. Z—kas.

I

Netiki.

aš tikiu advoka- 
kalbėjo mažas žmo- 
„Ne, tamista, aš ne-

„Ar 
tams?” 
giukas. 
tikiu.”

„Kodėl ne?” klausia jo 
draugas.

„Kadangi advokatas ne
pasako tiesiai to, ką jis ma- 

i no,„ aiškino žmogiukas. 
„Jis sumaišo dalykus pana
šiai. Daleiskim, jis nori pa
sakyti, kad iš dviejų ir dvie- 
jų pasidaro keturi ir jis 
pradės: „Jeigu šita priimta 
aritmetikos tiesa, žinoma, 
kaipo sudėjimas, męs nori
me prieit prie sumos, pasi
darančios iš dviejų sudėtų 
su dviem, męs turime at
rasti — ir tai tikrinu pilnai 
nebijodamas jokio priešgi- 
niavimo — aš atkartoju, 
męs turime atrast pagal tą 
priimtą aritmetikos formu- 
lą, kurią viršuj minėjau—ir 
jus žinote, aš imu visą atsa
komybę už tą sakinį, kurį 
aš čia turiu ištarti — kad 
suma dviejų, duotoji pridėt 
prie kitų dviejų, padarys n

„Ne,” užbaigė žmogiu
kas šaltai; „aš netikiu 
vokatams.”

Kunigas su davatka.
Davatka: — Dvasiškas tė

veli, meldžiu paaiškint, iš 
kur imate šv. vandenėlį, kad 
tiek daug turite. Ateina šv. 
Velykėlės, tai visi gauna net 
namo parsinešti ir atsigerti, 
o kaip turėjote, taip ir turi
te šv. vandenėlio. Gal iš 
upės Jordano teka šv. van
denėlis, nes tenai Viešpats 
Jėzus Kristus buvo apkrikš
tytas, o per tai, gal, šven
tas?

Kunigas: — Vandenį męs 
gauname iš šulinio, o šventi
nam su druska: imam trimi 
pirštais druską ir pilam 
vandenin, kalbėdami malde
lę. Tokiu budu lieka šven
tas.

Davatka: — Dvasiškas tė- keturius.
veli, aš labai klydau, many
dama, kad tai Pono Jėzusė- 
lio prakaitas išlietas upėj 
Jordano, o iš ten atsiunčia, 
šv. Tėvas visiems kunigė
liams.

Kunigas:— Kad boba, tai 
vis boba, da ir to nesupran
ta.

Davatka: — Gerai, dva
siškas tėveli, meldžiu išmo-

nLo’juodos dvasioj 
..... i kiekvienam geram 
žmogui šnibžda nuolatos į 
ausį, norėdama jį prapul- 
dinti? Ji vadinasi 
nias!

žmogus: — Velnias! 
niekur jo nemačiau... 
man nieko į ausį nešnibžda. 
Bet malonėkite man pa
aiškint, kaip velnias išrodo 
ir iš kur jis atsirado? Gal 
kur sutiksiu... kad žino- v* ciau.

Kapitonas: — Kaip vel
nias išrodo, kitą kartą aš 
tamistai parodysiu jo pa
veikslą. Iš kur jisai atsira
do, tai trumpai tamistai pa- 
aiškįsiu: Kada Dievas su
tvėrė pasaulį, sutvėrė ir 
aniuolų chorus danguose. 
Didelis skaitlius aniuolų pa
sipriešino prieš Dievą ir 
tapo išmesti iš dangaus, 
peklon. Dievas juos prami
nė velniais. Jie pekloje 
degs per amžių amžius...

žmogus:
Aš biskį tamistą pertrauk-

kia kalbėt pilant druską i 
vandenį, tuomet aš pati mo
kėsiu padaryti švento van
denėlio, o kaip turėsiu daug 
vandenėlio, tai tuomet tik 
gersiu ir gersiu, ir namelius 
pašventįsiu, laukelius ir vis
ką ,kas tik bus nešventintas 
arba ką velnias apstos. Die
vulėli, kaip bus gerai!

Kunigas: — Ach! tu miela 
davatkėle, tai tu nori mano 
mašnelei užkenkti: paskui 
pas mane niekas neis, kad 
pašventinčiau!

V. A. Z—kas.—
Tamsoj nenori valgyt.
Restauranto lankytojas: 

„Tarne, aš noriu, kad tu pa
sakytum gaspadoriui, kad 
padarytų čionai biskį švie
siau; čia taip tamsu, kad 
aš negaliu pasakyt,katrą aš 
valgau, ar skudurą ar špil
kų popierą.”

ad-

šunį iškrakmolijo.

„Kas pasidarė su 
giu?”

Sar-

■

Salaveišių kapitonas 

žmogus.

Kapitonas: — Ar tu 
liuosas?

Žmogus: — Nuo ko?
Kapitonas: — Argi 

mista nesupranti ? Ar

ir

esi

ta- 
esi

vėl-

Aš 
jis

Atleiskite.

Kitas anks

I

I

f

/

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

SKAITYTOJU ATIDAI.

dohn E. noian

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., NewHaven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visokį patarimai velaui.

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

: Valandos:
: Nuo 12-2 dieną ir ano 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki S vai. po pietą.

•i

KELEIVIS

Mat, jie

tų malonu, kad kiekvienam | 
mieste įgytume po vieną-ki- 
tą ištikimą korespondentą. 
Malonėtume, kad ir Jus bū
tumėt tokiu. Tuomet drą
siau talpintume jų žinias. 
Apie kun. Valaičio agentu-

siu. Pasakykit man, dėlko 
jie kėlė maištą danguje? 
Ko gi jie reikalavo?

Kapitonas:
norėjo lygybės: būti lygiais!
su Dievu.

Žmogus: — Aha! Bet kas
gi galėjo juos sukurstyti rą neužsimoka garsint, nes 
tuos aniuolus prieš Dievą, visi kunigai panašiai daro. 
Juk pagal tamistos išvedi
mą pasirodo, kad da tuomet 
velnių nebuvo.

Kapitonas: — Hm... Ta
mista gudrus... aš suprantu. 
Tamistai nieko nereikia. 
Eik iš musų bažnyčios! 
Mums tokių nereikia.

šilelis.

Kaip pasidaryt gražiu ir 

gyvu.

Jei norite, kad jūsų plau
kai butų garbiniuoti, tai pa
laikykite galvą ugnije bent 
porą minutų.

Dėl veidų raudonumo su
valgykite pusę kvortos krė- 
nų.

Dėl gyvumo paimkite į 
ranką karštą geležį, tuomet 
tiek imsit šokinėt, kad ir 
senu būdamas išrodysit gy
vu.

Dėl tiesumo prisiriškite 
jrie kaklo girnų akmenį ir 
atsverkite juo galvą į už
pakalį.

Redakcijos atsakymai.
J. Martinaičiui. — Kores

pondencijų turime tiek 
daug, kad tik svarbesnes 
galime sunaudoti, o apie 
kelių merginų surengtą ba
lių neužsimoka garsinti.

J. Martinkaičiui. — Apie 
tai jau tilpo kito korespon
dento žinia.

S. Balčiūnui. — Ką nors 
svarbesnio rašvkite. Žinu- 
tė silpna.

V. V. šventakupriui. — 
Tai paprastas apsireiški
mas tarp lietuvių. Juk kiek
vienam mieste jie į kelias 
srioves pasiskirsto. Gaila 
vietos laikraštij aprašinėji
mui jų tokio pasiskirstymo. į 
Rašykit ką nors svarbesnio, 
nes rašote gerai.

Parapijonui ir Karštam 
katalikui. — Jau buvo šis- 
tas rašyta apie Lietuvių 
Mokslo Draugystę Pitts- 
burge, todėl nenorime at
kartot, o kapucinas — juk 
visur jis pasirodo kapuci
nu.

A. M. Virbaliui. — Kores
pondencija apie merginų 
laižymąsi prie kareivių ves
tuvėse netilps, nes ji neturi 
visuomeniškos vertės, o lie
tuviškos merginos tankiai 
taip kvailai pasielgia.

J. R. Pušikiui. — Jei ne
buvo tamistai atsakyta ir 
žinutė netilpo, tai reiškia, 
kad męs jos negavome, nes 

Į visiems atsakome, kurių 
raštai netilpsta.

F. Mažamoksliui. — La
bai esame Jums dėkingi už 
žinią, tik gaila, kad apie tai 
pirmiau kitas pranešė ir 
Jūsų žinios negalime sunau
dot. Kaslink vardų netal- 
pinimo, tai ištikro, kartais 
tyčia išbraukiame, kad ne
liktų ypata įžeista, kadangi 
daugelis korespondentų 
tankiai neteisingai įžeidžia 
ypatas ir męs turėtume at
sakyt prieš įstatymus. Bu-

i

----- &— r--------- 
kadangi bedievių jau visur 
vra.v

A. Varnui.
čiau apie tai parašė.

A. B., Worcester. — Be 

adreso gautus raštus me
tam į gurbą, jei jie nėra 
svarbus.

AMERIKOS LIETUVIU

KALENDORIUS
1912 METAMS, sutaisy

tas J. Ugaudo, jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas visuo
se knygynuose, o taipgi ir 
„Keleivio” Redakcijoj. Kai
na 25 c. Kalendorius pa
puoštas gražioms iliustraci
joms, turinys naudingas ir 
vertėtų jį kiekvienai šeimy
nai nusipirkti.

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

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

„Kel.” Administracija.

• ’ ►
Į Telephone So. Boston. 845 M. j į
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TeL JCanal 2118.
DAKTARAS A. YUŠKA 

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

Gydo visokias ligas Vyrą, Mote
rų ir Vaiku. Gyvenimas ir ofisas: 
1749 S. Halsted st., kertė 18-tos, 

CHICAGO, ILL.

įdėk į kiekvieną langutį kokias 
nors skaitlines nuo 11 iki 19, taip kad 
pridėjus kiekvieną pusę išeitų 45. Skait
linės netur atsikartoti.

Kas prisius mums teisingą išri
šimą, kiekvienam duosime gražius 4 lo
tus, esančius parankioj vietoj ant LONG 
ISLAND, kurių tikra kaina yra 8189., 
o męs jums atiduosime už 899. Jei jus 
norite tai laimėti, rašykite tuojaus, nes 
tokių lotų jau nedaug teliko. Reikalau
dami mapų arba informacijų, o taipgi ir 
su atsakymais kreipkitės -šiuo adresu:

j ABBEY REAl. ESTATE COMPANY, 
| No. 59 Park Row, Dept. 2, Room 1012,

NEW YORK C1TY.

■ ... •

BHgdiiifefešaŠSif. __________

TEISINGIAUSIA IR GERlAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulyj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. S1HLAUSKA8.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Breadway> S* Bestos, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
mgs per ezpresą gyduoles prisiųsim

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavą skrybėlių nė dre- 

sią, nes tokios tik sugadina jūsų iš- 
veizdą ir figūrą. Ateikit pas mane 
aš padarysiu kuopuikiausias dresias 
ar tai paprastas ar šliubines, ir pada
rau gražias skrybėles. Kalbu lenkiš
kai ir angliškai.

Mrs. K. NOOL,

328 E. st., So. Boston, Mass.

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

Nuo ko priklauso žmonių 
-------- nuotikiai.--------

Knygelėj aiškinama materijalisliš- 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 1OC.
L. 8. S. kuopoms extr* nuošimtis.

Gaunamos lik pas vertėja. Gali
ma prisiėst ir štami>oms.

A. J. KAKALIUS,
1607 N. Ashland avė, Cliicago, 111.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

VVOMENS MEDICAL CALLEG
Baltimore, M d.

Pasekmingai atlieka savo darbą 
palago, teipgi suteikia visokias 
das moterų ligose parūpina gydu >les

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, M

MOKYKLA ŠOKIŲ.

Valz, two 
step, buck & 
wing, buck 
skirt ir kitus. 
Iš viso 95 šo
kius.

PROF. JULIUS S.
2124 S. Halsted st.. Chicago.

gydytojas. Dr. Ignotas Stankus M. D
pabaigęsdaktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 
jr baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakta
riškoj mokykloj New ¥ork Poat-Graduate MEDICAL 
SCHOOL A HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr 
IO. STANKUS?per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapohs. Ind . kur turčjo didelę praktiką gydyme įvairių 

įč' ligų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbutį ir:

VISUS PAS SAVU
Jeigu sergi, ar Kenkia kas sveikatai, s^uvoi Kieipkis pas manę ypatiškai arba 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir *•••..— 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusiu Kad
esu pabaigęs didesnį daktariška mokslą ir galiu _ Kiti daktarai
svetimtaučiai.

^sr- apsiimu pasekmingai išgydyti ligas
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso

kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokių spuogų. dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu^ 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingųYr neregu- 
lanškų mėnesinių,.baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai regai pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. ‘ Darau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija repturą, už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai, tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savi j. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate "Amerikon Anglijoj. Kanadoj ar knose šalise.

Atsilankantiems ypadškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
LIGONBUTĮ. Biednus gydau DOVANAI.Dr. notas Stankus M. D. PHILADELPHIA, PA.

Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedėliotai no 1 ik 5 vakare-

v

Padiek a vo> es daktaru ignotl starku
Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 

niera geresniu daktaro, kaip Dr. I. Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgy 
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carkon Stręet Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui už išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pas 
Dr. Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zniudzen. Salėm, Mass. 57 Pingree Strret.

*■ John Akuotaitis Montreal Que Canala. rašo: Meilutis gyly tojau:-Š-šta diena kaip gavau nuo 
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėkavou Tamstai iš džiaugsmo d3 tik pu
sę Ii karstu sunaudojau^)et jau visas sus’iprėjau ir baigiu gyti Daug>ap neturu ką rašyti Y»es jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos Ta įkiri liga, kuri tatpdaug prikankino mane -r kurią kiti daktarai 
laikė už neišgydoma, dabar jau ha įgia gyti. Actų Tamstoms už pivų ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs į mano namus 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sireet Philadelpaia, Pa.
IAMES FAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ..Manęs niekas negalėjo išgydvti nuo 
bžsisenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdulėmis ‘kuriat 
>mano akių savo aptiekoje sutaisė, manę į trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis 
•e daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pametėt nodieją išsigydyti.

Keleivio” Agentūra
Po Kaucija irPriež ūra 3Iassachusetts Bankų Komisoriaus

Laivakortės į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančias apsaugotam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

Pinigus siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajaas Sudžia (Justice of the Peace) ir 
Rejentas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:
28 W. Cr-jadway 
So. Boston. Mass. J“KELEIVIO” AGENTŪRA



7KELEIVIS

Lietuviška Banka

TV xx t ii e
BOSTON, MASS

92 SALĖM STREET.

Kapitalas ir kaucija fiimos $50,000.00

? - Slia j} i r* o Co.
PROVIDENCE, R-1. j SALĖM. MASS.

MA RKET SQUARE | 213 DERBY STREET.

LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokejimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

I GERIAUSIAS

Plungė, Kauno gub. Gal 
manot, skatitytojai, kad tik 
pas jus visokių atsitikimų 
yra, kuriuos galima parašy
ti į laikraštį. 0! atsitikimų 
ir pas mus yra. Štai perei
tais metais pas mus viena 
moteris pasmaugė savo vy
rą. Paėmė už „kaklaraiš
čių” ir pasmaugė! Už tai 

, moteris buvo suareštuota, 
bet užstačius 100 rublių bu
vo paleista. Užsmaugtąjį 
klebonas neleido į šventin
tus kapus ladoti nė ”po dū
šių” pazvanyti.

Nusišovė Plungės gydy
tojas Rubežėvičius. Jį la
bai gražiai palaidojo su vi
sa iškilme, su pamokslu.
Sako žmonės, buk jis pali-i 
kęs nemažai pinigų ”ant 
Plungės bažnyčios” ir ant 
„žydų siūlės” 300 rublių. 
Bepiga tokiam ir nusišovus.

Plungiškis.

Alotai, Kauno gub. Uk
mergės apsk. Pas mus vie
nas tėvas norėjo supiaustvt 
savo dukterį, bet jam pasi
sekė perplauti tik veidą, už 
ką jį policija suėmė, įkišo į 
kalėjimą ir laikė per visas 
kalėdų šventes. Tas žvėris- 
tėvas turi vedęs jau 3-čią 
pačią; tad pirmosios pačios 
vaikų neužkenčia ir visaip 
kankina. Ak tamsioji be- 
širdvstė!

ino Gintauto bažnyčioje ne-1 pasportus į ušsienį 30,000r. 
buvo. Tai Rodunės deko-^Kryžiokų ežeras (12 var- 
nato prižiūrėtojas, kur to-fstų nuo Vilniaus). Alena 
kie trukšmai bažnyčiose ne- Bobrovskienė, to ežero ša
be naujiena. vininkė, kreipėsi į valdžią

r, . * T a j 1 atsiųsti žmonių to ežero du-
Pabauda. Juozas And- , . ... m. ... TZ gno tyrinėti. Tame ežere,nuskevicia, • Kauno p“"

Rumšiškio valse., valstietis | -- - - -• -
nubaustas Kauno guberna
toriaus 25 rb. už tai, jog ne
pranešė valdžiai apie apsi
lankymą jo namuose Petro 
Kaminskio, besislapstančio 
nuo kariumenės tarnavimo. 
Kauno gub-rius, bausda
mas, rėmėsi 1910 m. lapkri
čio 15 įsakymu.

Panevėžyje ketinama e- 
lektrika apšviesti gatves, 
tuo tikslu padarytas nutari
mas su Kauno pirkliu Robi- 
noviču.

Marijampolė. Gabijos 
draugija. Marijampolėje 
nuo gruodžio 16 (29) d. yra 
užregistruota muzikos-lite- 
raturos-dramų ir dailės 
draugija vardu ”Gabija.” 
Draugijos tikslas: užlaiky
mas lietuvių tautos dailės 
tvarinių ir paminklų ir pla
tinimas bei lavinimas dailės 
meno tarp vietinių gyvento
jų. Tam tikslui draugja ža
da užlaikvt nuolatinius —v 
chorą, orchestrą, dramatiš
kąją trupą, biblioteką ir 
skaityklą; žada taisyt kon
certus, spektaklius, vaka
rus; rinkti dainas, žaidi
mus, šokius ir kt. žmonių 
tvarinius; žada taisyt mu- 
zejų ir tt. Metinis nario 
mokestis 2 rub.

I

Į sako, 1812 metais Napoleo- 
jnas liepęs nuskandinti daug 
i armotų, ginklų, ivairių 
brangių daiktų ir net pini- 

■ gų. 1910 m. buvo mėginę 
inkaru užkabinti ką nors e- 
žero dugne ir tikrai buvo 

| užkabinę kokį tai sunkų 
metalinį daiktą, bet betrau
kiant virvė truko, ir sunku- 

1 mas paliko vandenij. 
į („Lietuvos žinios.”)

Aliotietė.
Salantai. Telšių apskri

čio. Į Salantus atvažiavo 
Kalnelio kunigo gaspado- 
rius, gerai įkaušęs pradėjo 
prie visų žmonių bartis ir ė- 
mė mušties. Nors nieko ne
užmušė nė nesužeidė, bet 
visgi toks jo pasielgimas 
žmones papiktino. Kunigo 
gaspadorius turi visiems 
gerą pavyzdį rodyti.

Rymšė, Kauno gub. Mu
sų klebonas taip nutuko, 
kad vos tik gali apsisukti. 
Negali kaip reikia atlikti 
savo bažnytinių pereigų. 
Bet kito kunigo neapsiima 
prie bažnyčios laikyti. 0 
žmonėms iš to daug nesma
gumų: nė spaviednės gali 
savo laiku prieiti, nė ką ki
tą padaryti. Prie musų kle
bono galima prilyginti lie
tuvių patarlę: ”Kai mar-i 
gius ant šieno kupetos gulė
damas — nė pats ėda, nė ki
tam duoda.”

Žvirblis.
Eišiškės, (Vilniaus gub.) 

„Viltis” savo 150 numerije 
rašo apie vėl atsitikusį tru-| 
kšmą Eišiškės bažnyčioje 
laike lietuviškų pamokslų. 
Atvažiavęs iš Dišnos ka- 
mendorius Gumbaragis vos 
tik pradėjo po sumos sakyti 
pamokslą, kaip lenkai ėmė 
giedoti, šaukti, rėkti: nerei
kia, nereikia lietuviškų pa
mokslų !..

Kunigas, matydamas, 
kad nieko nebusią, nulipo 
nuo sakyklos ir išėjo iš baž
nyčios.

. Per visą laiką džiako-

■v •

■v •

> Pilviškiai, (Suval. gub.)
• Sausio 8 (21) d.vyresnysis 
' sargybinis suėmė Petrą
■ Strimaiti. Pastarasis ga-
• ves krasoje kelias knygutes 
: ir pasirodęs kokiam tai vai-
■ kinui. To ir tereikėjo. Pa- 
11 matęs vyresnysis sargybi

nis ir suėmė. Ant rytojaus 
' išvežė j Marijampolę. N. Ž.

Faunas. Kauniškės mo-
■ ’eris imasi tverti vartotojų 
j draugiją. K. Jerzvkevičai- 
i 'ė, '"Saulės” buhalterijos 
: kursų užveizdėtoja, didelė 
i vartotojų draugijų šalinin
kė, yra, matyt, to sumany
mo vykintoja. Šitoji kauni
škė dr-ja ketina vadintis 
„Gražybė” ir pirm, negu 

j bus atidaryta, K. Jerzyke- 
vičaitė žada padaryti tris 
paskaitas įvairiose Kauno 

I dalyse. Paskaitose ketina 
ji aiškinti: 1) apskritai apie 
draugijas; 2) ape vartotojų 
draugijų gyvenimą ušsieni- 
je ir 3) apie vartotojų drau
gijas musų krašte — 

i voje. Už įsirašymą 
žybės” dr-jon paskirta imti 
po 50 kap., pajus gi neša 10 
rub., įmokėti galima dali
mis ; nariai gali būt ir vyrai 
ir moterįs lygiomis sąlygo
mis, turbut ir teisėmis. Val
džios leidimas jau gautas. 
Turime sveikinti mus mote
ris, tokį sąvarankišką žink- 
snį darančias, ir linkėti, kad 
ištikrųjų tas žinksnis butų 
savarankiškas. „

Pelnas iš pasportų. .1911 
m. Kauno gub. išmokėjo už

C?

Lietu-
”Gra-

antrašo, ar stokos pinigų; 
męs visi pečius surėmę ga
lėtume tuos nelaiminguo
sius sulaikyti nuo grąžini
mo, užlaikydami ”kasle- 
garnėje” žmogų, kuris per
taisytų antrašus ir aprū
pintų viskuom, kas reika
linga prie išėmimo, o męs 
turėtume kuom užlaikyti

• sulaikytą imigrantą pakol 
^surandame darbą ir išleis
tų ; tas pas kitas tautas jau 
seniai yra daroma.

Taigi, malonus vientau
čiai, kviečiam būtinai prisi
dėti prie taip svarbaus ir 
naudingo darbo, ne tik su 
aukomis, bet ir su įmokėji- 
mu po 10 ar 20 centų ant | 
metų nuo nario. Tos drau
gystės jau prisidėjo po 20 
centų nuo nario per metą.: 
Todėl tikime, kad ir iųs ne
atsisakysite ir prisidėsite, 
nes tik tai menkniekis iš
mest žmogui tą 20 centų per 
metą o tai atliktume didelį 
darbą. Tikimės, kad nė vie
nas neatsisakys paaukauti 

j tą menką skatikėlį, su kurio 
Tečiaus čion mus neskai^ j Pa^a._ “t. .™na“,..m"Sy | 

lingas būrelis, negalim ant 
Ellis Island ”kaslegarnėje” 

: (Castle Garden) užlaikyti 
žmogų ir šelpti nelaimin
gus ateivius. Taigi nus

prendėm ątsišaukt į visas
Amerikos lietuviškas drau
gystes, partijas, kuopas ir 
parapijas, reikalaudami pa
ramos. Nes šitas dalykas 
ne tik mus, vietinius, apei
na, bet jis turi apeiti visus, 
abelnai imant Amerikos lie
tuvius. Dabar prie apsun
kintos ateivystės labai 

i daug būna gražinamų at
gal, o ypač musų vientau
čių, už kuriuos niekas neuž

stoja. O jau tą galite kiek
vienas sau persistatyti, ką j 
tie žmonės nukenčia. Išvi-! 

i loja visus jų-pinigus agen
tai, o laivų kompanijos su
grąžinę paleidžia be pinigų 
ir drabužių.

Jus matote laikraščiuose 
pranešimus, kad tokių ne- > 

' laimingų musų vientaučių' 
būna grąžinamų nuo 10 iki. 
20 kas sąvaitė. Kartais bu-' 
na grąžinami tik dėl menko! 
dalyko: truputi klaidingo •

i

I

Atsišaukimas in 
draugystes.

Gerbiami vientaučai! Jau 
laikas, ir didelis laikas, 
šelpti musų ateivius. Tam 
tikslui New Yorko, Brook- 
lyno ir Maspetho Draugys
tės birželio mėn. laikytoj 
konferencijoj išrinko Imi
grantų Šelpimo Komitetą.

I

‘broliui ir sesutei nušluosty- 
j sim ašaras.

Minėtos draugystės išrin
ko komitetą iš šiek ypatų: 
pirmininką, raštininką, iž
do raštininką ir iždininką, 

i ir iš šešių narių kontrolės 
komisiją, be kurios žinios 
negali būt išduodamas nė 
vienas centas. Iždininkas 
yra po kaucija $1,000, taigi 
užsitikėkit pilnai. Šis ko- 
laik, pakol susitvarkys, pas
kui draugystės, įmokėju- 

; sios po 20 centų nuo nario •' 
kas metai, turės tiesą iš
rinkti kitą komitetą.

Pinigus siųskite ant šio 
antrašo: J. Jukelis, 307 W. j 

130th st., New York, N. Y.
Money Orderį išpirkit ant •' 

šito vardo: V. Daunora, 229 • 
Bedford ave.,Brookyn, N.Y.

Nutarimus siųskite ant 
šio antrašo: S. Jankauskas, 

J 350 Newark st., Hoboken, 
N. J.

Imigrantų Šelp. Kom. 
St. Jankauskas, pirm. 
J. A. Kavaliauskas, rast. 
V. J. Daunora, iždinin. 
J. Jukelis, iždo rašt.

I
I

į

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokią varginimą ir numeta nuo savęs ligas, 
yvairią skaudėjimą naštą.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonią apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir 
džiaugsmą, išgydant sergančius-nesveikus. sugrąžinant 
gerą sveikatątą. tą brangiausią žmogaus turtą. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jąsą liekarstą buvo te i p bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugą rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs .Tąsą Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tukstanfcį kartą dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos. visada rėdysiu kreiptis prie Jąs.

Su guodone A. KARANAUSKAS. Box 233, Seelyviile, Ind.

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai ’!-gęs sunkia vyriška 

liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gerą sveikatr naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPENE. ii Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metu* skau
dėjimu galvos, koją, vidurią. pūslės, ir baltąją tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata i r dėka voja Philadelphios M. Klinikui. kurio tikros liekarstos ir tobula* daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio Ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvada daugybes naujų 

liekarstų, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių nekarštų negalima gauti. Čio

nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.
JEIGU negali pribut asabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini

mas. reikalinga* liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipuž*ise- 
nėjusių. kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, 
Siuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St-, Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliotus nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarai* nuo 8 iki 8 U tarai keis ir Pėtnyčiomis.

Profesorius medicinos

LieMszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St
Boston, olass. 

Visokias ligas gy 
nau pas ktningia- 
u»:ai. Ateikit t le
siok pas mane 1 
tropais į virių tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Ricussoaf

ICC
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H 
a
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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 tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

453 Broadway So. Boston, Mass

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington st., 

BOSTON, -..............MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud- Davalga ir 

F. S. Šimanckis,

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras daugelį visokių daiktu. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka u-tą procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogc prisiųskite 2c markę ant adreso:
Geo. a. PUPAUSKY & G

£342 30. UEAV1TT ST. CHICAGO. IU..

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, 111., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, koičikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių iitarų. Monų knygų, istoriškų ir rnal- z 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano
Dideli Katalogų Dylcai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 

1 tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K Wilkewich,
S2.2S So. Halsted St. Oept. K. Chicago, III

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRICE 

Siuvu visokius 

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

Kiekvieham pritaikau pagal jo norą ir pasiu
vu pagal naujausią madą. Išplaunu, išvalau, 
išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir mote
riškus rubus.

Darbą gvarantuoju.
Iš toliau atvažiavusiems apmokim keliones 

lėšas tik ne viršaus . 00

JULIUS SUKANTIS
889 CAMCRIDGE ST E. CAMBRIDGE, MASS.

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt. Padek* Jonės iitirto*. teisingo*I
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19 sausio, t. y. panedėlije, 
So. Bostono Lietuviai turės 
progą pamatyti Rusijos ca
rą Mikę ir artimesnius jo 
sėbrus perstatyme ”Stolypi- 
no Užmušimas,” kurį 60 L. 
S. S. kuopa statys ant scenos 
Dahlgren salėje, ant kampo 
E. ir Silver gatvių. Persta-’ 
tymas prasidės nuo 8 valan
dos.

Kaip skaitytojai atsime
na, Stolypinas buvo užmuš
tas teatre, laike perstaty
mo. Taigi ir čia bus vaidi
nama komedija ” Aukso 
Dievaičiai,” o laike vaidini
mo bus užmuštas perėdytas 
Stolypinas, taip kaip atsiti
ko Kijeve. Prie Stolvpino 
bus caras ir kiti augšti vir
šininkai.

mą. Vienas iš jų pasakė, jog 
socijalizmas yra tai biau- 
riausis melas, kokis tik yra 
kada iš pragaro išėjęs.” 
Socijalizmas, girdi, nori iš
griauti valdžią, uždaryti 
bažnyčas ir sugriauti šei
mynas.

Ištikrujų gi, tai tik tokią 
kalbą galima biauriausiu 
melu pavadinti. Reikia tik 
nuvažiuoti į Lawrence’ą, o 
tenai pasirodys, kas šeimy
nas ardo. Tai kapitalizmas 
su valdžia. i

Nužudytojo elektriškoj 
kėdėj Phelpso našlei ir vai
kams iki šito utarninko su
dėta jau $3,313.84 aukų.

Ta moteris neužilgo pra
dės jau ir džiaugtis...

KNYGOS 
Išleistos kun. V- Dembskio. 
Iš ko kyla melai ......................
Kaip maskolai persek. Lietuvą 
Kaip laidoti numirėlį ..............
Imtynės varguolių su bagočiais 
Ar vyskupas Valančius nėra

viliugis Lietuvos? ...........
Dvynai vagių ..........................
Kankiniai už mokslą ............
Inkvizicija ..............................

Visas šitas knygas galite 
"Keleivio” redakcijoj arba pas 
to ją

Rev. V. Dembakis,
1419 N. Main Ave„ Scranton, Pa.

75c 
10c 
10c. 
10c.

15c
25c

$1.00
$1.25
pauti 

išleis-

KN Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

NDykai
S

1
l

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

Užnuodijamu 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? 6

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, įcgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti ta 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrns 
daiktus, katrus kožnas vyras, .'.'li
nas arba senas, lagotas arba blel-

STATAU NAMUS 
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir mūre padarau at
sakančiai ir 
rius. Kalbu

Ta dykai įranta knyga yra vvertės 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Pereitoj nedėlioj, po No.l 
Wiget st., Bostone, buvo 
lenki] vestuvės. Kaip pas 
lietuvius, taip ir lenkus yra 
lauknis paprotys daužyti 
vestuvėse torielkas. Sve
čias deda dolerį jauniem- 
siems dovanų ir dėdamas su- 
piškina torielką. Ant vestu
vių paprastai atveža veži
mą tam tyčia kuoprasčiau- 
sių torielkų ir visas per tą 
vakarą sudaužo. Taip buvo 
ir šitose vestuvėse. Kol dau
žė torielkas ant stalo, polici
ja vis da žiurėjo, bet kaip 
pradėjo daužyti jie jas vieni 
kitiems ant galvų, policija a- 
pie 20 lenkų areštavo.

Smagu, kada vestuvės taip 
puikiai užsibaigia.

i

Medforde neseniai mirė

Pereitoj pėtnyčioj socija
listai buvo surengę prakal
bas, kad parinkti kiek aukų 
Lawrence’o streikieriams. 
Kalbėjo L. Pruseika, A. An- 
tonov ir S. Michelsonas. ( 

xNors žmonių buvo nedaug
susirinkę, bet sudėta $34.00, generolas Samuel C. Law 
,-Nedėlioj buvo Vytauto rence, ir paliko apie 3 ir pu 
draugystės surengtos pra
kalbos su tuo pačiu tikslu. 
Kalbėjo Antonovas, d-ras 
Matulaitis, Haywood, Mi
chelsonas ir^ienas iš Law- kams, kurių turėjo 9. 
rence’o streikierių. Aukų Į 
surinkta $16 su centais. Au
kavusių nemažiau per 50c, 
užrašinėta ir vardai, kurie 
pagarsinti ant 5-to pusi.

j sę milijonų dolerių. Pusę to 
turto jis paliko pačiai^ o ki
tus išdalijo vaikams ir po 
$5,000 paliko savo darbinin-

Ateinančio j nedėlioj soci
jalistų salėj, 376 Broadway, 
bus viešos diskusijos 7 vai. 

i vakare.
Į i

Smagų mums pranešti, j 
kad pora są vaičių atgal mu- į 
sų viengentis, p. K. Šidlaus
kas, kuris dirbo Daly’o ap-! 
tiekoje, 18 Broadway, pa
baigė aptiekorystės mokslą 
ir išdavė egzaminą.

Šiomis gi dienomis ir ki- | 
tas lietuvis, Jonas Kaspa
ravičius, dirbantis C. Cur- 
tis’o aptiekoj, kampas E ir
Broadway, išdavė egzaminą] 
ant aptiekoriaus.

Taigi So. Bostono lietuviai 
dabar turės vieną savo dak-! 
tarą, F. Matulaitį, kurio ofi
sas randasi po No. 495 ■ 
Broadway, ir du aptieko- 
riu.

Pereitoj subatoj Dorche- 
rije policija areštavo tūlą Al- 
fred McCellan ir merginą Ka- 
tarinąDunn. Juodu buvo ap
svaigę nuo opiumo. Juos 
kaltina opiumo užlaikyme.

328 E. sU 3

greitai. Esu kontrakto- 
visokias kalbas.
A. SUDYMT [10]
fL, So. Boston, Mass.

Parduodu

-----  DU LOTUS-----
Ryitnėj pusėj miesto Springfield, III. 
nepertoli C. P. st. L. Šepių. Ateinan
tį pavasarį žada statyti karų dirbtu
ves. Kadangi sąvininkas išvažiuoja 
į kitą miestą, todėl gali nupirkti už 
lengvą prekę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
1711 E. Matheny avė., Springfield, I1L

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų. 
$33.00

$48.00
$65.00

Dabar plauks iš New Yorko:
Kursks 10 d. vasario (Feb.), 
Lituania 24 vasario (Feb.), 
Birma 9 d. kovo (March), 
K urs k 23 d. kovo (March).

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

VISU DRAUGU ATIDAI!
Gera proga tik ant trum

po laiko. Kas prisius “Mo
ney Order’į” ant $3.00 gaus 
“Vienybe Liennvinku” ant metų ir 
Bibliją priedo vertės $3.00."£

Kreipkitės šiuomi atrašu:

J. AMBROZIEJUS,
209 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

M j
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nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, beverti’ 

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

SIUSK ŠIT* KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, 111.

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

pavardė

NAUJOS KNYGOS: 
„NAUJAUSIOS DAINOS ir EILĖS.’ 
Telpa 80 įvairių dainų. Kaina tik 2»c 
"PASAULIO RATAS.” Astronomiš
kas aprašymas saulinės sistemos. 
Su paveikslėliais. Kaina 25 c.

Reikalavimus ir pinigus siųskit šių. 
adresu:

J. STROPUS, [6-2]
30 W. Broadvay, So. Boston, Mase. į

A
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I žlaiko geriausį

Elių, Vyną, visokius Lekie- 

rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams tai yra musų 

SPECUAL1ŠKUMAS.

366 Second st.,. So. Boston.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA 

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys;

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

A. Yudeico&Co.
3o4 Broadvvay ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.
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Praėjusi panedėlį, 12 va
sario, buvo Lincolno gimimo 
diena; iš tos priežasties lai
kyta daug susirinkimų to 
didvyrio paminėjimui. Buvo 
daug susirinkimų ir bažny
čiose. Paminėdami Lincol- 
ną, kunigai visur beveik 
stengėsi išniekinti socijaliz-

Lietuvos Sūnų d-ja, Cam- 
bridge’uje, matydama kri
tišką padėjimą Lawrence’o 
streikierių, paaukovo iš iž
do $5 ir $5.48 surinko savo 
susirinkime. Paskui išrin
ko aukoms rinkti komitetą, 
į kurį įėjo 5 vyrai: I. Bertu
lis, I. Kazlauskas, R. Griga
liūnas, V. Krikščiūnas ir V. 
Savulionis. Komitetas dar
bavosi visą sąvaitę ir surin
ko $54.67; pridėjus viršmi- 
nėtus, pasidarė $65.15. Prie 
to da surinkta apie 12 žipo- 
nų. Viskas įduota draug su 
aukavusių vardais Bpstono 

■Socijalistų Kliubui, L; Park 
i sq., kuris perduos Lawren- 
j ce’o streikieriams.

V. Plokštys.

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo- 
k teriško didumo.ant J

20 metų auksuotas, 
, su išrašytais dubel- 
r tavais virsais. La 

bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

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

PARDUODU LAIVĄ.
20 pėdų Gasolin mašina 4 arklių sy- 
los. Kas pirks tą laivą išmokysiu ir 
jį valdyt. Prekė $100.00

Platesnių žinių norėdami kreipki
tės šiuo adresu: [5]

ANTANAS LUKOŠIUS,
411 Freeport st., Dorchester, Mass.

DAHLGREN
fI

Parengia 60 L.S.S. kp.. So. BOSTON, MASS., PANEDELYJE,

19 Vasario jFebruaryb 1912 m.
Kampas E ir Silver sts. 

So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai vąkare.

Bus perstatoma juokingiausia komedija “AUKSO DIEVAIČIAI” ir pas
kutinių dienų atsitikimas — ‘‘STOLYP1NO UŽMUŠIMAS”. Los visi ge
resnieji “Žaibo” aktoriai. I’o teatro bus :okiai. Rus kiekvienam duo
dama graži dovana. 3>ldž ame visus gerbibmuosins lietuvius ir lietuves 

. atsilankyti. Vakaras bus labai žingeidus.
' Su pagarba KOMITETAS.

PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiamai visuomenei, 

kad užsiimu visokiais taisymais. Tai
sau Armonikas, Vargonėlius, Laikro
džius (didelius ir mažus), Revolve
rius, sunitavoju visokius auksinius ir 
sidabrinius daiktus, žiedus padidinu 
arba pamažinu. Perku visokius sulū
žusius auksinius daiktus. Jeigu kas 
turit sulūžusio auksinio laikrodėlio lu
kštus arba paauksuoto su gvaranci- 

j ja ant 20 metų tai galite prisiųsti 
kad ir su viduriais, aš užmokėsiu tik
rą prekę. Jeigu kurie norit sutai- 
syt, tad sutaisęs prisiunčiu atgal. Tą 
viską padarau už pigę prekę.. Darbą 
gvarantuoju! [7]

MIKE K. KETURAKIS,
711 Monroe avė., Dunmore, Pa.

i

Russian-Araerican Bertai!.

I

Paimkit
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TeL: Main 3307.
Gyvenimo TeL: Milton 913—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Atlieku visokius reikalus
r"

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

Jeigu jus norite išsiimti savo pi
nigus iš banko Rusijoj arba Austri
joj, arba norit savo pinigus tenai pa
sidėti, kreipkitės į šitą biurą. Męs 
padarysime tai į 4% savaičių.

Pas mus taipgi randasi gerų advo
katų ir padarom visokius dokumen
tus už prieinamą kaina.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

160 N. Fifth avė., Cor Randolf st.,
2-nd Floor, JChicago, III.

PUIKI PROGA
Mįslė iš 75.

skaitlines iš vieno ketur
kampio ir sudekit į kitą taip, kad iš 
kiekvienos pusės sudėjus išeitų 75. 
Atsiųskit atsakymą, o męs nusiūsim 
mums atsakymą, o męs nusiųsim 
jums kredito kvitą ant $100 dėl 4 
gražių lotų, kurie turi 10,000 ketur
kampių pėdų ir guli tik 10 mylių nuo 
New Yorko, ir tik kelios minutos nuo 
stoties. Tikra tų lotų kaina yra $199, 
todėl jums reikės pridėt tiktai $99 
už 4 lotus, jeigu išrišite šitą , mįslę. 
Tuos pinigus užmokama įmokant $7 iš 
kalno, o paskui po $3 kas mėnesį.

Reikalaukite žemlapių ir smulkes
nių žinių Atsakymą reikia siųst ant 
šito adreso:
Lithuanian Catolic, Dep. 2. 
Room 1013, No. 63 Park Row

New York, N. Y.

DIDELES

DOVANOS
AR MOKI ANGLIŠKAI?

Jaigu nemoki, tai išsirašyk

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI
Ta knysa sutaisyta taip, kad ir mažai mokantis skaityti, gali 
Preilai išmokt anglišką kalbą. Yra sudėti reikalingiausi klausi
mai ir atsakymai darbo jiešsant, dirbant fabrikoj. keliaujant, 
nuėjus krautuvėn, ant pačtos, ant stoties, pas dak- 
larą ir tt. Knyga di k tok a, spauda aiški .......................

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Toje knygoje telpa daugelis įvairių deklamacijų: revoliucijonie- 
riškų, darbininkiškų, tautiškų ir humoristiškų (juokingų). Mono
logai naujausi, da niekur negirdėti ir labai juokingi. Tinka 
kiekvienam susirinkimui, prie prakalbų, teatrų, koncertų, vestu
vių ir šiaip pasilinksminimų Didelė knyga, spauda 
aiški, kalba lengva. Tik ka išėjo iš spaudos .. 25c

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką tik 
išleistos .................................................................................. i 5c

DIEVO ŽMOGUS
Labai užimanti pasaka iš gyvenimo. Minėtoj knygelėj 
aiškiai aprašo darbo žmonių padėjimą..............

LYTIŠKOS LIGOS

IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.
Parašė D-ras F. Matulaitis. Tą knygą turėtų perskai 
tyt kiekvienas vyras ir moteris, ypatingai jauniejie .. iOc

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Kas tik yra arba mano būt vaikų tėvu arba motina, kiek
vienas šitą knygelę turėtų perskaityt, nes iš to
turės didelę naudą................     IOc.
Kas prisius dolerinę, tam nusiųsime visas čia 

paminėtas knygeles,
arba

Kas prikalbįs vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisius $2.00, tam nusiųsime visas čia 

paminėtas knygas, kurių tikra kaina $1.10
Tai geriausia dovana kokią męs prirengėm gerbiamiems •■Ke

leivio’’ skaitytojams ir todėl medžiame pasidarbuot “Keleivio” 
labui ir priimt dovaną.

Pinigus geriausiai siųst per “Money Order.” 

Siųsdami pinigus ar laišką visados užrašy
ki t šiaip adresą:

“KELEIVIS”
28 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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