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IS RUSUOS.

Sušalo 167 žmonės.
Šiomis dienomis Sibi

re apie Omską buvo dide
lės pūgos ir neišpasakytas 
šaltis. Daug žmonių suša
lo mirtin, o daugiau likosi 
be ausų ir be kojų. Pietro- 
pavlovske sušalo mirtin 105 
žmonės, Koktopatovake 32, 
o pačiam Omske 31.
Persišovė šnipų viršininkas.

Peterburgas. — Čionai 
persišovė slaptosios polici
jos viršininkas Konstanti- 
nov. Jis buvo pasirengęs 
vesti ir vestuvių dienoj, 
prieš važiuosiant prie šliubo, 
jaunoji atsisakė už jo eiti. 
Konstantinov taip susijudi
no, kad išsitraukęs revolve
rį paleido į save šūvį. Da
bar jis guli ligonbutije pa
vojingai sužeistas.

Vis vienu šnipu mažiau.
Prakalba iš medžio

Ryta. — Vasario 3 d., 
pradėjus eiti iš Provodnin- 
ko darbininkams, vienas ne
pažįstamas įsilipo į medį ir 
pradėjo sakyti prakalbą. 
Apie kalbėtoją susirinko di
delė minia žmonių. Policija 
pamačius atbėgo ir norėjo 
kalbėtoją suimti, bet jis iš
dribo iš medžio ir pasislėpė 
žmonėse

Duonos kepėjų vargai.
Rygos duonos kepėjai 

daugiausia latviai, bet yra 
nemažai ir lietuvių. Kepė
jų padėjimas apgailėtinas: 
Daug dirba, mažai uždirba 
ir turi būt save atsidavę į 
šeimininkų valią. Darbas 
sunkus, valgis prastas, o da 
sunkiau tiems, kurie moki
nasi. Prisieina dirbti nuo 
J2 iki 18 valandų į parą. 
Daugiausia kepyklos yra 
požeminiuose rūsiuose 
(skiepuose), neįeina saulu
tės spinduliai. Tad reikia 
per dienas ir naktis dirbti 
prie žiburio šviesos; oras 
sunkus, dulkėtas, žodžiu sa
kant, visas darbas labai 
kenkiantis sveikatai; pama
tęs kepėją tuojaus pažįsi 
pagal jo išbalusį veidą ir li
gūstą išžiūrą.

Atsitinka tokių vietų, kur 
po sunkiam dienos ir nak
ties darbui, nėr kur dorai 
pasilsėti, reikia toje pačioje 
kepykloje ant miltų maišų 
gulėti, nes kambariukai ma
ži; darbininkų daug — tai 
vieni keliasi, kiti gulasi į tas 
pačias lovas. Prie tokių ap
linkybių, žinoma, negali būt 
nė švaros. Nešvariausiai 
užlaikomos kepyklos dau
giausiai lietuvių laikomos.

Didžios kepyklos moki
niams mofca po 8 — 10 r. į 
mėnesio išmokusiems nųp
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18 _ 30 rb. į mėn. Kartais 41 m g ~ |A |f]Q|in 
nori, kad iš blogų miltų iš- 10 VloUn
kepti gerą duoną. Atsiti
kus sugadintai duonai, išs
kaito iš algos.

Rygoje ;
kepiii draugija 1908 m. in- Ja> ^a^ presbi tari jonų misi 
kurta vardu „Maiscepeju sa- jonierius (Tokis kaip. kapu 
vieniba”, Revelio gatvė, No cmas; L——-------
32, kuri rūpinasi prisirašiu
sių kepėjų reikalais ir jų 

I būvio pagerinimu, tik vėl 
nelaimė, kad lietuvių prie 
tos draugijos mažai prisira
šiusių. O verta prisirašyti.

Baisenybės.
Mieste Tūloje čerkesai sa

vo žiauriais pasielgimais 
sujudino visą miestą ir jo a- 
pielinkes, kas iššaukė net 
vietinės administracijos pa
liepimą neįleisti į miestą 
čerkesų, nes jie paskutiniu 
laiku pradėjo užmušinėti 
žmonės, žaginti mergaites, 
plėšti, vogti, ir t. t. Baisu 
klausyti, ką rašo laikraš
čiai apie Tūlos apielinkės 
aiškindami baisius čerkesų 
darbus.

Trįs mirties bausmės.
Maskvoje pasmerkta mir

tin trįs žmonės už pasikėsi
nimą pabėgti ir užmušimą 
kalėjimo sargo.

Uždarytas klioštorius.
Valdžia paliepė uždaryti 

Caricino klioštorių ir nelei
sti į jį Iliodoro garbintojų.

Kaltinami išteisinti.
Saratovo apielinkėse 1907 

metais buvo apkaltinti felše- 
riai, akušerkos ir felšerai- 
tės už neva tai prigulėjimą 
prie kokios sąjungos, bet 
dabar teismas visus išteisi-' 

I 

no.

Misi j emerius areštuotas.
21 vasario iš Tokijos, Ja- 

vra latviu duon- ponijos miesto telegrafuo- «/ 1 1 • j •• _ • •

"— Red.) amerikonas 
Jurgis Erckmann likęs su
areštuotas už priklausymą į 
suokalbininkų būrį, kurie 
kėsinosi užmušti Korėjos 
general-gubernatorių kuni
gaikštį Teranchi.

Danijos karalius serga.
Iš Kopenhageno 21 vasa

rio praneša, kad karalius Kapitalistų 
... i i.
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Kynai-darbininkai.
Pabaltijos dvarininkai 

dėlei stokos darbininkų nu
tarė išsirašyti iš Kvnijos 
darbininkus, kam gavo ir iš 
valdžios leidimą. Pokol kas 
dabar da išrašys tik 300 šei
mynų kynų-darbininkų.

Dideli sniego pusnynai. 
į Pietų Rusijoje buvo bai- 
Įsųs pusnynai (vėputynai), 
kurie supustė augštus" snie
go kalnus, vietomis net ge
ležinkelio traukiniai nega
lėjo praeiti, tad reikėjo iki 
1000 žmonių sniegui nukasi- 
nėti. Kai kur net žmonės 
sušalo. Išalkę vilkai lau
kuose užpuldinėja gyvus 
žmonės.

Tikrųjų msų baimė.
Viršiausia tikrųjų rusų 

sąjungos valdyba, sausio 5 
d., išsiuntinėjo visiems savo 
skyriams ir organizacijoms 
”gromatas” apreikšdama, 
kad „baisus debesiai iš visų 
pusių grumdžiasi iš vidaus 
ir iš viršaus” ir kviečia vėl 
sutverti tam tikrą juoda
šimčių partiją, kokia buvo 
1905 metuose.

Lawrence. '
sidurė jau net į Washing- reikėtų aukos rinkti, kad 
toną. Darbo biuro prezi- savo artimiems pagelbėti, 
dentas kongrese užklausė 
gubernatoriaus Foso, ant 
kokių tiesų pasiremiant ne
išleista iš Lawrence’o vai
kų. Kongresmanas Ber
geris, socijalistas, kuris 
pats buvo atvažiavęs Law- 
rence’o streiką ištirti, taip
gi pakėlė kongrese triukš
mą dėl žvėriškų pasielgimų 

! su Lawrence’o darbinin- 
kais. Taftas ketina tą klau
simą paduoti į federališkos 
valdžios rankas. Bet var-.
giai varnas varnui akin 
kirs.

Pereitoj sąvaitėj užbaig
ta tardymas Ettoro ir Gio-

žvėriški valdžios pasielgi
mai su streikuojančiais 

Lawrence’o darbininkais.

Praėjusį panedėlį vėl ta
po vienas streikieris per
šautas ir 25 areštu°ta. 
Peršautas turbut mirs. Jį 
peršovė policija. Tą dieną 
daug buvo susirėmimų ir 
keliose vietose policija šau
dė tiesiok į žmones. Kapi
talistų laikraščiai rašo, kad 
pirma pradėjo šaudyt strei- 
kieriai. Bet tas yra melas. 

į laikraščiuose 
visuomet kalti darbininkai, 
jie visuomet užsipuola ant 
kareivių, ant policijos — 
kartais tenai net apgailės- vanitti bylos, 
taujama, kiek ta nabagė 
policija ir nekalti milicnin- 
kai turi nuo streikierių 

.kentėti. Ant tiek begėdiš
kai kapitalistų laikraščiai 
meluoja. Ištikrųjų gi, tai 
apie pusantro šimto strei
kierių yra jau sukeista ir 3 
užmušta, o ’ 

'milicninkų, ant kurių strei- ninku vadovus. 
| kieriai taip ”užsipuola,” nė 
vienas da neužgautas.

Pereitoj subatoj strei- 
i kieriai buvo surengę vėl| 
vieną vaikų* partiją ir nuly- ■ 
dėjo juos ant stoties, iš kur 
jie turėjo būt išsiųsti Phi- 

: ladelphijon, nes tėvai, pa- 
i tįs badaudami, negali jų iš-Į 
maitinti. Iš Philadelphijos 

. tyčia buvo atvažiavęs ir I. 
W. W. unijos komitetas 
tuos vaikus važiuojant pri- į 
žiūrėti; buvo užsakytas 
tam tikras jiems vagonas ir 
išpirkti tikietai, bet atėjus 
prie stoties, policija užstojo 
jiems kelią. Policijos vir- 

I šininkas liepė visiems grįžti 
namo, kitaip jis visus juos 
apkalsiąs. Vienas vaikų 
tėvas atsiliepė: ”Vaikai turi 
eit ant trūkio ir tamista ne
turi tiesą juos stabdyt.” 
”Tuoj aš jums parodysiu,ko
kią aš turiu tiesą!” žiauriai 
atsakė viršininkas. Kada 
trūkis suskambino, duoda
mas ženklą, kad jau eis, mo
tinos su vaikais pradėjo 
grūstis per policistų sieną 
prie traukinio. Prasidėjo 
kova. Vaikai buvo min
džiojami ir moterįs areš
tuojamos. Sugrustos jos į 
automobilių kelis . sy
kius išmetė policistus, ku
rie jas vežė nuovadam Ki
tos vėl šaukė: ”Kur yra ma
no vaikai? Atiduokite man 
vaikus!” Bet daug motinų ir 
iki šiai dienai da savo vaikų 
negavo. Policija juos atė
mė ir išsiuntė ant valstijos 
farmos į prieglaudą. Žmo
nių gi areštuota iš viso 50 
suviršum. Išeina, kad poli
cija varu nori priversti 
streikierių vaikus badauti

Frederikas vėl sunkiai ap
sirgęs. Vos tik jis buvo pas
veikęs nuo pneumonijos, ir 
vėl jam liepta nesikelt nuo 
lovos.

20 atgaleivių sužeista.
Portugalijos atgaleiviai 

vis da nenurimsta. Pedro- 
gao Grande komunoj Es- 
tremeduroj 23 vasario at
galeiviai maršavo gatvė
mis, garbindami popiežių, 
monarchiją ir reikalauda
mi ,kad vietoj prezidento, 
vėl butų karalius. Žanda
rai šaudė į atgaleivių bu

drius, bet tie atsilaikė, kol 
pribuvo republikos kariu- 
menė. 20 atgaleivių sužeis
ta ;tuli mirtinai.

Bombos streike.
Paryžiuj nuo tūlo laiko 

streikuoja vežikai ir auto- 
: mobilių šauferiai. 23 va
sario padėtas dinamitas tū
lose automobilių stotįse ir 
sudaužyta jų nemažai. Di
namitas uždegė nekurias 
daržines. Jis vartotas ten, 
kur savininkai neapsiėmė 
išpildyt darbininkų reikala
vimų.

Ant Balkanų.
24 vasario į Konstantino

polį praneša, kad prie Ser
bijos rubežiaus vakarinėj 
Bulgarijos dali j eina susirė- 

| mimas tarp Bulgarijos re- 
akcijonierių ir Turkijos sar
gybinių. Padėjimas esąs 
serijoziškas ir visos Balka
nų valstybės galinčios sukilt 
prieš Turkiją, ko jau nuo se
niai Turkija galėjo tikėtis.

Iš karės lauko.
Turkija su Italija remia-, 

si jau smarkiau. 24 vasa
rio 3 Italijos kariški laivai 
priplaukė prie Syrijos mies
to Beiruto ir ėmė bombar- 
duot. Sugriauta ir sudegin
ta daugelis namų ir atrasta 
jau 60 negyvų žmonių ir 50 
sužeistų. Beirute yra daug 
svetimžemių, todėl Turkijos 
valdžia da sykį kreipėsi į ki
tas valstybes, kad jos pa
sidarbuotų sustabdymui 
Italijos nuo bombardavimo 
Beiruto ir kitų portų, kur ir 
kitų valstybių reikalai gali 
nukentėti.

Bet riebus musų probaščiai 
: alkaniems matyt, neprijau- v* čia.

Shusteris jau Amerikoj.
W. Morgan Shuster, kuris 

I buvo generališku Persijos 
iždininku ir, Rusijai užsi
spyrus, tapo iš tenai paliuo- 
suotas, pereitoj sąvaitėj at
važiavo jau New Yorkan.

Pclitikierius skundžia 
Hearstą.

Rager C. Sullivan, Chica
gos demokratų komiteto na
rys, apskundė pagarsėjusį 
savo laikraščiais Hearstą 
ant $25,000 už tai, kad laike 
rinkimų vietiniuose jo laik- 

Kaltino juos Paščiuose "Chicago Exami- 
• nėr” ir „Chicago American”už nužudymą laike sumiši

mų vienos italės darbinin- buvo nurodyta Sullivano šu
kės. Nors teisme daug bu
vo liudininkų, kurie po pri- pavogė už $50,000 auksinių 
siega liudijo, kad matė, jog 
tą moteriškę nušovė poli- 
cistas Benoit, tečiaus teis
mas neatkreipė į tai atidos

likystės.
I

i ! daiktų.
San Francisco, Cal.—Vie

nai iš svečių Palace Hotelij 
pavogta $50,000 vertės auk
siniai daiktai ir deimantai.

Revoliucija Meksikoj.
Generolas Zapata, kuris 

veda revoliuciją prieš prezi
dentą Maderą, išleido mani
festą, apskelbdamas, kad 15

iš policistų ir įr apkaltino minėtus darbi- 
_ ‘ • Byla jų

perduota į Grand jury. Tuo 
tarpu gi Ettor ir Giovanitti 
laikomi kalėjime ir neprii
mama jokia kaucija.

Darbininkai dabar taip į- kovo jis bus jau Mexico Citi- 
erzinti, kad pasiryžo arba į je, Maderos buveinėje. Rei- 
iškovoti sau teises, arba nu- |škia, iki tai dienai jis tikisi 
mirti. Labiausia atsižymi Maderą nuversti nuo prezi- 
toj kovoj moterįs. Jos daug dento suolo. Susirėmimai 
narsesnės xuž vyrus. Aną ėsti beveik kas diena. Revo- 
dien viena mergina kad kir-HiucijOnieriai vis ima viršų, 
to milieninkui per ausį, tai .Kraujas liejasi ir aukos 
tam ir karabinas iš rankų 'krintane tik tarp kariaujan- 
išpuolė. Bet supuolė dau- i čiulbėt ir tarp ramių gy- 
giau kareivių ir merginą 
suėmė.

Ant gatvės neduoda nė 
atsistoti. Pereitoj nedėlioj I 
prie Čabo (liet.) svetainės, 
policija sugriebė Joną Čo- 
kinskį už tai, kad jis išėjęs iš 
susirinkimo prie salės at
sistojo. Čokinskis pradėjo 
šauktis žmonių pagelbos. 
Keturi vyrai norėjo jį iš po
licijos atimti. Pasidarė di
delis sumišimas. Policija 
suėmė ir tuos, ką norėjo 
Čokinskį išgelbėti. Tuo tar
pu minia augo vis didin ir 
didin. Pagaliaus atskriejo 
raiteliai su artilerija ir žmo- štuota 54 unijų viršininkai, 
nes fsblaškė. Policija suim- Visi jie kaltinami prigulėji- 
tuosius vedė per sodą su iš- me prie McNamrų dinamiti- 
trauktais revolveriais, o a- nio skandalo. Kaip ”Ap- 

r___ „ _______ ’ praneša,
tik vienas iš tų 54 prigulėjęs 
prie socijalistų partijos. Ki- 

jti 
ratai, 
Pagal religijos, didžiuma 
katalikai, kiti protestonai. 
Kapitalistų laikraščiai nė 
pusės žodelio nepasakė, prie 
kokios partijos tie žmonės 

i priklauso. Bet jeigu jie bu- 
| tų socijalistai. tai tiek bu- 

ria“arkIujrš^ijalisS?TO|^.ril?smo> kad ir numire- 
katalikai nesiskubina. 0 131 S^ėtų.

!

ventojų. Emilio Vasąuez 
Gomez pataria Maderai re
zignuoti, kad užbaigti krau
jo praliejimą. Bet Madero 
neklauso, jis tikisi revoliu- 
cijonierius apgalėsiąs.
Pačtos bankai turi jau 18 

milijonų.
Washingtonas. — Suvie

nytose Valstijose yra jau 5, 
1500 valdžios taupinamųjų 
bankų prie pačtų. Tuose 
bankuose žmonės turi pasi
dėję jau $18,000,000.
Areštuota 54 unijų viršinin

kai.
Įvairiuose miestuose are-

pie 2,500 žmonių ūždami se-jpeal to Reason” 
kė paskui. Po visą miestą 
buvo daromi susirinkimai 
ir visur aštriai kritikuoja
mi valdžios žvėriškumai.

Aukos streikieriams kas 
diena vis gausiau pradeda 
plaukti. Ypač musų lietu
viai streikui prijaučia. Pe
reitą panedėlį, viena tik die
na, ”Keleivio” redakcijon 
prisiųsta $100.00. Daugiau-

republikonai ir demok- 
pastarujų didžiuma.

j!?

-
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PERŽVALGA.
Referendum įstatymams..

Suvienytose Valstijose 10 
valstijų jau pripažino, kad į- 
statymus turi leist patįs gy
ventojai, o ne legislaturos. 
Tarp tų valstijų yra ir Ore- 
gon. Pereitą sąvaitę šioj 
valstijoj veikianti "Pacific 
Statės Telephone and Te- 
legraph Co.” apskundė val
stiją augščiausiam teismui 
už užkrovimą ant kompani
jos perdidelių mokesčių. Jos' 
advokatai tvirtino, buk gy
ventojai įvedė inicijativą ir 
referendum Įstatymų leidi
mui, t. y. visi piliečiai balsuo
ja, kurie Įstatymai turi būt 
išleisti ir kokie atmesti. 
Kompanijos advokatams ro
dos, kad tik legislaturos turi 
tiesą leist Įstatymus, o ne vi
si piliečiai. Augščiausis tei
smas atmetė skundą ir jo vy- 
riausis teisėjas White paaiš
kino,jog Oregono, arba kitos 
valstijos gyventojai turi tie
są išdavinėti Įstatymus to
kiu budu, kokis jiems labiau 
patinka. Augščiausis teis
mas neturįs galės klausime, 
ar valstija pripažįs, ar at
mes tokią Įstatymų leidimo 
metodą, kuri vadinasi inici- 
jativa ir referendum. šitas 
klausimas pilnai priklausąs 
patiems gyventojams.

Inicijativą ir referendu
mą Įstatymams leisti ketina 
Įvest visos Valstijos.

Yra tai teisingiausis ke
lias. Kada Įstatymus leidžia 
išrinktos Įstaigos, vadina
mos legislaturomis, senatais 
ir kongresais, tuomet prisi
eina ne tik milijonus dolerių 
tiems ponams išmokėt algų 
pavidale, bet da reikia tikė
tis, kad publikos gerovė bus 
parduota Įvairioms kompa
nijoms. Kada žmonės ren
ka Įstatymų darytojus, tuo
met kandidatai žada begales 
gerų Įstatymų, bet po rinki
mų pilnai parsiduoda turčių 
klesai. Todėl yra labai pa
vojinga pavest keliems žmo
nėms savo gerovę. Męs pa
gal Įstatymus turime gy
vent, pagal juos esame bau
džiami. Ir jei tie tiesų vagis, 
kurie šiandien vadinasi kon- 
gresmanais ir kitokiais po
nais, išleidžia Įstataty- 
mus, kurie verčia mus gy
venti dėl kompanijų naudos 
ir gerovės, o ne dėl savo, tuo
met męs turime apsigint ir 
neįsitikėt kelioms ypatoms., 
Balsuotojas, renkantis ži
nomą senatorių, nežino, ko
kius Įstatymus tas pripažįs 
gerais. Bet tas pats balsuo
tojas žino, už katrą pusę bal
suot, kada prieš jį bus pas
tatytas klausimas, ar fabri
kantas turi daugiau mokes
čių mokėt, ar krautuvninkai 
bei darbininkai.

Pavedimas patiems gy
ventojams leist Įstatymus 
reiškia greitą atmetimą vi
sų netikusių, skriaudą da
rančių Įstatymų ir Įvedimą 
naudingų. Tai reiškia, kad 
patįs piliečiai ima valdyti 
šią šalį, kaip tai ir turėtų bū
ti.

Taip da neseniai lietuviški 
advokatai ir tautiečiai tikri
no, buk net ir S. L. A. neturi 
tiesos naudotis inicijativą ir 
referendum, o čia dabar iš

eina į eikštį, kad net valsti
jos gali tai įvest ir nėra kon
stitucijoj tokio paragrafo, 
kuris tai draustų.

Katalikiškos pastabos 

nyksta

"Draugo" pastabų rašė- 
jas praneša, kad dėl kokių 
tai aplinkybių jis nerašysiąs 
daugiau pastabų. Nepa
prastai keistai tai skamba. 
Reikia manyt, jas rašė kun. 
Kaupas. Ir jai jis praneštų, 
kad visai pasitraukia nuo 
"Draugo" redagavimo, tuo
met aiškios butų aplinkybės, 
o jei jis pasilieka prie savo 
darbo, tuomet norisi manyt, 
kad jis susiprato nesąmonin
gas pastabas rašąs ir sus
tabdė jas, arba medega išsi
sėmė ir pagimdė bankruto 
aplinkybes. Šiaip ar taip, o 
tame atsisakvme kas nors 
slepiasi.

i keliama našta. Garsinama, 
kad žurnalas "Success," ku
ris visuomet pasmerkdavo 
kapitalistų šunybes, turėjęs 
sustot dėl netikusių krasos į- 
statvmu.•/ c

"Girtuoklis, lunatikas ir kri

minalistas.”

Laikraštis "New Yorki 
Sun" apskelbė, kad buvusis 
prezidentas Rooseveltas yra 
"girtuoklis, lunatikas ir kri
minalistas." Reikėtų tikėtis, 
kad krasa tuoj sulaikys lai
kraščio siuntinėjimą, nes to
kie žmogaus pravardžioji- 
mai yra draudžiami. Bet 
krasa tyli ir laikraštis pasi
lieka su antrosios klesos tie
somis. Reikėtų manyt, kad 
Roosevelt apskųs leidėją ir 
tas liks aštriai nubaustas, 
bet ir buvusis prezidentas 
tyli, tartum prisipažinda
mas, kad iis tokiu ir vra. Jei- 
gu Rooseveltas ištikrųjų 
butų girtuoklis, lunatikas ir 
kriminalistas, tad jis turėtų 
rastis Suvienytų Valstijų 
kalėjime arba azilume. 
Prisieina manyt, kad jis to
kiu nėra, kad jį laiko lais
vą, — taigi, rodos, kad laik
raštis skelbia melą ir varto
ja tam nešvarius žodžius. 
Ar Rooseveltas ar ”New 
York Sun" turi vienas būt 
kaltas ir dalykas turėtų būt 
ištirtas. Už mažiausį ir net 
teisingą to paties Roosevelto 
Įžeidimą socijalistų laikraš
tis likos patrauktas į teismą.

Pasirodo, kad ”New York 
Sun" yra galingiausis kapi
talistų laikraštis šioj šalij ir 
jam viskas galima.

Krasos caras.

Generališkasis Suvienytų 
Valstijų krasos viršininkas 
Hitchcock pradeda įvest 
krasoj tokius įstatymus, kad 
tik kapitalistiškieji, pilnieji 
gerai apmokamų apgarsini
mų laikraščiai begali lengvai 
būt siuntinėjami. Skaity
tojai žino, kad tas pats vir
šininkas uždraudė siuntinė
ji laikraštį žmonėms, kurie 
neužsimokėję prenumerato; 
jis uždraudė siuntinėt ir 
tiems, kurių prenumerata 
išsibaigia. Reikalaujamas 
tokis laikraščio sortiravi- 
mas, kuris gaišina daug 
laiko; jau nekalbant apie tai, 
kad laikraščio įtalpa aštriai 
peržiūrima, dar ir pašalinių 
pinklių pilna. Krasos virši
ninkas visai nepaiso, kad to
kių įstatymų neužtvirtino 
kongresas, — jis, tartum ca
ras ,sumano ir išleidžia viso
kius įstatymus, sulvg kurių 
visiems nekapitalistiškiems 
laikraščiams prisieina nepa-
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'kaiP susitvėrus, parengė kad jis esąs girtas — 
hUnLurUnULlIlkUUo prakalbas. Kalbėjo St. Mi- kaip aš biznieris, tai j

PHILADELPHIA, PA.

Čionaitinis kun. Kaulakis 
pradėjo kelti balius pobaž- 
nytinėj salėj. Taip 11 vasa
rio buvo surengtas Philadel- 
phijos Moksleivių Ratelio 
"Meteoras" su perstatymu 
ir dainomis. Tas tai da nie
kis. Bet 13 vasario kun. 
Kaulakis kėlė balių savo da
vatkoms, maršalkoms ir ki
tiems bažnyčios tarnams. 
Man rodos, kad bažnyčia ir 
pobažnytinė salė tas pats 
šventumas. Jeigu bažny
čioj nevalia gerti ir šokti, 
taip pat ir salėj. Bet čionai 
priešingai. Kun. Kaulakis 
užsakė keletą bačkų alaus, 
surengė vakarienę, o paskui 
visi įsitraukę šoko iki pat iš-

chelsonas. Pirma kalba 
buvo apie girtybės blėdingu- 
mą, antra — apie Lawren- 
ce’o audėjų streiką. Publi
kos buvo nedaug, tečiaus 
aukų sudėta streikieriams 
$7.10.

Ar Massachusetts valstija

Amerikoje?

"Boston Herald" patalpino 
šiomis dienomis išleistą 
Lawrence’o streikierių pro
klamaciją, kur žodžiu ir iliu
stracijomis parodoma, kaip 
kareiviai užpuola su durtu
vais ant minios. Streikie- 
riai šitoj proklamacijoj 
klausia su ironija, "ar Mas
sachusetts valstija yra Ame
rikoje?" Ir tuoj nurodo kad: 

"Kariškas stovis apskelb
tas Massachusetts valstijoj.

"Žmonės laikomi kalėjime 
ir baudžiami be prirodymo
jų kaltės Massachusetts vai- nakčių. Dabar parapijonai 

i stijoj.
"Laisvė žodžio uždrausta 

Massachusetts valstijoj.
"Laisvė susirinkimų prie

šinga Įstatymams Massa
chusetts valstijoj.

"Beteisiškas _.nonių areš
tavimas Ma^ 'achusetts val
stijoj.

"Be warrantų namuose 
daromos kratos Mazcachu- 
setts valstijoj.

"Audinyčių savininkai 
provokacijai vartoja dina
mitą ir daro betvarkę 
Massachusetts valstijoj.

"Milicija pašaukta strei
kui sulaužvt Massachusetts v 

valstijoj.
"Nekalti žmonės milicijos 

žudomi Massachusetts vals
tijoj.

"Kareiviams Įsakoma šau- 
dvt ir užmušinėti Massachu- v 
setts valstijoj.

"Kapitalistų korporacijos 
valdo administraciją Massa
chusetts valstijoj."

Šitokio turinio proklama
cijos platinamos po 
Massachusetts valstiją.

visą

Naujas laikraštis.

Chicago, Ilk, pradėjo 
naujas mėnesinis laikraš
tis — "Lietuvių žurnalas." 
Leidžia jį p. P. M. Kaitis. 
Paviršutinė laikraščio išvei- 
zda vidutiniška; susideda jis 
iš 8 puslapių, turinčių 10 co
lių pločio ir 14 colių ilgio. Ži
nių jame nėra, tik straipsne
liai, kurių įtalpa pirmam 
numerij gana silpna. Žada
ma būt darbininkišku laik
raščiu, vienok pirmam nu
merij nieko panašaus nėra. 
Yra straipsnelis į skaityto
jus "Apie Marsą,” "Palmos," 
"Iš kooperacijų," "Įvairių 
tautų pasisveikinimai,” "Su
sirašinėjimai," "Ypatingas 
krokodilių veisimas," Trum
pa pasaka" ir keli juokeliai.

Jei laikraštis gyvuos, lin
kėtina jam būt Įtalpinges- 
niu.

eiti

Rizikuoja.

Orlaivininkas nukrito lau
kuose ant žemės ir išvydo 
gražiai pasipuošusį žmogų.

"Eik šią!” sušuko jis. "Ar 
tu negalėtum padaboti mano 
mašiną nors valandėlę?”

"Kaip?" atsiliepė žmogus. 
"Daboti tavo mašiną? Gal, 
nežinai, kad aš esu senato
rius?"

"Tai nieko,” atsakė tas, 
"aš priverstas tau užsitikė- 
ti."

kalba, kad jau daugiau ne
reiksią samdyti svetainių 
dėl balių ir vestuvių pas 
svetimtaučius, kadangi kun. 
Kaulakis pradėjo kelti ba
lius pobažnytinėj salėj, tad 
ir jiems geriau busią savo
joj-

Kaip beveik visose para
pijose, taip ir čia yra parapi
jinė mokykla. Mokina var- 
gor:nkas ir zakristijonas. 
Vaikų prisirenka gana 
daug, nors jie daugiau nieko 
neišmoksta, apart poterių; 
daugiau nieko negali ir iš
mokti, nes patįs mokytojai 
da grinoriai ir mažai ką ži
no. O vaikų mokykloj muši
mas neapsakomas. Juodžio 
mergaitė parėjo verkdama 
su ištinusioms ir mėlynoms 
rankoms; pasakė, kad mo
kytojas davė 25 su linija ir 
ant magaryčių dvi pridėjęs. 
Kito žmogaus 7 metų vaikas 
parėjo ištinusiu veidu, pasa
kė, kad jam mokytojas dro- 
žęs per žandą, o kada jis 
pradėjo verkti, tai davęs 
centą kad neverktų ir nie
kam nesakytų. O tėvai nie
ko nesako ir su didžiausiu 
noru leidžia. Nors tie vaike
liai visai nekalti ir nežino, už 
ką jie mušami. Tokius tė
vus negalima tėvais vadinti, 
kurie per neprižiurėjimą iš
augina. vaikus elgetomis. 
Tokie maži vaikai mušami 
išsigąsta ir užaugę palieka 
nervuotais ir nesveikais.

. A. Abromavičius.

COLLINSVILLE, ILL.

Čia susitvėrė kooperacija 
ir uždėjo valgomų daiktų 
krautuvę. 13 vasario ji su
rengė prakalbas, užkviesda- 
ma tris kalbėtojus, kurių tik 
vienas, K. R., pribuvo. Kuo
met jis aiškino apie koope
racijos naudingumą, dauge
lis tamsunėlių traukė lau
kan. Matyt, ir tai jiems be
dieviška.

Vartauninko sūnūs.

PROVIDENCE, R. I.

D. L. K. Gedimino drau
gystė 17 vasario buvo paren
gus balių. Nors degtinės 
nebuvo, vienok kitokių svai-1 
galų nestokavo. Žmonės 
taip apsigėrę, kad šoko su 
didžiausiu vargu. A. Griš- 
ka Įnešė, kad butų paaukau
ta šiek-tiek Lawrence’o 
streikieriams. Nors publi
kos buvo daug, bet sumesta 
aukų vos $3.78.
’ Ant rytojaus 8 L. S. S. 
kuopa, kuri vos 5 mėnesiai

i

Visų Draugas.

BURLINGTON, N. J.

Čia lietuvių šeimynų yra 
kokia 15 ir koki 300 nevedu
sių. Tūli priklauso į šv. Ka
zimiero, o kiti į Daukanto 
draugystes. Yra ir L. S. S. 
kuopelė.

10 vasario bažnytinė dru- 
gystė šv. Kazimiero rengė 
balių ir užkvietė kunigą, 
kad pakeiktų bedievius ir 
socijalistus. Kunigėlis pliau
škė visokias nesąmones, sa
kydamas, buk socijalistai 
bažnyčias draską, kunigus 
mušą ir t. t. Katalikai liko 
užganėdinti.

Boliuj buvęs. 

BRIGHTON, MASS.

4 vasario 3 lietuviški vai
kinai pateko į belangę. Mat, 
vienas, iš jų dirba skerdiny- 
čioj ir turi raktą nuo sande
lio. Visi jie traukė alkoho
lio, kol tik liko visai drąsus. 
Matyt, ant svaigalų jie nesi- 

! gaili, o ant valgio net labai, 
į todėl sumanė gaut užkandos 
už dyką. Nuėjo visi Į mėsos 
sandelį, atsipiovė nemažai 
steiko.
grižo su laimikiu, kaip tuoj 
ir policmahas su sandelio 
sargu atsikrausto Į svečius. 
Suėmė visus tris ir laikė 
per naktį belangėj. Ant 
rytojaus teisėjas paskyrė po 
10 dol. bausmės vagiliams.

Reikia primint, kad jie vi
si vra karštais katalikais ir v
skaityt raštus bijo, kad ”ne- 
sugriešytų", vienok vogimas 
ir girtybė jiems "negriekas." 

10 vasario šv. Jurgio drau
gystė turėjo šokius. Airių 
valkatos, kaip ir visuomet, 
stengėsi įsiskverbt už dyką, 
bet vienas liko suimtas ir pa- 
skyrta jam $100 bausmės, 
kiti irgi pabūgo lįst, kad ir 
jų nesuimtų.

Skuodo Tėvynainis. 

WESTVILLE, ILL.

3 vas. vietinė LSS kp. vaidi
no veikalėlį "Milijonai Van
deni jv. Išėjo vidutiniškai. 
Po teatro buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Kadangi 
oras buvo šaltas, tad publi
kos mažai teatėjo.

10 vas. trūkis nuvažiavo 
vienam girtam vaikinui ko
ją. Matyt, kaip girtas bu
vo, kad tik ryte atsibudęs ap
sižiūrėjo, kad jau eit negali. 
Nuvežtas į ligonbutį.

J. Gurskis.

CHICAGO, ILL.

Sausio 11 "Aušros" 7 kuo
pos buvo debatai ant temos 
"Ar išgelbės liaudį tauta?” 
Debatų pirmininkas p. Mi- 
šeika, atidarydamas susirin
kimą perskaitė debatų pro
gramą šitokį: Kalbės šie 
ponai: J. Hertmanavičia — 
kalbės už pusę valandos —ir 
A. Petraitis — taipgi pusę 
vai. — ir po jų kalbai kas no
rės,galės gint abi pusi ;tik te
gul pasiduoda savo pavar
des.

Po pirmininko perstatymo 
užėjo ant estrados p. J. Her
tmanavičia, ir pasiaiškino,

Vos tik namon su-

i

• "mat, 
kaip aš biznieris, tai su rei
kalais, ir draugai, biskį išsi 
traukiu, tai ir aš prieš savo 
priešus negalėsiu atsilai- 
kyt."

Ir ištikrųjų p. J. H. butą 
išsitraukusio, kad priešą su
malt.

Bet nelaimė, kuo persista
tė, tuo ir pasirodė: kalbėjo 
moksliškai ir daug, tik be fa
ktų dasitraukė lig" milicij.” 
P. H. nežinojo kaip lietuviš
kai vadinasi "moriaki” ir 
užklausė pirmininko: "Kaip 
juos vadina’Moriaki’?" Ga
vo atsakimą,kad jūreiviai. Ir 
vėl klausia to paties. Mat, 
jis negali atmint ir ištart lie
tuviškai jūreivių. Ir nuo pat 
pradžios p. H. vis klausė kas 
5 min. ar daug jam da laiko 
liko kalbėt, p. Mišeika su ne
malonumu atsakinėjo visą 
pusvalandi. Ant pabaigos p. 
H. sakė taip: "Aš esu persi
tikrinęs su meile, kad tauta 
tik tegali išgelbėt liaudį, o ne 
socijalizmas, ar kitas kas. 
Kas lieka be tautos, tas lieka 
be meilės, kaip kokis šešė
lis.”

Paskui kalbėjo p. A. Pet
raitis ; tas, užlipęs ant estra
dos, prakalbėjo taip: "Aš ne
galiu užimt tos vietos, arba 
su girtu imtis”.

Nespėjo tuos žodžius iš
tart, kaip pirm. p. Mišeika p. 
A. Petraitį sulaikė paaiškin
damas, kad nevartotų ypati- 
škumų. P. A. Petraitis nuk
rypo prie kritikos. Jis sakė: 
"Aš neesu priešingas tau
tystei, kad ją paimt ir iš 
žmogaus išraut; tegul ji bū
na ir gyvuoja. O kad ji neat
sako šių dienų gyvenimui, 
tai faktas. Anglijos, Vokie- 

. tijos ir Francuzijos tautos 
pakilusios iš visų atžvilgių, 
o liaudis neužganėdinta, 
skursta.”

Po jo kalbos iš publikos 
buvo apginėjų iš abiejų pu
sių.

Jurgis Gudžunų.

VANDERGRIFT, PA.

Miestelis nedidelis, bet lie
tuvių pusėtinas būrelis. Yra 
čia dvi pašelpinės draugi
jos — šv. Juozapo ir šv. Ka
zimiero. šv. Kazimiero da 
jauna draugijėlė, bet pirmu
tinę jau pralenkė. Ji turi 
Įsteigus kliubą. Į kliubą pir
miau pareidavo tik trįs laik
raščiai : "Lietuva," "Drau
gas” ir "Saulė.” 11 d. vasa
rio nutarė išrašyti da 
laikraščius — "Keleivį" 
"Laisvę.”

Po apsvarstymo visų 
kalų liko Įneštas sumanymas 
paremt Lavvrence’o audėjų 
streiką. Nutarta buvo pa- 
aukaut nors kiek vargstan
tiems ir kenčiantiems badą 
bei šaltį streikieriams. Iš 
kasos negalėjo paaukaut, 
nes jaunutė draugystė da 
neturtinga, tad nutarė su- 
mest po kokį centą ir surink
ta $11.75c., kurie tapo pa
siųsti streikuojantiems dar
bininkams.

S—los B—lis.

DeKALB, ILL.

"Keleivio” No. 6 tilpo ne
teisinga korespondencija iš 
musų miestelio, P. A. Ručo 
rašyta, apie prakalbas dak
taro Rutkausko.

Pirmiausiai jis užmeta, 
buk kalbėtojas sakė, kad

du 
ir

rei-
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krikščionybė tiek išauklėjo 
ir pakėlė Lietuvą, kaip var
giai kas butų galėjęs pada
ryti. D-ras Rutkauskas vi
sai neužsiminė apie krikščio
nybę.

Antra, p. Ručas užmeta, 
buk kalbėtojas gyrė kiek 
mokėdamas Lietuvą. Jis tik 
aiškino apie senovės Lietu
vos veikėjus, kaip tai Kristi
joną Daniulaitį ir kitus.

Ant galo jis sako: „Kalbė
tojas nupeikė partijas ir 
draugijas;’’ čia taipgi p. 
Ručas klysta. Kalbėtojas 
visų pirmiausiai pasakė, jog 
mums lietuviams nereikėtų 
vienam kito niekinti, kokios 
nuomonės kas nebūtų —so
či jalistas ar katalikas, bet 
pagelbėt matant ką naudin
go veikiantiems. Taipgi P. 
Ručas primena ir apie publi
kos neramumą. Tas tiesa, 
jog nerimavo, o ypač jauni
mas ,nes po prakalbų jautė 
šokius. Bet jeigu nebūtų 
buvę šokių, tai beabejonės 
butų buvę užganėdinti, išski
riant visai mažą dalelę, nes 
pas mus publika nori prakal
bų klausytis, tik reikia jas 
tankiau čia parengti. 0 kal
bėtojų negalim męs niekint, 
neteisingai iškreipdami jų 
pasakymus. Jeigu drįstame 
kitus peikti, dėlko gi męs pa
tįs negalim prakalbų pasa
kyti? Jeigu patįs galėtume 
kalbėti, nereikalautume kal
bėtojų iš kitur, o tuom ir iš- 
kaščiai mums butų mažesni.

J. K. Guokas.

NAUGATUCK ir
UNION CITY, CONN.

Pernai tarp socijalistų ir 
tautininkų šiame miestelij 
ėjo kova. Susirinkimuose iš- 
sikoliota kuobiauriausiai.

Paskui su socijalistais 
pradėjo imtis tautiškieji ka
talikai, kurie turi čia savo 
salę. Mat, nedėldieniais šv. 
Jurgio draugystė savo salėj 
pardavinėjo alų, prieš ką so
či jalistai ėmė kovoti ir lai
mėjo. Už tai įsiuto katali
kai. Tūlas T. R. išvarė soci- 
jalistą D. Einaitį iš buto. 
Dabar kelios dešimtįs katali
kų jurgiečių susirašė ant 
prašymo, kurį padavė kun. 
Žebriui, kad tas išvarytų iš 
savo namo barzdaskutį J. 
Šunskį. Jie ketina neimt 
duonos iš kunigo kepyklos, 
jei jų reikalavimas nebus iš-1 
pildytas. i_____

BURLINGTON, N. J.

Vietinis lietuvių ir lenkų 
kunigas iškeikė per pamoks
lą 18 dieną vasario visus

I

iŠ “The Boston Traveler’’t

Įniršimas ir nusiminimas.

kaip tai Mikolo Lapinsko,4 galėjo užsilaikyti. Bet kiek 
Stanislavo Pakalniškio ir 
Antano Šato. Neaukavo da 
keletas ir mergelių, kurių aš 
čia neminėsiu. Beabejonės, 
kiekvienas gali suprasti, kad 
tokiom mergelėm nerupi 
darbininkų sušelpimas — 
tik padailinimas savųjų vei
delių.

A. Augimas.

rinkėjus, nes jisai gerai ži
nąs, kad pragers, o streikie
riams neklius nieko ir t. t. 
0 paskui jis nuėjo ant Roddv 
Hali, kur buvo rodomi pavei
kslai iš darbininkų gyveni
mo ir tenai pradėjo triukšmą 
kelt. Rankų pakėlimu nubal
suota jį prašalint iš svetai
nės ir liko prašalintas.

Brightone atsirado pora 
drąsuolių, kurie išdrįso ap- 

■ sivest nekatalikiškai, tai y- 
ra, kaip lietuviai sako, ant i 
korto. Jais yra J. Kūgis ir 
P. Lukaitė. Žmonės dabar; 
Jtieraujasi, girdi, ar jie apsi
vedė ar taip tik sau suėję 

žmona P^rena’ nes niekad negirdė-
i

vęs vardu Frenkis, apie 40 
metų amžiaus, vidutinio u- 
gio, be barzdos ir be ūsų, ge
rai kalbėjo angliškai ir po 
biskį vokiškai. Jeigu kas 
norėtumėt ištirti, ar tikrai 
tas, tai meldžiu atsišaukt 
ant šio antrašo: S. Garba- 
causkas, Box 156, Washing- 
ton Depot, Conn.

J. Garbacauskas.

ję muzikos.
Juozas Vaškis

WASHINGTON, CONN.

5 vasario, 7 valandą vaka-
bedieviškus laikraščius, o y-1re ne^0^ nu0 čia ant gele- s 

žinkelio likos užmuštas lie-pae „Keleivį”. Esą, popiežius 
liepęs juos išnaikinti, 1__
ar tik neišnyks greičiau po
piežius su savo agentais.

N. Paršiukas.

BRIGHTON, MASS.

18 vasario buvo susirinkę 
keletas svečių pas U. ir K. 
Barborovičius ant varduvių. 
Besilinksminant užminiau 
apie Lawrence’o streikierius 
ir, paprašęs pavelinimo pra
tariau keletą žodžių į sve
čius, kad paaukautų strei
kieriams. Suaukavo $1.75. 
(Buvo gautos „Kel.” red.). 
Kiti sakė aukavę pirmiau. 
Vienas sutvėrimas J. Rusis, 
negana, kad pats nedavė nė 
cento, bet ir kitus atkalbinė
jo, plūdo, kaip tik išmanė

tuvis, kurio vardo ir pavar
dės nežinom. Trįs mėnesiai 
atgal jis į čia pribuvo iš 
Hartfordo, Conn. ir dirbo 
ant farmos. 5 vasario išva
žiavo į Litchfield, Conn., ža
dėdamas vakare sugrįšti. 
Namiškiai nesulaukdami 
pradėjo nerimauti. Ant 
rytojaus angliški laikraščiai 
pagarsino, jog užmušė pa- 
sažierinis trukys kokį tai 
palioką, kurio vardas ir 

. pravardė nežinomi ir niekas 
neatsišaukia. Bet ištyrus 
pasirodė, jog tai yra minė
tas lietuvis, kuris pirmiau 
pasisakė, jog paeina iš Kau
no gub. ir Kauno pavieto ir 
ten turįs pačią ir tris vaikfe- 
lius. Jis čionai buvo pasida-

CHICAGO, ILL.

Čia gyvuoja teatrališka 
draugija „Rūta’’ jau metai 
laiko. 18 vasario ji statė 
ant scenos „Joną Durnelį” 
ir „Neatmezgamas maz
gas.” Apie pirmąjį veikalą 
neužsimoka ir kalbėt, nes jis 
pats niekam netikęs, o ir su
loštas taip pat. Antrasis 
suloštas vidutiniškai. Dova- 

! nota gėlių buketas vie- 
j nam artistui, kuris lošė 
! daug prasčiau už kitus. Ma
tyt, iš kalno buvo nuspręsta, 
kam jį duot. Vertėtų ge

nesniems „Rūtos” artistams 
pereiti prie tikrai teatrališ
kų draugijų, kurių čia yra 
pora. Juk „Rūta” tik juo
kus daro su savo pasirody
mais,, nes ir artistų išsilavi
nusių neturi ir dovanas duo
da tiems, kurie jų neužsitar
nauja.

Jonas Petraitis.

jęs apsipažint su šio surė
dymo neteisybėmis ir jau 
skaitė ”Kovą,” tad kun. Ku
ras atsisakė priimt jį ant 
kapinių, vienok šalę jų apsi
ėmė palaidot už pinigus. Ve
lionio brolis jau buvo įdavęs 
jam $7.00, nors nesmagu bu
vo jam žinot, kad brolis liks 
palaidotas drėgnoj vietoj. 
Brolis yra geras katalikas. 
Vienok žmonės jį prikurstė 
atsiimt nuo Kuro 7 dol., ką 
tas r padarė, o brolis palai
dotas lenkų kunigo ant len
kų kapinių už 22 dol. Kun. 
Kuras per pamokslą apgai
lestavo, kad jam neteko tie 
pinigai ir aiškino, jog soci- 
jalisto jokiu budu jis negali 
laidot ant katalikų kapinių.

S. P. šanas.

CHICAGO, ILL.

Ant Town of Lake 17 d. 
vasario Davis Sąuare svetai
nėj A. Petraitis skaitė pre- 
’ekciją temoje „Amerikos Is
torija.” Žmonių prisirinko 
beveik pilna svetainė. Iš- 
pradžios prelegentas paaiš
kino publikai, kokią naudą 
atnešė prelekcija, buvusi 10 
dieną vasario, kurią skaitė 
tas pats A. P. Paskui pradė
jo išguldinėti Amerikos is
toriją nuo pat Kolumbo at
radimo iki Washingtono. 
Parodė viso pasaulio žemla- 
pį ir parodė, iš kur Kolum
bas išvažiavo ir kur atvažia
vo. Nors prelegentas nepa
sakė, kaip tos vietos vadi
nas, bet kaip rodė ant žem- 
lapio, tai Kolumbas iš Ispa
nijos atvažiavo į New Yor- 
ką. Amerikos istorija sako, 
kad Kolumbas išvažiavo iš 
Ispanijos rugpiučio 3 d. 1492 
m. ir atvažiavo ant Canna- 
ry salos 12 d. to paties mėne
sio, o iš ten išvažiavo 6 d. 
rugsėjo ir atvažiavo į Kubą 
12 d. spalio ir praminė tą 
vietą San Salvador. Čionai 
pasirodo, kad prelegentas 
nežinojo, kur Kolumbas at
važiavo. Toliau pradėjo skai
tyti apie revoliuciją ir nuro
dė Washingtono darbus ir 
sakė, kad Washingtonui 
buvo lengva tapti didvyriu, 
nes jis turėjo gerą moterį, o 
moteris, sako, yra trįs ket- 
virdaliai vyro, o vyras 
tik vien ketvirtoji dalis. Tad 
pasirodo, kad Washingtono 
moteris buvo didvyris, o ne 
Washingtonas. Bet istorija 
nepasako, kur jo moteris at
sižymėjo laike revoliucijos. 
Toliau nurodinėjo, kaip rei
kia atsiekti tikslą. Sako:

„Reikia siekti taip, kaip 
siekia Afrikos žirafas, nes 
jisai besiekdamas nuo me
džio lapus išaugino tokį ilgą 
kaklą, kad dabar lengvai ga
li pasiekti.”

/

Susiedas

pasirodo, tai jau dabar ran
dasi žmonių, kurie su tais 
reikalais plačiau yra apsipa- 
žinę, tad, rodos, ir kitokios 
pasekmės bus.

Tą pačią dieną vakare at
sibuvo prakalbos, pareng
tos šv. Kazimiero draugys
tės. Kalbėjo P. Lukošius iš 
Waterbury, Conn., ir vieti
nis P. Žilinskas. P. Luko
šius kalbėjo apie progresa
vimą žmonijos, mokslą ir ko
kią blėdį neša žmonijai svai
ginanti gėrimai. P. Žilins
kas kalbėjo iš darbininkų gy
venimo, nurodinėdamas var
gus ir nuo ko jie paeina.

Lawrence’o audėjų strei
kieriams surinkta aukų 
$9.00 su centais. Varde ko
vojančių Lawrence’o strei- 
kierių visiems aukautojams 
ištariu širdingą ačiū.

Laisvės Vaikas.

CHICAGO, ILL.

Darbai čia pradėjo eiti bi
skį geriau, bet naujų darbi
ninkų labai mažai tepriima.

Jonas Petraitis.

WALLINGFORD, CONN.

Užstojus naujiems me
tams, darbai laipsniškai 
sliugsta žemyn. Ir tūlose 
dirbtuvėse sutrumpinta iki 
40 valandų į savaitę darbas. 
O link gavimo darbo, tai nėr 
ką nė kalbėt.

Laisvės Vaikas.

WESTVILLE, ILL.

Darbai čia tik anglių ka
syklose. Šiuo tarpu eina ge
rai ir darbą nesunku gauti.

J. Gurkis.

i

I

PHILADELPHIA, PA.

Darbai visai lėtai čia eina. 
Po naujų metų sustojo di
džiausia dirbtuvė „Bald- 
win,” kur dirbo apie 30,000 
žmonių. Naujų darbininkų,, 
rodos, niekur nepriima.

J. Mickevičius.

Padėka iš Lietuvos.

Ger. „Keleivio.” Red.!
Teiksitės duot vietelę 

laikraštij mano keliems žo
džiams.

Tariu širdingą ačiū drau
gui Baltramiejui Šulskiui ir 
broliui Martinui Urbui už 
prisiuntimą man ”Keleivio” 
kalėdinio numerio, kuris 
buvo didelio formato ir gana 
įdomus. Ačiū ir Leonui Me- 
žikiui už siuntinėjimą ”Ke-

PHILADELPHIA, PA.

Katalikai, kaip girdėt, or
ganizuoja naują parapiją 
šiaurinėj šio miesto daliji I leivio” per visą pusmetį BaL 
Mat, neužtenka jiems, kad trui Danieliui. Aš visus jo 
vienas kunigas jau ganėti- numerius skaičiau ir neišpa- 
nai apkerpa. sakytai džiaugiaus. Kad*

19 vasario buvo imtynės . m§s gauname „Keleivį” ir 
žinomo drutuolio A. Kundro- pradedame skaityt Maikio 
to su lenku Zbyško. Kaip ir su tėvu pasikalbėjimą, tai 
reikėjo tikėtis, musų tautie- *r seniai ausis ištempę 
tis liko įveiktas ir patrijotai 
vėl pasiliko dideliam nuliū
dime. J. Mickevičius.

MERIDEN, CONN.

17 d. vasario atsibuvo vie
šas susirinkimas vietinių 
lietuvių su tikslu sutverti 
politišką ukėsų neprigul- 
mingą kliubą, kas ir pavyko. 
Kliubo užduotis bus prireng
ti savo narius prie ukėsvs- 
tės ir skleisti politiškai eko
nomiškas susipratimas.

Jau čia buvo susitveręs 
kliubas du kartu, bet kad 
buvo stoka vadovų, tad ne-

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Unijos 
54-tas skyriaus narys B. Žu
kauskas sumanė sušelpt 
Lawrence’o streikuojančius 
darbininkus. Kada 13 vasa
rio jis pranešė M. V. Bučins
ko dirbtuvės darbininkams 
apie sumanymą, didelis 
skaitlius darbininkų auka
vo pagal išgalę. Surinktie
ji pinigai — $63.80 tapo pa
siųsti Lawrence’o lietuvių 
streikieriams. Bet atsirado 

, da ir tokių, kurie nematyda
mi patįs savęs, ne tik nieko 
neaukavo, bet da bandė pa
niekint sumanytoją, kurs 
pasirodė tikrai mylintis 
darbininkus tokie tamsu- 
nai darbininkų akįse verti 
didžiausios paniekos, apie 
kuriuos aš rašydamas nega-

I

SCRANTON, PA.

13 vasario anglių kasyk
lose tikos suvažinėtas vago
nėliu jaunas 18 ar 19 metų 
vaikinas Pranas Stankevi
čius, į šią šalį pribuvęs tik 
du metai suviršum. Kadan-:
gi velionis jau buvo prade- liu užtylėti jų pravardžių,

klauso. Straipsneliai jame 
tokie aiškus, pamokinan
ti ir energijos priduodanti, 
kad atsidžiaugt negali.

Mieli draugai amerikie
čiai, nenumeskite perskaity
to laikraščio, o prisiųskite jį 
mums į Lietuvą. Nepasigai- 
lėkit ir kelių centų, kad mus 
apdovanoti kokio nors laik
raščio prenumerata: ypač 
„Keleivis” Lietuvoj pagei
daujamas.

Su pagarba
Aleksandras Urba, 

Lenčių kaimo, Krakių par.,
Kauno pav.,
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Pasikalbeiimas Maikio su žymia balsų didžiuma. Gy- legrafu minėtiems laikraš- 
ventojai persitikrino, kad čiams lėšavo apie $200,000. 
republikonų valdžia uždeda 
didelius muitus ant įveža-

i

tu

lio pas Banbury kryžių pa
žiūrėt gražią moteriškę, jo
jančią ant širmo arklio. 
Žiedai ant jos rankų ir žie
dai ant jos kojų, ji turės 
muziką kur tik ji eis.

Ir visa laikraštija buvo 
pripildyta straipsniais apie 
Dickens’ą, kuris atidengė 
mokslinčiams tokią paslaptį. 
Bet ant nelaimės Dickens 
neilgai ta garbe džiaugėsi, 
nes tuoj išėjo aikštėn, kad 
tas akmuo ir tos raidės — 
tai jo paties darbas.

* * *

Da vieną apgavystę 
verta pantinėti, nors dėl jos 
humoristiško 
riaus. Buvo 
tuose, kada 
čiai paplito
kad šv. Elenos salą 
puolė žiurkės, o daugiausiai 
kenčia miestas Chester ir 
todėl už kiekvieną katiną 
bus mokama po $3.00, už 
katę po $2.50, o už kačiu
kus, kurie gali patįs mai
tintis, — po 50 c. Paskir
toj dienoj suvežta beveik vi
sos Anglijos katės Į Ches- 
terį. Miestas prisirinko su
augusių ir vaikų, kiekvie
nas vis nešėši katiną, o kada 
pasirodė, jog to ta voro nie
kas neperka, žmonės pakėlė 
triukšmą ir katės išbėgiojo.

S. M.

mens žmogų 13 pėdų ilgio, 
4 pėdų pločio ir 22 colių sto
rio; paskui subadė jį taip, 
kad išrodytų kaip sukirmy- 
jęs; apipylė jį sierine rukš- 
čia ir nutaisė taip, kad tas 
išrodė labai senų metų.

Milžinas tapo nugaben
tas į Cardiff, N. Y. ir už
kastas ant Hull’o giminai
čio farmos. 1869 m., spa
lių mėnesije, kasant šulinį, 
tapo atrastas žmogaus pa
vidale milžiniškas akmuo. 
Kun. Turk tuojaus pažino, 
kad tai nelaimingoji Loto 
pati, kuri laike sunaikinimo 
Sodomos ir Gomoros pavir
to į druskinį stulpą. Tą ak
menį važinėjo po visus Su
vienytų Valstijų miestus ir' 
visur laikė ant pąrodos. Už 
kelių metų paaiškėjo, kad 
tai Hull’o darbas, kuris pri
gavo daugelį universitetų ir 
senovės tirinėtojų.

Taipgi atidos vertas gar
sus "išradėjas” amžino ju
dėjimo mašinos John W. 

I Keely Philadelphijoj, Pa. 
Buvo tai 1872 metuose, kaip 
Keely apskelbė svietui, buk 
jis išradęs mašiną, kuri va
ro pati save be pagaminimo 
tam tikros pajiegos. 
Nors didžiuma fizikų ir 
mechanikų į tai netikėjo, 
bet buvo ir lengvatikių, ku
rie šelpė "išradėją" net ir 
pinigais. Per 27 metus 
Keely surinko $200,000. Ka
da jis mirė, pasirodė, jog 
skiepe buvo paslėptas apa
ratas slėgimui oro, kuris 
atvestas per paslaptą dū
dą suko motorą.

* * *

Toliaus seka tūlas šapira, : 
lenkas, kuris 1883 metuose ' 
pardavė Anglijos muzėjui 
Maižiaus rankraštį, sura
šytą ant odos sklypų, kas 
priguli prie penktosios 
Maižiaus knygos ir kas Bib
lijoj yra iškraipyta. Mu- 
zėjus už taip svarbų doku
mentą užmokėjo Šapirai 
milijoną svarų sterlingų 
(apie $4,860,000). Vėliaus 
pasirodė, kad šopira pats 
tuos rankraščius padarė.

j

* * *

Pradžioje 
jo amžiaus tūlas 
Dickens Angli j o j 
akmenį, ant kurio 

Įkalti šie žodžiai:
Seogeh sreve ereh wcisu- 

me vahl lah sehs se otreh 
nos gnir dna sre gnif reh- 
nos gnires rohyer ganoed 

jiryd ale nifae esots sorcy 
rub nabot es rohk co caed ir.

Kalbų žinovai per ilgą 
laiką laužė sau galvas, jieš- 
kodami tų žodžių rakto. 
Ant galo visi sutiko, kad 
tai yra seniai jau užmišrta 
ant žemės kalba ir jos nie
kas suprasti negali. Bet 
štai atradėjas to akmens pa
taria jiems skaityt tą frazą 
atbulai, pradedant iš apa
čios. Tuomet kalbų žino
vams pasirodė labai gerai 
pažįstama anglų kalba ir su
dėti žodžiai skamba šitaip: 

Ride a cock horse to
Banbury

Cross to see a fine lady 
ride on a gray horse.

Rings on her fingers and 
rings on her toes, 

She shall have music 
• where ever she goes.

Lietuviškai tas skambė
tų: Nujok ant medinio ark-

Cook buvo amerikietis, 
jis važinėjosi iš miesto į 
miestą laikydamas apie 
šiaurinį žemgalį paskaitas, 
už kurias į trumpą laiką su
rinko $100.000 suviršum. 
Per kelis mėnesius laikraš
tija apie Cook tik ir rašė, o 
tarp žmonių kitokių kalbų 
nebuvo, kaip apie šiaurinį 
žemgalį ir jo atradėją.

Bet galų gale pasirodė, 
kad d-ras Cook meluoja — 
pasirodė, kad ant šiaurinio 
žemgalio jo visai nebūta.

■ .J Cook kažin kur išnyks- 
Nėra abejonės, demokra- ta nuo Amerikos horizonto 

ir po kitu vardu pradeda po 
Europą slapstytis.

Tuomet tik pamatė 
saulis Cooko apgavystę.

♦ * *

1835 m. J. Herschel 
garsino, kad su pagelba ką 
tik padaryto žiūrono ant 
mėnulio bus galima matyt 
mažiausius daiktus. Fran
cuzijos, Anglijos irAustri- 
jos valdžios nusiuntė Hers- 
chelį savo lėšomis į taip va
dinamą Cape of Good Hope 
observatoriją, kad tenai pa
darytų savo tyrinėjimą.

Spalio 10 d. tenai likos 
pritaisytas minėtas žiūro
nas ir Herschel pradėjo ty
rinėti mėnulį. Atsiskleidė 
stebuklingas paveikslas. 
Prieš astronomo akis pasi
rodė laukai ir girios, kal
nai ir slėnis, ežerai ir upės. 
Pasirodė ir gyvi sutvėri
mai : stumbrai, vienaragės 
ožkos, pelikanai, avįs ir ga
lų-gale sparnuoti sutvėri
mai, kurie panešėjo į ką tai 
tokį tarpe žmogaus ir oran
gutango. Tuos -sutvėrimus 
tuojaus apkrikštyta vardu 
"vespertillo homo” (šikš
nosparnis žmogus). Jie bu
vo 4 pėdų augščio ir, išski
riant veidą, apžėlę rudais 
plaukais; sparnai sutaisyti 
iš plonutės odos, kaip šikš
nosparnių, glaudžiai sudė
ti ant nugarų nuo pečių iki 
pakinkių. Veidai buvo gels
vos spalvos, platus ir su ma
žiukėmis nosimis, kas dau- 
giau primena beždžionę, ne
gu augštai išsivysčiusį žmo- 
gy.

Ta žinia sujudino viso pa
saulio mokslinčius ir tyri
nėtojus. Visi tam įtikėjo. 
Edgar Allan Poe parašė a- 
pie tai abejotiną straipsnį, 
kuriame pavadino tą ati
dengimą išmislu ir patarė 
dalyko ištirimą pavesti tam 
tikrai komisijai, bet niekas 
į tai neatkreipė nė atidos. 
Galų-gale pasirodė, akd iš- 
tikrųjų ant mėnulio nieko 
nesimato, ir d-ras J. Hers
chel paliko melagium ir ap
gavo visą pasaulį.

♦ ♦ ♦

Nemažesniu buvo apga
viku ir tabakininkas 
Binghamton, N. Y.. Jis dėl 
savo pagarsinimo padarė iš

mų iš kitur tavorų ir tuomi 
stabdo jų įgabenimą. Na
mie gi, t. y. čia Amerikoj 
republikonai kapitalistai 
susiorganizuoja į t rustus, 
kad panaikinus tarp savęs 
varžytines ir pakelia ant ta
vorų kainas tiek, kad pra- 

| gyvenimas pasidaro nega
limas.
Visi žino,kad prie dem. val

džios muitai ant įvežamų 
tavorų bus panaikinti ir 
pragyvenimas bus pigesnis.

beabejonės, paduos 
balsus sekančiuose 

uz 
Ir ga

pa-

charakte- 
tai 1815 me- 

Anglijoj pla- 
apgarsinimai, 

už-

pa-

tai, kaipo komercantų kle- 
sa, tai žada ir stengsis išpil
dyt. Trumparegiai balsuo
tojai, 
savo
prezidento rinkimuose 
demokratų partiją.
Įima tikėtis, kad demokra
tų kandidatas liks prezi
dentu, o jokiu budu ne re
publikonų. Suprantama, 
kada demokratai panaikįs 
muitus, tavoras iš kitur, 
kur darbininkai pigus, pra
dės plaukt į čia ir bus pigiai 
pardavinėjamas. Bet Ame
rikos kapitalistai, kuriems 
tavorų padarymas atsieina 
brangiau, uždarys savo 
dirbtuves. Taigi, nors ta
voras bus pigus, bet darbi
ninkas netekęs darbo, arba 
gaudamas jį tik valando
mis, pasiliks ; tame pat 
skurde.

Labiau permatantieji da
lykus darbininkai balsuos už 
socijalistų partiją. Law- 
rence’o atsitikimas ir kiti 
nuotikiai gali priversti 
žmones pamislyti ir tuo
met didžiuma darbininkų 
gali balsuot už socijalistų 
partiją. Taip sakant, ga
li greičiau būti išrinktas į 
prezidentus socijalistas 
gu republikonas.

Roosevelt, didžiausis 
litikierius, veda kovą
Taftų. Jis nori atkreipt 
žmonių atidą į save, o nu- 
kreipt nuo tikrojo dalykų 
matymo.

tas ant manęs užpuolė ir 
suimt norėjo, vos-ne-vos iš
bėgau ir daugiau niekad ne
važiuočiau į Lawrence’a 
darbo jieškot.

— Matyt, tėve, kad tu 
i visai nežinai reikalo. Ištik- 
ro, visi tie, kurie eina dirbt 
į streikierių vietas, yra 
biaurųs žmonės. Anie var
gšai išėjo į kovą, kad iško
voti geresnį duonos kąsnį, 
nes jau iš bado mirė, o tu 
stengies sulaužyti tą kovą. 
Tu, taip sakant, pasiryžai 
ištraukt iš kūdikių burnos 
duonos kąsnį, tu ėjai atimt 
nuo jų šilumą, prieglaudą, 
rūbą ir be laiko numarint 
jų tėvus. Neužsimoka ir 
pasakot, kokią didelę niek- 
šystę tu buvai pasiryžęs pa
daryt. Suprantama, jei ka
reiviai ir policija butų žino
ję, kas tu per paukštis, jie 
butų skaitę tave savo drau
gu.

— Tegul juos galas, vai
ke. Jie kaip žvėrįs ant 
žmogaus puola ir aš neno
rėčiau turėt reikalą su jais.

— Taigi kitą sykį saugo
kis nuo panašaus pasielgi
mo.

— Tu papasakok man, 
Maike, apie streiką plačiau.

— Kad aš jau ir taip pail
sau su tavim bekalbėdamas, 
nes tu beveik nieko negirdi.

....................... i

Kas bus prezidentu?
Republikonų partija jau

čia pralaimėsianti sekan
čiuose rinkimuose. To ir ga
lima laukt. Ne tik kad be
darbė nesibaigia, bet ir

i pragyvenimo reikmenos 
pakilo iki . neapsakomo 
brangumo. Žmogus, uždir
bantis 10, 15 dol. sąvaitėj, 
jokiu budu nebegali pragy
venti be skurdo su šeimy
na. Šitas brangumas taip 
įsigriso gyventojams, kad 
pastaraisiais dvejais me
tais jų didžiuma-balsavo už 
demokratų partiją valstijų 
ir miestų viršininkų rinki
muose. Išdalies tai pagel
bėjo ir socijalistams gaut 
daugiau balsų. Mas., Mai
ne, Conn., Rhode Island, 
New York, Penn’a. ir dau
gelyje kitų valstijų į guber
natorius išrinkti demokra
tai. Netoli kiekvienoj val
stijoj republikonai sumušti

Į

—Gerą rytą, tėve!
— Ką sakai, Maike?
— Sakau, gerą rytą!
— Aš negirdžiu. Sakyk 

balsiau.
— Kas su tavim pasidarė, 

kad apkurtai?
— Kalbėk balsiau.
—Po paibeliais, tėve. Aš 

priverstas esu rėkti visa ger- 
le. Ką gi daryt? Rėksiu 
kaip kalbėtojas.

— Ką sakai, Maike?
— Aš klausiu, nuo ko 

apkurtai!
— Lawrence buvau, vaike. 

Jei tu butum į ten nuvažia
vęs ir tu butum apkurtęs.

— Kas, ar oras ten nege
ras?

— Aš apie orą nieko neži
nau, bet kas rytas, kas pus
dienis ir vakaras ten audi- 
nyčios tiek kaukia, kad ir 
ausis užsikimšęs gali girdėt, 
kaip balsas drasko tavo pa
kaušį. Ypač ryte ir po pie
tų, kada duodamas signalas, 
kad jau laikas į darbą rink
tis, visos audinyčios palei
džiamos kriokti ant kokio 
pusvalandžio. Nenoromis 
apkursi nuo tokio biauraus 
balso.

— Koks paibelis nunešė 
tave į Lawrence’ą, tėve?

— Tu, vaike, žinai, kad aš 
be darbo. Kaip išgirdau, kad 
ten žmonės streikuoja ir pa- 
siliuosavo daug vietų,tad no
rėjau aš darbą gaut. Įsidė
jau dešros ir kavos bonką 
pietams ir traukiu sau į dirb’ 
tuvę. Ant nelaimės, sutikau 
vieną materį; ji užklausė 
kur einu, atėmė nuo manęs 
pietus, drožė dešra man per 
snukį ir liepė eit namo. Ji 
mane išvadino niekšu už tai, 
kad aš norėjau darbą gaut.

— Da geriau butų pada
rius, kad butų apdaužius 
tavo kvailą pakaušį, nes ne
žinai kur jį kišt.

— Kaip, Maike? Aš esu 
darbininkas žmogus ir ma
ne muš?

— Bet tu eini prieš darbi
ninkus, t. y. trukdai jų ko
vą, o padedi kapitalistams.

— Tau taip rodos, vaike. 
O nežinai^ kad ir kareivis 
buvo ant manęs užpuolęs. 
Tik kišt, durtuvą prie ma
no pilvo ir paspaudė. Ge
rai, kad da buvau gerokai 
alaus išgėręs, tad neįlindo 
durtuvas. Paskui policis-

I

ne-

po- 
su

I

REMKIME!

Pasaulio apgavikai
* 
devyniolikto-

Charles 
iškasė 

buvo iš-
Vienu iš didžiausių ir ligi 

šiol žinomų melagių bene 
bus tiktai d-ras Cook, kuris 
1909 m. apskelbė visam pa
sauliui, buk jis atradęs 
šiaurinį žemgalį, kurio per 
300 metų mokyti vis jieško- 
jo, rengė ekspedicijas, ku
rios lėšavo milijonus dole
rių ir daug gyvasčių. Grįž
tant iš savo kelionės Cook 
į Kopenhagą ir pranešė a- 
pie savo atradimą. Dani
jos karalius pasikvietė ji 
pas save ant pietų, ’ vaišino 
kaip brangiausi svečią ir 
ant galo pats jam medalių 
ant krutinės užkabino. Da
nijos sostapilė, susilaukus

•
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taip garbingo svečio, dieną akmens žmogų-milžiną to- 
kioj formoj,kad tas iššauktų 
tarp mokslinčių diskusijas, 
ar tai suakmenėjęs žmogus, 
ar tai kokia nors senovės 
stovyla? Jis dirbo dvejis 
metus. Prie to prigulėjo ir 
kun. J. Turk iš Oakley, O- 
hio, kuris vėliau tvirtino, 
kad senovėj tokie žmonės 
tikrai gyveno.

Hull iškalė iš gipsinio ak-

pasipuošė vėliavomis, o va
kare visa nušvito iliumina
cijoms.

Iš Kopenhagos d-ras 
Cook visą istoriją savo "at
radimo” telegrafavo Ame
rikos diehraščiams —"Bos- 
ton Post” ir ”New York J 
Herald,” su kuriais jau 
sutartį jis buvo padaręs. 
Atsiuntimas tos pasakos te-

Lawrence’o audėjų strei
kas yra aiškiausia lekcija 
darbininkams. Pirmių-pir- 
miausiai jis mokina, kad 
kapitalizmas yra žiauriu 
surėdymu, kuris gali pri
versti žmones badauti, šal
ti ir kitaip skurti ir kad kol 
jis viešpataus, darbininkai 
laiks nuo laiko turės strei- 
kuot, kas ir juos pačius 
kankįs.

Kita lekcija iš streiko yra 
ta, kad valdžia gina vien tik 
kąpitalistų reikalus ir per
žengia visus įstatymus, ku
rie stabdytų jos kovą prieš 
streikierius. Parodyta, kad 
iki vergijos principų daei- 
nama. Vaikų siuntinėji
mas iš Lawrence’o į kitus 
miestus likos uždraustas. 
Tuomi parodoma kad Ame
rikoj gali būt apskelbta 
žmonių vergija, t. y. kad ga
lima žmogui-uždraust persi
kelt iš vienos vietos į kitą.' 
Atgimsta vergijos arba 
baudžiavos laikai. Pirma 
buvo meluojama, kad vai
kai išvežami be tėvų žinios, 
bet kad pačios motinos at
lydėjo ant stoties savo vai
kus subatoj, policija sudau
žė joms galvas ir sužeidė 
nevieną jų kūdikį. Po to žvė
riškumo suimta 50 motinų 
ir vaikų.

Lawrence apskelbta ver
gija ir mušami policijos laz
domis vaikai ir moters. 
Lawrence tūli vaikai likos a- 
timti nuo tėvų ir padėti į 
prieglaudos namus. Po
licija ir kariumenė valdo 
ginklu, šaudo žmones ir 
peržengia visus pamati- „ 
nius šalies įstatymus. Tokia 
valdžia neturi tiesos reika
laut, kad darbininkai pildy
tų įstatymus. Pati valdžia 
stumia šalį į anarchijos glė
bį. — Ši kova yra viena iš 
svarbiausių, todėl darbinin
kai turim ją remti, kad ne- 
pralaimėt.

• v
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Legališki Žmogžudžiai.
VERTE UKTVERIS.^i

(Tąsa). 
SCENA IX.

Tie patįs be kareivio.

Mošninas.
Viskas tvarkoj, meldžiu ponų užimti sa

vo vietas. Teismas atdarytas (visi susėda 
apie stalą).

Mošninas
Dižiurnai!

SCENA X.
Dižiurnas įeina ir atsistoja prie durų

Mošninas.
Atvesk šešis kaltininkus! Ve jų vardai 

(paduoda jam surašą, tas išeina).

SCENA XI.
Po valandėlei įeina Baldys, Steponas, Kur
kus, Bankauskas, Setas ir Rybkus — apsup

ti šešiais apginkluotais kareiviais.
i

Mošninas
Esate apkaltinti už užpuolimą ant skar

malų vertelgės Ryfkės ir atėmimą nuo jos 
3 rublių, 45 kapeikų.

Baldys.
Tai melas — męs ant jokios Ryfkės ne- 

užsipuldinėjom, nė jos matėm. Ramiai rin
kom grybus, o kad buvo labai karšta, atsisė
dom pasilsėti, tuomet mus areštavo.

Mošninas.
Da ginsiesi?! O kaip rados saldumynai 

vieno iš jūsų kišeniųje?

Setas.
Tuos saldumynus aš radau išmėtytus 

po žolę, tai juos ir surinkau; tikrai maniau, 
kad kokie ponai bežaizdami primėtė.

Mošninas.
Jūsų pasiteisinimas nieko negelbės. (Į 

aficierius) Kaip sprendžiate, guodotini po
nai, apie jų kaltę?

Pozniakas.
Kalti!

. Krotkis
Kalti!

Mošninas
Kokia bausmė?

Pozniakas ir Krotkis.
Mirtis! (Prie šių žodžių Setas pradeda 

verkti sakydamas: męs nekalti. Rybkus ap
alpsta, kareiviai jį prilaiko).

Mošninas.
Sutinku. (į kareivius) Nuvest nuteistuo

sius į kalėjimą, neprileist prie jų nieko (ka
reiviai išveda darbininkus nenorinčius eiti).

Baldys (išeidamas).
Tai žmogžudystė! atsakysite jus kada 

prieš Dievą! Amžinas jums prakeikimas! 
(išeina).

SCENA XII.
Mošninas, Pozniakas, Krotkis, Bielskis ir

1 i

Dižiurnas.

Mošninas.
įvesk anuos keturis (dižiur- 

Su tais tai lengvai apsiėjom;
Dižiurni, 

nas išeina), 
nežinau, kaip su anais greit apsidirbsim.

Bielskis.
O, tie tai tikri maištininkai, bet nuo ko 

turim nagaikas?

SCENA XIII.
Kareiviai įveda Paciorkauską ir 3 

darbininkus.

Mošninas (į Paciorkauskį).
Vardas ir pravardė?!

Paciorkauskis.
Vardas mano: žmogus, daleiskim...Kodėl 

aš neklausiu, kaip tamista vadiniesi?

Mošninas.
Ttsakinėk ant klausimų! Prieš teismą 

stovite, musų rankose jūsų gyvastis; prisi
pažinimu ir atvirumu galite sumažinti bau
smę, kokia jus laukia.

Paciorkauskis.
Stovim prieš žmogžudžius, ne prieš 

darius; butų gėda mums lenktis prieš 
užmušėjus.

teis- 
savo

Mošninas.
Esate apkaltinti už ginkluotą užpuolimą 

ant meisterio Okladkaus, su plėšimo tikslu.

Paciorkauskis.
Meluoji, caro šunie! Niekados revoliuci- 

jonieriai neužsiiminėjo plėšimais; šitas ap
kaltinimas yra jus pačių išmislytas, kad 
mus pasiųsti ant kartuvių.

Pozniakas.
(Atsistoja, prieina prie Paciorkausko, su

duoda per veidą. Paciorkauskas metasi į 
šoną prie stalo, Mošninas slepiasi po stalu; 
kareiviai sugriebia Paciorkauskį už rankų).

Paciorkauskis.
Tai pasielgimas tinkantis tik jums, to

kiems didvyriams; jus visados kovojate, bet 
tik su beginkliais.

Mošninas.
Tiesos turi būt pildomos.

Paciorkauskis.
Ir jus, akli caro žmogžudžio pastumdė

liai, drįstate kalbėti apie tiesas? Jus, kurie 
su šaltu krauju žudote moteris ir kūdikius, 
išvarot beginklius šeimynų tėvus į Sibirą, 
arba siunčiat ant kartuvių! Patįs piktada
riai, o noirt teisti žmones kovojančius už 
žmonijos laisvę. Jus legališki žmogžu
džiai !!

Mošninas.
Gana to! Išvest kalinius; ir ten duokite 

tam pagyrūnui gerą pamokinimą.

Paciorkauskis.
Ha! niekše, žudytojau! vėl liepi mane 

kankinti; bet ir jums ateis laikas! nes nekal
tas kraujas atmonijimo šaukia! •

Darbininkas I.
Gėda, jums, tironai!

Darbininkas II. ir III.
Gėda! (kareiviai išveda darbininkus).

SCENA IV.
Bielskis, Mošninas, Pozniakas, Krotkis ir 

dižiurnas.

Bielskis.
Na, šitas maištininkas užsitarnavo ne 

kartą, bet dešimts kartų bausmę.

Mošninas.
Guodotini teisėjai! Kokią jam bausmę 

skiriate?

Krotkis ir Pozniakas.
Mirtis!

' Mošninas.
Sutinku. (į Pozniaką) Poručike, duok 

nuosprendį dėl pasirašymo! Viskas turi 
būt formališkai išpildyta. Kapitone, pa
sirūpink da šiandien pasiųsti nuteistiems 
kunigą; manau, kad kunigas Jakauskas yra 
ištikimu.

Pozniakas.
(Duoda pasirašymui popierą Mošninui, tas 

pasirašęs duoda Krotkiui, Krotkis pasirašęs 
išeina).

SCENA XV.
Mošninas, Pozniakos ir dižiurnas.

Mošninas (į Pozniaką).
Dabar, tamsta, parašyk vyriausybei 

Kaunan, kad šiandien vakare išsiųsta 
stiprus skyriai pėstininkų ir raitelių į visas 
miesto dalis; ant 4 valandų išryto apgink
luota armija turi būt prirengta ant kiekvie
no pareikalavimo. Į kiekvieną didesnę 
dirbtuvę išsiųsta po 50 kareivių po vado
vyste aficieriaus. Nes labai galimas daik
tas, da darbininkai užsimanys padaryt de
monstraciją — tokiam atvėjuje nepasigai- 
lėsim kulkų ir durtuvų. (Pozniakas rašo).

(Galas akto II. — Uždanga).

AKTAS m.
Laukas. Į žemę įkasti 5 stulpai.

SCENA I.
Mošninas ir Pozniakas,

Mošninas (žiūrėdamas į laikrodį).
Jau šešta! Laikas užbaigti su jais, 

paliepimai išpildyti?

Pozniakas.
Taip, nuteistus padalinau į dvi parti

jas — viena bus sušaudyta aia, kita už trijų 
šimtų žingsnių toliau, ten, pakalnėje (rodo 
po dešnei).

Ar

Mošninas.
Labai gerai. Bet ar kareiviai ištikimi?

Pozniakas.
Dragūnai — taip! Pėstininkams niekad 

neužsitikiu... bet pėstininkams pavesta iš
pildyt nuosprendįs šiuo kartu...

(Toliau bus).

Lawrence*o Streikieriams
SPRINGFIELD, ILL.

J. Jucys $1.00; A. Latonis ir A. Lio- 
< ksis po 50c.; W. Mauras, J. Kuzas, P. 
Ožialis, F. Pliausha, J. Pytlengis, J. 
Stucius, K. Auksadantis, P. Vytkus, 
J. Sipikas, T. Rackus, A. Sangaila, J. 
Žakas — visi po 25 c.; S. Kersulis 20 
c.; J. Petkus, J. Pupštas ir D. Lon- 
gaila po 10 c.; viso labo $5.50 c.

Aukos gautos 
! tuoj 
tui.

”Kel.” red. $5.00 ir 
pasiųstos streikierių komite-

BALTIMORR MD.
14-tos L. S. S. kuopos diskusijose 

sudėta $5.00 aukų Lawrence’o strei
kieriams. Aukavo šie kuopos na
riai: A. Paulionis ir V. Stankevičius 
po $1.00; V. Litvaitis, K. Mikolaitis 

į ir K. Matulauskas po 50 c.; P. Gla
veckas, K. Geležėlė, P. Grinius ir A. 
Rulis po 25 c.; 14-ta L. S. S. kuopa 
paskyrė iš iždo 50 c. Aukos pasiųs
tos per ”Kel.” streikierių komitetui.

BAYONNR N. J.
D. L. K. V. Draugystės susirinki

me nutarta parinkti aukų Lawrence’o 
streikieriams. Aukavo šios ypatos: 
J. Šipinskas, M. Stansykauskas, F.

| Lukaitis, A. Saukus, J. Baubas — 
visi po $1.00; J. Paregiutė, A. Pare- 
giutė, P. Banialis, M. Kartonas, K. 
Banialis — visi po 50 c.; V. Barštis, 
A. Piliponis, J. Jesiulionis — po 30c.;

i J. Kurzniackas, A. Biretas, A. Mise
vičius, J. Paukštelis, M. Paulavičia, 
S. Milvidas, P. Barbunaris, J. Kai
rukštis, T. Amsėjus, M. Maukeliavi- 
čius, P. Balekunas, J. Stažauskas, A. 
Dubunkas, A. Gudaitis, V. Ulozas, 
J. Andriuškevičius, J. čiurinskas, J. 
Mickevičia, M. Motejus, B. Riusaitis, 
J. Senkus, S. Kuktelionis, K. Kuk- 
telionis, J. Alionis, B. Ambrazevičia, 
J. Juselis, A. Lukaitis, A. Purickas, 
P. Turskis, P. Simaliunas, J. Morkū
nas, J. Skiparis, — visi po 25 c.; V. 
Juselis, P. Jesulaitis, S. Jesulaitis, M. 
Pareigis — visi po 20 c.; I. Jadžiuki- 
nas, F. Mižikevičia, J. Kirušinas, M. 
Grinkevičia, J. Valentukevičia, J. Ki
rušinas, M. Vaškis, P. Masilionis —

: visi po 10 c.; viso surinkta $19.15. Pi- 
I nigai pasiųsti Lawrence’o streikie- 
j riams per Bostono socijalistų kliubą.

— ■
PHILADELPHIA, PA.

J. Jablonskio vestuvėse surinkta 
$4.00 aukų Lawrence’o streikieriams. 
"Keleivio” redakcijai prisiuntė jas J. 
L. Grušas. Pinigai jau perduoti strei
kierių komitetui.

Lie-

lis po $1.00; R. Kirstis, Jurg Gricius, Juodaris, J. Riklaitis, K. Šilaipa, K. 
J. Gricius, J. Rovas, K. Kapiciaskas, Jakaitis, D. Mickus, A. Balinkonis, A. 
T. Šukys, V. Jermalavičius, J. Petruš
kevičius, P. Jerušaitis po 50 c.; J. Je- 
rušaitis, A. Rupkis, Ig. Lekavičius, V. 
Budra, Gertrūda Žėkaitė, A. Gervic- 
kas po 25 c.; ir F. Dirgis 10c. viso 
$10.10. S. Kirlis.

CANADA.
ir B. Dane- i 

surinko šiek tiek

Masaitis, V Degutis, K. Sabulis, F. 
Bleisgis, F. Norbut, V. Seilius, P. Da- 
lenkevičius, J. Kairaitis, P. Pačkaus- 
kas, A. Rutkauskas, M. Liutkevičia, 
K. Asakavičia, J. Dvekevičia, F. Si- 
manavičia, J. Deivis, J. Tamutis, G. 
Likas, J. Venčkauskas, J. Likas, A. 
Stankus, J. Žbinskas, J. Dapkunas, A. 
Mikalauskas, K. Stankus, J. Gilius, F. 
Tumosa, J. Venslauskas, J. Klučins-

I '<as, K. Astromskas, A. Lūkimas, K.
Uukmavičia, J. Žemaitis, J. G riba vi
ja, K. čiras, J. Bigala, K. Seilius, P. 
Kasiulis, B. Malusevičia, O. Matuse- 
vičia, S. Janušauskas, F. Janušaus
kas, M. Naujokas, A. Bendoraitis, P. 
'uknevičia, J. Urbonas, M. Stanio- 

A. De
gutis, J. Basevičia ir J. Ulevičia — 
po 25 c. Smulkių aukų 5.76; viso 
$47.61 c.

Per prakalbas Tėv. Myl. Dr-stės, 
bekalbant vietiniams surinkta $29.06, 
kurie perduoti M. Paltanavičiui pa
siųst į vietą. Išviso aukų lietuvių su
rinkta $76.67.

S. V. Bakanauskas, 
D. T. Stankus.

$47.61 gauta "Kel.” redakcijoj ir 
pasiųsta streikierių komitetui.

J. Dunda 50c.; J.

MONTREAL,
P. Gricius p. M. Bužo

usiutės vestuvėse
aukų Lawrence’o streikieriams. Au-

i kavo šios ypatos:
Kubilius 30 c.; P. Gricius, P. Zlatkus,
A. Buzienė, J. Sekarauskas, J. Si- 
nackas, S. Kanfert, S. Matulionis, D. 
Praneuzas, M. Buzas, B. Buzienė, A. 
Valatka, J. Barzdaitis, V. Valenciu- 
nas ir A. Matuziutė — visi po 25c.; į i.is, J. Qalackas, J. Pečiulis, 

| J. Lendzuk 20.; P. Barzdaitienė, P.
Lausevičia, A. Danevičienė, A. Gasu- 
bukas, A. Kalenda ir K. Velikis — 
Visi po 10 c. P. Gricius.

Aukos gautos ”Kel.” red.

CHRISTOPHER, ILL.
Draugas J. Bindokas prisiuntė 

$29.40, kuriuos surinkę eidami per 
stubas. Pinigai perduoti jau strei
kieriams. Aukautojų vardai: S. Va- 
saitis, J. Bindokas, J. Vinglė, A. Kriš
čiūnas, V. Petrauskas, J. Grebliu- 

j nas, J. Valaitis, J. Laukaitis, V. Kise- 
lius, K. česnavičia, Vinglė, J. Kohen, 
J. Gerdzas, A. Baltrušaitis, Seleske- 
nė ir J. Dament — visi po $1.00; J. 
Stočkunas, V. Dirmant, J. Jurkšaitis, 

■ A. Galinski, J. Kravani, J. 
Matukaitis, J. Dambrauskas, 
A. Blagka, J. Tamošek, J. Simbufel, 
Česnienė, Žemaitienė, S. Česnius, K. 
Česna, V. Kižis, S. Kavendik ir D. 
Peduffom — visi po 50 c.; J. Kant- 
vainis, J. OŲer, J. Mokakee, J. Ulio- 
siom, T. Kulikovski, J. Kulikovski, J. 
Palieki, M. Remey, M. Zadirakin, S. 
Kulesa, A. Mroso, A. Galio, J. Zales- 
ki, Butkauskienė, E. Snaider, J. Su- 
dol, M. Simanaitis ir L. Glinskis — 
visi po 25 c.; S. Kazlauckas 
Krajauskas po 20c.; viso labo 
Siuntimo lėšoms paimto 40 c. 
ka $29.00.

ir K.
29.40. 

— lie-

CARNEGIE, PA.
Šv. Antano draugystė prisiuntė $10 

ir prašė, kad perduotume streikierių 
komitetui, ką ”Kel.” redakcija ir 
padarė.

HERRIN, ILL.
21 L. S. S. kuopa išrinko du drau

gu parinkt aukų streikieriams. K. 
Butkus ir A. Ašmenskas davė po 50 
c., o kitos smulkesnės, todėl negarsi- 
nam. Išviso surinkta $11.30 irpasiųsta 
streikieriams per "Keleivį.”

J. Bataitis ir
A. žebraitis.

K. 
T. 
M.

CINCINNATI, OHIO.
Lawrence’o streikierių komitetas 

priėmė $15.85 iš Cincinnati, Ohio. 
Aukauta šių ypatų: A. Gladkevicz 
$2.00; J. Gosčulis, K. Bereiša, F. Greš- 
konis, A. Rymkevičia, J. Viltrakis, 
J. Dumbauskis ir L. Zaris po $1.00; 
J. Šidlauskas 60; K. Znamianski, A. 
Utaitis, X., S. Urbanova, M. Bigos ir 
M. Sudeikis po 50 c.; J. Bereiša, S. 
Kolosovski, J. Bazulis V. C., J. Zyc- 
kus, J. Armonaitis, J. Andrejauskas, K 
Gadman, J. Vaičiulis, V. Vilčinskis, S. 
Šalvis ir A. Chuck po 25 c.; V. Trai- 
ovskis ir A. Griškonis po 10 c.; J. 
Schnider 5c.; viso $15.85.

Ištariam širdingą ačiū draugams 
A. Gladkievičiui ir K. Znamienskiui 
už jų pasidarbavimą streiko naudai. 
Streikierių komitetas per organizato
rių I. W. W. Joseph Schmidt.

BRIGHTON, MASS.
Aukavo šios ypatos: F. Mekiš, J. 

Veselis, J. Vaškis, J. Valantis, P. Va- 
' lantis, P. Pocius ir U. Barlarovi- 
. čius — visi po 25c. Viso $1.75.

Aukos gautos. ”Kel.” red.

BROOKLYN, N. Y.
Rubsiuvių unijos 54 skyriaus,

tuvių Apšvietos Draugijos r 19 L.S.S 
kuopos diskusijose aukavo daugiau 
kaip 20c. šios ypatos: K. Valenkevičia 
$1.00; J. Sedauskas ir J. Gribauskas 
po 50c.; R. Duminiutė, P. Ambrozai- 
čiutė, O. Slavickiutė, O. Kraučiuniu- 
tė, O. Baltrokaitienė, O. Morkevi- 
čiutė, V. Pelraitis, Kraučiunas, J. 
Mačius, T. Kailikaitis ir C. Stasiuko- 
nis — visi po 25 c., Jeigu kurių var
dai liksis nepagarsinti, meldžiu at
leisti.

Viso sykiu su smulkiais tapo su
mesta $9.28. Komitetas dadėjo 17 c. 
ir pasidarė viso $945.

Tą patį vakarą buvo paskaitos gre
ta stovinčioj salėj Tėv. Myl. Drau
gystės 3 kp. Brooklyn’e. Ten suma
nymą įnešė Kraučiunas ir T. M. D. 
komitetas leido pereiti per publiką. 
Surinkta $2.55, kuriuos pridėjus prie 
$9.45 pasidaro $12.00. Išėmus 10c. už 
Money Ordderį lieka $11.90.

J. J. Jankūnas.
Aukos gautos. ”Kel.” red.

BECKEMEYER, ILL.
Aukautojų vardai: M. Ruskis ir 

Leščius po 50 c.; O. Macijauskienė, 
Norvičius, M. Bridis, F. Bridis,
Macijauskas, A. Labanauskas, K. Rin
kus, J. Skrickis, A. A. Mozūras — 
visi po 25 c.; viso labo $3.25.

Pinigai gauti ”Kel.” red. ir perduo
ti streikierių komitetui.

i

R CAMBRIDGR MASS.
Šv. Juozapo draugystė per susirin

kimą paaukavo Lawrence’o 
riams $15.00.

Andrius Gurąs pinigus 
"Keleivio” red.; redakcija
juos centrališkam streikierių komi
tetui.

streikie-

pridavė 
pasiuntė

WATERBURY, CONN.
18 vasario laike J. Perkūno 

lekcijos, kurią parengė 34 L. S. S. kp. 
tapo surinkta Lawrence’o streikie
riams $9.55: Aukavo: Ona Laskevi- 
čienė $1.00; Y. Matas, J. Kaikrukštis, 
P. M. Prisevičiutė, J. Verbickas — po 
50 c.; V. Januškevičius, L. Liaudins- 
kas, J. Kunkalauskas, K. Laskevičius, 
M. Verbyla, J. Burkauskas, V. Kras- 
nickas, J. Chasynas, J. Pileckas, J. 
Visockis, J. Pakušaitis, Jieva Sen
kuvienė, M. Bekeraitienė, Naudžius, 
A. Salandževičius, P. Mateišius, J. 
Mažinlaitis, M. Arminas, V. Žilins
kas, J. Petrauskas, O. J. Petrauskie
nė, V. Veceskas — visi po 25 c. ir 
smulkiais $1.05; viso $9.55.

M. Dambrauskas ypatiskai surin
ko nuo sekančių : J. Kairukštis 50 c.; 
J. Azunaris, J. S. Pruselaitis, A. Griš- 
konis, V. Žilinskas, J. Juozaitis, J. 
Žukauskas — po 25 c.; viso $2.00.

J. S. Pruselaitis.
Aukos gautos. ”Kel.” red.

pre-

NEW BEDFORD, MASS.
Pirsiunčiu šiame aiške $10.19 suau- 

kautų dėl Lawrence’o streikierių, ku
riuos meldžiame perduot streikierių 
komitetui. Aukavo šios ypatos: J. 
Kušleika, J. Suso, F. Šukys, S. Kirs-

NEW YORK CITY, N. Y.
žemiau minimo kliubo paskaitose 

aukavo šios ypatos: A. Račiūnas 
$1.00; J. Kamauckas, J. Miškeliunas, 
J. Jukelis, M. Jukelienė, Jasulaitie
nė, Vilčiunas, Simkiunas, P. Tamo
šiūnas, J. Kručias, ir R. Kručias — 
visi po 50 c.; M. Dromančiutė, 30 c.; 
O. Karaliūtė, M. Vamauckas, Pečke- 
vičia, M. Pacečiutė, Girdauskiutė, 
Sungailienė, S. Marma, Slaveckas, 
Stankevičia, Šalčius, A. Gotautas, J. 
Kačergius, Pazerckas, Austrą, Peckis, 
J. M. Danielius, St. šeris, Kazląuckas, 
Liepoms, Beliauekas, Veibra, Kaške- 
vičius, P. Peckis — visi po 25c.; T. 
Pietaris ir Šinkūnas po 20 c.; J. Seris 
ir Strolia po 15 c.; aukavusių mažiau 
15 centų nerašyta.

Liet. Uk. P. K. sekr. R. Kručias.
”Kel.” red. gavo $14.05 ir tuoj pa

siuntė streikierių komitetui.

WORCESTER. MASS.
Per prakalbas F. J. Bagočiaus 18 

vasario, surengtas Liet. Sūnų drau
gystės, Worcester, Mass. Aukautojų 
vardai: J. Endzelis, B. čemauckas, 
D. Stankus, Yashinskas, A. Keturai- 
tis, P. Susas, P. Lileikis, A. Brazauc- 
kas, ir M. Bakužinskas — po $1.00; 
A. Jaukevičia, D. Rauktis, S. Dirve- 
lis, G. Vasikevičia, J. Zakaras, M. 
Krikštopaitis, P. Lapeikis, J. Tumosa, 

C. Vaškeliavičiia,
V. Kupstas, J. Milunaitis, J. Bunai- 
tis, J. Kelio, J. Stankus, N. Kudarau- 
skas, M. Asakevičia, F. Zagunas, J. 
Kaminskas, S. Bakanauskas, P. Bo- 
sevičia, K. Pauliukonis, P. Pauliu- 
konis, M. Brožis, I. Jablonskis ir 
T. Vasiliauckas — po 50 c.; V. Galac- 
kas 40 c.; K. Gilius ir J. Ambrozevi- 
čia — po 35 c.; A. Navalinskas, 
Bajonis, A. Sukackas, J. Šimkus, 
Rubikas, J-»Selkus, A. Mincevičia, 
N. , Bunotavičia, T. Januška,

j. 
A. 
N.
A.

Iš LEW1STON, MR
Jurgis Povilaitis $5.00; B. Mildav- 

gis $2.00; J. Pavsas, J. Caraskevičia, 
M. Caraskevičia, S. Stasiulis, J. Rigir- 
tas, W. Yasudas, M. A. Baltrušaitis, 
A. Davnis, A. Banatis, F. Caraskevi
čia, P. Kapickas, P. Zinkevičius, A. 
Puidokas, F. Mimontas, J. Planadu- 
nis, F. Masis, W. Maskolaitis, Kaz. 
Poskus, J. Krapoveckis, D. Simona- 
viče, K. Vilaniskis, P. Lamzikas, F. 
Barkeviče, A. Bartkavskas — visi po 
$1.00; L. Valis, S. Eismantas, J. Da- 
neviče, E. Levdanskaitė, A. Tutoraitė, 
M. Lavzikaitė, M. Marcinkevičiūtė, E. 
Krapovickienė, M. Mockaitė, W. Wai- 
čulaitė, J. Lapukas, J. Kniburis, J. 
Naujokas, J. Caraskevičia, P. Alekna, 
K. Martinkus, A. Simukaitis, P. Pem- 
pi, A. Kaciulis, P. Patronis, J. Wito- 
nis, J. Šimkūnas, J. Povilaitis, J. J. 
Kazlovskis, K. Peslis, J. Kapickenis, 
V. Kapickaitė, E. Puidokaitė, 
A. Marcinkevičia, J. Levdanskis, Ma- 
linovskienė, J. Tamosiunas, F. Kavla- 
kis, E. Kavlakienė, E. Kragzdaitė, F. 
Apsega, F. Cinaitis, A. Balcunas, K. 
Dūda, K. Seibutis, S. Klemanskis, A. 
Kavalskis, F. Mileska, K.Grigas—visi 
po 50c.; L.Baniulis, A.Masiulis, L. Jo- 
skevičia, J. Palupkis, K. Simonavičia, 
M. Drigotas, M. Franckus, A. Baltru
šaitis, B. Leonas, J. Simojevskas, A. 
Vitonienė, P. Yndalaitė, J. Beleckis, J. 
Statkus, J. Bikulskis, A. Rudekas, J. 
Kar.isavskar, A. Tar.isavslaenė, K. 
Sndilas, A. Jakas, J. Drigotas, A. Bal
cunas, E. Simonaitė, F. Vaznis, John 
Lupkas, F. Poškevičius L. Vaitekū
nas, A. Petrila, J Jasius — visi po 25. 
centus

Smulkių pinigų suaukauta $1.35

Viso labo ......................... $62.05.
Rinkimo Aukų Komitetas, 

Jonas L. Kazlauskis, 
Kazimieras Vilaniškis, 
Jonas Pausa, 
Mikolas Karaškevičia, 

P. O. Box 190, 
Lewiston, Me.

Vardan visų streikierių ištariu šir
dingą ačiū visiems aukavusiems už 
padavimą mums draugiškos rankos 
taip sunkioje kovoje.
Jos. Schmidt, Organizatorius I. W. W. 

9 Mason st.,
Lawrence, Mass.

Visų vardu sutalpint neturim vie
tos, malonėkit nepaimt už bloga, ku
rių netilpo lig šiol, patalpinsime se
kančiuose numeriuose.

”KEL.” ADMINISTRACIJA.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 
tai skaitykit knygą

"PASAULIŲ RATAS"
Su paveikslais. Kaina 25 e.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 
skaitykit knygą

"MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 e.

Reikalavimus ir pinigus adresuokite
taip:

J. STROPUS,
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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k?

Ant rytojaus reikėjo užsimo- 
i po 15 dolerių faino ir 

kol kortas pasibaigė negalė
jau atidaryti saliuno. Nors 
tas man ir kaštavo, ale Fren- 
kiui aš visviena pafiksinau. 
Perėjęs iš korto, jis tuoj iš- 
simuvino ir jo pleisas dabar 
stovi fry. Ale ai don ker! 
Kaip nėra gero žmogaus, tai 
geriau laikyti tuščią auzą. 
O kaip kokį grinorių priim
si, tai tau tik trobelių prida
rys.

Kada daktarasCvirka 
praneša, jog ne dvynai.

Kinka — Du yra kompani
ja, o trįs yra —

Cvirka — Persiskyrimas.

IŠ TAUTIŠKU PUDYMU.
Eina

Ai beč jur laif I
Yours

Džian Bamba.Wi y y ”
Džian Bamba vėl kalba.

Bai gat, žmogus ant šio 
svieto, tai taip, kaip, atsi
prašant, blakė — iš vakaro 
eini gulti ir turi poterius 
kalbėti, ba nežinai, ar iš ry
to busi gyvas, ar ne. Šiur!
Ot, kad ir aš pats, užvakar 
liepiau išpentyt saliuną, 
kad kostumeriai butų sa- 
tisfait, ba kaip pleisas dor- 
tinas, tai žmogui ir tas pats 
alus ne toks gardus... Jesary. 
Ir kad kas butų pasakęs, 
kad ant rytojaus jau aš į tą 
saliuną neateisiu —
džizis krais! Aš nežinau ką 
jam bučiau atsakęs. O vie
nok taip atsitiko, kad tą na
ktį per plauką tik Frenkis 
manęs neužmušė. Ir tai ma
no burdingieris. Jesary. Ant 
tos intencijos, kad saliuną iš- 
pentinau, tą vakarą burdin- klys, ar goryla? 
gieriams užfundijau bačku
tę ir du tuzinu silkių. Ėskit, ; pįe gorylą. Geriau įo’arklių 
sakau, gal atsiminsit, kad į lai mane užmuša, o ne gory- 
kaip Bamba ant svieto gy- la.” 
veno, tai visai kitokie lai- ------------
kai buvo.

Ale atsiminsiu ir aš tą užsibaigia žodžiais „jie ap-; 
vakarą ilgai. Sugulėm, ro- sivedė ir gyveno visada lai-) 
dos, kožnas ant savo pleiso, 
bet paskui pasirodė, kad aš 
guliu su Frenkiu. Naktį aš 
jį apsikąbinąų, mislydamas, 
kad guliu su savo Keidi, o 
jis, sanavagan, kad kirs per 
akis, net ruimas nušvito.

—* Keidi, voctumaru! Ar 
ju kreizi? — sušukau aš. O 
jis prabudęs man sako:

— Džian, ar tai tu čionai? 
Uskiuzmi. Aš padariau mi- 
steik. Sapnavau, kad tai 
mano boba atvažiavo iš se
no kontro. Uskiuzmi, Džian.

— Dac olrait — sakau.
Ale ištikrųjų, tai ir šen- 

dien mano galvoj ūžia nuo 
to kirčio. Kad kiek smar
kiau tai ir būt užmušęs. Na
gi, misliju sau, jeigu tai butų 
Frenkio pati, kaip jis misli-l 
jo, tai butų jai geras gut 
taim atvažiavus į tą fry kon- 
trą. Ai beč jur laif L.

Ale aš jam vistiek nedova
nojau. Nedėlioj buvom abu
du pas Čalį ant krikštynų. 
Vakare,kada visi įsidrąsino 
ir prasidėjo ginčai, atsimi
niau ir aš, kad Frenkis man 
skolingas. Atsisveikinau su 
visais, o prie Frenkio atsisto
jau šonu ir rūkydamas ciga
rą pasakiau angliškai: „Ai 
sy ju, Frenk, an di stryt.” O 
jis man sako: „Ju nou my? 
Mai nem iz Frenk Brauni” 
ir su didele fanaberija išlen
kė stiklą alaus . ”0 mai 
nem iz mister Džian Bamba, 
saliunkyper I” aš jam paaiš
kinau. Jis mane pavadino 
grinoriūm, aš jį kvailiu ir pasiskolinai? 
pradėjom angliškai koliotis. i Cvirka — Ne, bet aš meld- 
Jis man į akį, aš jam bonka į | žiaus, kad neb*tų lietaus, 
kaktą. Įpuolė policija ir a- j Kinka — Kada yra tikras 
būdu mus nuvežė į džėlą. palaiminimas?

Kodėl?

A.:— Kaip keista, kad dau
guma merginų užsimerkia, 
kada kas jas bučiuoja.

B.:— Taip ir turi būt; jei 
jos nebūtų aklos arba neuž
simerktų, tuomet tokios 
kvailystės nedarytų.

Tamista bu-
t

Negeistinas.

Linkas: — Aš pildau savo 
užduotį, bet aš neturiu pro
gos paraginti kitus prie jų 
užduoties.

Kinkas:
tum labai naudingas drau
gystės narys. Bet kada ta
mista joje butum, tuomet 
turėtum tiek tikrų draugų ir 
šalininkų, kiek budelninkas.

”Ar tu, Juozai, geriau my
lėtum, kad tave užmuštų ar- 

n
„Velyk jau geriau tylėk a-

Jackus — Kodėl pasakos

mingai?”
Taškus — Todėl, kad tai 

yra pasakos.

Jos tikslas.

”Lizzie, jis yra vaikinas iš 
milijono.”

„Aš ir jieškau vaikino su 
milijonu.”

Finansistas.

„Pasakyk, mama, kiek aš 
ėsu vertas?”

„Tu, mano sunau, ėsi ver
tas man milijoną dolerių.”

„Ar negalėtum, mama, 
duot man iš tos sumos 25 
centus?”

Šeimynos istorija.

”Tete, tarė mažas vaikas, 
ar tu turi daugiau pačių, a- 
part mamos?”

”Ne, vaike, atsakė tėvas. 
Bet kodėl tu to klausi?”

„Biblijoj męs skaitėme, 
kad Dovidas turėjo labai 
daug pačių, todėl aš noriu ži
not, ar jau jos mirė, ar dar 
gyvos?”

t I

Kinka ir Cvirka.............

Kinka — Aš mačiau, tu iš
ėjai iš policijos nuovados va
kar.

Cvirka — Buvau užėjęs 
laiką praleisti.

Kinka — Ar tu vadiniesi 
geru kataliku?

Cvirka—Suprantama, kad 
taip.

Kinka — Ar tu sugrąžinai 
Lukšiui lietsargį, kurį nuo jo

Nieko įžy-
A-

Brooklyn, N. Y.
gandas, kad neužilgo „Liau
dies Mokykla” apvaikščios 
jubilėjų 3—jų metų savo 
darbavimosi ant tautiško 
pūdymo. „Profesorius” Sir
vydas tam tikslui rengia la
bai žingeidų ir mokslišką re
feratą ant temos: „Kaip aš 
įgijau 2,000 T. M. D. knygu
čių ir kiek tie cicilikai suėdė 
man sveikatos už tai.” Įžan
ga busianti visiems dykai, 
kad daugiau žmonių galėtų 
pasisemti sau dvasiško peno.

Aitvaras.

Chicago, III. — Pas mus 

kalbama, kad šįmet kasdien 
bus pelenų diena. Kun. 
Kraučiunas užsakė pelenų 
dieną ant seredos, kn. Luko
šius — ant ketvergo. Sako
ma, kad Lukošiaus parapi
jonams ir Velykos busią vie
ną dieną vėliau. Kraučiu- 
niečiai išsigėrę šauks „Ale
liuja.” o lukosiečiams bus da 
tik „didžioji” subata. O ki
toj parapijoj rasit bus da tik 
pelenų diena.

K. Rėksnis.

Detroit, Mich. — Kad ir 

kažin kaip žmogui gumbą ■ 
suskaudėtų, musų mieste ne- • 
gaus nė stiklelio gero šnap
so. Mat, buvo čionai lenkų! 
kunigų blaivininkų seimas • 
ir tie viską sunaikino, žmo- 
neliai dabar keikia, sako: 
„Gal į peklą jiems ir lindo! 
Visus saliunus išdžiovino.” 

Šnapsaitis.
I 

--------------------------------------------------

Brighton, Mass. — Musų 
socijalistai surengė Wash- 
ingtono dienoje prakalbas ir 
pasikvietė kalbėt kun. Gri
cių, kuris geriau žinomas, 
negu So. Bostono davatkų 
vyskupas. Kun. Gricius 
papuolęs tarp socijalistų už
miršo ,kad yra kunigu ir 
pradėjo šaukt: „Rašykitės 
prie socijalistų, nes ir aš esu 
socijalistas!” šuns koja.

Pittston, Pa. — Kun. Kau
pas po revoliucijos taip išsi
kvėpė, kad nė pastabų nebe
gali rašyti.

Redakcijos atsakymai.
K, L. — Jau buvo apie tai 

rašyta. Netilps.
V. Bielskiui. — Kadangi 

nepasakyta, kokis kunigas 
ragino prie aukų kovai su in
di jonais, tad žinia numeta
me, nes arti jūsų miesto yra 
pora ar trejata lietuviškų 
kunigų.

M. Murauskui. — Kadan
gi nieko naujo koresonden- 
cijoje nėra, nes jau buvo ra
šyta, kiek lietuvių jūsų mies
te yra ir apie jų kultūrišką 
stovį tad nededame.

Torontiečiui.
nieko, kad Bamie triukšmą 
kelia. Jei tokius visus lietu
vių naminius triukšmus ap- 
rašinėt, laikraštij vietos ne
užtektų.

Karveliui.
rašyti, jei dėt į laikraštį, o

Tai da

męs tiek laiko neturime. At
leiskite.

Garbiniui.
maus korespondencijoj,
pie tūlų jūsų miestelio lietu
vių girtuokliavimą buvo jau 
ne sykį rašyta.

N. H. Filantropui. — Jau 
tilpo apie tai, tik biskį trum- i 
piau, nes kitas anksčiau pra
nešė. Jūsų raštas geresnis, 
bet jau sunaudot negalime.

Skuodo Tievinaičiui. — Pa- j 
našios žinutės, kokias dabar 
prisiuntėt, yra pageidauja-; 
mos ir už jų rašinėjimą busi
me dėkingi.

AMERIKOS LIETO VID

KALENDORIUS

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. 
Visoki patarimai velaui.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway, S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresa gyduoles prisiusim

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavų skrybėlių nė dre- 

sių, nes tokios tik sugadina jūsų iš-
1912 METAMS, sutaisy

tas J. Ilgaudo, jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas visuo- veizdą ir flKur$- Ateikit pas mane 

. ... i aš padarysiu kuopuikiausias dresias
Se knygynuose, O taipgi ir ar tai paprastas ar šliubines, ir pada- 
„Keleivio” Redakcijoj. K 2,1- rau gražias skrybėles. Kalbu lenkiš- 
na 25 c. Kalendorius pa-1kai ir angUškaL 
puoštas gražioms iliustraci ! 
joms, turinys naudingas ir 
vertėtų jį kiekvienai šeimy
nai nusipirkti.

SKAITYTOM ATIDAI
Visų gerbiamųjų „Kelei

vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti ”Keleivj” sulaikyti.

PASARGA.
Mainant adresąreikia 

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

„Kel.” Administracija*

vi-
se-

<

I 

j
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i 
I
l 
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Telephone So. Boston. 845M. ii

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

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

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.
i

H

TeL CanaI 2118.
DAKTARAS A. YUŠKA

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

CHICAGO, ILL.

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

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

Knygelėj aiškinama materialistiš
kosios istorijos suprasimas.

KAINA LOC.
L. S. S. kuopoms exlra nuošimtis.

Gaunamos tik pas vertėją. Gali
ma prisiusi ir štampoms.

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

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą 

VVOMENS MEDICAL CALLEG 
Buitim ore, M d.

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, i

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Mokinu visokius 
šokius: Buck and 
Wing, Buck Skirt 
Irish Jig, Clog, 
Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, 
Side Step. Pirm? 
lietuviška moky-
kykla Amerikoje. Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana Walets.

PROF. JULIUS SILSKO,
2124 S. Halsted st., Chicago, III.

Reikėtų per-

Mrs. K. NOOL,
328 E. st., So. Boston, Mass.

I
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gydytojas Dr. Ignotas Stankus M. D.•
pabaigę* daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 
ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakia- 
I1j£.°<L.‘n?kykl?J New ¥ork Po»t-Graduate MEDICAL 
SCHOOL A UOS P IT A L, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr 
IG. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapohs. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
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 nesažiniškus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbutį ir:
’ "Cą T<S O a C ,* w T A krVT> m - - • —KVIP-CZJA_________________________ ___________

Jeigu sergi, ar Kenkia kas sveikatai, Kreipkis pas mane ypauikai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgydoma, neabejok, 
nes ai turėdamas didesnį praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsir ’.t 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaeki*—kad 
esu pabaigęs didesnį daktariška mokslą ir galiu *>"•" —J " .Kiti daktarai 
svetimtaučiai. * * " —-V

* 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 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu^_ 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skaustningų'iT neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

jTuriu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo 

•tai: augimo vėžio sk i įviję ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje. inkstuose, kepenyse ir žarnose; viską tąsu pagelbaoperacijos 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 rep’urą. už menką prekę.

Penai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai. tai parašykite ką akauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoi. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
LTG05BUTĮ. Biednus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M • D. PHII.ADEI.PHIA, PA. -Są
Vai. Ofiso; no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare-

<
PADIEKA VOA ESDAKTzVRL IGNOTU STANKŲ

Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo »r viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 
siera geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgjr - 
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Scręet Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui už išgydymą nervų hga 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 Street.
• john Akuotaius Montreal Que Cana Ia. rašo: Meilutis gy-lytojau:-Š-šta diena kaip gavau nuo 

Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėkavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
sę Ii karstu sunaudojau-bet jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti Daugaų neturu ką rašyti nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos Ta jkin liga, kuri taip daug prikankino mane .r kurią kiti daktarai 
laikė už neišgydoma, dabar jau baigia g'ti. Adų Tamstoms už pi^ų ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkaiouDR 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 įmano namu* 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sireet Philadelpaia, Pa.
JAMES PAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ..Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo 
sž si senėj u sius pasJaptiDgos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdulėmis kuria* 
>mano akių savt> aptiekojė sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Adu jam. Patariu visame 
le daktaro Icnoto Stonkaus; kurie jau pamctėt nodieją išsigydyti.

i
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dohii E. nelan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiaj už nebrangią prekę.

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

keleivio” Agentūra
Po Kaucija irPriež ūra Massachusetts Bankų Komisoriaus

įdėk į kiekvieną langutį kokias 
| nors skaitlines nuo 11 iki 19. taip kad 
pridėjus kiekvieną pusę išeitų 45. Skait 

I 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:

ABBEY REAL ESTATE COMPANY, 
No. 59 Park Row, Dept. 2. Room 1*12 

NEW YORK CITY.

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

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:
28 W. Sroadway 
So. Boston aMass.‘KELEIVIO" AGENTŪRA

t
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Lietuviška Banka

Nutilę
BOSTON, MASS-

92 SALĖM STREET.

i kcijų karts nuo karto moky- 
i klos sienose šnekėti su savo 
mokinėmis apie tikybą.

šventėnai. Sausio 12 į 13 
'naktį į siaurojo gelžkelio 
| stotį įsispraudė keli apsigin
klavę vyrai, išlaužė geležinę 
spintą ir paglemžė iš jos 8, 
301 rb. 34 kap. Tame pačia
me kambarije, kur stovėjo 
šita spinta, nakvojo sargai, 
bet plėšikų pribauginti nesi
judino gintis.

Į stotį atvyko dabar gelž
kelio žandarų oficierius Sat- 

‘ terup ir prokuroras.
Joniškis, Kauno gub. Gruo

džio 18 d. J. Bajelis biskį įsi
gėręs grįžo namo iš mieste
lio, arklys pasibaidė, vežimą 

i apvertė ir važiuotoją skau
džiai sužeidė, net koją nu
laužė. Gaila jauno vaikino! 
Bet lai būva pamokinimas 
kitiems, kad saugotųsi kaip 
ugnies tų baisių degtinės 
nuodų... Vyžapinis.

Joniškis, Šiaulių apskr. 
Sausio 6 d. pas mus ūkininkų 
kliube „Artojas” buvo su
rengtas šeimyniškas pasi
linksminimo vakaras. Susi
rinko žmonių ganėtinai. Bu- 
vo sulošta „Apsiriko” ir pa
dainuota ”Noriu miego,” 
„Žilvitis” ir 1.1.. Klebonas 
su davatkomis leidžia blogus 
paskalus apie „Artoją,„ tad 

į dauguma ūkininkų nenori 
: prisidėt. Ak, tamsybė, tam
sybė ir storžieviškumas da 
pas mus viešpatauja. VI. G. 
.. Seda, Telšių apskričio. Aš, 
kaip senas Sedos gyventojas 
ir daug patyręs musų klebo
no su parapijonais santikius, 
būdamas menkas žmogelis- 
žemaitėlis, nemokėdamas 
gerai galvoti ir rašyti, klau
saus tiktai ką kiti rašo. Tu
riu išsirašęs „Lietuvos Ūki
ninką” ir antri metai kaip 
nerku atskirais numeriais 
„Rygos Naujienas.” Skaity- 
’airas laikraščius atrandu iš 
Sedos vaidus musų gerbia
mo klebono su parapijonais. 
Kas sukėlė tuos vaidus, mu
sų parapijonų su klebonu? 
Pirmesniai musų parapijo
nįs labai buvo mandagus su 
klebonais, bet žinoma, ir kle
bonai buvo kitoki, nors ir pe
šė vilnas, bet visgi netaip 
skaudžiai, kaip šitas! Ne
reikalavo, kad žmogus prieš 
juos per kėlės dešimtis 
žingsnių eitų be kepurės ir 

: jiems rankas žįstų. Bet kaip 
tik šis parvažiavo, tuojaus 
pas mus pasipylė „apšvieti
mas,” sugrumėjo sakykloje 
perkūnas, atsigrįžo rustus 
klebono veidas, ir prasidėjo 
išniekinimas, pažeminimas 
parapijonų, pavadino tam
suoliais, ištvirkėliais, o save 
pastatė taip augštai, kad ir 
per akinius pats savęs nebe- 
užmato. Prasidėjo parapi
jos reikalai. Buvo pirma iš
rinktas komitetas, katras 
turėjo vesti tuos reikalus, ir 
buvo gubernatoriaus užtvir- 

I tintas. Pradėjo rinkti nuo 
parapijonų pinigus taisymui 
kapinių. Klebonas norėjo, 

i kad komitetas tuos pinigus 
pavestų jo globai. Bet šie at-, 
sisakė ir darė savaip. Pirko

IS LIETUVOS
Karaimai. Vilniaus karai

mai išgavo iš miesto dovanai 
žemės gabalą Žvėryne pasta
tyti sau maldos .namus.

Teismas. Buvo Vilniuj 
nagrinėjama garsi Voleišos 
ir jo draugų byla, kaltinamų 
dėl išgavimo jų pačių pada
rytais raštais iš įvairių įstai
gų nemaža pinigų. Voleišis 
nuteistas 4-riems netams a- 
reštantų rotų, Čarneckis 3 
m. ir 6 mėn., Kalninas, Va
nagas-Jastrzembski ir Ja- 
chimavičia 3 metams kiek
vienas.
Kiti kaltinamieji išteisinti.

Kalėjimai. Vyriausioji ka
lėjimų valdyba kreipėsi ap- 
linkarščiu į gubernatorius 
ir į miesto viršininkus (gra- 
donačalninkus) pranešti jai 
kuosmulkiausia, kiek kartų 
buvo pas juos kalėjime kali
niai baudžiami karceru, at- 
skirimu nuo kitų kalinių, ry
kštėmis t. y. Taip-pat kiek 
žmonių buvo tokiu būdu per
ėjusiais 1911m. nubausta ir 
būtinai išvardinti kokiame 
kalėjime tas atsitiko.

I

KELEIVIS 7

Kapitalas ir kaucija fiimos $50,000.00 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 primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

Kaunas. Kauno gub. gy
dyto jas-inspektoris apžiu
rėjo 18 aptiekų įvairiose gu
bernijos vietose ir daug jose 
rado, kad nesitaikinama 
prie vyriausybės įstatymų. 
Visiems aptiekų vedėjams 
duotas dabar laikas, iki ku
rio jie turi susitvarkyti, nes 
kitai revizijai atradus tokią 
betvarkę, jie bus traukiami 
tieson.

Kaune. įkurto lietuvių 
banko stovis.. Antram vei
kimo mėnesiui pasibaigus 
narių su įsteigėjais draug ė- 
sama 128; prašymų 7 atmes
ta . Apyvartos kapitalas 12, 
450 rublių.

Įnašų buvo 12, 091rb. pri
imta 30,392 rb. 20kp.; yra 42, 
483 rb. 20 kap.

Išskolinta pinigų vekse
liais 31,718 rb.; — užstatant 
procentinius popierius, 3,050 
rb.; iš viso paskolų 34,768 rb.

Išlaidų 994rb. 93 kap.; pel
no 1196 rb. 93 kp.

Balansas 56, 266 rb. 34kp. 
Užtikrinamųjų banko ope
racijas abligų 122,600 rub.

Nutarta šio mėnesio gale 
sušaukti visuotiną draugijos 
narių susirinkimą banko rei
kalams apsvarstyti.

Tikybinių jausmų auklėji
mas. Vyriausis carienės Ma
rijos vardo žinybos prižiūrė
tojas išsiuntinėjo į mokslo į- 
staigas, tai žinybai prigulin
čias, aplinkraštį, kurs įsako 
auklėti ir plėtoti mokinių ti
kybinius jausmus. Dvasiš
kieji, kurie išguldo tose mo
kyklose tikybą, turi kas rytas 
devyniose draug su mokinė
mis kalbėti rytines maldas. 
Mokinėms gi patariama eit 
išpažintin prie savo tikybos 
mokytojų, o ne prie sveti
mųjų dvasiškių. Beto pata
riama dvasiškiems moky
tojams ne tik lekcijų laike iš- 
guldinėti tikybą, bet ir po le-

materijolą arba medegą bū
da vo j imui prie kapinių, su
vežė akmenis ir kalkius dėl 
muravojimo zomato; čia pa- 

i sipylė darbas, čia būdavoja, 
antri muravoja zomatą ir 

i stengiasi žmoneliai papuoš- 
į ti savo maldos namelius, nes 
pirmesniai buvo labai apleis- 

! ti. Bet ir čia klebonas už
kirto kelį; pradėjo niekoti iš 
sakyklos komitetą, anot jo, 
buk anie tiktai pinigus nori 

i savo naudai apversti, ir kad 
tas anų darbas yra netikęs, 
reikia kitą komitetą rinkti, 
žinoma, tokį, katras po jo 
dūdelės šoktų... Bet ne žmo
nės vieni turi rinkti, tik su 
pagelba klebono. Nekurie 
tamsuoliai susirinko ir iš- 

i rinko kitą komitetą su jo pa
gelba. Čia parapijonįs labai 
paliko neužganėdintais ir 
sustojo darbas. Darbas pa
liko nepabaigtas, mūras pra
dėjo griūti, kalkių daugybė 
ant nieko nuėjo. Žmoneliai 
žiūrėdami ant to net ašaras 
braukia, kad jų kruvini ska
tikėliai ant niekų išėjo, ku
riuos sudėjo klebonui šau
kiant, kad nė vieną neįleis 
laidoti į kapines ir kitaip nu
baus, katras neprisidės. O 
dabar ant ko išėjo... Pertai 
ir užsitraukė žmonių neapy
kantą ; pats kaltas būdamas, 

■ dabar kaltina laikraščius, 
kaltina žmones! Ne klebonė
li! Nebūk savo avelių dras- 

į kytoju, tad jos nuo tavęs ne- i 
si tolis. Nesėk žmonių širdy-1 
se neapykantą, o skelbk mei- j 
lę ir sutikimą, tad žmonės j 
glausis prie tavęs ir nebus 
niekas kaltas... Nereiks nė 
sakyklos daužyt, nė pragaro 
kūrinti. šeško brolis.

("Rygos Naujienos.”)

I

I

I

ninko priimta..............................$85.80.
25 rūgs. V. P. Kriaučiūno aukų $4.03
27 rūgs. 29 L.S.S. kp. paskola $5.00
30 rūgs. 7 kp. Brooklyn, N. Y. iš ba
liaus pelnas.................................. $46.55
Literatūros parduota už .......... $9.55
18 lapkr. 7 kp. Brooklyn, N. Y. iš ba
liaus pelnas .................................$27.25

Viso $206.33
Springfield, III. per V. Černiauską
aukų ............................................ $2.40
Montello, Mass. per J. G. Gegužį$2.50

I

Viso $211.23.
IŠLAIDOS:

Rugp. 3 Beširdžiui—kvitą No. 1 $26.25
Rugp. 12 Beširdžiui—kvitą No. 2 68.00
Rūgs. 16 P. G. — kvitą No. 3 50.00 j

—
Viso $144.25. I 

$211.23 
$144.25 |

Profesorius medicinos

Lietirviszka* D-nt M. Zistlman.
7 l’artnenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
c.i. pas^kmingi>- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neisit į aptieks: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš a tęs iv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmooi

GERIAUSIAS

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

JURGIS STANAITIS 

453 Broadway So. Boston, Mass

FO
TO

G
R

A
FA

S

Įplaukė 
Išlaidų

Ižde randasi.................. $66.98.
M. P. R. literatūros apyskaita:

Rosi jos Caras (nuo J. Griniaus priė
miau .................................... 1377 egz.
Amerikos Valstiečiai (drg. Jasiule- 
vičius padovanojo)...............100 egz.
Darbininkai ir Inteligentija 100 egz. 
Moters prieš teisybės ir liogikos teis
mą ..............................................100 egz.
Bezdžonių Prezidentas (drg. J. Pauli
nai tis padovanojo) 
Tėvynės Laukuose 
Socijal-demokratų 
tai............................

.................50 egz.
.........................20 egz.
mokslo pama- 

. ...........  600 egz.

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 Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington st., 

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

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

F. S. Šimanckis.

Mosiį Spaudos Darbai
atsižymi gražumu ir skoniu; nes 
mes pažystame savo dailę pilnai. 
Spausdiname: tikietus, apgarsini
mus, korteles, programus, konsti
tucijas, knygas ir viską kas tik 
spaudinama. Dr-stems turime vi
sokias blankas, kvitas, irtt. Ra
šykite, o prisiusime “sampelins” 
ir paduosime kainas darbų.

J. ILGAUDAS 
1613 S. Halsted st., Chicigo

Viso 2,347 egz.
Šią paskutinę, tai yra ”Socijal-de- 

mokratų mokslo pamatai” drg. P. Ko
vas kaipo hanorarą nuo išleistuvės 
gavo ir pavedė M. P. Rateliui.

Iš augščiau paduotojo literatūros 
surašo — M. P. R. 7 kp. Brooklyn, N. 
Y., išpardavė už $9.55 ir drg. V. Čer
niauskui į Springfield, III., pasiųsta 
yra už $10.00 literatūros, o likusieji 
tai yra:
Rusijos Caras....................... 1327 egz.
Amerikos Valstiečiai................. 78 egz.
Moteris prieš teisybės ir liogikos teis- 

egz. 
egz. 
egz. 
egz.

mą................................................ 77
Beždžionių Prezidentas .......... 3
Darbininkai ir Inteligentai... .71 
Tėvynės Laukuose .................... 3
Socijal-demokratų mokslo pama
tai.................................................19 egz.

Apyskaita
Mokslaeivių Paskolos Rate-i 

lio Centralinio iždo.

Nuo pradžios mano tarnystes, tai 
yra nuo 3 d. liepos 1911 m. iki 1 d. 
sausio 1912 metu sąnariu mokesčių į- 
plaukė:
3 d. liepos Arminas (pavienis) $1.00 
8 rugp. M.P.R. 2 kp. Waterbury $2.25 
8 rugp. 3 kp. So. Boston, Mass. $2.00 
1 rugsėjo 7 kp. Brooklyn, N. Y. $14.25 
13 rūgs. 3 kp. So. Boston, Mass. $5.00 
27 rūgs. 2 kp. Waterbury, Conn $3.65—

Viso $29.15. Į
9 rugp. nuo Siderevičiaus (senojo iždi-

Pas mane randasi.............. 1,578 egz.
ir 575 egzemplioriai ”Socijal-demo- 
kratų Mokslo pamatai” guli ” "Ko
vos spaustuvėje.

Taigi, M. P. Ratelio draugai, su
kruskite, nes matote iš augščiau pri
vestųjų skaitlinių, jog musų organi
zacija ne be pamato yra. Imkite pa
vyzdį nuo 7 M. P. R. kuopos Brookly- 
ne. Ji viena trissyk tiek pasidarbavo, 
negu visos kitos kuopos krūvon sudė
jus. Ar nelaikąs, draugai, ir jums su
krusti. Tverkite naujas kuopeles, at
gaivinkite jau mirusias, dirb
kite kiek kas galite, nes beturčiai 
mokslaeiviai iš visų pusių šaukia pa
gelbos. Kasgi juos sušelps, jeigu męs 
jų nešelpsime? Juk ir musų propa
gandos darbe mokyti vyrai yra reika
lingi. Matote, kad pasaulio valdonai 
visas mokslo spėkas yra nusipirkę, 
darbo žmonių luomos proto temdy- 
mui. Reikia ir mums žmonių, kurie 
jų šunybes aikštėn išvestų. Todėl 
dirbkime, draugai, darbo žmonių kle- 
sos išliuosavimui, kas kuom ir kur 
galite.

M. P. R. Centro ižd. J. Šukys, 
154—156 Grand st., Brookyln, N. Y.

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

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

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

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo'Jąsą liekarstą buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugą rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjgs Jąsą Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir vist skaudėjimai

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

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

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai *;-ggs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gerą sveika? naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARĖ OČIPĖNĖ. iŠ CoRemaught. Pa. kuri sirgusi 9metus skau
dėjimu galvos, koją, vidurią, pūslės, ir baltąją tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Klinikai, kario tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujlį 
liekarstįį, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnią liekarstą negalima gauti. Čio
nai, apart kitą, yra gabus specialistas daktaras nuo vyrišką ligą.

JEIGU negali pribatasabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mas, reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagelbą nuo visokią 
ligą, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežią, teip užsise- 
nėjusią, kaip ir nuo tą, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai. Beklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nuo 10 Iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyėiomis.

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt. Padėkavones ifitirtot, teisingos!

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

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, koičikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 

, trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerųoritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, sn 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 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės 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,
3225 So. Halsted St. Dept. k. Chicago, III.

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRICE

Siuvu visokius

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

Kiekvienam pritaikau pagal jo nor^ ir pasiu
vu pagal nau jausią madą. Išplaunu, išvalau, 
išprosmu ir sutaisau senus vyriškus ir mote
riškus rubus.

Darbą gvarantuoju.
IŠ toliau atvažiavusiems apmokam kelionės 

lėšas tik ne viršaus §1. 03

JULIUS SUKANTIS
889 CAMCRIDGE ST., E. CAMBRIDGE, MASS.•9

VYRAI!

Gera Naujiena
Puiku, naujausios 

mados

SIUTĄ
Jeigu užsisakysi t da

bar pavasainį ploščių 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už 15.00.

Tikras jūsų brolis 
lietuvys

222 Broadway 
SO. BOSTON.

, ir

24 Ames st., 
Montello, 

Mass.
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M.Caljvan&Go.

1
1366 Second st., So. Boston.

Užlaiko geriausį

Eliy, Vyną, visokius Lekie- 

rius ir Cigarus.
Pardavimas šeimynams lai yra musų

SPECUAL1ŠKUMAS.

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA 
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

Šou t h Boston, Mass.

Panedėlije jau pasibaigė 
Juozo Banionio byla dėl mu
štynių su airiais. Muštynės 
buvo savo laiku ”Keleivije” 
jau aprašytos. Airiai val
katos užpuolė ant keturių 
lietuvių, apie 11 vai. nakties, 
ir pradėjo mušti. Tris lie
tuviai pabėgo, o Banionis 
pasiliko airių apsuptas ir, 
gindamas savo gyvastį, ke- 
liatą valkatų peiliu sužeidė, 
vieną gana pavojingai. Po
licija BanionĮ suareštavo ir 
dalykas atsidūrė Į grand ju
ry. Bet grand jury buvo su
dėtas iš airių ir Banionis li
kos pasmerktas 6 mėne
siams kalėjiman.

Pajieškau draugo Kazimiero Drei- 
nio, Kauno gub., Zarasų pav., Oniškio 
miestelio. Pirmiaus gyvenoChicagoj, 
dabar nežinau kur. Teiksitės, jis pats 
ar kas kitas duoti žinią šiuo atrašu: 

Feleksas Klimas,
1109 Oak st., DeKalb, III.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Augu
sto Dauderiukų, Paketurių sodžiaus, 
taipgi Petro Petkevičiaus Jonušių 
viensėdžio ir Zabelės Sinkuniutės 
Daukučių sodžiaus; visi paeina iš 
Kauno gub., Kupiškio par.

Juozapas Mockevičus,
60 Oakman st., Rochester, N. Y.

-

Pereitoj nedėlioj liet, so
cijalistai buvo surengę pra
kalbas, kad paremti Law- 
rence’o streiką. Kalbėjo A. 
Antonovas. Publika, ma
tyt, giliai streiką atjautė, 
nes sudėjo $32.53.

Tai jau trečios prakalbos 
socijalistų surengtos ir tre
čią sykį aukos renkamos. 
Spangas, rodos, galėtų ma
tyti, jog niekas taip streiko 
parėmimu nesirūpina, kaip 
socijalistai, tečiaus yra taip 
piktų norų žmonių, kurie 
nesiliauja socijalistus nieki
nę. Taip viena tautietė iš 
Lawrence’o nuvažiavus Į 
Brooklyną net savo „prakal
boj” apie So. Bostono soci
jalistus primelavo nebūtų 
daiktų. Pagaliaus net pati 
streikierių komitetą išnieki
no, sakydama, kad tai nėra 
jokis komitetas, tik šiaip vi
sokie vaikėzai, raudonus gu
zikus prisisegę komitetu va
dinasi. Tuo tarpu mums ge
rai žin°ma, kad komitetas y- 
ra formališkas, pačių žmo
nių išrinktas ir Įgaliotas.

Pajieškau dėdės Jono Pareigio, 
Kanuo gub., Reseinių pav., Veveržė- 
nų par., Rudgalnų sodos. Turiu svar
bų reikalą; meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinotų, praneškite ant šio 
adreso:

Povilas Daukšas,
j Box 271, Coalton, W. Va.

——————
Pajieškau dėdės Jono Tumonio, 

Pandėlio par., apie 9 metai kaip Ame
rikoj, Lietuvoj turėjo biskį žemės,par
davė ir išvažiavo Amerikon, ir drau
gų Stepono šimanausko Pavižonių so
džiaus ir Jono Lisausko, Vilkolių sod
žiaus. Abu čiadasų par., Zarasų pav., 
Kauno gub. Turiu labai svarbų rei
kalą meldžiu jų pačių atsišaukti arba 
kas apie juos žino malonėkit pranešti 
šiuo adresu:

Juozapas Striupas,
301 E. 115-th st., Chieago, III.

Pajieškau Juozą Ikasalos, mieste
lio ir parapijos Perlojos, Trakų apsk. 
Vilniaus gub. Jis pats arba kas apie 
jį žino meldžiu pranešt šiuo adresu: 

Tamošius Steponavičia,
26 Colton st., Worcester, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Jana
vičiaus, Kauno gub., Žagarės mieste
lio, 5 metai Amerikoj, pirm dviejų 
metų važinėjo ant laivų, dabar nieko 
apie jį negirdėt. Meldžiu jo pa
ties atsišaukt arba kas apie jį žino, 
meldžiu pranešt šiuo adresu: 

Pranciškus Petroševskis, 
16 Knox st., Lewiston,

Pajieškau pusbrolių Vincento 
Aleksandros Matučių, Kauno 1 
Raseinių pav., Kražių parap.; girdė
jau kad jie gyvena Chieago, III. Pra
šau atsisaukt, nes turiu svarbų rei
kalą pranešti:

Peter Misius,
1235 Philo st., Scranton, Pa.

Pajieškau Padaginskio iš Plungės 
miestelio, Telšių pavieto, Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą; meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas apie jį ži
note, malonėkit pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Torski,
P. O. box 267, Pearl River, N. Y.

Prakalbos — protestas.
Ketverge, 29 vasario, Fan- 

euil Hallėj W. Haywood ir 
W. Trautmann kalbės apie 
Lawrence’o streikierių pa
dėjimą ir protestuos prieš 
policijos ir milicijos žiauru
mus. Ant galo kalbės kuni
gas s°cijalistas Charles Cas- 
son.

KONCERTAS.
Ateinančio] nedėlioj Soci

jalistų svetainėje, 376 
Broadway, bus Įrengtas 
koncertas. Pirmą syki So. 
Bostone koncerte dalyvaus 
Maikis su tėtu ir Mister 
Džian Bamba, iš ko publika 
turės daug juokų. Kleopa- 
ta Morkutė sulos m°nologą 
ir bus da daug kitų pamargi- 
nimų. 
siems. 
7:30 vai. vakare.

v ?

Įžanga dykai vi- 
Vakaras prasidės

Paj ieškojimai
Pajieškau Aleksandro Berno. An

gliškai vadinasi Alex Bem. Kalbo raš
kai, lietuviškai ir angliškai. Galva pli
ka ir biskįšlubuoja. Pirma gyveno 
Troy, N. Y. atvyko į Arlington Vt. 15 
vas. išėjo į teatrą ir nesugrįžo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Lai kas kitas ar
ba jis pats paduoda savo adresą.

T. Misevičia,
Box 148, E. Arlington, Vt.

Pajieškau dėdės Petro Vasiliausko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., šaukianų 
par., Žutautų sodžiaus. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu jį pati atsišaukt ar
ba kas kitas apie jį ’ žino malonėkit 
pranešti šiuo adresu:

Ignas Vasiliauskas,
P. O. Box 954, Stoughton, Mass.

Pajieškau Stanislavos Jezdauskai- 
tės, Kauno gub., Šiaulių pav., šaukia
nų par., Paklibakių sodos. Meldžiu 
jos pačios atsišauks arba kas apie ją 
žino malonėkit pranešt šiuo adresų: 

Frenkis Meldžiaušas,
P. Q Box 954, Stoughton, Mass.

Dr-stė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chieago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

Vice-prez. F. 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.

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

Teatrališkas Vakaras.
81 kuopos L. S. S. A. Vyrų 

ir Mišrus chorai stato sce
noje ”Kas Nuveiks,” drama 
3-jų veikmių paimta iš Ru
sijos angliakasių gyvenimo 
ir ”Pietro Caruso” drama 
vienos veikmės paimta iš 
didžturčių gyvenimo. Nedė
lioj, 3 d. Kovo, 1912 m., Hull 
House svetainėj, kampas 
Halsted ir Polk gatvių, Chi
eago, III. Prasidės 8 vai. va
kare. Įžanga: 50, 35 ir 25c.

Malonėkit visi atsilankyti. 
Užkviečia KOMITETAS.

REIKALINGAS VYRAS.
Reikalingas vyras, kuris norėtų va- 

I karais ir šiaip liuosame laike nuo 
darbo užsidirbti pinigų, pavaikščioda- 

j damas savo apielinkėj tarp draugų, 
[ pažįstamų ir kitų žmonių. Kiekvie
nas šiek tiek smarkesnis vyrukas ga- 

į Ii padaryti pinigų. Męs pamokinsim. 
Dėl artesnių žinių rašykite šiuo ad
resu:

MANAGER, SUITE 29,
154 W. Randolf st.. Chcago, III.

Reikalingas Barzdaskutis. 
ir plaukų kirpikas — lietuvy s; darbas 
ant visados, mokestis gera, pagal at
likimą darbo. Meldžiu atsišaukt ant 
šio adreso:

S. ŠILKAITIS.
Cor. Bank&So. Riverside st.,

Waterbury, Conn.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu kriaučius iš Lietuvos, da nese- i 
niai pribuvau į šią šalį. Jeigu ku- ■ 
tiems yra reikalingas, meldžiu kreip
tis šiuo adresu:

M. M. Karey,
P. O. box 756, Carbondale, Pa.

Pajieškau draugo Juozapo Narbu
to, Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės ; 
parap., Dumbrių sodos. Jei kas ži
notų meldžiu pranešti, nes aš 
jam puikią dovaną.

F. Kudrovski,
785 — 5-th avė., N. Troy, N. Y.

turiu

Pajieškau draugo Antano Mažei
kos, Kauno gub., Seredžiaus vol., Mo- 
tiškų kaimo; apie 19 metų Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukt šiuo adresu:

F. Kruski,
P. O. box 226, Girbertville, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO.
Duonkepys (bekeris) jieško atsa

kančio darbo. Ilgą laiką dirbęs, 
praktikavęs ir gerokai susipažinęs su 
tuomi amatu. Kur reikalaujama ge
ro ir patyrusio duonkepio, meldžiu 
kreiptis šiuo adresu :

ANUPRAS ZARANKO,
126 Myrtle st., ” Lawrence Mass.

1

Pajieškau draugo Antano 
no, Kauno gub., Radžunų 
pusseserės Onos Gurklytės, 
vos parap., Bikonių sodos, 
gyvena New York’e. 
šaukt šiuo adresu:

Alizas Pakarklis,
P. O. box 1188, Athol, Mass.

Krauču- 
sodos, ir
Antaža- 
Girdėjau

Meldžiu atsi-

Pajieškau draugo Jono Dambraus
ko, dveji metai atgal gyveno Phila
delphia, Pa., paskui išvažiavo į Brigh- 
ton, Mass Meldžiu atsišaukt šiuo ad
resu:

Ignacas šoparas,
933 W. 33-rd st., Chieago, Hl

NEPAPRASTA PROGA!
Parsiduoda geroj vietoj Bučernė ir 

groserštoris. Ant penkių kelių, su
bėga treji karai, vieta apgyventa lie
tuviais ir lenkais ir tik vienatinė lie
tuviška krautuvė. Parsiduoda dėlto, 
kad storas yra kooperatyviškas, ak- 
cijonieriai išvažiuoja Į Lietuvą ir at
siima savo šėras, todėl krautuvė tu
ri neatbūtinai būt parduota [10] 
LITHUANIAN COOPERATIVE CO.

MIDDLEBORO, MASS. 
-----------Z---------------------------------------

KN Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

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

Ta dykai gauta knyga yra wertės 
SlU.bO kuinam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abeluu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu
Naktiniais 
Vyriškumą, 
Džiūsna, 
Kanale, Reumatizmu, Orgauiškamc- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? *

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

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

Gyvatinės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneimu, 

Užsiveržimu Šlapiname

Pajieškau draugo Povilo Samulio- 
nio, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Girgtakių sodos. Taipgi pajieškau 

j Valerijos Vedlugočiutės, Valerijos 
Ainoraičiutės ir Jurgio Valkiuno, visi 
tris Žadeikių sodos, 
sišaukt 
adresu:

Malonėkite at-
arba kas žinot pranešt šiuo

A. Šimonius,
Main st., Rockford, III.

i

PARSIDUODA 3 NAMAI.
Ant 8-th st po No 115 namas su 

12 kambarių, kaina $1,500; ant 6-th 
st., No. 93, 11 kambarių, kaina $2,- 
900; ant 6-th st., No. 95, 11 kamba
rių, kaina $2,900. Apžiūrėkite juos 
ir pasakykite man, kiek jus duosite. 
Išlygos labai lengvos. Gal gausite 
kiek ir pigiau, nes aš noriu juos grei- 

5 tai parduoti. [10]
F. A. CORBETT,

rear of 27 Hecla st., Dorchester, Mass 
Tel Doi*. 423.

Adresas

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

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

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO, L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chieago, IIL

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meld-”’ siūti man viena vysai dykai.

Vardas L. pavardė

Atlieku visokias reikalus 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė-j 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEKANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

Męs

Russian-American Bureau

STATAU NAMU^ 
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto- 
rius. Kalbu visokias kalbas.

A. SUDYMT [10] j
328 E. at, 3 fL, So. Boston, M

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

Pas mus taipgi randasi gerų advo
katų ir padarom visokius dokumen- 

! tus už prieinamą kainą.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU.

(Uždėta 1892)
160 N. Fifth avė, Cor Randolf st.,

2-nd Floor, Chieago, III.

DIDELES

DOVANOS
AR MOKI ANGLIŠKAI?

Jaigu nemoki, tai išsirašyk i

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI
Ta knyga sutaisyta taip, kad ir mažai mokantis skaityti, gali 
greitai išmokt anglišką kalbą. Yra sudėti reikalingiausi klausi
mai ir atsakymai darbo jieškant, dirbant fabrikoj. keliaujant, 
nuėjus krautuvėm ant pačtos, ant stoties, pas dak
tarą ir tt. Knvga diktoka, spauda aiški ..... 25c

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 DAINO&
Naujausios rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką tik 
išleistos ................................................................................Farmos! Farmos!

LIETUVIU KOLONIJA MICHIGAN 
VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę 105 
lietuviai farmeriai farmas. Mason a- 
pielinkėj turiu ant pardavimo 

GYVENAMŲ FARMŲ 
su bndinkais, 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 
lengvų išmokesčių. Norintieji pla
čiau sužinoti galite gaut lietuviškoj 
kalboj informacijų knygelę ir mapą 
dovanai. [13-2]

ANTON KIEDIS,
Lake Co., Peacoct, Mich.

DIEVO ŽMOGUS
Labai užimanti pasaka iš gyvenimo. Minetoj knygelėj 
aiškiai aprašo darbo žmonių padėjimą  ......................... 2C

LYTIŠKOS LIGOS

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

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

paminėtas knygeles, «

arba
Kas prikalbįs vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisius $2.00, tam nusipskne 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- 
kit šiaip adresą:

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

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
i 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 Liepojų 11 dienų. 

$33.00 III klesa
$48.00 II klesa

$65.00 I klesa
Dabar plauks iš New Yorko:

vasario (Feb.). 
vasario (Feb.), 
kovo (March), 
kovo (March).

Pajieškau Petro Arlausko, Kauno 
gub. Šiaulių pav., Skaisgirių parap., 
Dimšių sodos; pirmiau gyveno India
na Harbor, Ind., dabar nežinau kur. 
Meldžiu jo paties atsišaukt arba kas 
apie jį žino teiksitės pranešt šiuo ad
resu:

Jonas Šalkauskas,
170 Sparrows Point, Baltimore, Md. i

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 20 iki 30 metų, teisingos ir lais
vų pažiūrų. Aš esu našlys 30 metų 
senumo. Turiu gerą užsivedimą ir tu
riu pelningą darbą ant visados. No- 

I rinčios susipažinti su manim arčiau, 
meldžiu atsišaukti per laišką šiuo ad
resu: [10]

$35.00
$50.00
$75.00

Kursks 10 d. 
Lituania 24
Birma 9 d. 
Kursk 23 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

Parduodu

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

*4* 4* 4* 4* 4* 4*'<4*4*4*444*%1
A. C. Širduks,

656 Park st., Kenosha. Wis.




