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Kunigus ir vyskupą nuteisė.
Varšavos apskričio teis

mas šiomis dienomis nagri
nėjo jdomią vyskupo Ruške- 
vičiaus, kun. Cieplinskio, 
kun. Plionauskio ir kitų by
lą. Juos buvo įskundęs vienas 
marijavitų kunigas. Matai, 
išvardytieji kunigai panai
kino keletą marijavitų baž
nyčioje paimtų šliubų ir pa
velijo persiskyrusiems vesti 
antrą sykį. Tą darydami jie 
rėmėsi tuomi, kad marijavi
tai esą netikėliai (eretikai). 
Teismas nuteisė vys. ir kun. 
Cieplinskį šešiolikai mėne
sių kalėjiman ir kai-kurias vieną 
teisias atėmė, kun. Plionau- '
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sai neminimi. Juščinskio 
byla, rasi, nebūtų taip pagar
sėjusi, jei ne dešinieji, kurie 
išnaudojo tą atsitikimą sa
vo tikslams. Tardymą bai
giant, atsirado nauji liudi
ninkai, kurie prirodė, kad 
Juščinskį užmušę giminie- v* • ciai.

Gr. Norikerio byla.
Paaiškėjus kai-kuriems 

daiktams, byla atidėta toles
niam laikui. .

Renka darbininkus.
Kauno, Vilniaus ir Gardi

no ledyb. samdoma darbi
ninkai Amūro geležinkeliui 
statyti. Reikalinga 5000 žm. 
Nežinia, ar visiems pažįsta
mi Amūro pyragai.

Uždengė draugiją.
Dorpate policija uždengė 

i įgaunių apšvietos 
draugiją tik todėl, kad pas
taroji laiku nepranešė poli
cijai valdybos rinkimų pase
kmių.

Tebesėdi.
Pulkininkas Kulebka te- 

; belaikomas kareivių kalėji- 
Į me . Tardo jį ne teismo vjt- Į 
riausybė, bet žandarai.

Bedarbė.
Dabar, žiemos laike, Ry

goje bedarbė auga vis didyn 
ir didyn. O žmonių kasdien
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skis gavo smarkų iškalbėji
mą. Kiti išteisinti. Nuteis
tieji nesuimti. Dėlei vysku
po nusprendimas bus ati
duotas augščiausion nuožiū
rom

Iliodoras suimtas.
Vienuolis Iliodoras suim

tas netoli Peterburgo ir nu
vežtas Floriščevo vienuoly
nam

Vėlei studentai.
Dorpato universiteto stu

dentai, matomai, TTChori 
pripažinti valdžios paskir
tų, nė profesorių tarybos iš
rinktų profesorių. Jie su
trukdė paskirto pr. Vesten- 
riko lekciją.

Damazo Macoho byla.
Vasario 14 d. prasidės j 

Čenstakavo zokoninko Da
mazo Macocho byla, į kurią 
viso pasaulio akis bus atkrei-! 
ptos.

Valstybės Durnoje.
Valstybės Durna priėmė 

įstatų sumanymą apie įvedi- Į 
mą žemietijos Sibyre ir Do
no apielinkėse.

priežasties Vals. Durno- Į 
je atskyrimo Cholino, Poz- 
naniaus lenkai gydytojai at
sisakė dalyvauti Peterburge 
visų gydytojų kongrese.

Apšvietos reikalai.
Ministerių taryba nutarė, i 
kad galima esą išpildyti V.| 
Durnos nutarimo — skirti 
mokyklų namams statyti po 
du milijonu rb. kas metai.

Augštutinės mokyklos.
Sausio 31 Peterburgo uni

versitete buvo studentų di
delis susirinkimas . Studen
tai tuomi norėjo paminėti 
praėjusiųjų metų suėmimus. 
Jie taipogi reikalavo, kad vi
si jų prašalinti draugai bu
tų priimti atgal mokyklos- 
na. Charkovo univ. studen
tai iššvilpė apšv. min. pas
kirtą priv. docentą Gimelį.

Nusišovė.
Vasario 2 d. nusišovė velio
nio stud. Iglicko tėvas. Jei j 
skaitytojai pamena, tai tas 
pats stud. Iglickis, kurį pra
ėjusiais metais Odesos uni
versitete nušovė juodašim
čiai. Tėvas nusišovė ant sū
naus kapo.

Da apie Juščinskį.
Neužilgo busianti Beiliso 

byla. Beilis’as kaltinamas, 
kad kartu su nežinomais vesti ją nuovadon. bet publi- 
žmonėmis užmušęs Juščins- ka užstojo ir vaikinas tapo 
kį, bet ritualiniai tikslai vi- suimtas.
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Riaušės kariumenėj.
Iš Chinijos ateina žinios, 

kad su revoliucijos pasibai
gimu ten da nepasibaigė be
tvarkė. 2 d. kovo praneša, 
kad Pekine, Tien Tsine ir tū
luose kituose miestuose likęs 
apskelbtas kariškas stovis, 
nes didelė senosios kariume
nės dalis pradėjo kelt riau
šes. Karieviai neklauso sa
vo komanduotoju ir valdžios 
o šaudo, degina namus ir 
plėšia žmones. Mieste Teng 
buvo smarkus susirėmimas 
tarp valdžiai ištikimais pa
silikusių kareivių ir riauši
ninkų. Daugelis liko nušau
ta, Anglijos armijos dalis 
skubinosi iš Pekino į Tien 
Tsin ir papuolė į riaušininkų 
rankas. Likimas jų nežino
mas. Svetimžemiai renkasi 
į savo valdžių įstaigas, kad 
pasislėpti nuo įdukusių ka
reivių. Ypač šiaurinės Chi
nijos kareiviai, kurie vis da 
pasilieka prielankus Mand- 
žu dinastijai, kelia betvarkę. 
I Pekiną pribuvo Amerikos 
kariumenė, kad apgint savų
jų gyvastį. Daugiau Ameri
kos kariumenės pakviesta 
nuo Filipinų. Prezidentas

mi-

1$ AMERIKOS.
Streikas auga.

Lawrence’o streikas at
kreipė į save visos šalies a- 
tidą. Iš visur pasigirdo pro
testai prieš policijos žiauru
mą. Pereitoj sąvaitėj išsių
sta partija vaikų į Washing- 
toną, bet policija jau nesi
kišo. O vaikų komiteto na
rys Lipson, nuvažiavęs į 
Washingtoną, kongrese iš- 

i pasakojo visas baisenybes. 
Užklausta jo, ar jis pilietis. 
„Pirmas popieras turiu jau 
7 metai, bet antrų negaliu 
gauti, nes neturiu $4,” atsa
kė Lipson.

Toliaus jis pasakė, kad jis 
buvo Rusijoj laike revoliu
cijos, bet Lawrence’o polici
ja aršesnė, negu Rusijos ka
zokai, nes pastarieji mažų 
vaikų nedrįsta mušti. Dau
gelis ateivių klausia, ar 
Lavvrence yra Amerikos

”Kodėl?” užklausė kon
greso pirmininkas.

”Nes jeigu kareivis
tiks jus ant gatvės, o jus bu- ■ 
šit italai ar lietuviai, jus bu
sit parmtištas.”

”Ar galit nurodyt, su kuo 
taip pasielgta?” ”Taip; sy- 
rijonas vaikas iš užpakalio 
buvo durtuvu pervertas.”

”Ar jis čia yra su jumi ?” | 
”Jis jau kapuose,” atsakė 

Lipson. e •
Kongresmanas Berger, 

socijalistas, pareikalavo, 
kad federališkoji valdžia iš
tirtų streiką. Ir pereitoj są- .. _ - , _
vaitėj prasidėjo jau tirinė-į vasarą ant gelezmke-

Teismas automobiliui e.
Centrai Falls, R. I. — 

Daug vargo policija turėjo, 
pakol suėmė Charles Thir- 
ney, kuris atsistojęs už du
rų su kirviu ginėsi, kaip liū
tas, bet da daugiau buvo su 
juo vargo nuvežus jį prie 
teismo. Thirney neina iš 
automobiliaus laukan ir ga
na ; policistus kanda, spardo 
ir rėkia visa gerkle. Poli- 
cistai, pakol atvežė jį prie 
teismo, sukruvinti, iš jų 
naujų siutų buvo tik 
skutai belikę.
Teisėjas buvo priverstas iš
eit ant gatvės su visais u- 
redninkais ir teisti tą žmogų 
automobiliuje. Jis nuteis
tas į beprotnamį.

Pittsburgas pavojuje.
Pittsburg, Pa. — Iš prie

žasties didelio lietaus, labai 
pradėjo kilti upė Ohio. Mie
stui gresia potvinis.

I Revoliucijonieriai paėmė 
miestą.

Pereitoj sąvaitėj Meksi
kos revoliucijonieriai (vidu
rinėj Amerikoj) paėmė 
Juarez miestą. Kraujo pra
liejimo kaip ir nebu
vo, nes miestas pasidavė be 
mūšio.

Baisi audra.
Little Rock, Ark. 

apielinkėj siautė baisi aud
ra. 10 žmonių likos užmuš
ta ir apie 30 sužeista.

Per 3 mėnesius užmušta 
2,758 žmonės.

Washington. — Valdžios 
surinktoji statistika paro
do, kad per liepos, rugpiu
čio ir rugsėjo mėnesius pe- 
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čioji Tripolij Italijos kariu
menė negalinti apsidirbti. 
Dabar tik Italija išleido 
protesto memorendumą 
prieš Turkiją, kurios karei
viai spalio mėnesije žudę 
sužeistus ir barbariškai ap
siėję su negyvais prie mies
to Tripolio, šaudę į raudo
nojo kryžiaus narius ir var
toję nuodingas kulkas.

Negirdėtas streikas.
J

Anglijoj sustreikavo
ilijonas suviršum angliaka
sių. Svarbausis jų reika
lavimas, kad butų paskirta 
minimum mokestis anglia
kasiams, t. y. tokia alga, 
žemiau kurios negalėtų būt 
mokama. Anglijos valdžia 
gerai žino, kad kovoti su 
gyventojais neužsimoka, 
nes jie vistiek laimės, todėl 
Vertė darbdavius išpildyt 
darbininkų reikalavimą, 
vienok tie atsisakė. Visos 
Anglijos angliakasiai metė 
darbą ir šalis atsidūrė keb
liausiame padėjime. Buvo 
manyta, kad anglis galima 
bus parsigabenti iš kitų ša- 

llių, bet laivų loduotojai ir 
kiti darbininkai apskelbė, 
jog jie konfiskuos iš kitur 
vežamas anglis ir jei reikės, 
patįs prisidės prie streiko. 
Taip ifeseniai pasibaigė jų 
streikas ir vėl grąsinama. 

Pranešta, kad bus išsiun- 
tas teismas nuteisė 30 riau- i tinėta kariumenė streikie- 
šininkų Pekine nužudymui, rių malšinimui. Tuoj gele- 
Mirties bausmė jau išpildy-! žinkelio darbininkai apskel- 
ta. \ bė, kad jie prisidės prie

124 sufragistės kalėjime, streiko, jei kas gabęs.karei- 
T . _ . ,. ' vius be jų žinios, o jie atsi-
London, 2 kovo. Šian- j sako vežt kariumenę. Ang-

bl2V0 1?a^rineJan^a b- *a; Ii ja atsidūrė tokiam padėji- 
124 sufragiscių, kurios va- | me ^a(į jokios išeigos neli- 
kar likos areštuotos uz de- 
monstraciją ir padarymą ma 
blėdies ant $10,000. P°nia; pereitu^ . V1UV11VW 
E. Pankhurst, smarkiausia ■ kas t v ‘kad “butų socijali-kaiauja 15 nuošimčių, dvi- 
moterų vadove ir daugelis zuotos; ir valdžia tam nela- gubos mokesties už viralai- 
kitų turės sėdėt po 2 mėnesiu priešinera. i kį ir paliuosavimo Ettoro ir

Giovanitti. Panedėlije da 
5,000 prisidėjo prie streiko. 
Darbininkai ateiviai laikosi sos įstatymų. Jis^siuntinė- • . •-J 1 v _ a

vis naujų pribūva netik iš*yugfi-Sj Kai apskelbė, kad
Latvijos, Lietuvos, bet ir iš 
gilumos badaujančios Rusi
jos. Ligi šiol už nuvalymą 
tramvajaus kelio mokėdavo 
po 10 kap. per valandą; da
bar bedarbių skaičiui pasi
dauginus, moka tik po 8 kap.

jis umu laiku padarys tvar
ką su sukilėliais. Nepapras-

I 
I

susr

už valandą. Darbas tęsėsi 
i nuo 214 vai. ryto iki 6 vai. 
i vakaro.

Apgautas muzikantas.
Ryga; E. Rimkevičius, 

muzikantas, grįždamas su 
klernetu iš svečių, sutiko ne
pažįstamą moteriškę, kuri 

i jį parsivedė namon. Tuo
jaus Įpuolė du nepažįstami 
vyrai, nridobė muzikantą, 
atėmė laikrodėlį, klernetą 
vertės 25 rub. ir 51 rb. pini
gų ir išmetė apiplėštą muzi
kantą į gatvę.

šantažistas.
Neseniai vienoje Peter

burgo gatvėje buvo gana 
žingeidus atsitikimas. .

Jaunas vaikinas atydžiai 
tėmijo į praeinančias pane
les.

Staiga pripuolė prie vie
nos ir ką tai pažnabždėjo jai 
į ausį. Panelė, nusigandusi, 
pasuko kiton pusėn. Vaiki
nas priėjo prie miestsargio 
ir parodė jam panelę. Miest- 
sargas pavijo ją ir sulaikė.

—Ko jums iš manės rei
kia?

Vaiknas sako*
— Aš reikalauju nugaben

ti ją į nuovadą. Ji begėdiš
kai kimba prie manės net 

! vidudienije! ( ,
Panelė apsiverkė.
—Aš prie jo nekibau. Jis 

prašė manės trijų rublių, 
nes priešingai padarysiąs 
skandalą... Aš pinigų netu
rėjau... Aš nekalta!...

— Ji meluoja! Veskit ją 
nuovadon!

Miestsargis jau taikėsi

■v •

jimas. Darbdaviai jau nori
Plačiai reikalauja- taikytis. Pasiūlė jau 5 nuo- 

kad anglių kasyklos | šimčius daugiau, bet I. W.
* visuomenės ran- W. unija nesutinka. Ji rei- 

i. dvi-

kalėjime. Teisme keltas T A F .. Vi baisus triukšmas, nes teis- . Anglių stoka sustabdė

šitoj

lių Amerikoj užmušta 2,758 
žmonės, sužeista 4,283.
Bankierius Papauskis pa

trauktas į teismą.
”The Milwaukee Leader’- 

iuje” randam žinią, kad Chi
cagos lietuviškas bankierius 
A. Papauskis patrauktas 
teisman už peržengimą kra-me buvo daugelis sufragis- ^augelį ^aivų, trukių ir dir-

čių šalininkų. Rėkauta: įjaf^veik TOgahvažinėS^1’^’ tik iš amerikonų jęs ^per^pačtą kokias_ ten
Iš kitų šalių nebeatplaukia s 
laivai ir jaučiasi stoka mai-| 
sto ir kitokių daiktų. Jau a- . _- _ „
pie pusę milijono darbinin- ganizatonus J. P^Thomson, 
kų likos paleista iš kitokių .....
išdirbysčių dėl anglių sto
kos. Jei streikas da trauk
sis kokią sąvaitę, bus pa
leistas kokis milijonas dar
bininkų ir visas judėjimas 
Anglijoj turės sustot. Ka
pitalistų laikraščiai rašo, 
kad jokia karė jiems nėra 
tokisr baisi, kaip šitas strei
kas. Greitai miestai ir na
mai nebeteks šviesos. Vis
kas aiškiai liudija, kad 
streikas bus gana greitai iš- 
laimėtas ir Anglijoj turės 
būt įvesta minimum alga vi
siems darbininkams, ne tik 
angliakasiams.

Vokietijos angliakasiai ir
gi nesnaudžia: jau 1000 jų 
sustreikavo Westfalijos ka-J 
svklose už algų pakėlimą. 
Manoma, kad visos Europos 
angliakasiai iškovos sau ge
resnes išlygas.
Norėjo nušauti Rotšildą.

Į milijonierių Rotšildą 
Londone paleista du šuviu, 
bet nė vienas nepataikė .

' ”Balsavimo moterims!” Sa- 
j koma, kad jos kėsinosi už
mušt buvusįjį ministerį Har- 

• courtą. Ministerių pirmi
ninko Asųuith’o namo lan
gus išdaužiusios ir mėčiusios 
akmenis į kitų valdininkų 
namus. Nenoromis Anglijos 
valdžia turės duot moterims 
balsavimė tiesas. Praneša

ma, kad ir kalėjime jos kėlė 
triukšmą ir dainavo marse
lietę.

Kaizeris leis laikraštį.

Iš Berlyno praneša, kad 
Vokietijos kaizeris, kuris 
jau varė šimtą amatų, da
bar liksiąs redaktorium, 
nes sumanęs leisti savo kas
dieninį laikraštį kovai su 
socijalistais. Laikraštis žą- 
dįsiąs patrijotizmą ir kovo
siąs su socijalizmu. Vadi
nasi, bus panašus į "Vieny
bę Lietuvninkų.”

Iš karės lauko.

Londono laikraštis ”Dai- 
ly Mail” praneša, kad Itali
ja siunčia da 40,000 karei
vių į Tripolį dėl užbaigimo 
karės su turkais ir arabais. 
Pastarųjų spėkos per žie
mą užaugusios, todėl esan- 1

4 d. kovo likos užpultas 
savo kambarij I. W. W. or-

knygas, kokių pačta, mato
mai, siuntinėt nevalia. Tas 
knygas išversta anglų kal- 
bon ir federališkas jury pri
pažino Papauskį kaltu. Bau- 

■ smė už tai gali būt nuo 1 iki 
5 metų kalėjimo, arba nuo 
$1,000 ik $5,000 užmokėt pi

ne- nigais.
Apiplėšė saliuną.

Kenosha, Wis. — Pereitoj

kuris atvažiavo iš Chicagos 
organizuoti streikierius ir 

' sunkiai sumuštas. Suardy
tas visas veidas. Užpuoli
kų buvo trįs. Kas jie — i 
žinia.
Franklin prisipažino prie sąvaitė/^plėšikai apiplėšė 

kaltės. Kenoshos majoro saliuną,
Los Angeles, Cal. — Bert nusinešdami $250. Scholey V’ 11* • • V • _ J _ 1 J •_ 1 _

kaltės.

Franklin prisipažino čia 
prieš teismą, kad ištikrųjų 
McNamarų byloj jis buvo 
vieną prisaikintą teisėją 
papirkęs, o antram tik siū
lė pinigus, kad bylai prasi
dėjus jie balsuotų, jog Mc- 
Namarai nekalti.

Bert Franklin bus dabar 
svarbiausiu liudininku prieš 
advokatą Darrow, nes pas
tarasis buvo paėmęs j savo 
rankas visą McNamarų ap- 
ginimą ir, kaip sakoma, da
vė Franklinui pinigus, kad 
tas papirktų teisėjus. Dar- 
row buvo jau areštuotas, 
bet uždėjus paranką jį pa
leido iki teismo. Dabar 
jam gręsia kalėjimas.

yra demokratas ir sakoma, 
kad tie pinigai buvo demo
kratų partijos, pašiurti sa- 
liuninei agitacijai už demo
kratus.

šaudo visus šunis.
St. Louis, Mo. — Mirus 6 

metų mergaitei nuo pasiu
timo, East Altone policijos 
maršalai apsiginklavo re
volveriais ir pradėjo šaudyt 
visus šunis.

Susirgo nuo bučiavimosi.
Cleveland, Ohio. — Pas 

tūlą Kaskuleką buvo vestu
vės. Po vestuvių susirgo 
beveik visos ten dainavu
sios moters. Tirinėjimas 
parodė, kad moters užsikrė
tė besibučiuodamos.
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Laisvės Vaikas.

vyskupui
Mickiewi- 
bažnyčioj

I

visas pajie- 
palengvinti jūsų 
kad padėt jums 
ir nepaisysime, 
tikėjimo prisilai-

PERŽVALGA.

„Vienybė 
paskutiniam 
provokuoja 

darbininkus

i

KELEIVIS

Socijalistai ir organizaci
ja Industrial IVorkers of the 
World rūpinasi streikierių 
vaikais, išveždami juos pas 
savo organizacijos šeimynas 
ir užlaikydami juos. Soci
jalistai po visą Ameriką ren
ka aukas streikieriams, ne
žiūrint, kad Haverhillij, 
Lowellij ir kitur juos areš
tuoja už tai. Jie įneša pa- 
šelpinių -draugysčių mitin
guose, kad butų paskirta 
šiokia-tokia pinigų suma 
streikierių sušelpimui, arba 
eina per stubas rinkdami au
kas tam tikslui. Kunigai, 
tamsunai ir visokie kapita
listų bernai paspėjo jau su- 
kurstyt didelę visuomenės 
dalį prieš socijalistus, todėl 
auku rinkimas atsieina sun- 
kiai. Rinkėjai ir aukauto
jai, prisiųsdami pinigus, 
tankiai praneša apie tikėji- 
miškų fanatikų neprielan
kumą ir daromas pinkles 
renkant aukas.

Vienok nežiūrint į visus 
sunkumus, socijalistai siun
čia gausiai aukas streikie
riams ir drąsina juos kovoj.

Socijalistai gerai žino, kad j 
iš 30,000 tūkstančiu strei- 
kuojančių audėjų, gal, tik 
kokis tūkstantis, pusantro 
atsiras bedievių ir socijalis
tų, o kiti visi yra katalikais, 

I išskyrus menką dalelę pro- 
testonų ir kitokių. Italai, 
lenkai ir lietuviai, kurie dir
bo Lawrence, vra katalikais. 
Socijalistai žino, kad tie ka
talikai buvo priversti pakelt' 
kovos veluką ir kad amuni
cija jiems reikalinga, todėl į 
jie ir subruzdo visur rinkt 
aukas Lawrence’o streikie-. 
riams.

Socijalistai žino, kad aukų 
didžiuma teks katalikams, 
kurie reikalauja maisto ir 
kuro, vienok socijalistai gei
džia, kad darbininkai išlai- 
mėtų kovą; męs negalime 

duota, kortai ir viskas, kol ramiai žiūrėti 4 badaująn- 
pasibaigs krizis.” čius kūdikius ir jų motinas,

Iš vienos pusės laikraštis nežiurint kokio tikėjimo jie 
teisingas, bet iš kitos jis pa- ne^u^- Męs atjaučiame 
sirodo tiek kvailu, jog neno- darbininkų kančias ir daro- 
ri žinoti, kad tenai vra tuks- me v^ską, kad tik jas suma- 
tančiai darbininkų, kurie ži.nus-. M?s . neremiame 
nori apgint savo tiesas, tik vien tik socijalistų, kuriuos 
juos užpuolė ginkluotų žuli- mums butų visai lengva pa
kų gauja, kurie vadinasi vai- rernt, bet siunčiame aukas, 
dininkais ir kareiviais. liepdami pirmiau remt tuos, 

Laikraštis neslepia, jog ku.riei?s Pirmiau parama 
gubernatorius Foss prisiun- reikalinga- 
tė miliciją į Lawrence’ą, tik Lai supranta katalikai, 
jis meluoja, jog ji pasiųsta kad tie žmonės, kuriuos jie 
žmonių gyvasties apgyni- keikė, persekiojo ir kiauši
niui. Tie žvėrįs žmonės pas- niais mėtė,, yra teisingiau- 
tatyti ten žudyti žmones. Ir’ siais jų draugais, 
stebėtina, kad laikraštis da Kunigija, kuri jus, darbi- 
klausia, kodėl gi milicija ne- ninkai, kurstė prieš socijalis- 
galėjus ateiti apginti moti-, tus> apleido jus sunkioj ko- 
nas ir vaikus nuo žvėriškų vos valandoj. Jei ir rados 
policistų lazdų. Juk net ir kokis kunigas, kuris žmo- 
jame pranešta, kad dvi roti Rių priverstas rinko aukas 
kareivių laukė ant stoties, streikieriams, tai tų aukų į- 
kada policistai pails ir jie plaukė tik lašas prieš tą su
tiks pašaukti mušti moteris ■ kokią surinko socijalis- 
ir vaikus. | ^a^-

----------- Kunigai vieni liepė jums 
Socijalistai ar kunigai? grįžti į darbą ir pasiduot, ki- 
Lawrence’o streikas duo- ti liepė šeimynas sumažinti, 

da darbininkams tokias tek- treti ramiai sau tyli, 
ei jas, kad tik patįs bukapro- Ir mustį lietuviškieji so
čiai negali jų suprasti. | cijalistai, kurie vadinami ne- 

Tarp kitko da sykį išeina gerais socijalistais, visgi 
į aikštę, kad tik socijalistai siunčia gausias aukas strei- 
yra tikrais darbininkų drau- kieriams. Musų gi kunigai 
gaiš, kurie nebijo nė kalėji- sykiu su tautiečiais, kurie 
mo, nė persekiojimų, nesi- padėjo kun. Tumui ir Alšau- 
gaili savo pajiegu, bile tik skui surinkt 3C tū stančius 
padėt darbininkams išlai- dolerių, streikieriams nesu- 
mėt.------------------------------ 1 rinko da nė keletos šimtų, o

Laikraščio veidmainybė.

„Boston American” tei
singai pastebi, kad streikie- 
rių vadovas Ettor Lawrence 
liko neteisingai suimtas ir 
peržengta tuomi pamatiniai 
šalies įstatymai. Esą, apkal
tinimas žmogžudystėj gali 
būt padarytas lyginai taip 
pat prieš valdininkus, kaip 
ir prieš Ettorą.

Tiesa, jei suareštuotas 
Ettor, kuriam jokios kaltės 
neprirodyta, tad turėjo būt 
suareštuotas ir gubernato
rius Foss, kuris pasiuntė Į 
Lawrence kareivius, ir poli
cijos viršininkas, ir miesto 
majoras Scanlon, ir kariu
menės vadas Sweetser, tuo 
gabiau, kad moteriškėj at
rasta kulka, kokias karei
viai ir policija vartoja, ir y- 
ra liudytojai, jog policistas 
ją nušovė.

Toliau laikraštis teisina
si nežinojęs, kad streikierių 
tėvai sutinka išleist savo 
vaikus į kitus miestus ir aną 
sykį rašęs, kad vaikų siun
tinėjimas butų sustabdytas, 
bet dabar persitikrinęs, jog 
dalykas stovi kitaip ir pik
tinasi iš Lawrence’o polici
jos darbo, kuris atliktas liko 
24 vasario ant stoties, kada 
tėvai ir motinos atlydėjo sa
vo vaikus į stotį ir norėjo iš
leist. Policija mindžiojo 
vaikus ir daužė lazdomis 
motinoms galvas. „Boston 
American” sako, kad tiesas 
peržengė tie žmonės, kurie 
yra nusamdyti jų apgyni
mui. Esą: ”Lawrence’o 
miestas turi gėdintis iš savo 
policijos pasielgimo. Jeigu 
nėra žmogaus, kuris galėtų 
apgint gyventojų konstitu- 
cijines teises, tai Lawrence’o 
valdžia turėtų būt suspen- 

juk tiems ponams yra ge
riau aukos rinkt, po jų įtek
me randasi da skaitlingos 
minios ir jų paraginimą jos 
šventai pildo. Tikriname, jei 
kunigėliai butų paraginę 
žmones dėt aukas streikie
riams, jau ne vienas tūks
tantis butų įplaukęs. Bet, 
matyt, jiems nerupi darbi
ninkų vargai ir kančios.

Nenusiminkite, Lawren- 
ce’o streikieriai ir kiti darbi
ninkai, męs bedieviai ir soci
jalistai dėsime 
gas, kad 
padėjimą, 
vesti kovą 

! kokio jus 
kote.

Kivirčai Scrantono lietuvių 
parapijoj.

Skaitytojas prisiuntė 
mums iš Scrantono anglų 
laikraščio iškarpą, kur ap
rašoma štai kokie dalykai: 
vyskupas Hodur, matomai, 
kai kuriems parapijonams 
prašant, 25 vasario atidarė 
šv. Juozapo lietuvių bažny
čią ir laikė joje pamaldas su 
žinomu kunigu S. Mickiewi- 
czium, kuris taipgi yra ne- 
prigulmingu ir Romos ne
pripažįsta už savo valdžią.

Vyskupas Hoban, kuriam 
ši bažnyčia buvo iš pradžios 
užrašyta ir dabar nenori jos 
parapijonams atiduoti, pa
davė vyskupą Hodurą teis
man. Pakol teismas išduos 
šitam dalyke kokį nuo
sprendį, teisėjas Newcomb 
uždraudė vyskupui Hodu- 
rui laikyti lietuvių bažny
čioj pamaldas.

Tų kivirčų istorija yra ši
tokia:

1892 metuose lietuviai nu
sipirko ant kampo No. Main 
avė. ir Theodore st. sklypą 
žemės ir pavedė jį globė
jams. Kada bažnyčia ir kle
bonija likos pastatytos, tuo
met viskas pavesta vysku
pui Hobanui.

1906 metuose parapijonįs 
sušaukė susirinkimą, kur iš
nešta protestas prieš kun. 
A. Kaupą ir pasiųstas pas 
vyskupą komitetas pranešė, 
kad žmonės reikalauja, kad 
Kaupas butų iš Scrantono 
iškeltas.

Vyskupas atsisakė tai pa
daryti.

Parapijonįs sušaukė kitą 
susirinkimą ir nutarė pa
vesti bažnyčią komiteto glo
bai. Vyskupas nenorėjo iš-j 
sižadėt riebaus kąsnio ir da- | 
lykas atsidūrė į teismą.

Teisėjas Edwards nus
prendė, kad bažnyčią turi 
valdyti vyskupas. Lietuviai i 
padavė į augštesnį teismą 
(Supreme Court). Augš-t 
tesnis teismas tą nuspren
dimą panaikino, pripažin
damas, kad žmonės pastatė 
bažnyčią už savo pinigus ir 
vyskupas neturi su ja nieko 
bendro. Bažnyčios prižiūrė
jimas pavesta Kraučiunui 
ir kitiems. Bet vyskupas 
Hoban , nepaisydamas ant 
šito nuosprendžio, bažnyčią 
uždarė ir iki šiol ji stovėjo 
uždaryta. Kun. Kaupas li
kos perkeltas kiton parapi
jom

Dabar Hoban savo aps- 
kundime nurodo, kad žemė 
buvo perkama ir bažnyčia 
ant jos statoma viešom pa
maldom sulig katalikų baž
nyčios įstatymų ir discipli

I
nos, o dabartiniai bažnyčios 
globėjai yra nekatalikai, be
dieviai, kad jie yra eksko
munikuoti ir todėl neturi 
tiesos bažnyčią valdyti. To
liaus jis reikalauja, kad tei
smas uždraustų 
Hodurui ir kun. 
ežiui laikyti toj 
pamaldas.

Pastaruoju laiku vysku
pas buvo prisiuntęs kun. 
Kurą. Bet bažnyčios globė
jai, norėdami atsikratyti 
nuo Romos agentų malonės, 
kreipėsi, matomai, pas ne- 
prigulmingą vyskupą Hodu
rą, o tas jiems partraukė 
kun. Mickiewiczių.

Tas parodo, kokie begė
diški grašiagaudos tie „dū
šių ganytojai” yra. Už pa
rapiją jie gatavi muštis, 
taip kaip turkai su italais 
už Tripolį.

Jeigu jums ištikrųjų rū
pėtų tik žmonių "dūšios,” o 
ne jų doleriai, tai kam čia 
tąsytis po teismus? Juk vis- 
viena, kas tas dūšias gano, 
Hobanas ar Hoduras, bile 
tik jos ganomos.

Šis faktas, rodos, turėtų 
atidaryti žmonėms akis ir 
parodyt, kad dvasiškija yra 
tik išnaudotojas, o nieko 
daugiau. Bažnyčia jai rei
kalinga tik dėlto, kad su
traukti tenai tamsią minią 
ir iškraustyti jai kišenius.

Todėl biznieriui Hoba
nui ir nesinori išleist iš savo 
nagų Scrantono parapiją. 
Jis tąsė tuos žmones po teis
mus, vargino juos, pridarė 
jiems iškaščių ir da nežinia, 
koks bus galas.

Koks begėdiškas godu
mas!

Juodašimčiu
✓

provokacija
Nusidėvėjusi 

Lietuvninkų” 
numeri je vėl
Lawrence’o 
prieš „Keleivį.” Pora sąvai-
čių atgal ji įdėjo šmeižiantį 
mus ir visus socijalistus 
straipsnį, po kuriuo buvo pa
sirašęs „Lawrence’o streiko 
komitetas.” Bet męs nepa- 
tikėjom, kad streikuojančių 
darbininkų komitetas galė
tų atlikti tokį juodašimtišką 
darbą. Kad geriau dalyką 
ištyrus, aš nuvažiavau į 
Lawrence’ą. Suėjęs streiko 
komiteto narį P. Šimonį, iš
sitraukiau "Vienybę Lietuv
ninkų,” parodžiau tą straip
snį ir užklausiau, ar ištiesų 
komitetas taip rašė. P. Šimo
nis užginčijo. ”Bet gi čia 
streiko komitetas pasirašo,” 
sakau. ”Męs irgi stebėjomės, 
kas galėjo tokį purviną dar
bą atlikti komiteto vardu,” 
paaiškino Šimonis. ”0 gal 
yra da kokis kitas komite
tas ?” "Iš viso tik vienas lie
tuviškas komitetas yra, bet 
us nieko nežino apie tą 
straipsnį,” atkartojo p. P. 
Šimonis.

Pasirodė, kad tai juoda
šimčių darbas. Tikslas jų 
aiškus: ”Keleivis” Lawren- 
ce yra labai žmonių mylimas 
ir turi kelis šimtus skaityto
jų, tuotarpu „Vienybė Lie
tuvninkų” baigia bankru- 
tyt; taigi tie žmogiukai, ”V. 
Lietuvninkų” šalininkai, pa
siryžo išnaudoti Lawrence’o 
streiką, kad nužeminti "Ke

o išreklamuot tenai apielinkėj kas sąvaitė laiko- 
Vienybę Lietuvninkų.” Bet mos prakalbos, kur dau

giausiai kalba ir ragina vi
suomenę dėti aukas A. An
tonovas, F. J. Bagočius, J. 

, Michelsonas.
Tie patįs kalbėtojai važinė
jo ir toliau su tuo pačiu tik
slu ; ir netik važiuoja ir kal
ba, bet ir patįs aukauja. Vi
sur aiškinta Lawrence’o 
streikierių padėjimas ir rin
kta aukas. Kiek gi prakal
bų pasakė p. Sirvydas strei
ko reikaluose? Tuo tarpu 
jis niekina per savo nusidė
vėjusį leiborganą tuos žmo
nes ir „Keleivį.” „Keleiviui” 
lietuviai darbininkai užjau
čia ir per jį Lawrence’o 
streikieriams jau nusiuntė 
$407.61. O ką atliko per tą 
laiką „Vienybė Lietuvnin
kų?” Patalpino keletą 
juodinančių raštelių, kad 
atgrąsinti visuomenę nuo 
aukų ir giriasi, kad ji dau
giausiai padariusi streikui 
gero. Ištikrųjų gi ji su sa
vo provokacija tik blėdį 
streikui daro. Ji stengiasi 
apšmeižti tikrai pasišven
tusius streikui veikėjus ir 
supiudyti žmones. Tik lai
mė, kad mažai kas ją skaito.

S. Michelsonas.

leivį,”
J

tas jiems nenusisekė. Tos in
trigos tik parodė, kaip žemai 
jie patįs yra nupuolę do
riškai ir kokių purvinų dar- GegUžis ir S. 
belių jie nesigėdi.

Bet grįžkime prie komite
to.

Apie 4 valandą p. Šimonis 
mane nusivedė į bažnytinę 
svetainę pasakyti prakalbą. 
Tenai buvo streikierių susi
rinkimas ir kiti, komiteto na
riai. Svetainė buvo žmonių 
perpildyta. Pilna ant langų 
ir pagrindų. Nurodžiau, kad 
reikia rašytis prie I. W. W. 
unijos ir solidariškai laiky
tis, o kompanijos pasiduos; 
kad visuomenė streikui la
bai prijaučia ir streikierius 
remia gausiai aukomis. 
Žmonės išrodė suvargę, bet 
klausytųsi per naktį. Pasi
baigė prakalbos, o jie vis da 
nesiskirstė. Turėjau sku
bintis apleist svetainę, kad 
nepasivėlint ant trūkio; to
dėl tokiam susispietime ne
galima buvo ant greitųjų 
kiekvieną komiteto narį pa
matyti ypatiškai, o aš norė
jau gauti jų visų parašus, 
kad jie nieko bendro su til
pusiu „V. L.” šmeižimu ne
turi. Tad komiteto sekre
torius padavė man viso ko
miteto narių surašą. Pa
vardžių buvo 10. Gavęs var
dus, paklausiau, ar visi su
tinka duoti savo vardus pa
liudijimui, kad minėta pro- 

; vokacija "Vienybėj Lietuv
ninkų” ne komiteto buvo 
rašyta. "Taip, taip,” atsi
liepė komiteto nariai, kurių 
tenai buvo 6 ar 7.

Bet kada visi vardai til
po "Keleivije,” tai šeši iš jų 
atsiliepia per "Vienybę Lie
tuvninkų,” kad jie nusiste
bėję, pamatę savo vardus 
„Keleivije.” Tarp jų figū
ruoja Čiras ir Kirmil, kurie 
ten pat ant pagrindų stovė
jo ir sutiko, kad jų vardai 
butų pagarsinti.

Bet tiek to; tas nesvarbu. 
Faktas gi, kad "Vien. Liet.” 
redaktorius pats tą provo
kacijos straipsnį sutaisė, 
pasilieka faktu. Kada 
męs darodėm, jog jis ne ko
miteto rašytas, tai "Vien. 
Liet.” redaktorius prisipa
žino, kad jį gavęs nuo kokio 

* ten J. Kirdėjaus. Bet kaip 
mums žinoma, tasai Kirdė- 
jus mislies nemoka plunks
na išreikšti, o tame straips- 

j nije tiek išniekinti socijalis
tai, kad ir aklas pasakys, 
jog tai p. Sirvydo darbelis. 
Pagaliaus tenai randam net 
kelis jo originališkus išsita
rimus, kaip antai "tuč tuo- 

i jaus” ir t. p. Ir tokį straip
snį parašęs, išniekinęs "Ke
leivį” ir ypatas, kurios turi 
ką nors su juo bendro, o iš
gyręs "Vienybę Lietuvnin
kų” pasirašo "Streiko Komi
tetas.” Jei tas ne juodašim
čių provokacija, tai pasaky
kit, kaip tokį darbą pava
dint kitaip?

Mums nereikia čia girtis, 
nes visuomenė ir streikie
riai patįs gali matyti kiek 
„Keleivis” rūpinasi streiku. 
Pusė laikraščio beveik pa
švęsta aukų rinkimui. Zece- 
riai ir redaktoriai turi per 
naktis dirbti, kad teisingai 
sustatyt atskaitas ir auka
vusiųjų vardus. Bostone ir

GRANITEVILLE, VT.

13 vasario A. Belčeris į- 
puolė į 47 pėdų gilumo duo
bę, iš kur ima akmenis, ir la
bai pavojingai susižeidė. 
Dabar guli ligonbutije.

A. B. Kaminskis.

WALLINGFORD, CONN.

16 vasario užsidarė vaka
rinė mokykla, kur ir lietuvių 
dalis praleido žiemos vaka
rus. Kurie išėjo pilnai 75 
vakarus, gavo knygą vertės 
$1.00 kaipo dovaną, bet kele
tas teradosi tokių.

1 d. sausio čia atsibuvo I 
rojono L. S. S. konferencija. 
Pasiuntinių su sprendžia
mais balsais buvo 16. Svar- 
biausis klausvmas svarstvta 

•/ «/ 

link vedimo propagandos 
sekančiuose šalies preziden
to rinkimuose. Nutarta 
kaip galima tankiai rengti 
prakalbas.

15 vas. atsibuvo prakal
bos, parengtos 145 kp. LSS. 
Mat, čia atvažiavo iš Bosto- 
n’o M. Kirtiklis ir rajono ko
mitetui pasisiūlė kaipo kal
bėtojas ir norėjo gauti leidi
mą nuo rojono komiteto per
važiuoti su prakalbomis per 
Conn. valstiją. Bet kaip jis 
nebuvo girdėtas kalbėtojas, 
tad likosi greitai surengtos 
prakalbos Wallingforde dė
lei praktikos. Bet pasirodė, 
kad M. Kirtiklis nėra jokiu 
kalbėtoju, bet tik rėkiku. Ir 
yra linkėtina p. Kirtikliui, 
kad pasistengtų perskaityti 
keletą socijalistiško turinio 
knygelių ir su pačiu progre
so bėgiu susipažinti, bet ne 
sakyt ir nieko nepasakyt. 
Panašus kalbėtojai ant pa
čių socijalistų užtraukia ne
smagumą. Vietiniai drau
gai permatė p. Kirtiklio silp
numą, tad patįs paaiškino 
susirinkusiems apie Law- 
rence’o audėjų streiką ir pa
prašius publikos suaukauta 
$6.50.



BROOKLYN, N. Y.

25 d. vasario įvyko čia Im
igrantų šelpimo Draugijos 
kofnerencija, kur tartasi, 
kaip greičiau įvykdinus šel
pimo reikalą. Paaiškėjo, jog 
bus galima atidaryti lietu
višką skyrių Slavų Imigran 
tų Name, tik reikės ten už 
laikyt lietuviškai kalbantį 
žmogų.

Į konferenciją atsilankė iš 
Ellis Island’o žmogus, kuris 
ten seniai dirba ir žino daly
kus. Jis paaiškino, kad ne
retai sugrąžina ateivį, jei jis 
neturi 10 dol. parodyt, netu
ri atsakančio adreso ir 1.1. 
Esą, galima butų išgelbėt 
šimtus žmonių nuo grąžini
mo iš aAmerikos jeigu ras
tųsi tam tikra draugija, ko
kią slavai, vokiečiai ir kitos 
tautos jau turi.

Nutarta pakviest visas 
draugystes ir kuopas prie 
rėmimo šio reikalo. Drau
gystės ir kuopos, norinčios 
prisidėt prie ateivių šelpimo 
draugijos turės imt po 20c. 
nuo kiekvieno savo sąnario 
ir pasiųst draugijai. Mano
ma, kad daugelis organizici- 
jų prisidės, nes ant pirmojo 
pakvietimo atsiliepė labai 
daug.

Suprantama, čia kiekvie
no lietuvio pareiga yra prisi
dėt, nes nežinome, katro gi
minė bei draugas pirmiau 
liks sulaikytas ir sutiks kliū
tis. Be skirtumo pažvalgų 
turime atsinešt į šį reikalą.

Rinkta organas, kuriame 
galima butų apkalbėt ateivių 
šelpimo reikalus ir išduot a- 
pyskaitas. „Tėvynė” gavo 6 
balsus, „Vien. Liet.” 8, o 
„Keleivis” 12 balsų. Taigi 
„Keleivis” bus organu.

Draugyščių nariai, kaip 
minėjau, mokės po 20c. į me
tus į Ateivių Šelpimo Drau
giją. Reikia tikėtis, drau
gystės pasiskubįs prisidėt.

J. J. Kuz.
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KELEIVIS

Sapnas mėnesienoj.

WATERBURY, CONN.

24 ir 25 vasario lietuviškoj 
salėj buvo rodomos keplos 
kančios, kokios yra aprašo
mos „peklinėse knygose.” 
Įvyko tai, pasidarbavus kun. 
P. Siaurusaičiui. Mat, Pet
ras mato, kad žmonės pra
deda neeit i bažnyčią, tad 
sumanė juos nugązdinti. Ir 
ištikro, nedėlioj žmonių bu
vo pilna bažnyčia.

Ten buvęs.

VVATERBURY, CONN.

Iš 12 dienos vasario numi
rė moteris Voverienė, ku
rios vyras užpirko mišias 
ant 19 d. vasario. Taipgi 18 
vasario mirė blaivininke— 
Riktoraitienė ir užpirko mi
šias pas tą patį kun. Siauru- 
saitį. Tam, kuris buvo pir
miau užpirkęs mišias, liepė 
palaukt, kol atsibus mišios 
už blaivininkę. Mat, Rikto- 
raitis geras katalikas ir pa- 
rapijonas.

Bažnyčioj buvęs.

BROOKLYN, N. Y.

22 vasario rubsiuvių 54 
skyrius čia turėjo prakalbas 
dėlei Lawrence’o streiko. 
Tarp kitų kalbėjo kokia tai 
biznierka iš Lowrence’o p. 
Ramanauskienė, kuri paro
dė visą savo bobišką gabu
mą, t. y., daugiau pliauškė, 
negu ką gerą pasakė. Iš pra
džios da šiaip-taip pasakojo 
apie streiko bėgi, bet paskui 
atkartojo ”Vien. Liet.” sufa
brikuotą ar kokio tai jos gi
zelio parašytąjį straipsnį 
prieš So. Bostono socijalis
tus, kur buvo pasirašyta ty
čia neva streikierių komite
to. Matyt, tai moterėlei šir- 
vydiniai įkvėpė dvasios kal
bėti prieš „Keleivį” ir „Lais
vę” ir socijalistų kalbėtojus. 
Čia man neužsimoka atkar
tot jos pliauškimų, nes juos, 
tikiuos, skaitė sykį skaityto
jai „V. L.” ir paskui išgirdo 
nuo „Keleivio,” jog p. Sirvy
do ar jo gizelio norėta buvo 
pasivadinti streikierių komi
tetu. Ponia Ramanauskienė 
vienok pasirodė melą mėgs
tanti ir peikė lietuviškus so
cijalistus, girdama svetim
taučius. Juk visi biznieriai 
taip daro.

Antras kalbėjo Liutkaus- 
kas; jau ir jis paragino tapt 
ukėsais ir balsuot už savo 
partiją, o ne už kapitalistus,; 
tik nepasakė, kaip ta partija 
vadinasi.

Po jo stojo kalbėt M. Kir-!

tiklis, bet šiam nesisekė,: Angliškos kalbos mokyk- 
Nors norėta buvo išaiškint, lą išpradžios lankė daug 
kodėl reikia už socijalistus kas; dabar tik keli pirmei- 
balsuot. Ar gabumo neturi viai iš lietuvių tesimokina, o 
ar neprisirengęs buvo žmo- kiti lietuviai ir žinot jos ne
gus. nori.

J. Šukys kalbėjo apie tai, 
kaip kapitalizmas ardo šei
myną ir verčia tėvus išleist 
savo vaikus į kitus miestus.

Aukų streikieriams, kaip 
girdėjau, surinkta apie $70.

J. Marksukas.

MAYNARD, MASS.

Čia yra viena audinyčia
American Woolen kompani- vo komitetą ir kontroliuot 

I jos, kurios darbininkai strei- j parapijos įplaukas ir išeigas, 
■kuoja Lawrence. Dabar jo- Kunigas įdūko už tai ir kei- PaėJ° lš Vilniaus gub., Tra- 
je darbas pradėjo eit smar- ■ kja parapijonus per pamoks- ^ų. pav. vohmonc
kiau: jau ir naktimis dirba. ]us> 
Mat, gabena tavorą iš Law- i 
rence’o ir čia užbaigia. Buvo! 
atvykę keli kalbėtojai iš! 
Lawrence’o ir kvietė musų 
audėjus prisidėt prie strei
ko. Lietuviai pasirodė vi
sai nerangiais ir didžiuma 

' atsisakė prisidėt. Nežinia, 
ar pavyks, ar ne iššaukt į 
streiką šio miesto audėjus, 

1 nes tamsumo pas juos yra 
apščiai. 
mažai, taip kad skaitosi ge- i 
rai uždirbančiu tas, kas gau
na $8 sąvaitėj.

Jonas Bugelis.

CANAAN, N. H.

Arti šio miestuko dirbo gi
rioj Jonas Žemaitis, kurį me
dis užmušė ant vietos. Tu
rėjo jis 43 metus amžiaus, 
paėjo iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Aknistos parapijos. 
Paliko sūnų ir pačią. Plates
nes žinias galima gaut pas 
F. Bruzgulį, Graffton, N. H.

ROCHESTER, N. Y.

25 d. vasario 7 L. S. S. kp. 
turėjo susirinkimą, kur už
siminta apie Lawrence’o au
dėjų streiką ir sudėta $3.40 
aukų jų parėmimui. Ka
dangi mažai narių buvo su
sirinkime, tad ir aukų sūdė-: 
ta mažai.

L. S. S.- kuopelė nesnau“ 
džia: ji rengia diskusijas, 
vakarėlius, paskaitas. Jau 
porą sykių drg. K. Vaišva- 
da skaitė prelekcijas. Klau
sytojai užganėdinti.

kelis. Yra šv. Kazimiero 
draugystė, kuri neprastai 
platina girtybę.

Viršbaršis.

i
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Plaktukas.

PITTSBURG, PA.

Tarp kun. J. Sutkaičio ir 
parapijonų prasidėjo vaidai. 
Kunigas turi išrinkęs savo 
komitetą ir be jokios atskai
tos eikvoja parapijos pini
gus. Parapijonįs savo su
sirinkime nutarė išrinkt sa-

THOMAS, W. Va.

Nuo 17 vasario čia atsivėrė 
karčiamos ir miestelis liko 
„šlapias.” Lietuviai metė 
kuo naudingesnių užsiėmę ir 
leidosi girtuokliaut iš 
džiaugmo. Kirilą.

SCRANTON, PA.

Vasario 16 d. tapo užmuš
tas lietuvis Aleksandra Ma
žeika Marvin kasyklose 

I puolimu akmens iš viršaus.

., Jezno valsčiaus, 
j kaimo Podriežiškių. 36 metų 

Lietuvis iš Pittsburgo. amžiaus ir Amerikoj pragy- 
verio 19 metų. Paliko pačią 

E. ST. LOUIS, ILL. su keturiais vaikučiais. Li- 
Čia yra diktas būrys lietu- i kosi palaidotas ant lietuviš- 

vių. Merginų randasi 200 ar 
daugiau, bet nėra nė vie
nos kiek nors pamokintos.

Yra čia vakarinė angliš
kos kalbos mokykla, kur mo
kina Elzbieta Čeplauskytė 
iš Collinsville, III. Ją lanko 

Uždirba jie irgi gerokas būrelis.
21 sausio buvo lošta „Au

dra Giedroje.” Aktoriai nu
davė neprastai. Dainos ir 
deklamacijos irgi išpildyta 
neblogai. Paskui sekė šo
kiai. Žmonių buvo pilna. 
Reikia tikėtis, parapija už
dirbo, nes tai jos naudai bu
vo rengiama.

E. čeplauskytė. 

MONTREAL, CANADA.

Moterų draugija „Birutė” 
6 sausio buvo parengus va
karėlį su teatru ir deklama
cijomis. Ypač jaunų vaikų 
deklamavimas interesavo 
publiką. Lauktini tokie va
karėliai ir ateitij.

J. Maž. 

HERRIN, ILL.

20 vas. čia buvo jaunuo
menės balius, kuriame jau
nimo buvo visai mažai. Gir
tuokliauta ir šokta, o paskui 
džiaugtasi, kad rudžio ne
pritruko. Garbinis.

SAGINAW, MICH.
Lietuvių čia yra kokis 100. mais ir buketais.

Skaitymo jie bijo, išskyrus

j kų kapinių.

i
I
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ROCHESTER, N. Y.

Čia yra vakarinės mokyk
los, kur mokinama visokių 
amatų. Už mokinimą kokio 
augštesnio amato reikia 
mokėti 18 dolerių už 52 lek
cijas, t. y. už 52 vakaru.

.. Plaktukas.

PITTSBURG, PA.

Darbai iki šiol ėjo viduti
niškai, tik dabar pradeda 
silpniau eit tūlos geležinių 
rindų dirbtuvės. Kitokių 
dirbtuvių čia mažai — vis 
geležies išdirbystė. Darbas 
nepaprastai sunkus, nors a- 
matninkai vidutiniškai gali 
uždirbti — nuo $2.50 iki $5. 
Pittsburgo apielinkėse yra 
anglių kasyklos, kur darbai 
šiuo tarpu eina vidutiniškai.

Pittsburgo Jonas.

Thomas, W. Va.

Čia darbai daugiausia an
glių kasyklose ir eina šiuo 
tarpu neblogai, tik uždar
biai menki.

E. St. LOUIS, ILL.

Darbai čia eina lėtai viso
kiose dirbtuvėse. Ypač gy
vulių skerdinyčiose sumažė
jo darbas. Abelnai šiame 
sezone skerdinvčiose darbas v 
eina lėtai.

. HOLYOKE, MASS.

Čia yra didelis skaitlius 
popieros dirbtuvių — rodos, 
40. Jos visos priklauso vie
nai kompanijai ir tarp jų y- 
ra darbas padalytas.

22 vas. sustreikavo 150 
merginų vienoj popieros dir
btuvėj. Mat, kompanija pa
sikvietė kokį tai expertą, 
kuris pradėjo atleidinėti se
nas darbininkes irtrijų mer
ginų darbą pavedė dviem, 
tečiaus algos joms nepakė
lė. Merginos pareikalavo 
didesnių algų ir sustreikavo, 
vienok greitai pasidavė ant 
sekančių išlygų: darbininkų 
skaitlius pasiliks po senovei 
prie stalo darbo, o prie maši
nų dirbs nuo štukų. Už 10 
darbo valandų mokės ma
žiausiai $1.00.

Laike streiko susitvėrė 
popieros išdirbėjų dhija, ku
ri vis auga.

Plate^mau.

BAYONNE, N. J.

20 vasario čia statyta ant 
scenos komedija ”Nieko be 
priežasties.” Aktoriai-mėgė- 
jai roles išpildė neblogai. 
Paskui dainavo Jersey City 
ir Bayonne suvienytas cho
ras. Dainavimas buvo pras
tas. Matyt, da neišsilavinę. 
M. Pranskevičiutė ir M. Gu- 
mauskiutė deklamavo. Pas
kui sekė šokiai ir skrajojan
ti krasa. Linksmintasi iki 7 
valandai ryto.

Man nepatiko salės tvark- 
vedys, kuris užsipuolė ant 
vieno vaikino už rūkymą sa
lėj. Suprantama, rūkymas 
turi.būt sustabdytas, bet ko
dėl gi buvo leista visa burna 
rūkyti kunigui Šedvydžiui, 
kuris sėdėjo pirmoj eilėj ir 
stulpais leido durnus?

I. M. V. 

EXETER, N. H.

17 vasario čia buvo balius, 
tautiškųjų katalikų sureng
tas. Garsinta, kad pelnas 
bus paskirtas Lawrence’o 
streikierių sušelpimui, todėl 
daugelis ėjo ne todėl, kad ; 
pasilinksmint, bet kad pa- 
remt kovojančius darbinin
kus. Bet už kelių dienų pa
sirodė, kad už pelnytus pini
gus nupirkta kelios bačku
tės alaus ir girtuokliauta.

„Kel.” skaitytojas.

Milford, Mass.

Vietinis anglų socijalistų 
kliubas, kuriame yra ir du 
lietuviai, jau pasiuntė 300 
dolerių Lawrence’o streikie
riams, priskaitant rubus ir 
kitus daiktus sukolektuotus 
iš krautuvių. To kliubo na
rys drg. P. Čekanauskas su- i 
rinko $15.50 pas lietuvius ir 
perdavė socijalistų kliubui 
(Paliudijimas gautas ir var
dai aukautoju šiame nume
ri je pagarsinta. Red.).

. P. Čekanauskas.

MONTELLO, MASS.

Susitvėrė čia dainininkų 
draugija —’ ’Kudirkos Cho
ras” iš 48 narių. Veda jį 
p. Juška. Pasamdyta salę 
už 16 dol. mėnesij ir nupirk
tas piano. Linkėtina geros 
kloties. . .K. Navickas.!

J. Petrikys.

W. LYNN, MASS.

3 vas. čia buvo lietuviškos 
vestuvės, kur girtuokliauta 
ir pakaušiai daužyta. Ves-
tuvninkai vienok nebile ko
kie žmonebai, tik sportai: 
nusisamdę automobilių už 
kelias dešimtis dolerių ir lei
dosi į Bostoną pasirodyt, 
kad užtenka kvailumo berei
kalingai mėtyt pinigus. Po 

! šliubo bandyta daryt pakau
šių operacijos.

F. Palčius.

CHICAGO, ILL.

Jau buvo rašyta apie lietu
vių teatrališkos draugijos 
„Rūtos” vakarėlį ir jo nenu- 
sisekimą, todėl aš neatkar
tosiu, nes „Rūta” paro
dė visą savo „gabumą” 18 
vasario, perstatydama „Jur
gį durnelį” ir „Neatmezga- 
mą Mazgą.” Buvo rašyta ir 
apie gavimą gėlių bukieto 
vieno artisto, kuris kuopraš- 
čiausiai lošė. Galiu pridurt, 
kad tas bukietas b’ivo nu
pirktas paties lošiko ir įteik
tas draugui, kad tas paduo
tų. Mat, Chicagoj nestoka 
žmonių, kurie nesigaili ap
dovanot patįs save pasigiri-

I

I
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Ten buvęs.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

z -

v.

— Gerą vakarą, tėve. neapsakomai netobuli suly 
—Tu, Maike, manęs nekal-' ginus su kulturiškesnių tau 

bink, nes aš piktas ant ta
vęs.

— Už ką?
—Tu, vaike, esi lietuviš

kas socijalistas, o aš girdė
jau nuo musų tautiečių, kad 
lietuviški socijalistai negeri.

— O kitų tautų socijalis
tai ar geri?

— Suprantama, vaike, kad 
jie kitokie: nė tikėjimo neuž- 
kliuna, nė savo tautos nenie
kina, nė prieš savuosius biz
nierius neeina.

—Kad ir lietuvių socijali
stai savo tautos neniekina, 
tik nurodinėja jos ydas ir ai
škina, kaip pataisyt jas. 
Prieš biznierius jie irgi nea
gituoja. O kas link tikėjimo, 
tai visų tautų socijalistams 
prisieina su juom remtis, nes 
visų tautų bažnyčia kovoja 
prieš socijalistus.

—Bet' svarbiausia, vaike, 
kad lietuviški socijalistai ne
tobuli, tai yra mažiau išsila
vinę savo moksle.

—Bet yra ir gerokai tobu
lų. Tu, tėve, to negali užgin
čyk .0 jei pas tulus lietuvių 
socijalistus yra daugiau ydų, 
negu pas vokiečių, anglų ir 
francuzų socijalistus, tai ta
me kaltas neganėtinas musų 
tautos tobulumas. Juk ir 
musų kunigai ir tautiečiai

tų žmonėmis, vienok męs ne
niekiname už tai savo tau
tos, tik jieškome priežasčių, 
kas ją laiko ant žemo kultū
ros laipsnio ir darbuojamės, 
kad pakėlus ją. Męs žino- 
me,kad 'ir lietuviai gali pasie
kti tokį pat kultūros laipsnį, 
kaip ir kitos tautos. Lietu
viai nekalti, jei aplinkybės 
neleido iškilt jiems augščiau.

—Bet kodėl, Maike, musų 
tautiečiai vadina lietuvių so
cijalistus negerais, o kitų 
tautų giria?

—Todėl, kad jie kitų 
tautų socijalistų darbo neži
no ir neturi reikalo su jais. 
Jie giria tai, ko patįs nežino, 
o peikia lietuvių socijalistus, 
nes tie pasako lietuviams a- 
pie biznierių veidmainybes, 
kunigijos suktybes ir minių 
tamsinimą. Pasikalbėk su 
žydų rabinu, — pasakys, kad 
žydų socijalistai prasčiausi. 
Daleiskime, amerikoniški 
laikraščiai tankiai pagiria 
Europos socijalistus ,o Ame- 

’ rikos socijalistus Visai ne
pripažįsta tikrais socijalis- 
tais. Tai jau čia paprasta 

j juodašimčių, kapitalistų ir 
kunigų giesmė.

— Allright, Maike. Aš va
žiuosiu pas Ramanauskienę 
pasiteirauti apie tai.

y
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šalies laisvė pavojuj. Gel
bėkite ją aukomis ir kuomi 
tik galite, t.y. stiprinkite ka
reivius, už ją kovojančius.

American Federątion of 
Labor.

Visai kitaip jie žiuri į A- 
merican Federątion of La
bor, ta unija, kuri turi apie 
porą milijonų narių, dau
giausiai brangiau apmoka-į 
mų amatninkų. Jie atsime- . « . - o w-----*
na ,kad su šitos unijos va- *r atlieka savo užduotį.

* • * *i i galėjus surinkt net kelis mi-
giskai išgerti ir susitaikyt, jįjonus> jei jį butų nors kiek 

Gompers, J. Mitchell, pasistengus. Minia jos da 
klauso. Bet dvasiški ja, ku
ri pati priklauso prie kapi- 

I talistų klesos, bijo, kad strei
kas neliktų išlaimėtas ir ša
linasi nuo aukų rinkimo ir 

[šelpimo vargšų.
Biznieriai ir streikas.

Lawrence’o biznieriams 
I laike streiko jau neįplaukia 
i tiek daug turto, kaip pirma. 
Jie sutvėrė net tam tikrą or
ganizaciją, kad tik greičiau 
sulaižius streiką. Jie važi
nėjasi pas valdininkus ir 
prašo, kad butų pavartotos 
kokios nors priemonės su
laužymui streiko.

Darbininkai turi progą 
persitikrint, kad biznierių 
dauguma nėra jų draugais, 
o kapitalistų bernais.

Visi tarnauja kapitalui.
Ne tik biznieriai ir darb

daviai stengiasi sulaužyt 
streiką, — prie to darbo pri
sideda ir teisėjai, ir valdinin
kai, ir kariumenė. Šią sa
vaitę vienas teisėjas apskel
bė, kad Industrial Wark. of 
the World turi išduot urnai 
aukų atskaitas, o jei ne, tai 
pavartosiąs tiesas prieš tą 
organizaciją. Prižadėta tai 
padaryt, tik sakyta, kad au
kos ris da plaukia ir ne iš vi- sytojas. 
sur gauta pakvitavimai. Tei
sėjas laukt atsisakė ir net 
valandą paskyrė, kada turi 
būt išduota atskaita.

Nors tokiu budu norima 
užkenkt streikui.

Gubernatorius laiko Law- 
rence kariumenę ir kas die
na iš valstijos iždo moka 20, 
000 dol. jai, kad tik sulaužyt 
streiką. Paskui bus užkrau
ti mokesčiai ant gyventojų 
iš Foss’o malonės.

Lawrence’o majoras, poli
cijos viršininkas ir visi jų 
bernai tarnauja audinyčių 
savininkams. Peržengti pa
matiniai šalies istatvmai.fc- v

Streikas neturi būt pralai
mėtas.

Jokiu budu darbininkų 
klesa neturi daleist, kad 
streikas liktų pralaimė- 

I tas. Nuo to nukęstų 
! visi Amerikos darbinin- 
i kai, nes kapitalistai jau

v •

I

ganizacijos, bet tai lekcija a- 
teičiai. Dabar svarbu yra 
streikieriams gaut atsakan
čią paramą. Socijalistai ren
ka gausiai aukas. Jos yra 
svarbiausiu ginklu Lawren- 
ce’o streikieriams. Be jų jie 
turi streiką pralaimėti. So
cijalistai tai gerai supranta

' Feljetonėlis

Geri Tautiečiai

— Bravo, bravo! Męs di
deli tautiečiai!

— Nu, tai toliau, — tęsė 
kalbėtojas. — Ką aš norėjau 
pasakyti? Nugi, vadinas 
dabar tas pirmas punktas 
užbaigtas... Jus dabar, vy
rai, žinote, kas reikia turėti 
norint būti geru tautiečiu? 
Dabar pradėsime tą antrą 
punktą... Al ne, aš dač, vy
rai, prie pirmo punkto pri
dėsiu: vadinas, jei kas nori 
būti geru tautiečiu, neužten
ka turėti namus, deržingas 
pačias ir vaikus; turint tas 
pačias reikia eiti da kas ne- 
dėlia spaviednies... Kaip prie 
namų, pačios ir vaikų pridė- 

I si šventą komuniją, nu, tuo
met jau busi suvis tautietis, 
kaip ir reikia! Tai dabar 
jus suprantat, kas reikalin
ga geram tautiečiui? Musėt, 
dabar, vyrai, pirmas punk

tas jau bus užbaigtas? Al 
ne, da ką nors reikia pasaky
ti, jus paklausykite... Jei, 
vadinas, tauta neturi namų, 
nė pačios, nė vaikų, tokia 
tauta vadinasi, mat, ji vadi
nasi, nu, ji vadinas...kad ta
ve bėsai, užmiršau kaip ma
no kūmas tokią tautą vadi
na... Palaukite, palaukite, 

i tuojaus prisiminsiu... Nugi, 
nugi tauta be tų daiktų va
dinasi išgama, kaip tik tas 
pats žodis! O dabar toliau, 
vyrai, tie tautiečiai, katrie 
neturi namų, pačių ir vaikų, 
tie tautiečiai ir vadinas iš
gamomis! Už tat visi mu
sų cicilistai ir yra išgamos, 
kad jie neturi nė namų, nė 
pačių, nė vaikų, o apie šven
tą komuniją nėr kas ir kal
bėjus... Tai dabar jus su
prantate, kaip tas viskas iš
eina ? Nu, vyrai, man rodos, 
kad aš jums geriausiai išaiš
kinau, kas yra geras tautie
tis, o kas išgama ?

— Aišku, aišku! — sušuko 
publika.

— Ir daugiau, vyrai, aš 
nebeturiu ką besakyti, —*• už
baigė oratorius.

Po jo iš kertelės išlindo 
asmuo ir nedrąsiai pra
bilo:

— Šėnavojami žmonės! 
Aš... mano širdis pilna mei
lės, aš esu maktingą^ lietu-

Chicago, III. Lietuvių Namų 
Savininkų Sanjungos susirin
kime ponas M. Z. Kazevskis 

• pasakė: "Esame geli katalikai, 
turim namus, turim, pačias ir 
vaikus, tai galim būti gerais 
tautiečiais.” Iš laikraščių.

”Gerų Tautiečių Sąjun
gos” oratorius kalbėjo:

— Vyrai! Matote, vyrai, 
nu, vyrai... gm, gm... Aš no
rėjau, vyrai, gm, gm... Ko 
čia aš norėjau?... Nugi, aš 
norėjau, vyrai, matote... Jus 
visi matote, kad aš čia sto
viu... vadinas, vyrai, aš no
rėjau būti jūsų oratorius, su
prantate, vyrai? Aš norė
jau būti jūsų oratorius ir pa
kalbėt apie vožnius tautos 
reikalus... apie tą tautą, jei 
jus norite žinoti! jus taip 
norite žinoti! Mudu su savo 
kurnu labai tankiai pakal
bam apie musų tautos vož
nius reikalus... Mano kūmas 
sako, kad aš, girdi, esu labai 
geras oratorius ir moku ge
rai kalbėti, už tat, vyrai, aš 
ir noriu būti jūsų oratorius, 
apie tą tautą pasakyti... Ma
tote, vyrai, ką čia aš norėjau 
pasakyti... Matote, vyrai... 
Ką čia aš norėjau pasakyti? 
A, nugi, vyrai, tik tokia tau
ta gali būti gera, katra turi 
namus, pačią ir vaikus...

— O kiek vaikų reikia tu- Į 
rėti ? — paklausė tūlas klau-

S. Gompers, J.
Morris ir kiti jos vadovai ne ■ klauso, 
sykį jau yra susidėję su ka
pitalistais ir suvarginę dar
bininkus kovoje. Ypač ang
liakasiai tuos ponus gerai ži
no, ir juos į streiką išvedė 
tuomet, kada darbdaviai bu
vo pasiryžę daugelį atleist 
iš darbo, ir streiką vedė taip, 
kad darbdaviai padarė de- 
rvbas vien tik su American v •
Federątion of Labor vado
vais, o angliakasiai turėjo 
grįžti į darbą. Kas nežino, 
jog S. Gompers ir J. Mit
chell ne sykį riešai garsino, 
jog jie balsuos už republiko- 
nus ir darbininkus kvietė

* T 

. prie to.
Užtenka pažvelgti į ši

tos organizacijos istoriją, 
jos vidurinę tvarką ir takti
ką, kaip aišku pasirodys, jog 
šita organizacija daugiau 
suvadžioja darbininkus, ne
gu jiems padeda.

Ir Lawrence’o audėjai tu
rėjo laimę nepatekti po jos 
globa. Reikia tikėtis, ponai 
iš American Federątion of 
Labor butų jau užbaigę 
streiką darbininkams ant 
nenaudos. Juk streiko pra
džioj John Golden visaip 
darbavos, kad tik atitraukt 
streikierius nuo Ind. Wor- 
kers of the World. Tas 
žmogus net riešai apskelbė 
sykiu su kapitalistais, kad 
vaikų siuntinėjimas turi būt 
sustabdytas. Tas žmogus 
skelbė, buk greitai bus susi
taikyta su savininkais ir 
streikas užsibaigs. Kas kal
bėjosi su juo ir sekė jo pra
nešimus, tas žino, kad to 
žmogaus tikslu buvo pada
ryt sutartį su kapitalistais 
savo naudai ir užbaigt strei
ką. O męs žinome, kad tas 
John Golden yra galingiau- 
sis audėjų unijos stulpas, ir 
ta unija yra dalim Ameri
can Federątion of Labąr.

Streikieriai turi būt at
sargus su šitos organizaci-: 

[jos ”geradariais.”
Reikia būt gatavais.

Pasilikt be organizacijos 
darbininkai negali, jeigu jie 
nori turėt įrankį savo reika
lų apginimui.

Lawrence’o audėjai laiko
si solidariškai — tai nepa
prastas atsitikimas. Matyt, 
kad jau jie perdaug buvo 
skriaudžiami ir vargas juos 
sujungė. Bet ir tai da atsi
randa šiek-tiek streiklaužių. 
Kas kita, jei jie iškalno butų 
buvę organizuoti. Tuomet 
jau jie pripratinti butų prie 

i vienybės ; jie butų turėję rei
kalingą tvarką ir žinoję sa
vo gabiausius vadovus. Pri- 
klausantieii į organizaciją 
nedrįs laužyti streiko. Be to, 
jau butų buvę ižde nemažai 
turto, kuris reikalingas yra 
laike streiko ir nebūtų rei
kėję šauktis, kad kas dėtų 
aukas. Jei ir aukų butų rei
kalauta, tai visgi turint ižde 
nemažai turto jau yra užti
krinimas ir išrokavimas, 
kaip ilgai galima bus strei- 
kuot.

Dvasiškija ir aukos.
Suprantama, dabar ne lai

kas skųstis, jog neturėta or-

I I

STREIKO LEKCIJOS. __
■ ateitis labiau užtikrinta.

Darbininkai dabar turi 
progą persi tikrint, jog yra 
Amerikoj viena organizaci
ja, kuri nelošia jų reikalais, 
o tikrai kovoja už juos.

Kapitalistai bijosi jos, nes 
ji taip drąsiai ir teisingai 
ves sekančius streikus, kaip 
ir šį. Neveltui Lawrence’o 
majoras Scanlon pasakė, 
Salemo Lodge of Moose 
draugijos susirinkime 25 va
sario : ”Audinyčių savinin
kai yra gatavi taikytis su 
American Federątion of 
Labor, jei bus užkviesti tai 
daryt, bet jie nesitiki prie 
taikos prieit, jei Industrial 
Workers of the World turės 
viršenybę. .

”Jos vadovai ir daugelis 
šalininkų šitos organizacijos 
perstato pavojingą elemen
tą šioj šalij... Jeigu jiems pa
siseks šitas streikas, jų ju
dėjimas pasieks visą šalį.”

Matote, kaip kapitalistai 
bijo teisingos darbininkų 
organizacijos. Darbdaviai 
jau irgi daugiau kovoja 
prieš ją, negu prieš streiką.

Organizacija Indusrial 
Workers of the World yra 
socijalistiška ir revoliucijo
niška. Jos tikslas yra 
suorganizuoti darbininkus 
prie jų darbo šakų ir tuo
met paimti visą išdirbystę į 
visuomenės rankas. Ji drau
gijoj mato dvi klesi — kapi
talistus ir darbininkus ir y- 
ra pasiryžus aštriai kovoti 
prieš pirmuosius.

Po šitos organizacijos vė
liava ir turėjo laimę atsis
toti Lawrence’o audėjai.

Jie nesuklydo. Ettor, Gia- 
vonnitti, Yates, Haywood ir 
kiti pasirodė tikriausiais ir 
teisingiausiais jų vadovais. 
Industrial Workers of the 
World organizacija ne tik 
ką nepardavė darbininkų 
kovos, kaip tai tankiai pa
daro kitos unijos, bet da de
da visas savo jiegas, kad 
streikieriai neliktų suva
džioti, kad jų vaikai turėtų 
prieglaudą

Streikieriai persitikrino, 
kad jeigu jie laikysis po ši
tos organizacijos vėliava, 
tad streikas bus laimėtas ir

• •

I
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— Tu valdyk tą savo gerk
lę! — užriko oratorius — 
Jei kalba eina apie tautą, 
reikia klausvtis, ka orato- 
rius išdėsto, o jei tu tautos 
nenori šenavoti, aš policiją 
pasikviesiu ir tu pamatysi, 
kad baikų krėsti nereikia, jei 
apie tokius vožnius daiktus 
eina kalba... Tai dabar tu su
pranti? O aš toliau kalbė
siu... Matote, vyrai, aš norė
jau pasakyti jums... Ka čia 
aš norėjau pasakyti? Vadi- . ,. -
nas, nu, žinote, vyrai... Čia j
šitame susirinkime yra labai 
vožnios asabos — ot kunigė
lis sėdi, toliau matote tą stu- 
denčiuką, jis ant advokato 
mokosi, nu, ir taip, pasakius, 
męs visi esam ne bile kas, 
męs vožnios asabos ir užtat 
ęia niekų kalbėt neišpuola... 
Tai matote, vyrai, aš nore-i 
jau pasakyti... Jei jus orato- 

_ riaus klausysite, daug išgir-
nebijotų ~ streikų ~~ir * drą- 

į šiai peržengtų konstituciji-

I

i nius įstatymus. Lawrence’o 
audėjams išpuola apgint šios 
šalies laisvę ir darbininkų 
reikalus. Jeigu jie išlaikys 
kovą, tuomet visi Amerikos 
darbininkai pasijaus dusyk 
galingesniais ir jau kapitali
stai nedrįs taip beceremoni- 
škai šalies įstatymus per
žengti.

Streikieriai iki šiol pasiro
dė pastoviais ir reikalą ži
nančiais. Męs dedame savo 
viltį ant jų ir toliau.

Turime remt.
Bet ir męs, kiti darbinin

kai, neturime snausti. Jei 
męs trokštame, kad Lawren- 
ce audėjai laimėtų kovą, ku
ri bus ir musų laimėjimu, 
męs turime juos remt. Sių- 
skime jiems gausiai ginklus, 
tai yra aukas, iš kurių jie 
galėtų^alaikyt savo gyvas
tį ir tfest aštrią kovą.

Tiesa, ir męs neperdaug 
uždirbame, bet nedrįskime 
pragert to dolerio, kuris rei
kalingas yra streiko laimėji
mui. Ne centais turime 
remt streiką, o doleriais, nes 
kova eina už jūsų gerovę ir 
laimė! Męs stovime prie iš- 
laimėjimo rnbežio, nors šios

j brangią tautą ytin tankiai 
kalbam ir dabar aš išdrįsau 
kalbėti prieš toki vožną susi
rinkimą tik todėl, kad aš esu 
geras oratorius, iškalbą tu
riu... Tai klausykite, vyrai, 
manęs ba mano kūmas sa
ko, kad aš esu gudrus, kaip 
pats Maižiešius!... Tai da
bar matote, vyrai, kad čia 
męs kalbam apie tą pačią 
tautą, katra mums taip 
brangi ir katrą tie padūkę ci
cilistai nori po puodu pa
vožti!... Matote, kaip aš 
jau sakiau, kad tauta tegali 
būti tada gera, jei ji turi 
namus, pačią ir vaikus... 
Matote, vyrai, taip ir išeina. 
Ką čia aš norėjau pasakyti,, 
ot ant liežuvio galo stovi!... 
Nugi, aš, vyrai, jums pasa
kysiu, kad męs visi čia esan
tieji galim būti gerais tau
tiečiais, ytin gerais — visi 
turim namus, pačias ir vai
kus. Mudu taip ir su kurnu 
nusprendėme, kad tik tas y- 
ra geras tautietis, katras 
turi namus, bobą ir tuos ma
žus šėtoniukus!... Mudu su 
kurnu taip nusprendėm’ir 
dabar aš jums pranešu, kad 
jus esat geri tautiečiai, turi
te pačias...

norėčiau prisidėti prie jūsų, 
šėnavojami tautiečiai, kad 
drauge stovėti už tautą...

— O namus, pačią, vaikus 
ar turi ? — užklausė publika.

— Tų aš neturiu, bet aš tu
riu asilą, asilę ir asiliuką, 
man rodos, kad to pilnai pa
kanka geram tautiečiui! Tai 
kaip, ar priimsite mane į sa
vo sąjungą?

Pakilo maži ginčai. Po 
neilgų debatų dugumas bal
sų nusprendė: jei žmogus tu
ri asilą, asilę ir asiliuką, tad 
gali būti geras tautietis, 
brangus tėvynės sūnūs — ir 
kalbėtojas buvo priimtas 
tautiečių sąjungon.

Kalbos buvo užbaigtos, 
i prasidėjo vakarienė. Nors 
valgių ir gėrimų buvo per- 

■ daug, bet niekas neprisival- 
gė ir nepersigėrė. Vakarą 
papuošė du tautiečiai klum- 
pakoju, o publika jiems bi- 
savo.

P. Butėnas.
Gera pati.

Vyras: — Tai net tris su
knias nusipirkai? Gal iš pro
to eini, tiek pinigų išmesti...

Pati: — Na jau nusipir
kau, neišmečiau nė cento.

V.: — Gal užfundijo kas?
P.: — Ant skolos paėmiau.

Mokytojas — Na, Jonuk, 
jeigu aš nupirkau vieną katę 
už 12 centų, kiek aš turėsiu 
mokėt už 12 kačių?

Jonukas — Tamistai nėra 
reikalo pirkt 12 kačių. Ta 
viena greitai atves 12 kačiu
kų ir užteks.

— i



KELEIVIS

Legališki Žmogžudžiai.
VERTE UKTVERIS.

(Tąsa).
Mošninas.

Prisakyk, tamista feldfebeliui Kuzmi- 
nui išrinkti ištikimuosius iš jo eilės, jis ge
riausia pažįsta savo žmones.

Pozniakas.
Pagal paliepimo! (išeina).

\ —
SCENA II.

Mošninas (vienas).
Dabar esu persitikrinęs, kad jau tikrai 

gausiu paaugštinimą. Už kelių sąvaičių 
bus Dašos varduvės, tai kaipo dovaną ap
turės vardą generalšos; neatsakys man^ta- 
me, nes malšinu maištą... šiandien net de
šimtį pasiųsiu į pragarą; tuojaus užbaigęs 
darbą pasiųsiu raportą generalgubernato
riui.

Padorkanskas.
Tie kareiviai suprato, kad jie yra žmonė

mis ir nenori būt įrankiu rankose tokio šun- 
kumpio, kaip tamista.

Mošninas.
Tylėk! (pribėga prie Paciorkausko, no

rėdamas jam užduot per veidą; Paciorkaus- 
kas spiria į pilvą ir spiauja).

Paciorkauskas (spiaujant).
Štai mano atsakymas, caro šunie! .

SCENA VI.
Tie nats ir Pozniakas su 6 kareiviais.

X

Mošninas (įsiutęs).
Į eilę!!! (kareiviai sustoja).

Paciorkauskas ir Steponas.
Lai gyvuoja revoliucija! Kerštas tyro- 

nams! (bubnas muša smarkiai už scenos).
Mošninas. I

Ruoškis!

Lawrence’o Streikieriams

BRISTO L, CONN.
11 vas. Lietuvių Ukėsų Nepri- 

gulmingo Kliubo susirinkime vieti
nis socijalistų kuopos narys M. K. 
Žvingilas įnešė, kad butų paaukau
ta Lawrence’o streikieriams. Kliu
bas paskyrė $5.00; smulkių aukų su
rinkta $1.65 — viso $6.65, kurie pa
siųsti "Kel.” red. dėl perdavimo 
į Lawrence’ą.

Kliubo prez. M. Selekas, 
Aukų rink. M. K. žvingilas.

Aukos priimtos ir perduotos strei
kieriams. Red.

SCRANTON, PA.
25 vas. per Liet. Ukėsų Neprigul- 

mingo Kliubo susirinkimą surinkta 
$4.00 Lawrence’o streikieriams.

M. šalna, 
pinigus irP. S. ”Kel.” red. priėmė 

pasiuntė į Lawrence’ą.

5

čia — po 50 c.; S. Pempė ir A Poluz- 
dakis — po 35c.; E. Repečka 30c.; O. 

i Kriaučiūnienė, O. Bučinskienė, O. 
Jazminskiutė, W. Greičiūtė, B. Ulvi- 
džiutė, J. Jakimavičių, A. Gabrys, 
A. Lalis, A. Maliauckas, J. Kashmore, 
P. Denskevičia, J. Sadauskas, J. Gu- 
žauckas, J. Vainilavičia, V. Baltru
šaitis, T. Stankevičia, J. Kripaitis, R. 
Lunkaitis, J. Norkus, J. Žilinskas 
V. Žilinskas — po 25 t;
$3.25; viso $16.00.

J. A. Bekampis-
Aukos gautos ir pasiųstos į vie

tą. Red.
SPRINGFIELD, ILL.

Draugystė Liet. Sūnų paaukavo 
Lawrence’o streikieriams $8.15. Ma- 

! lonėkite perduot aukas ten, kur rei- 
i kia ir pagarsinkite ”Keleivije,” kad 
aukos priimta. V. Černiauskas.

Aukos jau perduotos Lawrence’o 
; streikierių komitetui. Red.

ir
smulkių

I

I

SCENA III.
Krotkis veda 5 nuteistus. Paciorkauskas su 
aprišta galva! šeši kareiviai laiko apsupę 
darbininkus, surištomis į užpakalį ranko

mis.
Krotkis (prieidamas prie Mošnino ati

duoda garbę).
Pagal paliepimą nusiunčiau į kalėjimą 

kun. Jakauską, kad nuteistuosius prireng
tų prie mirties; visi išsimetavojo, išskiriant 
šitą šunį, maištininką (rodo į Paciorkaus- 
ką).

Mošninas.
Tas niekšas tuojaus apturės bausmę už 

savo piktadėjistes, o štai ir kunigas ateina.
Paciorkauskis.

Ir jus, budeliai, bausmė neaplenks; — 
ateis laikas, kada prašysitės pasigailėjimo, 
bet bus tada per vėlu.

SCENA IV.
Tie patįs ir kunigas.

Kunigas (įeina labai išlėto, prieina 
prie Mošino ir paduoda jam ranką). 
Sunkią užduotį turit išpildyt, ponas pulki
ninke.

Mošninas.
Tą turiu daryt apgynimui caro ir musų 

tėvynės.
Kunigas.

Atlyginimas mus laukia ten, danguje.
Mošninas (į šalį).

Aš manau, kad da ir čion. (į kareivius). 
Pririškit nuteistuosius prie stulpų! (karei
viai išpildo paliepimą).

Paciorkauskas.
Męs krisim, bet ten, ant laisvės tūkstan

čiai susiorganizavusių, susipratusių žmonių 
kovoja ir kovos iki pskutiniai pergalei, o 
tuomet bus vargas jums, niekšai, akli caro- 
žmogžudžio šunis!

Mošninas.
Į eilę! (kareiviai stoja į eilę prieš nuteis

tus).
Paciorkauskas.

Broliai-kareiviai! Jus šausite į savo 
brolius už tai, kad troškome geresnės atei
ties sau ir visai žmonijai! Jus taipgi esate 
tokiais pat darbininkais, kaip ir męs! Pa
rodykit šitam šuniui žmogiškam kūne, kad 
darbininkai į darbininką nešaus ant paliepi
mo žmogžudžio mundieriuje!... Lai gyvuoja 
darbininkų solidariškumas!

Mošninas (kareiviams).
Ruoškis!

Paciorkauskas.
Lai gyvuoja revoliucija!

Mošninas.
Šauk! (kareiviai nuleidžia šautuvus).

Paciorkauskas ir kiti nuteistieji.
Lai gyvuoja revoliucija!

Mošninas (labai supykęs).
O tai kas?! Gaila jums šitų caro ir tė

vynės judošių?... Kas tai?! Maištas?...
Vienas iš kareivių.

Negalime šaut...rankos dreba.
Mošninas (į kapitoną).

Kapitone! vesk šituos vaikėzus atgal. (į 
ausį) nuginkluok ir areštuok! (kapitonas su 
kareiviais išeina).

SCENA V.
Mošninas (vaikščioja po sceną 

baisiai nervuotas).

Kunigas.
(Atkiša ranką su kryžium prie nuteistų 

laimindamas).
Paciorkauskas (pradeda dainuot, Ste

ponas padeda).
Tironai siurbia musų kraują, nespėja

Mošninas.
Šauk! (kareiva šauna).
Paciorkauskas (da gyvas, dainuoją). 
Ašaros mums džiūt,
Bet matom jau gadynę naują...

Mošninas.
Šauk! (kareiviai vėl šauna).

Paciorkauskas (vis dainuoja).
Jog lemta mums jų sudžioms būt... (bub

nas).

*•••

Mošninas.
tyla. Mošninas prieina

PA.EDWARDSVILLE,
11 vas. čia laikė prakalbas Pittsto- 

no Savitarpinio Lavinimosi Ratelio 
nariai, kurie susideda iš socijalistų 
ir rinko aukas Lavvrence’o streikie
riams. Aukavo: J. Varnagiris, J. Li
žaitis, M. Liutkauskas, K. Armina ir 
P. Mozūras po 25 c.; smulkių aukų 
50 c. — visQ $1.75 Persiuntimo lėšos 
5c. Lieka $1.70, kurie pasiųsti ”Kel.” 
red. dėl perdavimo streikieriams.

P. Mozūras.
Aukos priimtos ir perduotos strei

kieriams. Red.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Apšvietos D—stė. savo mėne

siniam susirinkime, kuris buvo 25 
d. vas., paaukavo $10.00 Lawrence’o 
streikieriams ir nutarė nusiųsti per 
"Keleivio” redakciją.

B. L. Vaiciekauskas.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

Šauk! (šūviai
prie Paciorkausko, spardo jo kūną, kabantį 
ant virvių, kurioms buvo pririštas prie stul
po). Te tau laisvę, šunie-maištininke! (į ka
reivius) Ačiū jums mano vaikeliai už drąsą; 
stojot kaip tikri caro ir tėvynės apginėjai. 
Gausite iš pulko kasos po 50 kapeikų ant 
degtinės. Išsigerkit už sveikatą Jo didybės, 
musų caro.

(Galas III. akto — Uždanga).

streikieriams.
B. Galvidis, J.

P.

S. Schlader, D. Jucius, G. Ku- 
vis ipo 50c.; 

A. Juška, 
J. Kuprevi- 

M. Diržis,
J. Linkartas, P. Zig- 

B. Nomojuš-

Ar socijalizmas atneš 
žmonėms laimę.

Daugelis sociializmo šalininkų mano, 
jog socijalizmas — tai rojus: žmonės visko 
turės iki valiai ir bus visi laimingi.

Klaidinga tai nuomonė, žmogus nie
kad nebus užganėdintas. Juo jis bus tobu
lesnis, tuo didesni bus jo reikalavimai. O 
produkcija su reikalavimais augti nepas- : 
pės.

Bet nereikia tuoj nusiminti. Da ge
riau, kad žmonės jaučia kokią nors stoką; 
jie tuomet stengiasi tą trukumą užpildytą 
jie yra priversti protauti, dirbti ir tokiu 
budu pasidaro jų gyvenime progresas: lavi
nasi jų protas, tobulinasi kūnas, atsiranda 
išradimai ir viskas, kas gyvenimą daro len
gvesniu.

Jeigu socijalizmas žmones pilnai užga
nėdintų, tai tas reikštų progreso apmiri
mą. Tik bažnyčia mislija, kad ji išsapnuo
tu savo dangumi gali žmogų užganėdinti. 
Už tai ji ir liko atkakliausiu progreso ir 
mokslo prešu; už tai ji tebemiega viduram
žių prietaruose paskendus; už tai atsiliko 
taip toli nuo gyvenimo pirmyneigos, kad 
jautėsi dangumi užganėdinta. Apsiriko 
nabagė. Neužilgo ji liks visai viena.

Socijalizmas yra neišvengtinas. Nors 
žmonių jis neužganėdins, bet pagerins jų 
būvį, paliuosuos juos iš po kapitalizmo jun
go-

Negalima taipgi sakyti, kad socijaliz- 
mui įvykusvisi bus lygus, pilnoj to žodžio 
prasmėj. Bus lygus visiems įstatymai, ly
gios privilegijos, bet nereikia manyti, kad 
bus visų lygios ausįs, kad visi bus lygiai iš
lavinto proto. Socijalistai ir nesako, kad 
taip bus; tik socijalistų priešai tankiai var
toja tokius argumentus, kad tamsiems 
žmonėms parodžius, jog socijalistai yra 
svajotojai, nes žmonių ausįs nė nosįs niekad 
negali būt lygios. ,

Socijalistai reikalauja lygybės tik tie
sose. Šiandien jos nėra. Darbininką, kuris ( 
alkanas pavagia kepalą duonos, sodina me- . 
tams kalėjiman, o milijonierius, kuris mili- ; 
jonus yr suvogęs, eina liuosas. i

CHICAGO, ILL.
80 kp. L. S. S. savo mėnesiniam su

sirinkime išrinko du draugu aukų 
rinkimui Lawrence’o 
Aukavo šios ypatos:
Dapkus, J. Tumosa, J. Stanionis, 
K. ir Kabošinskas — visi po $1.00; P. 
Milaševičius, S. Danilavičius, A. Lun- 
gevičius, A. Bertošaitė, W. Czepule- 
viez,
cas ir K. Šeštokienė 
K. čepukas, J. Palencius, 
J. šimaško, P. Bergelas, 
čius, J. Vilis, A. Vilienė, 
J. Kulikauskas,
montas, W. Puteikis, 
ka, S. Sukus, J. Judelis, D. Petkus, N.

į Smalelis, A. Linge, A. Nomojuška ir 
Šlajus — visi po 25c.; Pačdo 15 c.; J. 
Ulevičius, K. Navikas, D. Mikužis, O.

Į Mikužienė, W. Morris ir M. Virbi- 
kaitienė — visi po 10 c. Viso labo 
$17.55.

Aukos gautos ”Kel.” red. ir pa
siųstos į Lawrence’ą.

CHICAGO, ILL.
U. G. W. of A. unijos lietuviškas 

skyrius 269 savo susirinkime pasky
rė Lawrence’o streikieriams $25 ir 
pasiuntė per "Kel.” red.

Męs, Chicagos darbininkai remsi- 
i me ir toliaus kovojančius draugus, 
nes kada męs streikavome metai at
gal, mus rėmė (kiti darbininkai ir jau- ■ 
čiamės esą skolingi.

M. J. Butvilas.
Aukos gautos ir pasiųstos į vietą. ! 

Red.

LEWISTON, ME.
Vilaniškis prisiuntė* $1.00, 

”Kel.” redak- 
komite-

K. 
aukavo J. Jakavonis. 
cija perdavė jį streikierių 
tui.

kuri

rinkėjai, 
sumanė 

"Draugo”

TROY, N. Y.
Iš šito miesto rašo aukų 

yra socijalistais, kad jiedu 
eiti per stubas dėl aukų,
skaitytojai išplūdę juos ir nieko ne
davę. Abelnai daug nukentėję jie
du, kol atliko savo užduotį, vienok 
atsirado ir gerų žmonių. Aukavo šios 
yp’atos: J. Paulukaitis, A. Damijo
naitis, O. Kazlauskytė, K. Matuly
tė, A. Matulis, A. Kučinskas, A. Za
remba, A. Pilipas, J. Kaminskas ir F. 
Kazlauskytė — po $1.00; P. Tamošai
tis, F. Aukštikalnis, J. Danielius, M. 
Danielienė, R.
50 c.; VI. Pilipas, A. Pilipienė, A. Va- 
gulis, V. Ambrazevičius, M. Marti- 
šiutė, A. Pilsucienė, J. Saukus, A. 
Brukmonas, J. Karvauckas, A. Grei
čius, S. Jablonskis, Z. Paulauskas, 
J. Laureckis ir P. Foehm — visi po 
25c.; viso $17.00.

Pinigus gavo ”Kel.” red. ir perda
vė į Lawrence’ą.

Mikalauskas, J. Vencunas, M. Kuki- 
nientė, J. Markavikas, P. Matekonis, 
A. Lukoševičius, M. Karpavičius, F. 
Brazas, M. Svirskis, A. Kazlauskas, F. 
Febrauskas, A. Gudaitis, F. Kodis, J. 
Kamir.skis, P. Vervečka, J. Monkevi
čius ir Juoz. Kiela visi po $1.00; A. 
Cužauskas, 75c.; A. Jakavonis 55c.; 
S. Jokaitis, L. Stankus, J. Butkus, A. 
Stankus, J. Yormant, K. Bradaus- 
kis, P. Martinkus, V. Balus, F. Sau
lis, P. Beržinis, E. Stangis, M. Že
maitis, S. Petravičius, P. Rakutis, Ig. 
Valungevičius, M. Mazgelis, EI. Ka- 
šėčiutė, J. Tamulevičius, J. Sabaitis, 
J. Jankauskas, J. Zekšauskas, B. P. 
Miškinis, J. Kuleišius, St. Usisa, K.

’ Buitvidas, F. Miltinis, L. Astraus- 
kiutė, J. Kaminskas, P. Gausunas, J. 
Tamonis, J. Racuce, K. Margis, F. 
Radinskis, B. Urbaitis, J. Davaitis, J. 
Undžis, M. Armalavičius, D. Kašėta, 

■ (K. Rucevičienė, K. Plalakis, J. Kru- 
. šas, J. Saikiutė, M. Monsevičius, K.
Vainauskas, P. Baranauskas, U. Ut- 

i kaitė, W. Sinkevičius, A. Kangiser, 
j M. Pakarka, G. Kašėta, S. Andzus, A.
Valantukevičia, O Uodaitienė, J. Ces- 
neluvičius, A. Vaitkus, V. Vervečka, 
A. Jankūnas, A. Kalpokas, A. Rašti
kis, J. Pakaušis, O. Sidilaučiutė, S. 
Kašėta, S. Krušas — po 50 c.; K. 

(Kazlauskas, J. Korinskis, — po 40c.; 
! S. V. Audrus, P. Stankus, A. Rosge- 
nas, M. Jonis, P. Aksinas — po 30c.; 
J. Sidaras, A. Ambrozas, B. Ambro- 
zas D. Masteikiutė, A. Marcinkevi
čius, K. Vaisnis, J. Lapinskas, B. Ka- 
valčius, J. Kasparas, L. Vėsai, W. 
Benauske, A. Dauderienė, K. Vizba
ras, F. Benavičius, A. Pradzkiutė, A 
Macijauskas, O. Ūsas, A. Rudis, L. 
Raštikis, A. Kugris, J. Kantrimas, A 
Tukis, J. Varmackas, T. Barušas, J. 
Pribušauskas, T. Breskis, F. Auksu
tis, J. Kaminskas, , E. Munskienė, J. 
Taucus, K. Šimas, J. Šimkus, A. Ru
daitis, M. Tumonis, F. Aleknavičia, 
A. Monkevičius, J. Valangevičius, J. 
Balevičius, J. Veršulskis, P. Kasialis, 
J. Juodeikis, P. Kaselis, Ig. Razu- 
mas, J. Kamiskas, J. Jazukevičius, A. 
Ykasala, V. Valungevičius, S. Jaka
vonis, M. Suraučiutė, K. Barnotavi- 
čius, J. Grieže, K. Luomas, T. Stapu- 
lonis, M. Gemavičius, T. Vasaris, P. 
Liumas, V. Šarka, M. Navickas, J. 
Mačernis, S. Rudis, W. Szmit, K. Jo- 

i nuškis, V. Jonušis, K. Znotinas, B. 
i Maculskas, K. Bakutienė, 0. Oksienė, 
J. Dumbrauskas, A. Kvaraicienė, K. 
Čeplikas, J. Pigaga, E. Aksnova, M. 
Vaišvis, W. Vaišvis, J. Kanauskis, A 
Valuntukevičius, M. Cilavičius, A 
Veckis, M. Kalėdžiutė, B. Monkevi
čius, S. čečkauskiutė, J. Kastantina- 
vičius, J. Daugelaitis, J. Jurguliunas, 
D. Cerkas, P. D. Dumbro, W. Kibar- 

I taitė, J. Puocius, J. Valatkevičius, P.
Farauskas, J. Gailiunas, J. Buinaus- 
kas, A. Kemzūra, J. Keršis, J. Kangi
ser, T. Tamonskaitė, M. Staponavi- 
čienė, J. šidlavičius, M. Kalėdžiutė, 
P. Sarsevičius, K. Parazinskas, M. 
Maksvitis, F. šūkis, J. A. Grisa J. 
Adomas, 
Sius, P. 
JMasonis, 
vauskas,
Savalonis, M. Brazdeckis, P. Dege- 
sus, P. Jonis, W. Jaskevičius, A. Ma- 
sonis, A Benuske, P. Drinsi, J. Ur
bę) n, M. Bartkus, A. Svimolienė, U. 
Jakubavičius — visi po 25 centus; 
smulkių aukų surinkta $1.35. Šios 
aukos sukolektuotos vaikščiojant po 
stubas ir keletas vardų, kurie buvo 
pamiršti pereitą sykį. Viso sukolek- 
tuota ir perduota kasieriui $118.65.

Kasierius, norėdamas padaryt ly
gia <5uma. Dabaigė ir apmokėjo pa
siuntimo kaštus; viso pasiųsta šiuo 
sykiu $119.00.

Pasiųsta tiesiai Lawrence’o strei
kierių komitetui
Kasierius Ig. Petrauskas.
Sekr. Ant Lučka.

PITTSTON, PA.
25 vas. 32 kp. L. S. S. savo prakal

bose srinko šiek tiek aukų Lawrence’o 
streikierių parėmimui ir išrinko žmo
nes, kurie ėjo per stubas rinkdami 
aukas. Aukavo šios ypatos: A. Ga- 
linckas, K. Januliunas, J. Kurauc- 
kas ir A. Valinčius, po $1.00; K. Ker- 
sokas, A. šaukaitis, J. Baniulis, V. 
Galinis, V. Gabrys, S. Norkus, P. Ma
taitis, P. Jurgelis, J. Galinskas S. Va
latka, F. Banialis, F. Petravičius, J. 
Seilius ir A. Strimaitis po 50c.; J. 
Plaušinis, A. Aižąs, M. Morkevičius,
K. Stankevičius, J. šalčius,
A. Botirius, M. Kirtiklis, J. Vaikš- 
nys, Jonas, Vaikšnys, A. Virbyla, M. 
Žilinskas, S. Vaivoda, F. Šukys, L. 
TKalinauckas, K. Plauševičius, J. Li
žaitis ir V. Erčius po 25 c.; Smulkes
nių aukų $1.65; A. Shulc 35c.; A. Bo- 
tyrius 30c.; viso $17.95; krasos lėšos 
10 ę., lieka $17.85. P. Mozūras.

Aukos surinktos po stubas ir au
kautojų vardai: T. Paukštys, F. Vaik
šnys, F. Martusevičius, A. Bekampis,
L. šeporaitis ir F. Šalčius po $1.00; 
J. Kazakevičius, J. Breivo, K. A. Ki- 
žys, K. Banialis, K. Olskis, V. Olskis, 
J. žalis, J. Varnagiris,’ A. Vaškevi
čius, A. Kalėda, K. Smelstorius, A. 
Alenavičius, Mart. Bieliauckas, A. 
Žvirblis, A. Šalčius,J. Varmanauckas, 
V. Krasnokevičius, J. Gramas, J. Pa
žėra, A. Pelroška, A. Maslauskas, J. 
Žvirblys, A. Zdomavičius, V. Pypąs, 
V. Čepulis, J. Šatrauskas, J. Ribins- 
kas, V. Stočkunas, J. šeperys, A. Ar
minas — po 50c.; J. Pasilauckas, K. 
Ginkus, A. K. Kižys, A. Miliauckas, 
A. Rūkas,
kas, S. K. Sevatsky, J. Vasilius, 
Stanys, J. Gudrevičius, O. Dobravols- 
kienė, K. Puzinauskas, P. Parulis, A. 
Laukonaitis, K. Bieliauskas, B. šal
na, F. Karpovičius, A. čirvinskas, S. 
Gamanauckas, J. Toluba, P. Kranaus- 
kas, J. Gabriliavičius, J. Rėkus, P. 
Gustas, J. Franskevičius, F. Urbonas, 
J. Narbutaitis, J. Dambrauskas, K. 
Simonaitis, J. Virbickas, J. Klinkevi- 
čius, V. Valatkevičius, M. Navickas, 
P. Šalčius, F. Plaušinis, J. Zarnauc- 
kas, A. Kuzmickas , J. Pultorek, A. 
Griškonis, S. Rinkus, F. Lapinskas, 
A. Erčius, J. Drauginis ir M. Varaš- 
ka'— po 25 c.; J. Parulis 10 
Glodelis 20 c.; smulkių 15 c.: 
$33.05; nuo prakalbų $17.85;
$50.90. P. Mozūras.

Aukos priimtos ir perduotos strei
kierių komitetui. Red.

P. Mardosa, F. Katkaus- 
K.

E. Galudkienė, J. Zdanavi- 
Kamaras, A. Krukonis, A. 
D. Marcinkevičius, S. Bui- 

S. Kašeeta, P. Stankus, R.

9

c.; P.
vien

viso

MILFORD, MASS.
Aukautojų vardai: St. Čekanaus

kas, T. J. Akin, Ch. Pocevičia, Z. Ka
šėta ir J. Kartonas po $1.00; P. čeka- 
kanauskas, V. Savickas, K. Kaminski, 
J. Juk nik, St. Kašėta, V. Kašėta, F. 
Kašlevič, J. Juzafovicz, St. Kavaliaus-

Batrunas, — visi po • kas, J. Alekna, A. Figurski ir M. Ra- 
' vinski — visi po 50c.; C. Drula, Vine- 
vičia, J. Makaveckis, K. Mockevičia, 
J. Kavaliauskas, J. Zakarauskas, J. 
Shoffker,, W. Sachau, A. Porkovski, 
V. Dlugovski, A. Soja, T. Balandis, J. 

i Zlanovicz, F. Seszkiski, V. Adovas, V. 
\ Jungelevičia, G. M. Feeley ir E. Zu- 
’ maitienė — visi po 25 c.;
$15.50c. 
Aukos 
tiesiai 
Red.

So. BETHLEHEM, PA.
Pri siunčiu čekį $8.50 vertės, 

riuos malonėsit perduot Lawrence’o 
streikieriams. L. S. S. 31-ma kp. pa
aukavo $5.00 ir šios ypatos: P. Be- 
rukštis ir K. Berukštis po $1.00; F. 
Berukštis, F. Mosiulevičius ir J. Ma
tonis po 50 c.; D. Matonienė 25 c.; vi
so $8.75.

Aukos 
riams. 3

viso labo 
P. Čekanauskas, 

pasiųstos tiesiai j Lawrence’ą 
per anglų socijalistų kliubą.

ku-

i / jau perduotos streikie- 
Red.

BROOKLYN, N. Y.
Pagelba surinkta Lawrence’o strei

kieriams laike prelekcijų 25 vas., pa
rengtų per 19 L. S. S. ir Liet Apšv. 
D—stę sumoje $16.00, kuriuos per- 
duosit į vietą. Aukavo šios ypatos: 
J. A. Bekampis $1.10; S. Bartkunas, 
F. Bepirštis ir J. Vizdžiunas — po 
$1.00; K. čiuberkis, J. Kazhmas, J. 
Urba, J. Wenskunas ir M. Šimkevi-

t

BOSTON. MASS.
MartinįWhite Co. dirbtuvėj auka

vo šie darbininkai: J. Zapustas, D. 
Bernan, J. Lukukuš, K. Gaubis, P. 
Stričan, J. Dėmint — po 50 c.; J. Si- 
darčiuk 35 c.; M. Mezirkewič 25c.; P. 
Giron 10 c.; viso labo $3.65.

Pinigai priduoti "Keleivio” redak
cijai, kuri prisiuntė streikierių komi
tetui. Red.

MONTELLO, MASS.
F. Kemzūros vestuvėse $7.00; M. Ge- 
cevičius ir K. Kupka po $2.00; S. Va
ranavičius, P. Budreckis, F. Svirskas, 
J. Kezunas, R. Abizzalak, M. Abra- 
činskis, J. Dudonis, V. Kačinauskiutė, 
P. Drevinskas, T. Rakutis, F. Kuli
kauskas, J. Yecus, Z. Pigaga, F. Bui
vydas, P. Melauskas, K. Vinskus, W. 
Kyelia, A. Svirsken, W. Kalpokas, M.

SO. BOSTON, MASS.
60-tos kuopos prakalbose A. Anto

novui kalbant, 25 vasario, suaukavo 
Lawrence’o streikieriams sekančiai: 
J. Peldžius, V. A. Zaperiackas, Sim 
Griška, J. Janunas, J. Raulinaitis, K. 
Lakauskas, J. Pacevičius, J. Matuse- 
vičia, B. Matusevičia, A. Turčinskas, 
J. Paulionis—visi po $1.00; J. Klevas, 
B. Paroza, P. Bailusis, V. Kalanta, A. 
Raulikaitis, A. Dalinkevičia, C. Ta- 
mulionis, K. Juška. A. Antonov, A 
Ačiukaitis, A. Januškiutė, J. Gaba,
J. Petronis — visi po 50c.; M. Tam- 
kevičia 35c.; A. Laigauckas 30c.; 
Kiauras, R. Mickevičius, J. Likas, 
Januška. Laurinaitis, J. Dilas. 
Graicus, T. Penis. K. Esinskienė,
K. Žukas, J. Likas. Ch. Graves,
Balčius. -J. Matulevičia. St ’•
vičius, L. Kairis, A. Gabutis, Pup
kis, J. Padonskis, S. Grulimauskas, K. 
Puleikas, F. Kaizis, A. Tarvečiutė, 
P. Jamauskas, S. Maldonis, V. Klem
ka, P. Vajatkunauskas, J. Likis, A 
Valatka, E. Stančikas ir A. Bebato- 
rius po 25c.; smulkių aukų $5.83; vi
so $32.53.

v. 
N. 
V. 
P. 
J.

' -

Aukautojų atidai.
Gauname aukautojų vardus neat

sakančiai sutvarkytus ir neaiškiai 
parayštus, todėl redakcijai užduoda
ma nepakeliamas darbas. Bukite 
taip malonus atkreipt atidų j "Kelei
vi]” telpanti akautojų surašą ir to
kioj pat formoj surašę siuskite mums 
vardus.
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Vietines Žinios
Užpereitoj nedėlioj, ly

dint Adonio Žaliansko kūną, 
pasibaidė vieno vežimo ark
liai. K. Andriukas, bijoda
mas, kad karieta neapvirs- 
tų, šoko žemėn ir nusilaužė 
kairiąją koją. Kurie sėdė
jo karietoje, išliko sveiki, tik 
besilaikydami viens už kito 
apdraskė vieni kitiems api- 
kakles. Daugiausiai nu
kentėjo pats vežėjas, Bara- 
cevičia, nes ir pats sunkiai 
susitrenkė, ,ir vienas arklys 
užsimušė, ir karieta likos 
sulaužyta. Blėdies jam pa
daryta i $600.

Į

KELEIVIS

Nedėlioj, 10 kovo, 7 vai. 
vakare atsibus prakalbos 
Cambridge’iuj, salėj 7 Bur- 
leigh st. Rengia socijalistų 
kuopa. Kalbės A. Antonov 
ir kiti kalbėtojai.

3 kovo St. Omer salėj bu
vo Įrengtas lietuvių socija
listų koncertas. Reikia pri
pažinti, kad tai pirmą syki 
pasisekė taip gerai koncer
tą atlikti. Žmonių buvo pil
na svetainė stačių. Priva
žiavo net iš Worcesterio, 
Brocktono, Norwoodo, 
Cambridge ir kitur. Nors 
viskas publikai gerai patiko, 
bet daugiausiai juokų turė
ta iš Čigono ir Džian Bam
bos "spyčiaus." Gerai atli
ko savo roles ir Maikis su tė
vu, ypač tėvas buvo charak- 
teriškas. Taipgi publikai 
labai patiko griežimas ant 
smuiko vieno vaikino.

Reikia džiaugtis, kad mu
sų žmonės, daugiausiai dar
bininkai, gali surengti jau 
tokius vakarėlius.

i

Sausio 31 d., Montello, 
Mass., pasimirė Antanas T. 
Matusas, 30 m. amžiaus, Su
valkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Liekėčių kaimo. Vie- 
lionis prigulėjo prie vieti-. 
nių draugijų ir mylėjo ap- 
§¥iętą,

Brolis J. T. Matusas. j

I

Pajieškau draugų Antano ir Stani
slovo Vaitkų, Kauno gub., Reseinių 
pav., Kražių parap., Kalvių sodos. 
Trįs metai atgal gyveno Cokeville, Pa. 
dabar nežinau kur, meldžiu atsišaukti 
arba kas apie juos žino, pranešti; už 
ką busiu dėkingas.

P. šerpitis,
P. O. Box 151, Aurora, III.

Paješkau Kazimiero Žitkevičiaus, 
Vabalninku miestelio, Kauno gub.

Kas apie jį žino, meldžiu pranešti 
man jo adresą.

A. P. Matulis,
5 Thomas Park, So. Boston. Mass.

Pajieškau Baranauskaitės, Kauno 
gub., Kupiškio pa’-ap., Plundokių so
džiaus. Girdėjau gyvena Lawrence, i 
Mass. Ji pati ar kas apie ją žinotų, 
meldžiu pranešt šiuo adresu:

Augustas Sapiega,
535 E. 15-th st., New York, N. Y.

4602

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of I.ake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

Vice-prez. F. A. Mišius
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.

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th p.. 
Prez. pagelb. K. Škadauskas,, 

ję0_ Į Prot. rašt. J. Syker,
arčiau, 5043 W. 32 st., Cicero, III.

[10] i Kasierius L. Kasper,
3131 Wentworth avė.

Pajieškau merginos apsivedimui 
I nuo 20 iki 30 metų, teisingos ir lais
vų pažiūrų. Aš esu našlys 30 metų 

I senumo. Turiu gerą užsivedimą ir tu- Į 
riu pelningą darbą ant visados. 1 
rinčios susipažinti su manim arčiau, 
meldžiu atsišaukti per laišką šiuo ad- Fin. sekr. K. Simonavičia, 
resu: [jo] j Kasierius L. Kasper,

Vysai Dykai Ar Esat Kankinami
atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

l'žnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu ~ 
Naktiniais
Vyriškumą, 
Džiūsna,

A. C. Širduks,
656 Park st., Kenosha, Wis. Užveizdėtojas ligonių P. Steponaitis.

AR NERADOTE
kas raktų? Pereitoj subatoj, parei- Parengia Montello lietuvių teatrališ- 
damas iš Montello pačtos pamečiau ka kp. „Vėsula,” 9 kovo (March), 
raktus nuo registerio ir pačtos bakso. j 1912., K. of P. HALL, 825 N. Main st., 
Ėjau Main, Ames ir Arthur gatvė- Montello, Mass.
mis. Jei kas rado, malonėkit sugrą-j viros nuo 6:30 vakare, 
žinti, o aš už tai atlyginsiu.

B. P. MIŠKINIS,
35 Arthur st-, Montello, Mass.

DIDELIS TEATRAS

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

Gyvastiuės Skystibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneimu, 

Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir lukštu Ligoms? *

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

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

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

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedvs 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 aut ko::verto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresu aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
O gauste tą knygą.

Ta dykai gauta knyga yra wertčr 
$10.bO kožr'um sergančiam 

vyrui.

Gera proga lietuviams!
Parsiduoda angentura ir krau

tuvė: Tabaka, Cigarų. Knygų,
Popierų, Grosernė ir šiaip visokių 
mažmožių. Biznis išdirbtas tarpe 
lietuvių. Butų geistina, kad tektų 
lietuviui. Priežastis pardavimo, kad 
savininkas užsiima didesniu bizniu. 
Kreipkitės šiuo adresu:

J. J. KALAKAUSKAS,
121 Green st., Worcester. Mass.

Durys salės bus at- 
Perstatymas 

. prasidės lygiai 8 vai. vakare.
Šalę perstatymo bus daug visokių 

pamarginimų, taip, kad kiekvienas 
bus palinksmintas. Malonėkit atsi
lankyt visi.

Su pagarba KOMITETAS.

CHICAGIEČIŲ ATIDAI.
Dramatiškas Ratelis prie L. S. S. 

'Kuopų Chisagoje statys pirmą sykį 
scenoje musų įžimaus rašytojo K. Ja- 
siukaičio naują 5 aktų ir dviejų pa
veikslų dramą

„PRISIKĖLIMAS”
1912, Svetainėj 

gatvė, arti

Steitas

P3

$

I
ksSIUSK ŠITŽ KUPONĄ ŠEHDEMA.

DR. JOS. LISTER & CO., L. 401, 203 N. Fifth Avė., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotąs Tainistas prižadeimu siusti Vys 

Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viens, vysai dykai.

*
Vardas i. pavardė

Adresas

PRANEŠIMAS.
71 kp. L. S. S., Cambridge, Mass. 

rengia Teatrą ir Balių ant 18 balan
džio (April), 1912, Svetainėje Hury 
Gary, Cambridge. Todėl meldžiam 
kitų draugysčių ir kuopų ant tos 
dienos nieko nerengti.

Su pagarba KOMITETAS.

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

M.Caljvan &Go

Įžanga 75c., 
balius.

LIETUVIŲ ATIDAI.
Jeigu kas butų kada nors 

valkatų užpultas, maldnė- 
kit ateiti "Keleivio" redak- 
cijon ir išpildyt paliudijimo 
blanką. Blankos gaunamos 
dykai: padedam jas ir išpvl- 
dyt. Jos bus įduotos polici
jos viršininkui, kaipo paliu
dijimas, kad valkatos 
lietuvių užpuldinėja.

Paliudiiimai turi būt 
tavi iki 30 kovo.

ant

ga-

Bo-Neseniai išvažiavo iš 
stono Rooseveltas, o 18 kovo 
atvažiuoja jau Taftas. Re- 
publikonai stengiasi ji pati- 

* kti su didele iškilme.
Taip Rooseveltas, taip Taf

tas važinėja su agitacija. 
Mat abudu republikonai ir 
abudu ”runija” ant prezi
dento.

Pa j ieškojimai
Pajieškau savo pačios, Emilijos 

Dundienės, iš namų Andriusiunytės. 
28 d. sausio ji pabėgo iš namų su 
burdingierium Petru Džiovalu, išsi
veždama $1,000 mano pinigų ir 15 
mėnesių dukterį. Ji yra apie 5 pėdų
ir 6 colių ūgio, su ilga nosia, akįs mė- I 
lynos ir plačios; po kairia ja akim y- į 
ra brūkšnys, tamsių plaukų, liesa 
(sausa); metų apie 22. Kas man a- 
pie juos praneš duosiu $50.00 dova
nų.

PARSIDUODA FONIČIAI.
Visi reikalingi prie namų rakan

dai, gerai užlaikyti, parsiduoda už 
pigitl. Nyrintieji pęrsitikrint atsi- į 
kreipkit šiuo adresu:

MARTIN MAŽEIKA, [ll] ;
180 Gold st., So. Boston. Mass.

I
I
iI

BIZNIO PROGA.
Fotografijų studio parsiduoda už 

pigi ąkainą, kadangi savininkas turi 
kitų biznį. Viskas įtaisyta pagal 
naujausią madą, geroj vietoj, eina 
gerai biznis; yra 6 rūmai. Kreipki
tės j „Keleivio” redakciją.

RETA PROGA.
Dėlei išvažiavimo priverstas parduoti 
nekurtus lotus namams statyti už pu- 

I sę prekės, 20 minutų nu oDudley st., 
Dorchesterij. Lotai labai gražioj 
vietoj ir prie fabrikų, "kur labai pa
ranku gyventi, užlaikyti burdinghau- 
zę arba laikyti ant spekuliacijos. 
Žemės kaina ten kyla dvigubai kas 
metai, todėl neturint pinigų bankas 
paskolins. Pasiskubinkit.

FRITZ NEEDRIN,
153 ICherry st., Cambridge, 

Pasimatyt galima vakarais
Į vai. arba dasižinot per laišką.

[ii

Nedelioj, Kovo 10 d.,
C. S. P.. S., 1126 W. 18 
Center Avė.

Pradžia 4 vai. dieną.
50 c. ir 35c. Po teatrų

Veikalas yra labai žingeidus, nes 
paimtas iš Rusijos inteligentijos da
bartinio gyvenimo. Taigi, nepralei
skit šios progos, atsilankvkit, o nesi- 
gailėsit.

Tikietus galima gauti pas I Ilgau- 
dą, 1613 So Halsted st., P. M. Kaitį, 
1607 N. Ashland Avė. ir pas Dram. 
Ratelio naris.

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

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330. 

BOSTON, MA'SS.

Užlaiko geriausį

Eliy, Vyną, visokius Lekie- 

rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams tai yra musų 

SPECIJAL1ŠKUMAS.
366 Second st., So. Boston.

4 —

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., 

South Boston, Mass.

KOMITETAS.

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

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

Waterbury, Conn.

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 Šeras, todėl krautuvė tu- į 
i ri neatbūtinai būt parduota [10] j
LITHUANIAN COOPERATIVE CO.
.MIDDLEBORO, MASS.

i

Mass.
po 5

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. 

I Išlygos labai lengvos. Gal gausite 
kiek ir pigiau, nes aš noriu juos grei
tai parduoti. [10]

F. A. CORBETT,
rear of 27 Hecla st., Dorchester, Mass 

Tel Dor. 423.
■--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

V. Dunda,
115 Salėm st., Boston, Mass.

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

A. SUDYMT
328 E. st., 3 fl.,■ ■■■ I ■ I

[10]
So. Boston, Mass.

ajieškau Juozą r Vaclavą Pigogą iš 
Vilniaus gub., Traku pav, Nedengų 
par., Vartavalakų kaimo.

Viktorija Girdziavskienė,
551 S. Paca st., Baltimore, Md.

Pajieškau brolį Jurgį Daunį, Kau
no gub., Šiaulių pav., Vaiguvos par., 
Dingailų sodos, gyvenantį Škotijoj. 
Pajieškau Oną Kasparutę iš Barsiskų 

5sodos. 
Yorke.

metai atgal gyveno New

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

"PASAULIŲ RATAS”
Su paveikslais. Kaina 25 c.

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

"MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 c.

Reikalavimus ir pinigus adresuokite 
taip:

J. STROPUS,
30 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

I

P. o.

Farmos! Farmos!
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

i VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę 105 
lietuviai farmeriai farmas, Mason a- 
pielinkėj turiu ant pardavimo

GYVENAMŲ FARMŲ
su budinkais, sodais ir kai-kuriais į- 
rankiais. Žemė maišyta molis su smė- 

. liu ir juodžeme. Turiu taipgi daugy
bę geros bet neišdirbtos žemės Lake 
County, parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išmokesčių. Norintieji pla
čiau sužinoti galite gaut lietuviškoj 
kalboj informacijų knygelę ir mapą 
dovanai. [13-2]

ANTON KIEDIS,
Lake Co., Peacock, Mich.

GERA PROGA
Cambridge'čiaus lietuviams, kurie no
rite pirkti namus. Aš turiu labai pui- 

1 kų namelį dėl dviejų šeimynų su labai 
! puikiu sodeliu ir ant puikios gatvės, 
j galima nupirkti labai pigiai. Taipgi 
turiu tris namus vienoj vietoj ir lietu
vių apgyventoj, parsiduoda labai pi
giai ir randos įneša labai gerai. 
Kas turi $2000 įmokėti, tas gali tuos 
namus pirkti ir užtikrinu, kad savo į- 
mokėtus pinigus atsiims laiek trijų 
metų. Taipgi turiu daugelį kitokių 
namų, ateikite, dasižinosite. Turiu 
namų ant pardavimo Watertone, po 
tris gyvenimus kožnam name ir visi 
nauji. Lietuviai, kurie tenai roberi- 
nėj dirbate, jums butų labai gerai te
nai pasipirkus. Kurie norite pirkti 
žemės lotus Cambridge’uj ar toliaus, 
kreipkitės pas mane, aš jums suteik
siu plačias informacijas. Taipgi, ku
rie turite kokias provas teismuose ar 
reikalaujate advokatų (Lawyerių), 
kreipkitės pas mane, aš jums pri ro
dysiu kuogeriausius, ir pats einu už 
tlumočių (peršnekėtoją) į teismus.

Inšiurinu viską, kas tik yra inšiu- 
rinama nuo ugnies ir nelaimių, kaip 
turtus, taip ir žmogų patį.

Taigi visuose tuose reikaluose 
meldžiu kreiptis pas mane, vietoj 
pas kokį svetimtautį; aš tą darbą ga
liu atlikti visoj Massachusetts vals
tijoj. Ofisas yra atviras kas vaka
ras iki 9 vai.

A. BABILIUS,
Ofisas: 873 Cambridge st„ 

Tel: Cambridge 2642—J.
Gyvenimo vieta: 69 Clark st.,

CAMBRIDGE,-------- MASS.

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų. Gerų brit- 
vų, drukuojamų 
mašinukių, albu
mų fotografijoms,

istoriškų ir maldų knygų, popierų 
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

RUSI?ZKA!-AMERIKONISZKA
LTNTJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

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

$48.00
$65.00

Dabar plauks iš New Yorko:
vasario (Feb.), 
vasario (Feb.), 
kovo (March), 
kovo (March).

III klesa 
II klesa 
I klesa

$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.

DIDELES

DOVANOS
AR MOKI ANGLIŠKAI?

Jaigu nemoki, tai išsirašyk

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 krautuvčn, ant pačtos, ant stoties, pas dak
tarą ir tt. Knyga diktoka, spauda aiški........................

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS
Toje knygoje telpa daugelis įvairių deklamacijų: revoliucijonie- 
riškų. darbininkiškų, tautiškų ir humoristiškų (juokingu). 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 ką išėjo iš spaudos .. 25c.

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką tik 
išleistos .....................  •...............15c.

*

DIEVO ŽMOGUS
Labai užimanti pasaka iš gyvenimo. Minėtoj knygelėj
aiškiai aprašo darbo žmonių padėjimą........ ..........  2Oc

LYTIŠKOS LIGOS

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Kas tik yra arba mano būt vaikų tėvu arba motina, 
vienas šitą knygelę turėtų perskaityt, nes iš to 
turės didelę naudą...............................................................

Kas prisius dolerinę, tam nusiųsime visas čia 
paminėtas knygeles,

arba

Kas prikalbįs vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisius $2.00, tam nusiųsime visas čia 
paminėtas knygas, kurių tikra kaina $1.10
Tai geriausia dovana kokią męs prirengėm gerbiamiems “Ke

leivio” skaitytojams ir todėl medz.iame 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.

IOc

John Dawnis,
Herrin III. 27 Broadway, New York
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Lietuviška Banka

BOSTON, N1ASS.
92 SALĖM STREET.

!S LIETUVOS
Gaidė (Zarasų pav.). Pa- 

siliuosavo vieta Gaidėj mo
kytojui ministerialinėje mo
kykloje. Buvęs čia mokyto
jas — Graumarius — prasi
skolinęs, kam pasisekė, dagi 
paėmęs iš krasos 300rb. val
džios pinigų, paskirtų moky
klos namams statyti, pabėgo 
užsienin.
^Kalvarija, Telšių apskr. 
Apie Kalvarijos davatkas ir 
kitose parapijose daug juo
kingų pasakų pasakoja. Ži
nom, visokie netikėliai apie 
davatkas pasakodami, kar
tais perdaug juodai jas nu
piešia ; tad kam jas juodai 
piešti, užteks ir teisybę pa
pasakojus, kurios nejieš- 
kant, pilni kampai yra. Pas 
mus, Kalvarijoje, tarp visų 
davatkų yra viena vyriau
sia — visų davatkų karalie
nė — gyvanašlė (jos vyras 
Amerikoje). Ji savo davat
kyste taip įkerėjo visiems, 
kad net ir pačios davatkos 
mėgino ją nubausti net šven
toje vietoje — bažnyčioje. 
Bausmė buvo tokia, kad jai 
bažnyčioje beklupant ir be
simeldžiant, kitos davatkos 
ja sulaistė vitrijolu. Davat
ka bažnyčioj apipilta ėdan
čiu skystimu nesavo balsu 
pradėjo žviegti nuo skaus
mo, bet nieko negelbėjo. To
kia bausmė buvo atkartota 
net keletą sykių.

Karta davatkos savo drau- 
gę-davatką bebausdamos, 
netikėtai nubaudė zakristi
joną. Davatkos bažnyčioje 
už altoriaus pripylė vitrijo- 
lo, kad jų priešininkė-davat- 
ka . klupščiodama keliais 
prieš stebuklingąjį paveiks
lą (altorių) sudegintų sau 
sijonus ir kelius.. Bet ant 
nelaimės, tą sykį pateko za
kristijonas į tuos davatkų 
spąstus ir sudegino sau kalo- 
šus... Baisios musų davat
kos, bet da baisesnės jų bau
smės !

Ta davatka-gyvanašlė, pa
gal seną savo papratimą, ei
davo kasdien prie komuni
jos, bet Trijų Karalių rytą, 
klebonas dailindamas komu
niją, aplenkė minėtą davat
ką. Matyt, jis tai padarė už 
skaudų jos gylį, kuris jam 
buvo įgylęs. Davatka, su
lig jos nuomonės, taip pali
kus pažeminta, paleido visą 
kakarinę bažnyčioje šauktis 
prie Dievo pagelbos ir plūs
ti kleboną, kiek tik jos ”ne- 
kaltas” liežuvis leido... Za
kristijonas mėgino siuntan- 
čią davatkėlę nuraminti, bet 
ji nesidavė ir tol staugė, kol 
visus klebonėlio griekelius 
visiems girdint bažnyčioje 
išbliovė. Tai skaitytojai, gir
dite! Nė teatre tokių kome
dijų, man rodos, neišdaro, 
ką musų davatkėlės gero
sios avelės išdaro! Lai pasi
džiaugia jų darbeliais tie, 
kurie jas veisia...

0. Ožkaplaukys.
Pavandenis (Telšių p.). 

Čia da tebepildo klebono pa

Kapitalas ir kaucija firmos S5O 000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visy linijy 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. NOTARU ŪSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.
PROVIDENCE, R. I.

MARKET SQUARE

tai neina i rankas ūkininko' 
ir tų jis nemato. Komisija 
išskirsto ant savo reikalų.

Medžiai, geležys, lentos — 
tai visai nėra rokundoje, tik 
sako duok ir gana. O čia, 
žmogus, nors iš žemės iš
kask. Aprenka kur smiltį 
už mylios ar dviejų, na tai 
spėk privežt; tai ant smilties 
vežimo reikia dviejų vežimų 
ir keturių vyrų, vandenį 
vežt irgi reikia vieno vežimo 
kasdiena, o kur jiems butas, 
malka ir kiti reikalingi dai- 

Bet šiuo ktai; nėra ką nė sakyti. Tai

reigas kun. Sonda, žmogus 
įkirus, ypač dabar jis ant vi
sų pyksta. Mat, parapijo
ms visokiais budais stengia- 

: si nuo jo atsikratyti. Naba
gui beliko ištikimas tik vie
nas maršalga Bagočius, ku
ris iki šiol kl. Sondai atsto
vavo visus kitus 11 maršal- 
gų. Su tuom tai Bagočium 
kl. Sonda nešiniikuciais nuė
jo vakarijon ant parapijonų 
gerbiamo kamendoriaus kn. 
Bielskio galvos. Nesupran
tam, su kokiu tikslu ėjo dvie- 
je ir su kuciais. r J 
kartu kuciais nesinaudojo, matoma, kokia čia pagelba 
tik išbarė savo pavaldinį, yra.
buk už tai, kad pas jį atsilan
ko parapijonįs. Mat, anks
čiau keli buvo atėję pas kun. 
B. įsirašyti į Draugiją; aky
vas klebonas tai ir paste
bėjo. Matęs.

Kauno apielinkėse. Žemės 

komisija darbuojasi. Perei
tais metais daugel kaimų 
perėjo į vienasėdžius su pa
gelba žemės tvar. komisijos. 
Išmatavimas žemės skly
pais gerai, nes dovanai ma
tininkai, bet statymas muro 
triobų, tai labai yra pavojin
ga. Yra išleistas įstatymas, 
kad už 500 rb. pastato visą 
namą (butą) ir per tris mė
nesius paduoda ir raktus u- 
kininkui.

I. Tai-gi, trumpai pažiūrė
siu, kaip ir kiek atsieina tas 
darbas ir kiek laiko turi pra
eiti. Pasakyta 500r.,na, tam 
tikslui randas skolina 300 r., 
o ūkininkas turi pridėti 200 
rub. tai ir gatava, i rf* ši m*

i
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Ubiškiai, (Šiaulių pa.). Į 
musų bažnytkiemį ir jo apie- 
linkę pareina laikraščiai per 

j kleboną, špitolninkai par
neša, paduoda klebonui, ku
ris percenzuruoja laikraš
čius, o tik tada atiduoda at
gal špitolninkui, kad jis iš
dalintų parapijonams. Tai
gi tasai gerbiamasis klebo
nėlis tik kuniginius laikraš
čius leidžia į savo parapiją, 
o svietiškuosius įsakė špitol
ninkui visai neimti iš pačto. 
Toks musų klebonėlio dar
bas vertas didžio papeikimo.

A. Ubiškietis.
("Rygos Naujienos.”)

t Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Zisehnan,
7 Faruieuter St
boston, Mass. 

V.-ok’as ligas gy 
g.iu pas-kiuingia-

a.eikit tie- 
s'Ok pa» mane 1 
r. ;»ai.s į vir-ųtik

į apuoką: 
tnuno durys bal
tos aro.t telefoną 
duok oaš&tesiv
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967

GERIAUSIAS

orderius pai-

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

J. ILGAUDAS
1613 S. Halsted st., Chicago

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

JURGIS STANAITIS

453 Broadway So. Boston, Mass
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J.P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir EI* 
i gi n, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir
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 agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud. Davalga ir 

F. S. Šimanckis.

Mūsų Spaudos Darbai
NAUJAS GYVENIMAS!

TIKRI NAUJI METAI
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
y vairių skaudėjimų naštą.

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

GARBES TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekamų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pageltos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.

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

H. HARSKOVIČE. 172o Hsncock St., Philsdelphis, Pa. Labai c sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikų! už gerą sveikacr naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus. —— ___

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE 0Č1PENE, iŠ Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata irdėkavoja Philadelphios M. Klinikui. kurio 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 naujų 
liekarstlj, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų l igų.

JEIGU negali pributasabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus. reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužsise- 
nėjusių. kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Phila.delphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliotas nuo 10 iki 3 p. p.
Irvakarais nuo6 iki 8 Utamikais ir Pėtnyčiomis.

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, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes 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.

Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt. Padekavonės ištirtos, teisingos!

OKLYN’E ant SCENOS!
EH

Kas “Svečių Nebuvėlių” da nėra matęs arba jeigu kas ir mate, bet dar 
kartą malonėtų pamatyti juos Amerikoj, tai

ATITIKITE!
Bet eidami susivaržykite šonus, kad netruktų nuo juoko. — Sočiai vaka

rienės pavalgykite ir ruoškitės kaip ir prie sunkiausio darbo, nes laike viso per
statymo šonus susiėmus be atsilsio prisieis kvatoti. Bus perstatoma juokingiau
sia trijų aktų komedija
uSVEČIAI NEBUVĖLIAI IŠ LIETUVOS.”

Paraše plačiai žinomas ir visų gerbiamas rašytojas K. Jasiukaitis.

Paskiau kalbės plačiai žinomas ir tūlų žmonių] keikiamas kalbėtojas,— 
“Keleivio” redaktorius S. Michelsonas.

Tas vakarėlis atsibus subatoj,’

16 KOVO {MARCH}, 1912 METŲ 
Tautiškame Name,

101-103 ORAND ST., BROOKLYN, N.Y
----------- Perstatymas prasidės 8 vai. vakare. -----------

Tik eidami pasistiprinkite ant kūno ir dvasios, o žingeidumų tame vakarė
lyje pilnai surasite iš visų atžvilgiu.

Po prakalbų ir teatro bus šokiai ir lakiojanti krasa iki vėlybai nakčiai. 

Taipgi gaus dovanas tie, kurie daugiaus gaus atviručiu.
ĮŽANGA TIK 25 c.

Nuoširdžiai visus užkviečia L. S. S. 19-tos kuopos KOMITETAS.

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRiCE

Siuvu visokius

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiu
va pagal naujausia mada. Išplaunu, išvalau, 
išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir mote
riškus rubus.

Darbą gvaran tuoju.
Iš toliau atvažiavusiems apmokam keliones 

lėšas tik ne viršaus 51. 00

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