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Iš Rusijos. ŽINIOS 1$ VISUR.'
Provokatorių teismas.

Neužilgo Varšavoje žada 
būti provokatorių teismas. 
Teis juos už tai, kad jie, be
tarnaudami slaptoje polici
joje, 1911 metais pakišdavo 
šiaip žmonėms bombas ir 
praklamacijas, o paskui 
juos suimdavo ir įskųsdavo.

Pabrangęs gazas.

Baku gazo kainos labai 
pašoko augštyn. Vis tai dė
lei anglių angliakasių strei
ko.

Krata Čenstakavo 
vienuolyne.

Vasario 29 policija labai 
uoliai pas vienuolį Przežiec- 
kį darė kratą. Iškrėtė jo 
kambarį ir jį patį. Nieko ne
rasta. Przežieckis buvo liu
dininku Machoho byloj.

Social-demokratų 
paklausimas.

Durnos soc. dem. frakcija 
rengiasi valdžios užklausti, 
kodėl persekiojama profesi- 
jonalės sąjungos. Pagal .4 
kovo'įstatų neturėtų būti.

"Rugių varpa.”

Peterburge per "Rugių 
varpos” rinkliavimą surin
kta 181,286 rb. 92 kp.

Liaudies universitetų 
veiklumas.

Peterburge liaudies uni
versiteto sąjunga 1911 m. 
taisė įvairius kursus ir pas
kaitas. Nuolatinių klausy
tojų turėjo 2,150, o atskirų 
lekcijų klausytojų atsilankė 
per metus 49, 503 klausyto
jai. Sąjunga darė įvairias 
ekskursijas, kuriose dalyva
vo iš viso 1414 žm. Įplaukų 
sąjunga turėjusi 82,880 rb., 
o išlaidų 81,017 rb. Nuo 
valdžios sąjunga gavo 3,000 
pašalpos.

Redaktoriaus nelaimė.

Chersono laikraščio "Te- 
legraf” redaktorius buvo nu
ėjęs pas gubernatorių pra
šyti savo laikraščiui subsi
dijos, žadėdamas laike Du
rnos rinkimų kautis su ka
detais. Gubernatorius sub
sidijos nedavė. Ant ryto
jaus tas redaktorius atspau
sdino savo laikraštije tą pa
sikalbėjimą su gubernato
rium. Tuomet konfiskavo 
ir uždėjo 500 rb. pabaudos. 
Nelaimingas redaktorius 
pasislėpė.

Suimta 60 studentų.

Peterburge 25 vasario su
imta 60 studentų dėlei riau- X • SIU.
Trukšminga demonstracija.

Vasario 25 Maskvos agro
nomijos institute turėjo pir
mą sykį skaityti vadžios pa
skirtas priv. docentas Lokot. 
Tečiaus nė vienas iš studen
tų neatėjo jo paklausyti. 
Persėdėjęs HĄ valandos vi
sai tuščioji anditorijoj išėjo, 
pasakęs, kad tai jam daro
ma trukšmynga demonstra
cija. Apskritai gi valdžios 
statomus profesorius visus 
boikotuoja.

Sufragistės kalėjime.
Londonas, 27 kovo. — Lon

dono pavieto teismas nepa
prastame posėdij nagrinė
jo sufragisčių bylą, daužiu
sių langus 1 ir 4 d. kovo. 
126 sufragistės nuteistos į 
kalėjimą nuo 4 iki 6 mėne
sių.

Tunelis įgriuvo.

Berlvnas, 27 kovo. — Di- •z '
delis požeminio geležinke
lio tunelis, einantis po Spre'e 
upe, įgriuvo ir vanduo įsi-i 
veržė į jį. 80 darbininkų, 
dirbusių urve po upe, išgir
do vandens užimą ir spėjo 
išbėgti. Blėdies padaryta 
už $1,000,000.

Turtingi vagįs Havanoj.

Havana, 28 kovo. — Ku
bos valdžia paskyrė komisi
ją suktybių ištirimui mies
te Havanoj ir apie sužinotas 
vagystes pagarsino viešai. 
Pasirodė, kad dideli plotai 
miesto žemės liko atiduoti 
už pinigus privatiškiems 
žmonėms. New York Bank- 
ing House of Farson, Leach 
and Co. agentas naudojosi 
miesto darbininkais. Nuo jo 
reikalaujama du milijonu 
dolerių. Abelnai 
valdžia pridarius vagysčių 
už milijonus dolerių.

Rusija Persijoj.
Teheran, 27 kovo. — Rusi

jos valdžia mieste Mešed’e, 
kur laikosi 2000 Rusijos ka
zokų ir kareivių, apskelbė 
mieste karišką stovį, nes ten 
eina kova tarp buvusiojo 
šabo šalininkų ir konstituci- 
jonalistų. *

Geras orlaivis.
Parvžius, 27 kovo. — O r- 

laivininkas Chartres pasiė
mė du pasažieriu į savo or
laivį ir pasikėlė į 7,178 pėdų 
augštį. Yra tai pirmas taip 
augštai galintis iškilt orlai
vis su 3 pasažieriais.

Studentai mušasi su gy
ventojais.

Iš Portugalijos miesto Lis- 
bono praneša 29 kovo, kad 
mieste Braganza tarp stu
dentų ir gyventojų iškilu- 

i sios smarkios muštynės, 
i Muštasi su revolveriais, pei- 
■ liais, lazdomis ir šautuvais. 
5 žmonės likę užmušti ir 23 
sužeisti. Iš kokios priežas
ties muštynės įvyko, apie tai 
nepranešama.

Bijo paveikslų.
Rymas, 30 kovo. — Kru

tančių paveikslų firma siūlė 
$400,000 popiežiui, kad jis 
leistų nutraukti paveikslus, 
kuomet jis priiminės ant Ve
lykų keliauninkus. Šventas 

į tėvas pabijojo duot savo fi- 
zijonomiją paveikslams ir 
liepė atsakyt, kad jis nesu
tinka.

žemės drebėjimas.
Beirut, Svrija, 1 baland.— 

Į Sirijos miestą Beirutą a- 
teina žinios, Kad smarkus 
žemės drebėjimas įvykęs vi
durinėj Syrijoj ir daugelij 
miestelių namai sugriauti. 
Spėjama, kad ir žmonių žu
vo nemažai.

miesto

Ginčai už žemgalį.

Londonas, 1 baland. — 
l Šiandien pranešta į Londo- 
■ ną, * kad anglų kapitonas 
Scott arba visai nebuvo prie 
žemgalio, arba atėjo prie jo 
gerokai vėliau, negu norve
gas Amundsen. Scott da 
pranešė, kad sausio 3 d. jis 
esąs 150 mylių atstu nuo 
pietinio žemgalio. Toliau 
negalėjo jis žinių priduot ir 
nežinia, kurią dieną jis pri
buvo į vietą. Norvegų kapi
tonas Amundsen pasiekė į 

| žemgalį 14 gruodžio. Taigi, 
■jei žemgalis ištikro liko at
rastas, jis skaitysis Amud- 
seno atradimu. Scott vėl 
sugrįžo į Naująją Zelandiją 
ir išnaujo važiuos prie pieti
nio žemgalio. Manoma, kad 
jis pereis jį ir pasirodys ant
roj pusėj.

Naujas Ekvadoro prezi
dentas.

Guayaąuil, Ekvadoras, 1 
baland. — Generolas Leoni
das Plaza likosi išrinktas 
Ekvadoro prezidentu. Jis 
buvo valdžios kariumenės 
komanduotoju, kuri užslo
pino vos tik kilusią revoliu
ciją. Tos pačios republikos 
prezidentu jis buvo nuo 1900 
iki 1904 metų. Jis buvo sy
ki pasiuntiniu į Suvienytas 
Valstijas ir kitas šalis. Yra 
tai žinomas kraugerys.

Chinijos žinios.

28 kovo iš Šanghai prane- 
. ša. kad 500 kareivių, stovė
jusių mieste Fu Čow, sukilo, 
išžudė daugelį gyventojų,su
degino miesto dalį ir darė 
demonstraciją prieš svetim- 
žemius, kurių tenai yra 
daug. Nemažai namų liko 
išvogta. Suvienytų Valsti
jų, Vokietijos, Francuzijos 
ir Anglijos valdžių atstovai 
pareikalavo, kad dabartinis 
Chinijos ministerių pirmi-’ 
ninkas Tang Šao Yi bu
tų atstatytas nuo vietos, nes 
jis nori gaut paskolinti 
$750.000 nuo Belgijos pini
guočių. Toms šalims norė
tųsi, kad Chinai nuo jų sko
lintų pinigus ir mokėtų di
delius procentus arba užleis
tų žemės plotus.

25 kovo liko susektas suo
kalbis ant gyvasties prezi
dento Yuan Ši Kai’jo.
Anglijos angliakasių strei

kas.
Iš Londono praneša, kad 

29 kovo karalius Jurgis pa
sirašęs ant minimum algos 
biliaus, kurį turėjo pripa
žinti abu parlamentu ang
liakasiams sustreikavus. 
Bilius liko įstatymu ir ver
čia darbdavius paskirti dar
bininkams tokias algas, ma
žiau kurių mokėt negalima 
butų. Bet vargiai anglia
kasiai grįžš į darbą, nes bi
lius neparodo, po kiek turi 
būt mokama kokiam darbi
ninkui. Unija paleido per 
referendumą, ar sutikt ant 
valdžios priimto biliaus ir 
užbaigt streiką, ar da ilgiau 
laikytis. Nors laikraščiai 
praneša, kad didžiuma ang
liakasių balsuoja už sugrįži
mą prie darbo, vienok tikrų 
žinių nėra, nes balsavimas 
vos tik prasidėjo.

i

i

1$ AMERIKOS. prie darbo. Reikalavo jie 3 
centų į valandą daugiau. 
Kompanija pasiūlė 1 centą 
ir didžiuma darbininkų su- . 
tiko.
I. W. W. unijos organizato

riai darbuojasi.

Pradėjus nuo Lawrence’o, 
Industrial Workers of the 
World organizatoriai ne- 
nuoalsiai pradėjo organi
zuoti darbininkus ir kitur. 
Jie jau suorganizavo šilkų 
audėjus Paterson’e, N. J. 
Dabar organizuoja Phillips- 
burge ir Easton’e, Pa. Pas
taroj vietoj daug dirba ir 
lietuvių.

Haywood’as dabar dar
buojasi Lowell’ije, kur strei
kuoja 25,000 audėjų. Bet 

| kaip tik čia darbas bus už
baigtas, jis tuojaus važiuos 

i į Worcester’į. Čia jis orga
nizuos geležies ir plieno dar
bininkus. Havwoodas re- v 
porteriams pasakė, kad jis 
uždarys visas plieno ir gele
žies dirbtuves Worcesterije 
ir darbininkus išves į strei
ką, jeigu Industrial Wor- 
kers of the World unijos rei
kalavimai nebus tuojaus iš
pildyti.

Gavę tokią žinią, Worces- 
terio kapitalistai persigan
do, o policijos viršininkas 
Mattews pradėjo daryti pie
nus, kokiu budu reikės ginti 
tų ponų reikalus. Jis pasi
kvietė buvusį Lawrence’o 
majorą Lynch’ą, kuris laike 
streiko buvo Lawrence’o 
tvarkos "apsaugojimo” ko
misijoj, kad tas išpasakotų 

| savo patirimus, kaip jie ko
vojo su "maištininkais” 
Lawrence. Ponas Lynch 
priėmė pakvietimą ir tuo
jaus pribuvo į Worcesterį. 
Savo prakalboj jis čia pasi- 

• gyrė, kad Lawrence jie apsi-

mais draudžiama. Byla 
traukėsi 10 metų ir valdžia 
pralaimėjo. Byla kaštavo 
abiem pusėm suvirs milijo- 

Iną dolerių. Bylai pasibai
gus, kaina ant mėsos, ypač 
ant kiaulienos, da daugiau 
pakilo. Valdžia rengiasi vėl 
traukti trustą į teismą.

Policija šaudo į minią; 
14 sužeista, 1 užmuštas.

Rock Island, III. — Kovo 
28 d., politikierių sukursty
ti žmonės pakėlė riaušes, 
kurios kraujo praliejimu už
sibaigė. Jau nuo kelių mė
nesių čia ėjo piovynės tarp 
majoro H. Schrivero ir jo 
priešo Minėtą gi dieną 
republikonai gi laikydami 
ant gatvės politiškas pra
kalbas aštriai pradėjo kriti
kuoti majoro Schrivero šei
mininkavimą. Susidariusi 

| iš kelių šimtų žmonių minia 
nuėjo prie policijos nuova
dos ir pareikalavo, kad išei
tų majoras Schriver ir pasi
teisintų prieš daromus jam 
užmetimus. Kada majoras 
atsisakė tai padaryti, minia 
pradėjo mėtyti į nuovadą 
akmenais ir daužyti langus. 
Majoras liepė policijai iš
vaikyti susirinkusius, o pas
kui pamatęs, kad priešakij 
randasi keli jo ypatiški 
priešai, liepė policijai šaut. 
Policija šovė ir 15 žmonių 
krito. Vienas buvo užmuš
tas ant vietos, o 14 nuvežta 
ligonbutin.

Likusieji tuoj išbėgiojo. 
Bet paskui vėl susirinko ir 
netoli nuo policijos nuova
dos išlaužė geležinę krautu
vę, jieškodami tenai ginklų. 
Riaušės ėjo visą naktį. Te
legrafuota gubernatoriui, 
kad pasiųstų kariumenę, 
kas ir padaryta. 80 riauši
ninkų areštuota.

Lenkas užpuolė senatorių.

Waukeska, Wis. — Lai-; 
kant čia senatoriui T. Go- 
reui prakalbą, ant pagrindų 
užšoko vienas lenkas ir no
rėjo sumušti kalbėtoją, ku
ris agitavo, kad žmonės bal
suotų ant prezidento už 
Woodrow Willsoną.

Bet prakalbų pirmininkas 
lenką sulaikė ir policija jį 
areštavo. Jis savo vardą 
padavė, kaip Charles šar- 
mala. Senatorius Gore yra 
neregys ir lenkui lengva butų 
jį sumušti.

Tai jau nebepirmas toks 
skandalas viešuose susirin
kimuose, kur Willsono var- 
das vra minimas. Lenkai 
visur prieš jį kelia trukšmą. 
Buvo laikomi net tam tikri 
susirinkimai 
jam protestai 
lenkų tautos.

Woodrow _____ v__
New Jersey valstijos guber
natorium ir dabar jieško 
kandidatūros ant preziden
to. Bet savo lai r jis yra pa
rašęs Suvienytų Valstijų is
toriją, kur V-tame tome iš
reiškia savo persitikrinimą, 
kad lenkai yra taip pat ne
geistinais ateiviais, kaip 
chiniečiai arba japoniečiai 
ir jų ateivystę reikėtų sus
tabdyti. Taigi dabar lenkai 
išgirdę, kad žmogus su to
kiomis pažiūromis skverbia
si į prezidentus, pradėjo kel
ti prieš jį didelius protestus. 
Sustreikavo 14,000 staliorių 

Chicago, III. — Cook pa
viete sustreikavo 14,000 sta
liorių prie namų statymo. 
Jie reikalauja po 65 centus į 
valandą, pirma gaudavo 60.

Ekspliozija parako dirb
tuvėj.

Boonton, N. J. — Balan
džio 1 d., parako dirbtuvėj 
atsitiko ekspliozija. Du 
darbininkai likos užmušti ir 
du sužeisti. Ant 25 mylių ap
linkui nuo ekspliozijos su
drebėjo žemė.

Dėl ”April fool” užmušė 
žmogų.

Sanford, Conn. — Balan
džio 1 d. tūlas Stewart likos 
prigautas su "April fool.” 
Stewart užpykęs davė plak
tuku galvon savo prigavi
kui ir užmušė ant vietos. 
Stewart areštuotas.
Generališkas šilko audėjų

, streikas.
Passaic, N. J. — Čia strei

kuoja šilko audėjai. Strei
ku vadovauja Industrial 
Workers of the World na
riai. Buvo jau ir susirėmi
mų su policija. Vadovai sa
ko, kad neužilgo New Jersey 
valstijoj bus apskelbtas ge
nerališkas šilko audėjų 
streikas.
Valdžia pralaimėjo bylą su 

trustu.
Pereitoj sąvaitėj Chica

goj pasibaigė didelė byla, 
kurioje valdžia kaltino 10 
mėsininkų milijonierių už 
sutvėrimą trusto ir per 
suokalbį pakėlimą ant mė
sos kainas, kas yra įstaty

I

i

ir siunčiami 
vardan visos

Wilson vra

iI

425,000 angliakasių pertrau-; dirbo labai pasekmingai, 
kė darbą. . Pagyrė miliciją ir policiją,

kad jos labai "švelniai” su 
streikieriais elgėsi ir tik ke
lios gyvastįs sunaikinta, 
kuomet maištui numalšinti 
reikėjo labai aštrių įmonių. 
Audėjų streikas Lowell’ije.

Pereitoj seredoj prasidė-

i

kė darbą.

Balandžio 1 d. 425 tūks
tančiai angliakasių jau ne
dirbo. Pennsylvanijoj vie
noj išėjo iš darbo 170,000. 
Pirmą balandžio pasibaigė 
trijų metų kontraktas su 
darbdaviais ir daugiau dar
bininkai nesutinka ant tokių 
išlygų dirbti. Jie reikalauja 
20 procento daugiau algos, 
8-nių valandų darbo dienos, 
galutino pripažinimo unijos 
ir įvedimo tokios sistemos, 
kad darbdaviai iš kiekvieno 
darbininko algos atitrauktų 
unijos sąnarinę duoklę ir a- 
tiduotų ją tiesiok nacijonali- 
niam unijos komitetui.

Darbininkų reikalavimus 
darbdaviai atmetė New 
Yorko susivažiavime. Darb
davių pasiulijimą atmetė 
darbininkai.

Altanų jieško su šunimis.
Du Allanu pasisekė jau 

sugauti kalnuose, kitų da 
nesuranda. Dabar par
traukta šunis jiems jieškoti.

Trįs sąvaitės atgal jie nu
šovė teisme 5 ypatas, tame 
skaitliuje ir teisėją.

Streikas pasibaigė.

Newton Upper Falls, 
Mass. — Soco-Pettee Ma- 
chine Co. dirbtuvės darbi
ninkai, kurie buvo išėję Į 
streiką, 1 balandžio sugrįžo

I

I

____  
jo pilnas streikas Lowell’ije. 
Tą pačią dieną atvažiavo 
Haywood ir Trautmanas. 
Policija kliūčių jiems neda
rė. Po prakalbų surengta 
demonstracija. Tarp darbi
ninkų dvasios pakilimas di
delis. Policijai tas nepatiko 
ir ji be jokių priežasčių pra
dėjo demonstrantus vaikyt 
ir 3 jų areštavo.

Dabar tenai sterikuoja 
25,000. Jie reikalauja 15 
nuošimčių daugiau algos. 
Kompanijos siūlė 7 ir 8 nuo
šimčius, bet darbininkai ant 
to nesutiko. 29 kovo kom
panijų agentai pranešė, kad 
daugiau nepridės ir gązdi- 
na, uždarysią dirbtuves ant 
6 mėnesių. Bet American 
Woolen kompanija Lawren- 
ce irgi taip kalbėjo, bet visų 
pirmiausia pasidavė. Pasi
duos ir Lowell’io ponai, jei 
tik matys, kad darbininkai 
tvirtai laikosi vienybėj.

Bet yra ir streiklaužių. 
Kurie daugiau uždirba, y-

I (Tąsa ant 8-to pusi.).
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PERŽVALGA.
Dėlei Lawrence’o aukų.
Nors musų patrijotai nuo

lat šūkauja: "Lietuviai pa- 
sirodykim svetimtau
čiams," bet ištikrųjų, jiems 
reikia da nemažai patiems 
pasimokinti nuo tų svetim
taučių. Lietuviai da negali 
atlikti jokio reikalo, kaip 
atlieka išsilavinę žmonės. 
Pas juos visur betvarkė, vi
sur chaosas. Kunigai drąs- 
kosi su savo parapijonais, 
tautininkai suvagia draugi
jų viršininkų (S. L. A.) rin
kimuose balsus, spenduoja 
socijalistus ir t. t. Bet tai 
jau, sakytum, kova už gar
bę ir turtą; nestebėtina, kad 
neišsilavinę žmonės tankiai 
griebiasi nešvarių priemo
nių: bet kokis reikalas peštis 
už tokį dalyką, kaip Lawren- 
ce streikas ir dedamos jam 
aukos? O vienok ir čia be 
ginčų neapsiėjo. Visų pir
miausiai "Vienybė Lietuv
ninkų" pradėjo kabintis 
prie "Keleivio”, pati ne
žinodama, ko nori. Iš
vadino socijalistus palaidū
nais ir kitokiais epitetais, 
buk jie visai nesirūpina 
streikierių reikalais, kuo
met du socijalistų vadovai 
sėdėjo jau kalėjime už strei
kierių organizavimą, o kiti, 
nepaisydami policijos grąsi- 
nimų, varė tą darbą toliau. 
Rodos, tokiam momente vi
siems reikėtų susivienyti, 
kad paremti darbininkus 
taip sunkioj kovoj. Bet vie- ' 
ton dirbti iš vieno, musų 
tautininkai pradėjo šmeižti ( 
socijalistus. 0. Ramanaus
kienė iš Lawrence’o nuva
žiavus į Brooklyn’ą, vieton 
nupiešti tenai streikierių 
vargus, atsidėjus šmeižė 
"Keleivį" ir Bostono socija
listus, kuomet tie pasišven
tę dirbo streiko naudai. Ži
noma, tokia ponia Rama
nauskienė, tai perdaug 
menka ypata, kad jos žodis 
turėtų kokią nors svarbą, 
bet visgi tas parodo, kad 
pas mus yra žmonelių, kurie 
net tokioj svarbioj darbi
ninkų kovoj nesupranta so- 
lidariškumo reikalo ir, lyg 
tie akli kurmiai, knisa jo 
pamatą.

Dabar p. A. Ramanaus
kas gvriasi per tą pačią "V. 
L.,” kaip jis teisingai ir 
praktiškai daręs su auko
mis, kurios buvo siunčia
mos Lawrence’o streikie- 
riams jo vardu, 
p. Ramanauskas turi pilną 
tiesą ir niekas jam to nepa
vydi ; vienok pastebėtina, 
kad musų tautietis ir tame 
pasigyrime neapsieina nie
ko neužkliudęs; ir čia jis no-Į 
ri dalykus drumsti. Jis sta- I 
čiai ir drąsiai pasako, kad 
"Keleivis" negali išduoti at
skaitos, kiek per jį, t. y. 
"Keleivi" suaukauta Law- . . . _ .
rence’o streikieriams pini- džia pasirodė ne tik žiauri, o 
gų. Stebėtina^ kaip p. Ra
manauskas nesigėdi tokius 
dalykus rašyti, kuomet nats 
mato, jog kas sąvaitė "Ke- 
leivije” eina čielos skiltįs su 
tuoiaus pažįmėta ir suma 
pinigų, jeigu tokie "Kelei
vio” redakcijon yra pasiųsti. 
Priimtus pinigus "Kel.” re
dakcija tuojaus išsiunčia 
centralško streikierių ko
miteto iždininkui J. Bedar- 
dui, iš kurio už kiekvieną 
siuntimą turi ir paliudiji
mą, kas reikalui esant vi
suomet gali būt parodyta. 
Iš viso, nuo streiko pradžios 
iki kovo 28 d., per "Kelei
vio” redakciją Lawrence’o 
streikui įplaukė $1.740.05. 
Visi pinigai perduoti strei
kierių komitetui. Taigi p. į 
Ramanausko tvirtinimas 
yra klaidingas, "Keleivis” 
gali išduoti atskaitą labai 
aiškiai.

Parašėm tai ne dėl to, kad zacijos pinigus, jei už atski- 
prieš p. Ramanausko <užme- rų organizacijos narių pra
timą pasiteisint, bet dėl to, sižengimus ji ims iš organi- 
kad parodyt, kaip, kiekvie
nam svarbesniam darbui 
prasidėjus, pas mus tuojaus 
atsiranda "veikėjai,” kurie 
drumzdžia tvarką ir sėja 
nesutikimą. Butų daug ge
riau, kad tokių drumz- 
lių-veikėjų visai nebūtų.

Iš

Pasigirti

Lietuviškieji "juodaran- 
kiai.”

Na, tai galų gale ir pas 
mus pradeda atsirasti "juo- 
darankių” profesija. Perei
toj pėtnyčioj "Keleivio” re
dakcija vieną laišką su gra
sinimais jau gavo. Kaip 
krasos antspauda liudija, 
laiškas išsiųstas 
Yorko, Station U. 
ku pasirašo "Vienas brolis 
iš New York." Ant kitos 
laiško pusės nupiešta gilti
nės galva ir sukeisti kaulai. 
Autorius grasina imesiąs 
"Keleivio” redakcijon bom
bą.

Tas žmogelis, matomai, 
buvo apkvaitęs, rašydamas 
toki laišką. Jis užmiršo, 
kad tai yra vienas iš purš

kiausių darbų, ir kad val
džia už tai aštriai baudžia. 
Už savo kvailystę vaikėzas 
gali gaut 5 metus kalėjimo 
ir sutept savo šlovę ant viso 
amžiaus. Męs gerai žinom 
keno tai darbas ir užtektų 
tik tą laišką paduot krasos 
inspektoriui, kaip jis pajus
tų ant savęs baudžiančią į- 
statymų ranką. Bet gai
la mums tą žmogelį taip 
sunkiai bausti. Gal būt, jam 
užteks šito persergėjimo 
daugiau jis to nedarys.

I
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zacijos abelno iždo.
Tokis valdžios pasielgi

mas verčia organizacijas 
saugotis nuo valdžios, kaipo 
nuo begėdiško vagies. Tuo
mi valdžia pasako, kad šalij 
nėra laisvės organizacijoms, 
t. y., kad jos negali gyvuot, 
nes kiekviena organizacija 
be turto negali gyvuot, o 
kas drįs dėt turtą, jei val
džia kas diena gali jį nuneš
ti.

Kada valdžia peržengia į- 
tatymus, t. y. palieka gyven
tojus be tiesų, tuomet atsi
randa būtinas reikalas pa
vartot prievatrą prieš ją.

Nenusistebėsime, kada iš
girsime, jog sufragistės da 
daugiau valdžiai blėdies pri
darė.

Į kalėjimą už liepimą ne- 
šaudyt.

Londono (Anglijoj) teis
mas, vadinamas Old Bailevv 

teismu, paskyrė po 6 mėne
sius kalėjimo laikraščio 
"Syndicalist" redaktoriams 
Ben’ui Buck'ui ir Charles 
Buck’ui už leidimą savo re
daktoriui atspauzdinti atsi
šaukimą į kareivius, kad jie 
nešaudytų i streikierius.v v C

Atsišaukimas buvo išsipla
tinęs labai plačiai.

Atsakantįjį i 
pasodino ant 9 mėnesių, 
nors jis darodinėjo, kad at
sišaukimas rašytas ne jo.

Anglijos valdiškas teis- 
į mas parodė, kad į streikie
rius reikia šaudyt, o kas 
drįsta priešingai kalbėt, tam 
vieta kalėjime.

Ar neatsidurs kada kalė- 
iime patįs žmogžudžiai ?

**Q*

Atima pinigus nuo 
organizacijos.

I Skaitytojai plačiai girdė- 
. jo apie tai, kad Anglijos su

fragistės daužė valdžios 
įstaigų ir tūlų privatiškų 
namų langus. Visi valdžios 
pasistengimai sulaikyt mo
terų judėjimą nuėjo ant nie
ko, nes jos nebijo ne teismų, 
nė kalėjimo. Piniginę baus
mę jos atsisako mokėt ir ve
lyk eina į kalėjimą. Galima, 
suprast, kad valdžiai bran
giai atsieina jų malšinimas, 
teismai ir kalėjimai.

Sufragisčių ten tiek daug, 
kad kalėjimų jums neužtek
tų; jų judėjime dalyvauja 
tiek, kad pavienėmis bausti 
jau neįstengia valdžia. Taip taqCiankgši’ant "Rūtos” va- 
sakant, moterų judėjimas į?® , A A“ . Jk
tiek bujoja, kad valdžia ne- karo’ zln0’.kalP Pras-al atį- 
gali jo suvaldyti.

Abelnai, kada tos ar kitos 
gyventojų klesos arba lyties 
reikalavimai išsiveržia iš se
nųjų rėmų, nėra galima į- 
stumt juos į senovę. Angli
jos valdžia tame turėjo gerą 
praktiką ir buvo nuolanki. 
Jai dabar prisieina susidurt 
su moterų reikalavimu ly
gių tiesų.

Bet šį sykį Anglijos val-

Polemika ir Kritika.
Už teisybę.

"Keleivio" No. 12 tilpo p. 
B—o polemika api mano 
korespondenciją, kurioj aš 
pranešiau, kad vienas "Rū
tos" aktorius-(J. Mocerins- 
kas) gavo gėlių buketą visai 
neteisingai, nes kiti lošė už 
jį geriau. Tą patį ir šian
dien atkartoju, nežiūrint į 
tuščias polemikas (Męs ga
vome ir kitas 3 korespon
dencijas apie "Rūtos" vaka
rą ir buketą ir visose tas pat j 
rašyta, ką ir p. J. Petraitis j 
rašė. Red.). Kiekvienas,

I
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vo pilvą irgi yra šiokia tokia 
ekonomija.

Praktika parodo, kad 
Francuzijos mokiniai yra 
labiau išlepę, negu Rusijos 
kareiviai, kurie nedaro skir
tumo tarp gaivalų veislių ir 
bile kurių kūną valgo. Ame
rikos gyventojai irgi yra 
gerais komercantais, todėl 
jie visai galėtų susitaikyt su 
Paryžiaus komercijos mo
kyklos valdyba.

Daleiskime, dabar Bosto
ne maisto inspektoriai suse- . 
kė, kad vietoj jautienos yra 
pardavinėjama arkliena. 
Pirmiausiai susekta šiauri
nėj miesto dalij, kur ir lietu- i 
vių dauguma eina mėsos : 
pirkti, nes ji ten biskį piges
nė. žinoma, sunku tikėt, 
kad arkliena butų pigesnė, 
nes arkliu važinėtis gali, o 
ant karvės ir jot neparanku, 
todėl ji yra daug pigesnė, 
vienok arklienos visokios 
gali atsirast iš visokių atsi
tikimų dėkos.

Beabeionės, arklys, tai ne 
kirmėlė, bet gyventojai ne
atskyrė jos no jautienos. 
Nestebėtina, kad kriaučiai 
ir cukerninkai neatskyrė, 
bet kad ir chemiškų labora
torijų ekspertai jau kelinta 
diena laužo galvas ir sukinė
ja usus, nesuprasdami, ko
kio gyvulio galėtų būt ta 

i mėsa, kuri pasirodė, neesan- 
, . , . ti jautiena. Nedyvai: juk

dau^elis TJ gal neatskiria 
arklio nuo bitės. O gal jų ■ 
apetitas yra tiek susigadi
nęs, kad nė akis nemato, nė 
nosis neužuodžia, kokis dai
ktas prieš juos stovi.

Męs priversti esame bi
jot, kad Bostono maisto in
spektoriai nepradėtų ark
lius vadinti karvėmis, nes 
tuomet enciklopedijoj prisi
eitų daryti dideles permai
nas ir tik 01šewskio enci- 
ciklopedija galėtų pažymėti 
tokią naujieną.

Iš Worcesterio praneša, 
kad ten esą prirengti viso
kie dažai ir klijai katalikų ■ 
atsigavėjimui ant velykų. 
Bijoma tūlų komercantų, ■ 
kad ir tas brangenybes ne
uždraustų žmonėms vai-, 
gvt. A. Antonov.

I
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ko savo rolę Mocerinskas ir 
visi juokiasi da ir dabar iš 
jo buketo gavimo. Juk netik 
to artisto-mėgėjo nudavi- 
mai, bet ir kalba žargoniš- 
ka. Aš nepaisau, kad jis 
pyks ant manęs, nes nenoriu 
veidmainiaut ir pasakau, 
kas prie kokio amato netin
ka. J. Petraitis.

Šiuomi užsibaigia polemi
ka apie "Rūtos” vakarą, nes 
ji virsta į tuščius ginčus. 
Red.ir vagimi. Ji konfiskavo di

delę turto dalį iš sufragis- 
čiu organizacijos iždo.

Valdžia apskaitliavo, kiek 
blėdies padarė sufragisčių 
demonstracijos ir tiek paė
mė iš jų iždo.

Valdžia paėmė pagal savo 
apskaitliavimą — ir kas gin
čys, kad ji nepasinaudojo 
proga.

Ji paėmė nuo sufragisčių, 
o f 
padarė nemažai blėdies. — 
Kaip galima reikalaut atly
ginimo už kito blėdį?

Langus daužė tik tūlos su
fragistės ir tik poroj mies
tų, o į organizacijos iždą 
mokėjo visos Anglijos su
fragistės, net ir tos, kurios 
langų daužymui yra prie
šingos.

Suprantama, valdžia vi
sada atras progą konfiskuo
ti jai nepatinkamos organi-

APETITO SUGADINIMAS.
Iš vienos Paryžiaus ko

mercijos mokyklos paleista 
200 mokinių ant tūlo laiko 
už tai, kad vienas iš jų neno
rėjo valgyt užkandos su kir
mėle. Jis pasiskundė moky
klos valdybai, kad jo apeti
tas da nėra ant tiek išsidir- 

juk ir pašaliniai žmonės bes, kad galėtų su smagumu 
kirmėlaites priimt. Mokyk
los valdyba užpyko ir nu
baudė už tai net 200 moki
nių. Iš to matyt, kad mo
kyklos valdyba nori pripra
tinti savo mokinius prie kir
mėlių naikinimo. Mažu, ji 
nori, kad vietoj žvirblių ir 
kitokių paukštukų galėtų tą 
pati darbą atlikt mokiniai.

Kad jau komercija, tai 
jau komercija. Juk išmoki- 

Į nimas bile kuo pripildyt sa-

atsitikimas. K. Sabalius nu
nešė prie krikšto pas kunigą 
J. Abromaitį vaiką. Tėve
lis užklausė: "Ar buvai au
sinės?" Kūmas atsakė: "Bu
vau, tėveli, bet kitam mies
te.” kunigas pareikalavo $2 
ir juos gavęs, išmetė kurną 
laukan už kalnieriaus, o 
pats stojo už kurną. Saba
lius apskundė kunigą ir lai
mėjo: kunigas atrastas kal
tu ir užsimokėjo $6.85 iš- 
kaščių. Susiedas.

CICERO, ILL.
Čia yra dvi tautiškos ir 

viena bažnytinė draugystės. 
Nė viena jų nepaaukavo nė 
dolerio Lawrence’o streikie- 
riams. Kada socijalistai pa
rengė prakalbas tikslui su
rinkti aukų streikieriams, 
tai tik vieni socijalistai ir 
susirinko, išskyrus vieną-ki- 
tą žmogų, o iš katalikų nė 
vieno nesimatė. Socijalistai 
sudėjo nors kelis dolerius ir 
pasiuntė streikieriams, nors 
yra žinoma, kad didžiuma iš 
jų yra katalikai.

Motiejus. 

NEW YORK, N. Y.
Daugelis lietuvių iš čia per

sikelia į Brooklyną ir jų 
skaitlius pas mus retėja. Y- 
ra S. L. A. namas, bet jis to
li nuo lietuviais apgyventų 
vietų, todėl yra beveik ir ne
žinomas. Turim ir bažnytė
lę ant Broom gatvės, kur 
darbuojasi kun. šeštokas. 
Kun. sutvėrė šv. Kryžiaus 
draugiją; paskui išperėjo 
ir blaivininkų draugijėlę, 
bet kadangi pats atsisakė į 
ją priklausyt (turbut, žino
damas, kad be gėrimo neap
sieis), tai ir visi blaivininkai 
vėl į girtuoklius pavirto.

A. žiumbakis. 

LEWIST0N, ME.
i Šv. Baltramiejaus drau
gystė užsikvietė kun. T. Ži
linską, kad išklausytų, kiek 
tos draugystės nariai "pri- 
griešijo" per metus. Pasi
rodė, kad kokis penktadalis 
narių atsisakė nuo išpažin
ties, nors jiems gresia pra- 
šalinimas iš draugystės. 
Pirma ne tik baltramiejie- 
čiaf, bet ir visi lietuviai 
traukdavo i bažnyčią kas 
nedėldienis, kelines pasirai
toję ir išvalydavo visas 
silkes gavėnios laiku, o kaip 
atsirado socijalistų Kuopa 
ir ėmė žmones mokint pro
tauti, tai ir baltramiejiečiai 
į bedievius virsta. Geros 
pasekmės I

Pan Kulikovski. 

COLLINSVILLE, ILL. 
18 L. S. S. kuopos narys S. 

Stankevičius su draugu A. 
Baneckiu sumanė pereit per • 
stubas ir parinkt aukų Law- 
rence’o streikieriams. Pa
sisekė surinkt $39.75. Dėl 
parankumo buvo pasiimtas 
nuo angliakasių unijos pa
liudijimas. Rinkėjams pri
siėjo girdėt išmetinėjimai 
nuo daugelio katalikų. Kiti 
iš jų lošia kortomis pas kar- 
čemninką ir užsimokėjo jau 
ne sykį bausmę po kelis do
lerius, vienok streikieriams 
nedavė nė po kelis centus.

V. J. Raudonius. 

MONTELLO, MASS.
9 kovo čia statyta ant sce

nos "Kerštinga Meilė” ir 
"Penktas Prisakymas.” Sta
tė teatrališka kuopa "Viesu
lą”. Dainuota, deklamuota 
ir sakyta monologai. Vis- 

Gegužis kas nusisekė gerai, tik į- 
matydamas, kad žmonės da plaukų buvo mažiau, negu 

iškaščių.
Naujokas. 

BURLINGTON, N. J. 
17 kovo LSS. 113 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbė
jo Perkūnas apie darbinin
kų padėjimą ir Gaigalas a- 
pie socijalizmo galybę. Bu
vo ir deklamacijos.

K. Lietuvis.

apie 600 darbininkų paleido. 
Kompanija pasamdė kele
tą "šuniukų," kurie bėgiojo 
apie darbininkų namus ir 
langus, prikalbinėdami, 
kad streikieriai grįžtų į 
darbą. Bet streikieriai lai
kosi tvirtai ir ant kapitalis
tų .meškerės nekimba. Šiuo 
tarpu darbininkai daro susi
rinkimus kas diena, kur 
kviečiami įvairus kalbėto
jai.

18 kovo kalbėjo F. J. Ba- 
gočius 3 kalbose: lenkiškai, 
lietuviškai ir angliškai ir da 
labiau sudrutino kovoj už 
būvį esančiuosius. Antras 
susirinkimas atsibuvo 24 
kovo. Užkviesti buvo du 
kalbėtojai — lietuviškas ir 
lenkiškas. F. J. Bagočius 
populiariškai išaiškino var
gingą gyvenimą darbininkų 
ir šiandieninią tarptautišką 
kovą darbininkų su kapita
lu.. Antras kalbėtojas Al- 
fred Fidarkewicz ir puikiai 
kalbėjo toj pačioj temoi. 
Darbininkai, girdėdami kal
bas savo naudai, da daugiau 
energijos įgavo ir prižadėjo 
tvirtai laikytis iki iškovos 
savo reikalavimus. Drau
gai, darbininkai, kurie dir
bate čeverykų dirbtuvėse, 
kaip iš apielinkinių mieste
lių, taip ir iš toliau, neikite 
dirbti į šią dirbtuvę, nes mu
sų kova yra drauge ir jūsų 
kova už geresnį būvį. Apie 
kitas pasekmes pranešiu 
vėliau. .. Streikierius.

i

WAPPING, CONN.
Šitas miestelis randasi at

stume 8 mylių nuo Hart
ford. Apie jį gyvena keletas 
lietuvių ūkininkų, bet nie
kas iš jų neskaito ir gyvena 
taip, kaip senojoj Lietuvoj. 
Jie ir dievoti nemažai.

24 vasario vienas katali
kas nuėjo pas savo draugą 
ir nerado jo namie. Buvo tik 
trįs mažos mergaitės, iš ku
rių vyriausia 9 metų am
žiaus. Jis bandė ją sužagt, 
bet motina parėjo i laiką ir 
pakėlė triukšmą. Prasižen
gėlis išbėgo į girią

J. L—tas. 

MONTELLO, MASS.
24 kovo atsibuvo čia 17 

S. L. A. kuopos prakalbos su 
tikslu sustiprinti kuopą. 
Pakviesti kalbėti liko "Ke
leivio” leidėjas ir kandida
tas į S. L. A. iždininkus, J. 
Gegužis ir vietinis V. Kau
nas.

Kalbėtojai plačiai aiškino 
S. L. A. istoriją ir nurodinė
jo, kiek vargo ir nesmagu
mo turėjo pakelt ta organi
zacija nuo visokių atgalei
vių. Kunigai ją norėjo pasi- 

v. ,. , . ,. žabot ir prisiėjo skirtis i dvipažinti toj dirbtuvėj uniją dali Kada kieį s L A 
griebe, tuoj atsirado kito
kie priešai, kurie prisidengę 
tautos labo vardu sumanė 
iš jos pasinaudot ir išleido 
tokią konstituciją, kuri ati- 

| ma nuo narių tiesas ir yra 
visai nesuprantamai para
šyta. Nors dabar konstitu
cijos projektas yra aiškes
nis, vienok ir tuomet butų 
nemaži apsunkinimai ir ap- 
rubežiavimai nariams, jei 
jis liktų priimtas. Netiku
sioji konstitucija išvarė 
iš organizacijos daugelį bė- 
dnų ir progresyviškų narių 
Bet kalbėtojai liepė nenusi
minti ir patiems taisyt daly
kus, jei kas yra negero. Ra
gino neišstot iš organizaci
jos, o laikytis joje ir veikt. 

Pabaigoj p. J. <

i
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KORESPONOENGfJOS
BRIDGEWATER, MASS.

12 kovo sustreikavo čia 
116 prie kurpalių dirbančių 
kurpių W. H. McEliowen 
Co. dirbtuvėj. Unijos vado
vai, vienas iš Bridgewater, 
kitas iš Brocktono, išvedė 
darbininkus iš dirbtuvės tik 
iš vieno skyriaus (lašt 
room). Reikalaujama pri-

I
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ir padidinti uždarbį iki to, 
kokis yra mokamas kitose u- 
nijos dirbtuvėse. Negalint 
taip greit gauti skebų, kurie 
užimtų streikierių vietas, 
turėjo sustabdyti visą dirb
tuvę dėl stokos darbo, ku
ris prigulėjo nuo "lašt 
room.”

Ant užklausimo kompa
nijos, ko reikalauja,»darbi
ninkai atsakė, kad butų pri
pažinta "Boot and Shoe 
Workers Union” ir užmo
kestis padidinta. Kompa
nija atsakė, kad eikit ir 
dirbkit, bus jums mokama 
unijos užmokestis, bet uni
jos nenori pripažinti ir lie
pė unijos knygeles mesti u- 
nijos vadovams į akis arba 
sudraskyti. Bet darbinin
kai solidariškai laikosi ir 
neišpildė kompanijos palie
pimo. Kaip visur, taip ir 
čia, kompanija pradėjo vi
sokiais budais gązdinti dar
bininkus, kad dirbtuvę už
darys ant neaprubežiuoto 
laiko. Kada ir to nebijota, 
tai prižadėjo dirbtuvę iš
kraustyti į kitą miestą, bet 
žasi avižomis neišgązdint.” 
Liko sustabdyta dirbtuvė ir

vis nesiskirto, apsiėmė da 
pakalbėti. Jis kritikavo 
tulus biblijos punktus.

17-tos S. L. A. kuopos pir
mininkas H. Stankus ragi
no rašytis į kuopą ir veikti 

■ savo ir kitų labui.
Bevelnis.

DuBOIS, PA.
17 kovo čia buvo sekantis

I
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Pagal teisybes svarstyklių, moteris yra lygi su vyru.

Kadangi paskaitos yra ren
giamos kliubo, kurios gana 
žymiai pakelia jo vardą, tad 
kliubo priderystė butų, kad 
tokius narius, kurie stengia
si ardyti paskaitas ir abel
nai pati kliubą, nubausti pi- 
nigiškai, bei visai prašalinti.

Ant kovo 31 d. nuo 5:30 
vakare, atsibus prakalbos, 
parengtos per L. S. S. 52 kp., 
Kliubo svetainėje, po No. 
515 Hudson st. ir kamp. W. 
10th st. Kalbės J. Bagočius 
iš Bostono ir kiti. įžanga 
dvkai. žaibas.

NEW YORK, N. Y.
Bedarbių čia yra daug. 

Rubsiuviai arba kriaučiai 
bedirba tik pusę laiko

A. ž.

TAYLORV1LLE, ILL.
Čia yra dvejos anglių ka

syklos ir viena popieros kre
pšiukų dirbtuvė. Joje dar
bininkai sustreikavo ir iki 
šiol da nedirba.

J. K.

VIRDEN, ILL.
Darbai anglių kasyklose 

eina gerai ir uždarbiai ne
blogi. Kiti kalba, kad prieš 
streiką taip gerai dirbama.

Virdeno lietuvis..

HOQUIAM, WASH.
14 kovo čia sustreikavo 

dviejuose malūnuose *(Saw 
Mills). Išsyk metė darbą ■» • -» V • • • “ “ “ “ - " “
didžioji 
Graikai labiausiai 
vienybėj.
dirbt tūli lenkai ir ameriko
nai, bet pasidarbavus Indus- 
trial Workers of the World 
unijai ir jie prisidėjo prie 
streiko 18 kovo. Uždarbiai 
malūnuose iki šiol buvo ne
maži — mažiau per 2 dol. į 
dieną niekam nemokėjo, tik 
Lytie malūne mokėjo $1.80 
už 10 vai. darbo. Darbinin
kai iš Lytie ir Northvvestern 
malūnų pareikalavo dides
nių algų ir jų reikalavimo 
neužganėdinus išėjo į strei
ką. Jie reikalauja mažiau
siai po $2.50 už 10 valandų 

Darbininkai susirašė į I.
W. of the W. uniją ir beveik 
kone visi lietuviai prisidėjo. 
Kadangi tarp lietuvių yra 
tik '/iena šeimyna, o kiti visi 
nevedę, tai pašalpa jiems 
kol kas netaip svarbi, bet 
svetimtaučių tūlos šeimynos 
randasi blogame padėjime. 
Yra pilna viltis, kad strei
kas bus laimėtas.

Pragyvenimas čia bran
gus. Darbai iki šiol ėjo ge
rai ir ten, kur streiko nėra, 
ir dabar dirbama neprastai, 
tik naujam darbininkui dar
bą gaut sunku, nes čia dar
bininkai dirba po keletą 
metų ant vietos ir savo dar
bo kitiems neužleidžia.

Pranas. 
BAYONNE, N. J.

Čia yra nemaža šilkų 
audinyčia, kurioj prasidėjo 
streikas 13 kovo. Dirba jo
je daugiausiai moters. Su
streikavo ne visos sykiu: 
vienos išėjo, o kitos pasiliko 
dirbti, už ką jos gavo į kailį 
nuo streikierių. Nė polici
ja nieko negelbėjo, nes mer- 

> drąsios ir apspito

Prieš surengimą prakalbų 
buvo išplatinti apgarsinimai 
ir angliškoje kalboje, bet 
ant prakalbų susirinko be
veik tik vieni lietuviai, iš ki
tataučių gi, kurių čia yra 
daugiausia, vos 3-4 žmonės 
atėjo. Matomai, tie žmone- 
liai savo klesiniame susipra
time žemai stovi, žemiau da 
ir už lietuvius.

Po prakalbų drg. Dargu
žis su keliais vaikinais perė
jo nekurias lietuvių stubas, 
užrašinėdami laikraščius 
ir parduodamas socijalistiš- 
kas knygutes. Tarp rimtų 
ir išmintingų žmonių radosi 
viena gana smarki bobutė, 
būtent karčemninkė Soroč- 
kienė. Jos stuboj pasiūlius 
vyrams pirkt knygutes, tai ji 
kad paleido savo kakarinę: 
"Kam čia tais cicilikiškais 
raštais žmones gadint..." bet 
kadangi vyrai nepaisydami 
jos pirko, tai ji taip įširdo, 
kad per jos lupas prie vyrų 
ir mažų vaikų pradėjo 
sprukti visokie galai.

V. R.

NEW YORK CITY, N. Y.

Vietinis L. U. P. Kliubas, 
kuris pastaraisiais metais 
užsiėmė platinimu apšvie- 
tos tarp vietinių lietu
vių, šiame sezone, apart į- 
steigimo vakarinės mokslai- 
nės ir prakalbų, surengė jau 
10 įvairaus turinio paskaitų, 
kurios buvo papuoštos dek
lamacijomis ir judamaisiais 
paveikslais. Vietiniam lie
tuviam matyt patiko tokie 
vakarėliai, nes lankė gana 
skaitlingai, net gavėnios lai
ke, kuomet pirma veik visi 
eidavo į bažnyčią ant tų su
rūgusių mišparų, dabar di
duma laikė paskaitas. Tu- . 
liems peštukams-katalikams : 
tas nelabai patiko ir jie atsi
lankę į svetainę laike pra
kalbų kėlė triukšmą, užsi- 
puldinėdami ant paskaitų 
rengimo komisijos narių, ginos 
Tad iš pirmutinės komisijos, dirbtuvę. Net keli policma- 
kuri per visą žiemą triūsė, nai gavo per ausis. Laimin- 
tuli atsisakė, manydami, gos buvo tos, kurias policis- 
kad prie naujų nesikabinės. * 
Bet apsiriko. Štai kovo 10 
per paskaitą, skaitytą p. 
Račkausko temoje "Graikų 
filozofas Diogenis" minėti 
kryžiokai kėlė didžiausi 
triukšmą. Ypač tame atsi
žymėjo kliubo narys, Anta
nas Pietaris, kuris jau nuo 
seniai stengiasi tą darbą su
ardyti. Prie jo galima pris- 
kaityt da 6 ypatas, kurių 
vardų neminėsiu, bet jeigu 
jie kur nors da panašiai pa
sielgs, tad visus įvardysiu.

Baradinskas, J. Martišius ir 
D. F. Eimutis, kad sutaisyti 
šiokį-tokį projektą, ar butų 
galima suvienyti ir ar toks 
suvienijimas butų legališku 
ir 1.1.

18 kovo, 1912 m., komisi
ja turėjo savo susirinkimą. 
J. A. Šunskis savo raporte 

j nurodė, kad jis teiravosi su 
[miesto advokatu Clayton L. 
[ Klein, kuris nurodė, kad yra 

suvienijimas vi- 
' draugovių 11: šv. Jurgio, šv. i sų draugysčių po vienu čar- 
; Petro, šv. Frančiskaus, D.' teriu, kuris turėtų būti in- 
ĮL. K. Vytauto, Lietuvos korporuotas pagal valstijos 
Dukterų, 'Lietuvių Ukėsų tiesas. Toliaus komisija nu- 
Politiškas Kliubas, Dr. V.! rodė, kad jeigu prigulėtų į 
Kudirkos Knygynas, L.L.A.! menamą draugiją nuo 500— 
kp., S. L. R. K. A. kp., T. M. 600 narių ir mokėtų po 95 c. 
D. kp., Fr. Vaičaičio Teatr. mėnesinės mokesties į pašal- 
kp. Turtingiausia d-tė yra pos ir^ posmertinės fondą, 
tai šv. Jurgio, kuri turi ga- " ’ 
balą žemės apie 8 akrų vi- 
durij miesto, su svetaine ir 
vasarine platforma dėl 
piknikų. Tai yra graži vieta, 
vadinama Liepų parku 
(Linden Park) — vertės 
$11,500.00, grynai išmokėta 
ir da ižde turi $2,000.00. 
Prie jos ir glaudžiasi minė-

nų su 163 vaikais ir 172 mer
gaitėms ; nevedusių vyrų 
186, merginų 100. Viso 949 
asmenų. Sulyginant visus 
gyventojus, išpuola kas 13 
žmogus lietuvis. Letuvių 
vertelgų yra 22, karčemnin- 
kų 10, mėsininkų 4, vaisių 
krautuvės 2, drapanų 1. 
duonkepė 1, kriaučių 2, bar- 
zdaskūtis 1, kurpius 1, ūki
ninkai 8; namų savininkų 
40; jų turtas siekia $160,000, | legališkas

veliavą iškabino savo sa
liune.

Halaburda pribuvo į čia 
1907 metuose, 29 sausio. 
Tuomet Baltrukonis jieško- 
jo gero kunigo parapijai, 
nes buvusieji pasirodė neat-! 
sakančiais. Vienas anglia-: 
kasis atvyko iš Pennsylvani- 
ios ir pranešė, kad ten yra j 
jo draugas, kuris galėtų 
mest darbą anglių kasyklo-! 
se ir likt kunigu. Baltruko-. 
nis nudžiugo ir užkvietė jį.: 
Atvažiavusis svečias pasi-, 
gyrė ėjęs į advokatus ir ne-! 
galėjęs mokslo užbaigt, tad 
likęs kunigu. Jis tuoj ėmė 
garsintis daugelio kal
bų žinojimu ir savo mil- 
žiniškumu. Jis garsinosi 
ne tik lietuviškuose, o ir sve
timtaučių laikraščiuose, buk 
pergalėjęs visus bedievius 
ir socijalistus. Žinoma, me
luot niekas negali uždrausti, 
o kada žmogus netenka gė
dos, tuomet jam da lengviau 
kitus išnaudot.

Dabar ir bažnyčios tai
symas, kaip yra žinoma, tai 
stovi painiai: darbininkai 
skundė kunigą už neužmo
kė jimą už darbą.. Nors teis
mas atmetė skundus, kadan
gi kunigas atsivedė visą 
gaują besąžinių liudytojų, 
kurie tvirtino, buk vieni 
darbininkai patįs apsiėmę 
už dyką dirbti, kiti jau gavę 
atlyginimą, vienok tai da 
neišteisina kunigėlio. Juk 
kartais ir žmogžudis lieka 
teisiu per pinigus ir liudyto
jus. Jau ir paties kunigo 
advokatas skundžia jį už ne
užmokė jimą. Iš to galima 
suprast, kad tas žmogus yra 
darbo vagim, t. y. už dyką jį 
panaudoja.

Komitete buvęs.

PITTSBURG, PA.

10 kovo L.M.D. paskyrė 
$10.00 Lawrence’o streikie
riams. Smulkių aukų su
rinko $5.80. Tą pačią dieną 
buvo 9 kuopos T. M. D. pra
kalbos. Kalbėjo J. Baltru
šaitis, J. Miliauskas ir Se
nasis Maisėjus. Į kuopą įsi-! 
rašė 11 naujų narių. Pasi“L
rodo, kad socijalistai ne- sunaudoti skaitvklose, pra- 
griauna, o stiprina kultun- kalbose arba įirame or„

i

darbininkų dalis, 
laikosi 

Buvo užsilikę

TAYLORVILLE, ILL.

Lietuvių čia yra apie 48 
šeimynos ir 39 nevedę. Ka
dangi karčiamų nėra, tai 
vaidų negirdėt. Agentai 
pristato į namus gėrimų ir 
tūluose namuose yra karčia- 

/ mėlės. Vienas lietuvis buvo 
išėjęs iš proto nuo gėrimo, 
bet vėl pasitaisė, kada nu
stojo gėręs.

Laikraščių pareina į čia 
"Keleivio" septyni egzempl., 
"Kovos” 2, "Lietuvos” 3, 
"Darbininku Vilt." 1, "Vien. 
Liet." 1, "Kataliko" 1 ir "Tė
vynės" 1.

Vienas Burdingieris.

TORONTO, Canada.

Čia yra kokis 100 lietuvių, 
o šiaip miestelis apgyventas 
italais ir lenkais.

Lietuviai pasikvietė kun. 
Alaburdą iš Cleveland, kad 
atlikt išpažintį. Pasipelnė 
gerai. Pabaigoj prižadėjo 
prisiųsti "žvaigždės",
"Draugo" ir ’Kataliko” dėl 
pasižiūrėjimo, kad paskui 
užsirašytų. "Keleiviui" ir 
kitiems pirmeiviškiems laik
raščiams kliuvo nuo kunigė
lio. <S. V. T.

BAYONNE, N. J.

24 kovo LSS. 36 kp. turėjo 
prakalbas. Kalbėjo J. Per
kūnas apie darbininkų skur
dų padėjimą ir Lawrence’o 
streikierių vargus. Aukų 
surinkta streikieriams $30 
su viršum.

Salėj atsirado kokie du 
tamsunai, kurie kėlė neap
sakomą trukšmą ir vos pa
sisekė juos numalšinti drau
gui A—-šiui. Bet jie apsi
ginklavo plytgaliais ir lau
kė, kada K. A—sius ir J. M— 
sis išeis. Prisiėjo pašaukti 
policistą, kuris turėjo ap
gint socijalistus nuo idijotų.

Newarko slapukas.

BURLINGTON, N. J.

Čia baisiai neapkenčiami 
socijalistai. Ne tik vyrai, 
o ir merginos juos visaip nie
kina. Reikia neužmiršt, 
kad tūlos musų merginos 
moka prisitaikint prie ženo- 
tų vyrų ir pavilioja juos nuo 
pačių. žinantis.

CHICAGO Heights, ILL.

Parapijos reikalai maino
si ir mainosi. Kadangi visi 
tavorai eina brangyn, tad ir 
kun. Klimauskas pabrangi
no dievą iki $6.00, t. y. tiek 
už velykinę ima. Daugelis 
dievočių žada nesakyt jam 
savo "griekų". Apie Vely
kas bus bažnyčia gatava. Ji 
atsiėjo 18 tūkstančių dol.

Kun. pranešė, kad kas nu
pirks bažnyčiai langą, to 
vardas bus ant jo užrašytas. 
Kadangi yra 20 langų, tai 
surinkta $200. Turbut, jie 
liks kunigui, nes kontrakto- 
rius buvo suderėjęs ir lan
gus įdėt.

Kunigas keikia pirmeiviš
kus laikraščius ir tautiškas 
organizacijas.

. .Mažas. !

CLEVELAND, OHIO.

Šis miestas atsižymi čam- 
pionais. Neseniai develan- 
do pilietis pugilistas perga
lėjo kumštorių Abe Attell. 
Kada jis sugrįžo namo 16 
kovo, tad apie 200,000 žmo
nių išėjo jo patikti ir visaip 
jį garbino.

Bet ir lietuviai turi savo 
čampioną, kuris pergalėjo 
priešą — tai L. P. Baltruko- 
nis. Jis buvo apskundęs ku
nigą J. Halaburdą ant $10,- 
000 už garbės įžeidimą ir 
nuostolius, kokius jam pa
darė kunigas, liepdamas ne
eiti į jo saliuną. 
buvo keturis sykius ir dabar gyventojų, 
teismas pripažino, kad kun. dirbystė —

j tai sudėtų į mėnesį $475— 
$570, o į metus $5,700.00— 
$6,800.00. Taipgi dabar su
jungtas fondas pasidarytų 

i turtas į $11,500.00. Be to, 
Į kiekvienas narys turėtų mo
kėt po 5c. į mėnesį į apšvie- 
tos fondą, kur sudėtų į mė
nesį $25.00 — $30.00, o į me
tus $300 — $360. Be to,

škasias organizacijas.
Vaikinas.

NAUGATUCK, CONN.
Naugatuck’as yra nedide- 

Teismas lis miestelis, turintis 12,700 
Svarbiausia iš- 

_____ , ____,_______ tai gurno apau- 
Halaburda turi užmokėti tuvų fabrikai, per tai ir va- 
Baltrukoniui $1. Tas iš dinasi "Rubber Town." Lie- 
linksmumo net lietuvišką'tuvių čia yra apie 164 šeimv-

f

I

tos draugystės. Laiko sa- draugovė turėtų nemažą į- 
vo susrinkimus ir moka $25: ėjimą nuo piknikų, balių, te- 
nuomos ant metu. > atrų ir kitų socijalinių pasi-

Į draugystės beveik vis tie j linksminimų, nes turi savo 
patįs j vfeas priguli, todėl i r53™’ plat‘
kartais prisieina net po kelis 
susirinkimus atlikti kas ne- 
dėldienis,per ką darbininkai 
per sąvaitę nuo darbo nu
vargę, neturi kada nė šven
tą dieną pasilsėti, nė tirame 
ore pasivaikščioti, nė laik
raštį bei knygą paskaityti. 
Narys prigulėdamas į 4 pa- 
šelpines draugystes išmoka 
$2.00 per mėnesį, už ką po- 
smertinės gauna $400.00, o 
ligoje $21.00 į sąvaitę. Bet 
visgi nariai mano, kad yra 
per didelis išmokėjimas ir 
mažas progresas, prigulint 
prie tiek daug draugysčių. 
Ir išsiveržė klausimas, ar 
nebūtų galima tas visas 
draugystes (iškiriant S.L.A. 
kp., S.R.K.A. kp. ir T. M. D.) 
suvienyt į vieną, kuri galė
tų aprūpinti vienu susirin-l 
kimu į mėnesį, o likusius ne- 
dėldienius nariai galėtų

Tas diskusijas iššaukė L.; 
Ukėsų Politiškas Kliubas 
savo mėnesiniame susirinki-! 
me 10 d. kovo, įgaliodamas! 
komisiją iš 5 narių, kurie su
sipažinę su draugysčių rei
kalais, maž daug nuo 5 iki 
10 metų buvę jų raštinin
kais ir pirmininkais: J. A 
Šunskis, J. Martinaitie, J.'

i formą, sceną ir laisnius.
Komisija po ilgų diskusijų 

kia draugovė galėtų drąsiai 
mokėt -už $1.00 mėnesinės 

duoklės $9.00 pašalpos į są
vaitę ir $500.00 posmertinės 

! iš draugijos iždo. Iš apšvie- 
tos fondo įkurtų atsakantį 
knygyną, užsirašytų visus 
lietuviškus laikraščius, ren
gtų prakalbas kožną mėnesį 
ir sušelptų moksleivius. Na
riai atliktų susirinkimą vie
ną nedėldienį kožno mėne
sio, o liuosus nedėldienius 
praleistų savo reikalams.

Komisija pi ilgų diskucijų 
užgyrė, kad busianti drau
gija vadintųsi "Naugatuck 
Lietuvių Apsaugos Drau
gystė” (Naugatuck Lithua
nian Protection Associa- 
tion).

Donatas F. Eimutis.

Port Washington, Wis.

19 kovo čia atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo S. Dargu
žis lietuviškai ir Carl Mink- 
ley angliškai — abu iš Mil- 
wąukee. Pirmasis aiškino 
skirtingumą klesų ir išrodi- 
nėjo, kuriai iš jų tarnauja 
valdžia, o antrasis — apie 
darbininkų išnaudojimą, 
reikalingumą vienytis į soci- 
jalistiškas organizacijas. 
Prakalbos publikai patiko.

I
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tai namo išvadžiojo, o visos 
kitos nukentėjo.

Reikalaujama didesnių 
algų ir trumpesnio darbo 
laiko. Merginos susirašė Į 
uniją laike prakalbų. Kom
panija ketinanti jų reikala
vimus išpildyt, tik atmetan
ti uniją. Merginos ketina 
laikytis, kol tik pilnai nelai
mės. Nors tūlos sugrižo į 
darbą, vienok ir jos bus 
greitai išvytos streikierių. 
Ypač lietuvaitės smarkios 
yra savo kovoj. A. A. P.



Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.
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kada ir daktaras turėtų at
likti darbą už tai, ką jam vi
suomenė 1 ’ , J 1 1 ’
padaryt iš ligonių negalėtų, 
tuomet gydytų taip, kad tik 
kuomažiausiai žmonės sirg
tų.

Milžinas bunda

INTERVIJENAI.

— Apsirinki, 
daktaras tikrai gydytų, 
veik kiekvienas ligonis pas
veiktų. Žinoma, su užsise- 
nėjusiom ligom yra daugiau 
vargo. Bet juk ir užsisenė- 
jusios ligos atsiranda iš 
pačių daktarų dėkos, kurie 
atgrąsina ligonius nuo 
savęs. Žmogus sirgdamas 
eina pas daktarą tik tada, 
kada jaučia, jog vistiek arti

Jei 
be-

— Ko tu, tėve, tokis sulin
kęs ir nusiminęs?

— Pas daktarą buvau, 
vaike.

— Man rodos, tėve, galė
jai pasitaisyti, nes pas dak
tarą žmogus eina gydytis, 
kada jam nesveika.

— O aš, Maike, nuėjau 
sveikas, o išėjau ligonis.

— Koki^ gi paibelių vil- 
kaisi ten? . ... - - -

— Žinai, vaike, pamačiau mirtis._ KoJ ^da jis^sveikes- 
apgarsinimą, kad vienas J-1-*-— J -
daktaras turi tokią mašiną, 
per kurią mato visus žmo
gaus daiktus, kurie yra ant 
viršaus ir vidurij. Man nuo 
seniai užeina skaudėt pilvą, 
tad nuslinkau, kad pažiūrė
tų, kas per revoliucija jame 
eina.
' — Na ir ką?

— Žinai, mane prirėmė 
prie tos mašinos, netoli nuo
gą išrėdę, išžiedino ir ėmė 
pasakot visokias ligas. Pa
sirodė, kad aš sergu nesus
kaitoma ligų daugybe.

— Tu ir panašus Į ligų ka
ralių.

_— Šerap, vaike! Klausy
kis, kas toliaii buvo. Vienas 
daktaras išžiūrėjo mano 
dantis ir pasakė, kad kokis 
tai auksitis Į juos Įsimetęs 
ir galis juos išnaikinti. Jis 
tuoj ir nulupo visą auksą 
nuo mano dantų. Kitas dak
taras pastebėjęs per tą ma
šiną, kad mano kišeniuje y- 
ra popierinis pinigas, pra
nešė, kad jĮ reikia išimti, nes 
aš £-alis nuo jo numirti; mat.

nis, bijo daktaro, kad jam 
mirties nepriartintų.

— O gal ir taip, vaike. Aš 
žinojau vieną daktarą, kuri 
gyrė visi graboriai, kapinių 
savininkai, kunigai, pamin
klų ir kryžių darytojai, ne
laimingai apsivedusieji ir 
kiti augšti žmonės. Visi sa
kė, kad geresnio daktaro ne
reikia

— Matyt, tėve, kad tai bu-jkas buv0 kai’D ir sutartu 
vo daktaras, kuris daugiau-1 ženklu Amerikos preletan- 
šiai žmonių numarindavo, 
nes tavo minėtieji žmonės 
trokšte trokšta žmonių mir
ties. O jie yra geru Įrankiu 
pagarsinti daktarą, buk jis 
yra geriausis* Ypač kuni
gui tai lengva. Taip ir ži
nok, kad labiausiai pagarsė- ka^D. audra.

| jęs daktaras yra praščiau- 
sis. Aš žinojau vieną dakta
rą, kuris iš bado pasimirė, 
nes buvo teisingas. Kada 
moters ateidavo pas ji gydy
tis nuo riebumo ir kitų ligų, 
jis joms neduodavo pilių ir 
miltelių, bet liepdavo dau
giau dirbti namuose ir turėt 
sveiką orą savo kambariuo-

— Nu, ne! Išsipagirioję 
žemę aria, kalnus knisa, fa
brikuose dirba... Iš kurgi aš 

• • • v* • * •• \ •

dirbtų!
— Tamista, imperatoriau, 

Ne tik kad platina, bet ar ką nors dirbi?
v ................................. : — Dirbu!

• —Ką?
— Valgau ir geriu, geriu 

ir valgau!
— Ir daugiau nieko?
— O kam man daugiau! 

Tiesa, da po mirties dekre
tais pasirašinėju — malonus 
užsiėmimas! Maloniausis iš 
visu!

— O tie idiotai klauso ta
mistos, imperatoriau?

— Che, che, che!... Klau
so?... Žinoma, klauso! o jei 
kuris ne, aš turiu jam tikrą 
prietaisą — kartuvės vadi
nasi, nu, tą neklaužarą žipt 
ant jų ir kabaliuok sau svei
kas! Che, che, che... ir ka
baliuok ! Puikus spektak
lis!

— O apšvietimas kaip im
peratoriaus valstybėj ?

— Yra ir apšvietimas ma
no valstybėj, kaipgi! Be ap
švietimo negalima — jei 
niekas nemokės rašyti, kas 
donosus rašinėtų! Apšvie
timas reikalingas! O tie do- 
nosai puiki literatūra, aš 
kasdien skaitau! Negaliu 
atsigėrėti! Ir, kad žinotum, 
velni, kokie talentai pasiro
do tuose donosuose, stebė
kis tik! Genijai I Aš tą na- 
cionalę literatūrą visomis 
jiegomis palaikau, Į metus 
išleidžiu ant jos po kelis šim
tus milijonų — magnatas 
esu! Šelpiu talentus!

— O kitokių rašytojų nė
ra —vien tik tie donosčikai ?

— Vidaus dalykų ministe- 
ris sakė, kad yra da kokie 
ten rakaliai, bet jie visi kalė
jime'Sėdi! Che, che, che... 
Kalėjime, rakaliai !...
”Pragaro Šakės” korespon

dentas, Įsmeigęs akis, pažiu
rėjo i carą:

— Imperatoriau, aš labai 
norėčiau žinoti, kas yra ta
mistos kiauše, galvoj ?

—Che, che, che... Mano 
kiauše!... Geri ten daiktai, 
vienos gudrybės!

— Ar galiu aš pažiūrėti ?
— Kodėl ne — žiūrėk kiek 

tik lenda!
Ir velnias, ir burtininkas,, 

imperatoriui nuvožė kiaušo 
viršų, bet urnai suspaudė no- 
sĮ ir atšoko atgal:

— Fu, fu! Smirdi! Fu, ko
kia smarvė! Aš maniau, kad 
ten smegenis, o imperato
riaus galvoj mėšlo krūva — 
fu, kaip smirdi! Matyti, tie 
tamistos idiotai ir vra idio
tai, kad prieš tokį idiotą len
kia galvas! Fu, kokia smar
vė! — ir velnias, nebegalė
damas ilgiau iškęsti smar
vės, ryščia išbėgo laukan.

(Da bus).
Petras Butėnas.

} Feljetonėlis, tvirčiau Įtikėtų, būk aš sė
džiu ant sosto iš Dievo malo
nės, žinai, savi šventikams, 
kunigams pastoriams ir pinigus imčiau, jei jie ne-' 
prisakiau tą pasaką platin
ti tarp idiotų! Ir jie plati-

i na... j

Gyvenam tokiame laike, 
kad be laikraščių jokiu budu 
neapsieiši. Žmonės be galo 
žingeidus pasidarė — viskas 
jiems reikia žinoti!

Tas pat ir pragare. Lig- 
šiol ten laikraščių nebuvo, 
bet velniai, prisižiūrėję i 
žmonės, pradėjo burbuliuo- sau draskų gerkles — tas 
ti: . ‘ ' - -

į — Visur progresas. Lai 
kraščiai stumia pasauli pir- daiktą pasakysiu, tik tu žiu- 
myn! Męs ir negalime nuo 
progreso atsilikti J Reikia 
žinoti, kas sviete dedasi, o 
taip gešeftas pradės eiti 
menkvn!

Ir velniai Įkūrė laikrašti: 
"Pragaro Šakė”, ant kurios 
užrašė šitokį devizą —”Pra- 
garo Šakė” leidžiamas bro
liams velniams ant naudos 
ir pasimokinimo.

Laikraščio redakcija, il
gai nelaukus, išsiuntė ant 
žemės specijališką savo ko
respondentą — Įsakė jam 
bevieliniu telegrafu siunti
nėti žinias.

Korespondentas iškeliavo. 
Atsidūręs ant žemės, vel

nias sustojo ir susimąstė: 
nuo ko čia pradėjus intervi- 
jenus? Bet jis buvo kultūrin
gas, jaunose dienose skaitė 

P’Bon Ton” ir turėjo gerą 
supratimą apie etiketą. Nu
sprendė pradėti nuo augš-

Į

ir kas šventadienis meldžia
si už mane bažnyčiose, su
pranti... Che, che, che... Ko- 
medijantai tie mano ilga
skverniai!... Nu, tegul jie

man nieko nekenkia, prie
šingai! Aš tau, velni, vieną

”Nors šiandien jus mane 
pakarsit, bet atsiminkit, bu
deliai : kada pasikels gysluo- 
ta darbininko ranka, tai vis
kas Į dulkes subyrės!” Taip 
pasakė revoliucijonierius A- 
leksiejevas laike revoliuci
jos Maskvoj, kada jam dėjo 
kilpą ant kaklo

•Jis buvo jau tuomet per
sitikrinęs, kad darbininkas, 
tai toks milžinas, kurio ga- 
lvbei nėra rubežių. Pasau
lio valdonai galingi tolei, kol 
darbininkas juos remia. Bet 
kada gvsluota jo ranka prieš 
juos pakyla, tai jie ritasi 
nuo sostų, kaip agurkai.

Lig šiol tas milžinas snau
dė. Jis kantrus. Ilgai pa
razitai čiulpė jo kraują, il
gai iš jo prakaito darė sau 
šaltus dolerius ir niekino ji. 
Bet skriauda pasidarė per
daug didelė. Išnaudotojai 
paliko perdaug godus. Jie 
net ir maistą norėjo atimti 
ir jo. Jie gyvenimo reikme
nų kainas taip iškėlė, kad 
darbininkui pragyvenimas 
liko jau negalimas. Ir vis jis 
ėjo brangvn. Algos gi ne- čiausių vpatų — nuo valdo- 
kilo. Ir prasidėjo streikai. 
Anglijoj jau treti - metai 
streikai nepasibaigia. Jie 
kas kartas darosi didesni ir 
kas kartas daugiau sujudi
na šąli. Pernai tenai strei
kavo tūkstančiai, šiemet jau 
miliionai. Angliakasiai at
sisakė kasti anglį ir visa ša
lis apmirė: nesisuka ratai, 
neužia mašinos, nešvilpia 
fabrikai, neina traukiniai— 
viskas, viskas apmirė.

Paskui Anglijos seka A- 
merika. Lawrence’o strei-

rėk, niekam čia ant žemės 
neišplepėk!... Ten pragare, 
kaip sąu nori... Tu supranti, 
kuomet ilgaskverniai už 
mane bažnyčiose meldžiasi, 
aš čia su viena paukštele, 
nu, tu supranti... Mudu su 
ja tokius romansus ištai
som, kad turėkis!... Aš čia 
tokią lenkele turiu, vaike! 
Karšta, audringa, kaip vul
kanas!... Tu supranti kokia 
poezija!... Ten bažnyčiose už 
tave meldžiasi, varpai gau
džia, o mudu su ja amuruo- 
jam, tokia pasiutmeilė abu 
apima!... Che, che, che...

— Ar imperatorius neve
dęs esi?

— Mulkis tu! Nevedęs... i 
žinoma, vedes! Tau rodos, 
kad pačia turi, tai Dievas ži
no kas... Pati tai pati... dide
lis daiktas!... Aš galiu ir su 
kitoms bobomis, vistiek už 
mane bažnyčiose pote
riaus.....Che, che, che....

— Atsiprašau, impera
toriau —tamista sakai, kad 
sėdi ant sosto ne iš Dievo 
malonės, tas tik pasaka, my- 
tas... Norėčiau žinoti, kas- 
gi ištikro pasodino impera
torių ant sosto? Gal 
šis?...

— Che. che, che!... 
šis!... Ek, tu velnio 
Juokus tik darai!... 
šis!... Che, che, che

nų. nuo karalių.
Nukeliavo pas tūlą carą.
Atsirekomendavo:
— Esu iš pragaro —”Pra- 

garo šakės” koresponden
tas.

Caras buvo linksmame u- 
pe — jis ką tik pasirašė po 
dviem mirties dekretais.

— A, iš pragaro, — atsi
liepė valdonas. — Labai ma
lonu ! Tik štai kas — pasa
kyk man, kur tas pragaras 
yra?

Velnias nustebo:
— Argi imperatorius ne

žinai? Juk geografiją, tur
but, mokinais?

— Che, che, che, koks tu 
kvailas! nusijuokė caras. — 
Aš geografiją .... Kam man 
ji? Jei man prisieina kur 
važiuoti, keliu ministeris pą- 
stato ant relių specijalinĮ 
traukini, taip vadinamą im
peratoriškąjį traukini, ir aš 
dumiu! Mašinistai žino, kur 
reikia leisti lokomotivą.... 
Niekuomet nepasiklysta!...

— Kas tamistai davė val
džią. taip sakant, kas tamis- 
tą ant sosto pasodino? ka
mantinėjo korespondentas.

tetų-

Tėtu- 
pusė! 
Tėtu- 

surask 
tu miela mano tėtuši! Vieni 
pasakoja, buk mano tėtušis 
esąs koks admirolas, kiti, 
kad ministeris. treti, kad po- 
liciios denartmento virši
ninkas..’ Che. che. che... Ži
nok tu, kur teisybė, bet aš ir 
nesuku galvos, ar nevistiek. 
kas mano tėtušis, kad tik aš 
esu imperatorius!...

— O tamistos valstvbė ar 
didelė?

— Biesai ja žino! Minis
teriai sako, kad nė galo, nė 
krašto nesimato.

— O ką imperatorius da
rai su savo žmonėmis?

— Asilas tu! Mano vals
tybei jokių žmonių nėra! Aš 
tik vienas esu žmogus ? Nu. 
da generolai, žandarai, sar- 

— Che, che, che !... Aš ma- sabiniai — tie pusiau žmo
nės... O kitokiu žmonių nė- 

. ra — vra tik idiotai!
— Gerai, idiotai — bet ką 

tamistėlė su tais idiotais 
darai ? x

— Valdau!
— Kaip?
—Gi visur monopolku pri

stačiau — gerkite, idiotai! 
Jie Veria... Reikia pasakvti, 

1 kad ir aš geriu! Monopolka 
nacionalis musų gėralas, 
reikia gerti! Aš esu patri- 
jotas!... Ot. išryto — prave- 

i riu akis ir liepiu komerdi- 
nieriui atvilkti puse mono- 
polkos štuopos... Užsiver- 
čiu — kliukt — išmąukiu, 
tuojaus kitoniškai ant šir
dies... O paskui liepiu tele
grafuoti: ”Aš imperatorius 
iš Dievo malonės geriu už 
trečiojo bataliiono sveikatą. 
Ura, vyručiai!”

— Imperatoriau, o tie ta
mistos idiotai taip visas 
dienas ir geria?

— Laka, kaip gyvuliai! O 
paskui skaidosi makaules, i 
purve voliojasi ir keikiasi,' 
bet šis apsireiškimas, jei ge- Į 
’rai ji apsvarščius, yra vtin 
geras, ytin!

iatui i didele kovą su kapi
talu. Nepaprastas gyveni
mo pabrangimas buvo jau 
prirengęs darbininkus i šią 
kova. Reikėjo tik ženklo. 
Ir nuo Lawrence’o streikai 
nuėjo per Nauja Angliją 

. Kapitalas, ne
žiūrint. kad ir valdžia iĮ 
karštai gina, sudrebėio. Jis 
žino, kad tik darbininko 
rankomis sukasi mašinos ir 
daromi miliionai. Persi
gandęs kapitalas, kad tos- 
rankos prieš ii nepakiltu, 
tuoiaus 5 procentą pridėjo. 
Bet darbininkai tuomi nena- 
sikakino. Sustreikavo ne 

in- 
dustriios šakų darbininkai. 
Nuo 1 balandžio 170.000 
Pennsvlvaniios angliakasių 
taipgi pametė darba. To 
paties laukiamo Ohio ir Illi- 
nois valstiiose.

Vokieti i o j irgi 350.000 
angliakasių streikuoja. Vi
sur žmonės eina prieš ta n^- 
ti priešą — kanitala. žmoni- 
ios istorija neatsimena, kad 
tokia didelė kova prieš kapi
talą butų kada pakelta vie
nu sykiu visose beveik in
dustrijos šalise.

Tas aiškiai mums parodo, 
kad šis vagių ir dykaduonių 
surėdymo amžius jau neil
gas. Kiekvienas nauias 
streikas, kiekvienas darbi
ninkų susirinkimas, kiekvie
na organizacija, tai vis nau
jas kapitalizmo hvdrai smū
gis, tai žingsnis prie socija
lizmo.

Kapitalizmo griuvimo ne
sulaikys iau nė pats 
tas tėvas.” 

i skaitytos, 
bunda!

• •

bakterijų esą daug ant jo.’ se. Vyrams jis patardavo Hk audėjai, bet ir kitu i
Trečias daktaras pastebėjo negert 
mano kaklaraišij špilką su 
deimantu ir pasakė, kad aš 
galiu gaut kraujo užnuodi- 
jimą nuo jos, ir išėmė. Aš 
stoviu prie mašinos ir dre
bu iš baimės. Sakau, kad tik 
nuogam neprisieitų išeit ant 
gatvės, nes gali atrast, kad 
ir mano drabužiai su bakte
rijomis. Galų gale man pra
nešė, kad šeši mano šonkau
liai yra sulaužyti ir liepė a- 
teit gydytis, kaip tik dau-1 
giau pinigų turėsiu.

— Tu, tėve, senas ir vis 
kvailas.

— Nemanyk, vaike, kad 
aš bučiau ėjęs. Aš gerai ži
nau, kad daktaras yra tokis 
žmogus, kuris ne tik tau gy
vastį atima, o ir pinigus, bet 
čia radau pasigarsinta ins
tituto, kur daug daktarų 
dirba.

— O aš tau. tėve, pasaky
siu, kad juo daugiau jų, tuo 
daugiau ir apgavystės. Vie
nas daktaras greičiau bus 
teisingu, negu daug.

— O man rodos, Maike, 
kad daktarai nieko nežino 
apie žmogaus sveikatą, to
dėl neišgydo.

; ir nevalgyt tiek 
daug. Atėjusieji ligoniai Į- 
sižeisdavo ir garsindavo, 
kad tai niekam netikęs dak
taras; graboriai, kunigai ir 
kiti jį irgi peikė. Ligonis 
mėgsta, kad daktaras iš
peiktų visus kitus daktarus, 
pas kuriuos ligonis pirma 
.gydės ,ir paguostų ji. Juk 
tu pats, tėve, gali matyt, 
kaip vienos mokyklos profe
soriai, studentai ir išėjusieji 
daktarai peikia visas kitas 
mokykas, o jos peikia ją. 
Gailma sakyt, visos jos kal
ba gryną teisybę.

— Kaip aš matau, Maike, 
geriau jau neeiti pas dakta
rus ir daryt taip, kaip 
krikščioniškojo mokslo skel
bėjai sako, t. y. itikėt, kad 
esi sveikas, tad ir pasveiksi.

— Da kvailiau padary
tum. Tie skelbėjai daro sau 
turtą ir gydo sveikus žmo
nės. Reikia jieškot teisingo 
daktaro, o tas būtinai pa- 

[ gelbės.
— Bet kur tu ji rasi ?
— Teisybė, sunku šioj ga

dynėj toki rasti, nes tai yra 
biznio gadvnė. Tu vis prie
šiniesi socijalizmui, o prie jo

sven-
Jo dienos su- 

Darbo milžinas

S. Michelsonas.

Tš i .C23.000.000 pasaulio 
p-vvpntoiu 160,000.000 kalba 
angliškai.

tau. kad tu, velni, esi visai 
kvailas! Kas davė? Kas pa
sodino? Dievas davė! Die
vas pasodino!

Caras ėmė garsiai kvato
ti. Už valandėlės jis vėl 
prakalbo:

— Ne, ne, velni, aš tau nie
kus pasakoju, meluoju, joks 
Dievas manęs nesodino ant 
sosto! Che,che,che... Čia tik 
pasaka, bet ta pasaka reika
linga!... Mano idiotai, be
klausydami tos pasakos, iš- 

I tikro tiki, kad mane Dievas1 
I patepė, palaimino... Che,che, 
che!... O man tas Dievas tik 
nusispiaut!... Tik tu, velni, 
nemanyk, kad aš ir su savo 
idiotais esu toks atviras, i 
kaip su tavim! Ne! Idio
tams aš kitokia giesmę gie
du! Ot, daleiskime, reikia’ 
manifestas išleisti — aš per- 
sižegnoiu ir rašau... Teisy
be pasakius, ne aš žegno
juos .ne aš rašau, kam aš 
varginsiuos — ministeriai 
viską padaro, tik, žinoma, 
mano vardu... Na. tai ot tas 
manifestas 
taip prasideda: ”Aš impera
torius iš Dievo malonės!... 
Kad tave šimts kalakutų!... 
Patinka man mulkinti idio
tus !... O kad tie idiotai da

jis visados

ŽMONIŲ PATARLES.
Kuo didesnis, tuo šventes- 

nis.
Kokia galva, tokia kalba. 
Ne mus katė, ne mus pie

nas — kas nori, tegul laka.
Ne mus augintas, — ne 

mus paukštis.
Pasęsti besidabindamas, 

numiršti besimokindamas.
Velka kaip gudas vyžą. 
Išmokyk, žmogau, akmenį 

plaukti.
Elgetą pripenėsi, bet 

krepšio jo nepridėsi.
Išsižiojęs, kaip laumė.
Ne tas vyras, kurs prade

da, bet tas, kįirs pabaigia.
Ne toks velnias baisus, 

kaip nušnekamas.
Su durnu prasidėk, pupų 

rėti pasidėk, — pakol ės, tol 
tylės.

r.....  Viens prieš kitą, kaip dal-
— Imperatoriau, vadinas, j su akmeniu.

• ■ • _ _ _ _ _ JItamistos idiotai tik geria iri Pliauški, kaip pasamdy- 
daugiau nieko? |tas.
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aukų Lawrence’o streikieriams šios y- 
patos: J. G. Sabockis ir S. Mačiulis. 
Po stubas viso surinkta $21.13. Atė
mus persiuntimo lėšas 18 c. pasiųsta 
tiesiog streikierių komitetui ant J. 
Bedard vardo. $20.95.

Aukavo šios ypatos: M. L. Balčiū
nas, J. K. Berbylas, P. M. Weisingoff,
J. Keršys, A. Vaitekūnas ir W. M. 
Weisingoff po $1.00; S. Mačiulys, J. 
Kvasek, J. J. Wadakojis, F. Karale- 
wicz, G. Embrasas, J. Kalinauskas,
K. Vaitekūnas, S. Lesys, J. Karosas, 
A. K. Mažeikas, Ma Kvasek, J. Urbo
nas, B. Damulewicz, K. Sabockis, J. 
Kaulys, P. Kaulys, J. W. Karalewicz, 
J. Weisingoff, J. K. Mažeika — po 
50c.; L. M. Balčiūnienė, O. W. Pošku- 
nienė, A. Jurgeliutė, J. Mačiuliutė, M.

Savickas, Kaz. Arlauskas, A. Zailskas, 
M. Bernotas, L. Čepukas,' M. Svetule- 
vičius. Viso surinkta $151.15; 
siuntimas 55 c.; liko $151.75.

Pinigai gauti ”Kel.” red. ir 
duoti komitetui.

Aukautojų vardai: I. Grindus $3.00;
A. Ciužas, A. Jančaitiene, J. Kuprys, 
S. Makauskas — po $2.00; K. Šokelis,
B. Juozapavičius, F. Virvičius, V. Žio- 
kelis, A. žindžius, A. Rusteika, J. 
Šimkus, S. Vanagas,K. Krikštonas, J. 
Kairukštis, A. Pečikonis, A. Grigutis, 
J. Krakauskas, S. Pranckietis, P. Var
nelis,A. Kiiinskis, B. Brazinskis, A.
Zailskas, A. Kliučinskas, J. Januša, i 
J. Lavicevičia, P. Lemezisr J. Jurša, j 
V. Brazinskis, J. Martinkonis, K. Še- 
nauskis, F. Grauslis, V. Šabunas, M. į 
Saliklis — po $1.00; A. Pancketis, J. 
Steponavičia, P. Kablis, V. Morkis, I. 
Budreckis, S. Balvočius, S. Sipkus, J. 
Macis, J. Macis, J. Vaitkus, V. Nevu- 
lis, A. Urbonas, V. Jasaitis, V. Zemec- 
kis, V. Burnickis, J. Šūkis, M. Makaus
kas, J. Krivickas, A. Bartkevičia, A. Lu- 
kosevičia, R. Urbonavičia, J. Kuniu-1 
tis, P. Bite, J. Damoreckis, M. Mickel, 
J. Ledas, M. Matuzas, J. Zupkus, D. 
Tuma, P. Gailius, J. Josevičius, S. Vai- 
čiulevičia, F. Cikonavičius, A. Baublis, 
P. Sujeta, P. Lukauskas, J. Juška, 
M. Brazaitis, Z. Stasiulis, A. Šimkus, 
J. Kudirka, J. Juknevičia, J. Vitkus, 
M. Butvilas, V. Kalmipas, M. Gaina, 
A. Jeseniauskas, J. Soroka, A. Maku- 
tenas, J. Beliauskis, S. Goštautas, J. 
Rusteikienė, P. Samalionis, S. Baltu
tis, A. Jenkevičia, P. Bubnis, K. Ži
linskas, M. Žalioniutė, B. Stasinaus- 
kas, K. Grigula, A. Liutvinas, S. Mic- 
kevičia, V. Andrulis, A. Rupšis, P. Pe- 
lepis, P. Petrusevičia, S. Asknis, I. 
Mačiulis, P. Vapsva, G. Mačiulis, M. 
Kalionytė, S. Kaziliunas, J. Valaitis, 
M. Stapinskas ir L. Paulauskas po 50 
c; J. Karliuškas 40c; J. Bražinskas, M. 
Budreckis, K. Lukmak, M, Varkavi- 
čius — po 30c; I. Balčiūnas, K. Plun
ge, Plikevičius, J. Bagdonas, P. Lin-

l kevičia, K .Maksimas, K. Samalionis, 
P. šilingauskas, J. Karliuška, I. Leme- 
žis, J. Bibartas, P. česnulevičia, T. 
Palevičius, J. Sukarokas, P. Žemai
tis, F. Gauberis, J. Janušauskas, S. 
Murinas, P. Miskulis, J. česna, J.

1 Vaitekūnas, A. Zakavičius, L. Rama- 
! nauskas, G. Banaitis, K. Šniolis, V. 
j Bubelis, J. Kentrus, L. Biknevičia, J.
Urbis, F. Surplis, F. Slepekis, P. Jau- 

I nienė, M. Leikienė, D. Grigutis, P. 
i Grigutis, G. Glit, J. Zdanaitis, E. Ja- 
I nušauskiutė, J. Gutauskas, A. Ruskis, 
1 J. Juknevičius, V. Stulpinas, J. Pečiu
lis, J. Makaras, K. Latvenienė, J. Va- 
lavičia, V. Čeponis, R. Barauskas, D. 
Lakavičius, K. Kiudis, M. Jurgaitie
nė, R. Kosėta, J. Česnulevičiūtė, V. 
Kneizelis. J. Mikučionis, J. Adomavi
čius, K. Simaitis, A. Bičkunas, A. Dik-

J. Sabokienė, J. P. Balzer, J. Bagdo- sis, K. Burkauskas. K. Grauželis, V. 
nas, J. Zdanys, W. Kristopaitis, J. Makaras, V. Jonavičius, P. Kaziulis, J. 
Kazlauskas, J. Getaitis, F. Miltakis, Vancevičia, K. Paulek, J. Linkevi- 
J. Kazlauskas, P. Židanys — po 30c; i čius, C. Zabitas. S. Karalevičia, K. 
A. Minickas, J. Malkeviczia, K. žiu- ; žvirblis, J. Lideravičius, V. Danh 
rauskas, J. Sabockis, J. Beliauskas, M. brauskas, M. Lukšis, J. Lauronis, K. 
Getlys, W. S. Mačiulis, K. Aleksis — Buzelis, P. Soroko, J. Kizelevičius, A. 
po 25c; Ed. Peželys 8c; viso $21.13.

PITTSBURG, PA.
Gerbiamoji ”Kel.” Red.— Kadangi 

matom, jog "Kel.” red. priiminėja 
dėl perdavimo aukas Lavrence’o strei
kuojantiems darbininkams, tad musų 
L. M. Dr-stė Pittsburg, Pa. nutarė 
susirinkime 10 d. kovo paaukauti 
$10.00: prie to draugai susirinkę da 
sumetė $5.80; viso $15.80.

Kasierius P. Volungevičia.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

K

CHICAGO. ILL.
Maloni Red.:— čia prisiunčiu

Mor»ey Order ant $2.50 ant naudos 
Lavrence’o streikierių, paaukautus 
per Lietuvių Lokalą 269 U. G. W. of 
A. A. Botchunas. prez.

Pinigai gauti ir perduoti. Red .

CLEVELAND, OHIO.
Gerbiama Red.: — Teiksitės 

siųsti aukas Lawrence’o streikieriams, 
kurios tapo surinktos laike susirin
kimo L. S. S. 3-čios kp; aukavo šios y- 
patos: O. Akšienė $1.00; S. šlekis 50c; 
V. Geibis, A. Smulkštis, J. Naujokas 
ir S. Dargis po 25 c; viso $2.50.

A. Laukus.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

pa

TARRIFFVILLE, CONN.
V. Mickevičius, K. Šaris, J. Žvingi- 

las, K. Zawistowski, F. Vitkus, A. 
Balčiūnas. A. Klajza, A. Snarskis, J. 
Stankevičia ir S. Kamilavičia po 50c; 
A. Žilvitis, A. Babrauckas, P. Kirtik
lis, J. Bubnis, K. Neiman, P. Land- 
kus, J. Dudonis, K. Ničinamas, J. Sin
kevičius, J. Vardziznskis, S. Mikolaic- 
kis, VJ. čižinski, S. Gudlauskas, P. 
Krizanauckas, J. Petrauskas, P. Kaz- 
lauckas, J. Tamoliunas, A. Sakevi- 
čius. J. Petrukevičius, A. Ališauskas, 
K. Bačkauskas, V. Sakalauskas, A. 
Brazauckas, J. Valaitis, W. Pasiouris,

V. Bacevičius — po 25c; J. Dudonis 
2oc; viso 11.30.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

ELIZABETH. N. J.
7 kovo buvo sušauktas visuomeniš

kas susirinkimas dėl sušelpimo strei
kuojančių I,awrence’o darbininkų. Nu
tarta šelpti ir išrinkta komitetas :pir. 
Fr. Varvičius. kas. Kaz. Šokelis, sekr. 
Bol. Jozapavičius. Kolektoriai: F.

KELEIVIS S

son, K. Vaičiulevičia, J. Morkevičia, J. 
Urbanavičia, A Vitkunas, K. Urbis, 
J. Janušauskis, Z. Pojada — po 20c; 
C. šutkovski, T. Adukinas, M. Akulio- 
nis, J. Grablauskas, V. Klirinskas, I. 
Mašnickas, T. Jankus, P. Bernalas, M. 
Dalkevieia, K. Šlekaitis, B. Rimkus, J. 
Petruškevičia — po 15 c; F. Franklin, 
J. Tereila, M. Stargis, S. Kuzminskas, 
J. Gražulevičius, B. Zemeckis, J. Ba
landis, V. Cezis, S. Salamonas, T. 
Sucho, J. Grigutis, P. Miknaitis, J. Va- 
racejus, J. Česnulevičius, V. Belis, A. 
Šimkus, K. Mondavickis, F. Jankūnas, 

I J. Morkiukė, J. Raudonis, V. Vancevi
čia, J. Jasinskas, A. Domeika, F. Mo- 
tejunas, J. Jasimauskas, O. Kriščiu- 
naičiutė, P. Urbanavičius, A. Mickus, 
J. Matulevičia, B. Akulionis. J. Lenk- 
šius, B. Raudonienė, S. Daubaravičia, 
E. Paulauskienė, E. Paulauskiutė, S. 
Rimkus, J. Žemgulis, A. Drešes, J. 
Kablis, V. Kačionienė, J. Stankevičie
nė, J. Bockus, F. Ciužiunis, A. Pet- 
ruskevičia, J. Mejerienė, D. Grigutis, 
J. Savickis, A. Jurkšaitienė, F. Dum- 
bak, A. Virvičienė, K. Virvičiutė, V. 
Burinauskas, A. Samalionis, J. Plun
ge, A. Balčiūnas, F. Samaška, K. šlei- 
vis, J. Platokas, A. Makočinas, V. Ša- 
ralis, Z. Venckus, V. Pavidas, S. Oro- 
vič, M. Pilgauskienė, A. Paliulis, I. 
Petrušiunas, M. Paulauskas, M. Pau
lauskiutė, V. Gardinčius, K. Keršiu- 
lis, A. Bartazas, S. Katarski, J. Pečiu
lis, A. Dargeris, F. Sipkus, V. Balins- 
kis, F. Degutis — po 10 c; A. Stanke
vičia, A. Česna, K. Strela, Shahiro, L. 
Wall, K. Karosas, P. česnulevičia, J. 
Berzinskis, A. Linkšius, P. Jankevi- 
čia, J. Bražinskas, F. Lewit, J. Gem- 
berg, S. Akaski, A. Kuzma, A. Sais, 
I. Kapčiuvič, N. Savickas — 5 c.; viso 
surinkta $151.70.

PROVIDENCE,R.”l.
Aukas surinko K. Mickevičia ir B. 

Norkevičia. Aukavo šios ypatos: J. 
, Vendašius, B. Narkevičia ir Tikras lie
tuvis po $1.00; P. Sinkevičia, , J. Za- 
brauski ir A. Andreliunas po 50c; A. 
Vitkauskas, M. Bingalis, Marijona 
Vindašiutė, J. Lukošiūnas, J. Pranai
tis, J. Norkus, J. Benis, J. Višniaus
kas, F. Vaičaitis, J. Garas, A. Ber- 
kanskas, E. Mezernak, P. Sedecz, A. 
Holko, B. Jurgaliutė, S. Jagminas — 
po 25c; socijalistų kambarije surinkta 
82 c; J. Gregauskis 35c; viso $9.67, 
siuntimo lėšų 7c.; lieka $9.60. Pinigai 
gauti "Kel.” red. ir perduoti streikie
riams.

I

! t>___ ir- t> o___ i_  t tt:__i___:x:__ a

! Joniška, J. Skauskas, S. Lidnugaris,
S. Keturveidis, K. Rakštys, N. Kriuz- 

, man, J. Kudirka, O. Kudirkienė, J. O- 
1 rantas, J .čiurlis, J. Cinga, J. Berno- j 
tas, P. Murinas, V. Armonaričia, J.

I Pemotas. M. Bernotas, P. Stankus, 
P. Petrusiunas, P. Grigutis, A. Grigu
tis, J. Krakauskas, V. Poškevičia, J. 
Šurkus, A. Venckus, T. Gutauckas, S. 
Gaudesius, V. Dargis, J. Pakalniškis, 
B. Pinkevičia, P. Jeskevičia, A. Gu
daitis, J. Goreckas, S. čiužiunas, B. 
Pilak. A. Milašius, A. Pocius, I. Sinu
sas. J. Baradinskas, A. Klebaušas, J. 
kkulionis, S. Janu!evičia, J. Raugalas, 

T'-—’a. V. Šimkus. J. Bagdonas, K. 
Meškulis, J. Gutauckas, M. Degučiutė, 
R. Janulevičius, K. Puišis, A. Jozaitis, 
V. Remeika, S. Bluzevičia, J. Resevi- 
čia, J. Velička, O. Veličkiutė, K. Gilis, 
J. Baronas, J. Gutauckas, A. Balčiū
nas, V. Dombrauskas, J. Tarkutis, J. 
Zubriukas, S. Nasuolis, M. Mažeika, 
A. Prankunas, J. Zalskas, A. Svotelis, 
J. Wonton, A. Raulinaitis, M. Čepai
tis, A. šabunas, A. Gudynas, M. Pau
lavičiūtė, K. Savickas, J. Budris, J. 
Sadiga, G. Jeznas, S. Juozapavičie
nė, J. Jeznas, J. Pociulis, M. Gula, M. 
Warwat, P. Opankana, J. Riš,” M. 
Skabon, J. Kūgis. A. Samalionis, M. 
Morkis, S. Uzdaunis J. Višniauskas, J. 
Buriniauskis, J. Baltudonis, J. Sais, J. 
Žalionis, J. Bražinskas, V. Jurkūnas, 
A. Pankunas, J. Baranauskas, S. Va
lančius, J. Simaitis, J. Vitkauskas, A. 
Butėnas, M. Jackevičius, K. Karvojis, 
J. Kališauskas,, J. Juozapavičiui, J. 
Koravitz, J. Barąnauskas, P. Saba- 
čius, J. Žemaitis, J. Kalunikas, P. Si- 
bitas, J. Kavarskis, J. Kuslis, M. Mar- 
tinkus, J. Bražinskas, J. Brazis, J. 
Butkus, K. Šidlauskas, I. Zagradskas,

I

R.
J.
J.

Wm.

Gulbinas, I. Motie

J. Zapustas, J. Andruškevičia,
A. žemaitis, M. Užakamis,
K. Namiškas, A. Baltrušaitis,
A. Pilipovitz, P. Pilipovitz,
G. Andriuliutė, P. 
junas, S. Slovaitis, I. Gudauckienė, I. 
Dragūnas, A. Višniauskas, A. Srilike- 
vičia, J. Nalsonas, J. Bedalis, F. Luns- 
kis, J. Kersliauskis, K. Onaitis, S. Bei- 
runas, J. Valaitis, M. Bražinskas, J. 
šenauskas, A. Stasitis, A. Pinkevičia, 
K. Jakubonis, K. Baltramaitis, P. Ju
ras, A. Balinskis, K. Kazilevičius, J. 
Lamonis, J. Matuzevičius, J. Rutkaus
kas. B. Budrikas — po 25c; A. Kirslis, 
J. Dambrauskas, J. Gervinąs, Jackob-

WEST FRANKFORT, ILL.
D-stės Liet. Sūnų susirinkime į- 

nešta sumanymas, kad paaukaut 
Lavrrence’o streikieriams. D-tė iš iž
do aukavo $5.00 ir išrinko du nariu 
pereiti per vietinius lietuvius ir pa
ragint prie aukų. Aukavusios ypa
tos: J. Lukoševičia ir J. Tenbrek po 
$1.00; J. Šeris, A. Leškauskas, M. 
Drauginis, Ad. Raulinaitis, S. Ančok, 
P. Simon, K. Grabauskas, M. Velivie- 
nė, J. Devižis, E. Billa, J. Keizeris, W. 
Billienė, F. Billa, Wm. Tomzik, 
Show, W. Medill, J. Rodenbush, 
Tomsik, D. Dobino — po 50c; 
Martinkevičia, A. Liknugaris,
Kleiman, P .Drauginienė, J. Juronis, 
M. Rinkevičienė, S. Dapkevičia, J. 
Malinauskas, J. Čepauskienė, Ag. 
Gelguda, K. Drauginis, J. Kvederas, 
A. Mikalonis, Wm. Gudaievičia, Ad. 
Drauginis, K. Gelčienė, B. Juškaus- 
kas. Ed. Staržis, J. Tumo, T. Bossel- 
to, J. R. Mitchell, J. Mikalik, F. Ba- 
daukis, J. Kastangno, J. Maznino, A. 
Danenas, Ch. Rastino, J. Judauskas, 
A. J. Sprindžiūnas, R. M. Sprindžiu- 
nienė — po 25 c; J. Karašauskas, A. 
Janusas, J. Dapkevičia — po 20c; J. 
Gudalevičia, J. Falletto — po 15c; F. 
Rigin, O. Dapkevičienė, O. Gudalevi- 
čienė, A. Gudalevičia, A. Avietis, A. 
Radžiūnas, Wm. Lazauckas, W. Sil- 
ba, J. Smit, S. Frank, J. Spodnesky, 
P. Nuluto, P. Shandish, S. Wariko, J. 
Demartino, J. Mamni, J. Ujinsky — 
po 10c; M. Avietienė, J. Barštis — 
po 5c; rišo $26.75. Siuntimo lėšų 25c; 
prisiunčiu $26.50.

A. Sprindžiūnas.
Aukos gautos ir perduotos. Red.> __________

HARTFORD, CONN.
Malonėkite pakvituoti aukas Lavr

rence’o streikieriams, kurios yra su
rinktos per L. A. U. P. N. Kliubą. Męs 
gavę atsišaukimą 10 kovo perskaitėm 
ant susirinkimo ir kliubas pritarė 
šelpti streikierius. Jis aukavo $25.00 
iš-kasos ir paskyrė komitetą, kad per
eitų per gyventojus renkant aukas. 
Viso suaukauta $75.15; išėmus per
siuntimo lėšas lieka $74.73.

Aukavo šios ypatos: L. A. U. P. N. 
Kliubas $25.00; S. Norkievičius, M. 
Šeigis, R. Zimarmanas, J. Kuzima, 
M. Neklentaitienė, T. Žukauskas, P. 
Račkauskas, M. Gudauskiutė, V. Ki- 
čias, O. Jasinskiutė, J. Jurgelionis, 
Morkus ir Nekzintaitis Co., C. B. No- 
meiko Co., U. Lawrence ir A. Balevi- 
čiutė — po $1.00; P. Labeckienė 75 c.; 
S. Kičias 60 c.; J. Giraitis, J. Dubie- 
kas, J. Vierienis, T. Jelienievrskis, H. 
Rudevičius, J. Gražulis, J. Gribas, J. 
Butnoras, A. Kol son, J. Laucka, G. 
Semmons, W. Carolis, K. Gašliukas, 
A. Vabalas, M. Ziekiutė, P. Stukaus- 
kas, F. Stankevičius, J. Skaistis, J. 
Kosočius, A. čiekas, S. A. Stankevi
čius, A. Ecku, O. Griškevičiutė, R. Sa- 
daunikiutė, A. Baronauskas, S. čia- 
batorius, J. Tetrauskas, M. Baltrasko-

&

naitė, M. Pranevičiūtė, K. Gudauskiu- 
tė, F. Baukus, K. Pocevičia, O. Košiu- 
liauskiutė — po 50 c.; V. Belskis, J. 
Busilas, V. Bajeraitis, S. Klemensas, 
M. Gubravičius, A. Rutkauskas, K. 
Skliutas, J. Martusis, S. Kierat, R. Ja- 
kovaris, A. Malevičius, J. Belskis, M. 
Simanavičienč, M. Češniutė, S. Vasi
liauskas, B. Zariackas, O. Aksamitau- 
skaitė, T. Jočiutė, J. Cižius, M. Juzė
nas, J. Katalikas, A. Laurinaitis, A. Vi
šniauskas, J. Kanclienis, S. Skukaus- 
kas, J. Medonas,J. Stanslovas, P. ši- 
maliunas, J. Paškevičia, E. Narvinas, 
K. Giedaminskis, T. Augustinavičie- 
nė, F. šatkus, Lietuvis, J. Stulpinas, 
M. Dagiliutė, J. Grinius, J. Diedėnas, 
O. Šimkoniutė, A. Vitkaitė, A. Yuod- 
snukis, F. šinušias, A. Kazakauskas, 
E. Guiskienė, J. Maiy, K. Niekra- 
šius, Lietuvis M. F., V. Montartis, J. 
Krauzaitis, E Janaliunas, M. Sureliu- 
nas, V. Baltrukonis, V. Aksomaitis,

| V. Sabaliauskas, J. Yogminas, A. Ba- 
’ jolitė, J. Žukauskas — po 25 c.; Mor- 
j kunienė, B. Gauranskis, M. Norkevi- 
i čienė ir P. Lievaraitė — po 20 c.; J.
■ Brazdaikis, M. Kiniek, P. Sirienė, J. 
j Vasiliauskas, J. Kvirackiutė, A. Or- 
bich, A. Žmitravičius, M. Stankiutė, 
J. Tarailienė, A. Bazinskiutė, J. Stoš
kus, V Paciera, J. Karpas ir E. Dauk- 
šutė — po 10 c.; L. Seigienė, K. Gau
ranskis, F. Savickienė ir A. Giezaus- 
kiutė — po 15 c.; viso labo $75.65.

Aukos gautos ir perduotos. Red.

PHILADELPHIA, PA.
Per A. Zuikį gavome money order’į 

ant $20.00 nuo Liet. "Laisvės” Kiu- 
bo. Melsta perduoti Lawrence’ strei- 
kieriams. Pinigai perduoti. Red.

Pa j ieškojimai
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 25 metų senumu, aš esu 
23 metų, turiu gerą darbą ir norėčiau, 
kad mergina mylėtų apšvietą, Malo
nėkit kreiptis ant šio adreso:

J. Bagdonas,
527 Cottage st., Athol, Mass.

pėdas ir 3 colius. Meldžiu atsiliepti 
ant šio adreso: [15]

J. Tellaisha,
308 N. Tremont st., Kewanee, III.

Ambro-

Valkabalių gmino, 
Jeigu kas žinotų

Pajieškau savo pusbrolio
zejaus Snabaičio, Suvalkų gub., Vil
kaviškio pavieto,

i Gvasiškių kaimo.
apie minėtą ypatą, meldžiu duot man 
žinią ant šio adreso: [14]

Juozas Sarapinas,
65 John st., Hartford, Conn.

Pajieškau brolio Ant. Barono, Upe- 
liškių sod., Vabalninku parap., Pane
vėžio pav., Kauno gub. Pirmiau gy
veno Cambridge, Mass. Jis pats ar 
kas kitas žinantis, malonėkit pranešti 
šiuo adresu:

J. Baroniutė,
99 Wright st., Gardner, Mass.

—
Pajieškau pusseserės Marijonos 

Į Mokuniutės, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Tupnakių kolonijos. Ji pati ar
ba kurie apie ją žinote, malonėkite 
pranešt šiuo adresu :

Alekas Kasper,
P. O. Box 605, Bridgewater, Mass.

Pajieškau dėdės Bernašiaus čičekevi- 
čiaus iš Kairėnų, Vilniaus gub., Tra
kų pav. Meldžiu jo paties atsišaukt 
arba kas žinote malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Miss Anelė Cicikevich,
112 Grand st., Brooklyn,

Męs 6 
gyventi 
valdys

[16]

TEATRAS ir BALIUS.
18 Balandžio (April), 1912 nu, sa

lėje Harv-Gary, 67 Sixth sL, E. Cam- 
bridge, Mass- Prasidės 8 vai. vakare 
ir baigsis 2:30 ryte.
nos veikmės komedija "Nesipriešink’ 
ir "Šalaputris." 
sios 
nuo 
ant 
kad 
benas grajis 
choras dainuos gražiausias lietuviš
kas dainas; bus lakiojanti pačta ir ki
tokį žaislai. Rengia L. S. S.kuopa. 
Įžanga pigi. Svetainės durys atsida
rys 7:30. [16]

Su pagarba KOMITETAS.

Bus sulošta vie-

Yra tai juokingiau- 
komedijos. Publika turės juoko
pradžios iki pabaigos. Eidami 
teatro susiveržkite gera^ pilvus, 
nuo juoko netruktų. Po teatrui 

šokius, o pertraukose

DIDELIS TEATRAS.
Pirmas puikus teatras, koncerets ir 

balius, parengtas Lietuvių Muzikan
tų Grant Works beno, atsibus Nedė
lioj, Balandžio 14,1912m-, J. Jukniaus 
svet. 4832 W. 14 st., Chicago, III. Sce
noje statoma labai juokinga komedija 
”Dėdė Atvažiavo.”. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įžanga 25 centai porai.

Kiekvieną jauną ir seną, vyrą ir 
merginą užkviečiam atsilankyti. Pri
sijuoksite iš "Dėdės atvažiavimo,” 
kad ir šonus paūkaus, o laike koncer
to išgirsite gražias ir malonias melo
dijas. Po viskam puikus balius, ga
lėsite šokti iki šočiai. [15]

Užkviečia KOMITETAS.

DIDELIS ir IŠKILMINGAS BALIUS 
..Lietuvių Neprigulmingo Kliubo, 
Chicago, III., atsibus 14 d. balandžio, 
1912 m. .Freiheit Turner svetainėje, 
3417 S. Halsted st., Balis prasidės 

j 4 valandą vakare ir trauksis iki 2 vai. 
, naktis. Įžanga 25 c. porai. Kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant to musų iškilmingo ba- 

; liaus. Gera muzika; griežš visokius 
šikius, todėl nepraleiskite šitos pro- 

: gos. Męs š savo pusės prižadame vi
sus svečius nuoširdžiai priimti ir už
ganėdinti.

Su pagarba KOMITETAS.

broliai sutarėm komunistiškai 
ir pajieškom merginos kuri 
gaspadinystės raktus. Už ,

Pajieškau savo dviejų dėdžių kuni
gų Viktoro ir Jono Radavičių. Paei
na iš Pakapių par., Šiaulių pav. Se
niai jau Amerikoj. Keletą metų at
gal gyveno jiedu Baltimore, Md., o 
dabar nežinau kur.

Skaitytojų prašau, jei kuris žino, 
kur jie yra, pranešti man, už ką pra
nešusiam busiu labai dėkingu

Bronislava Rodavičaitė,
312 E.Kensington avė., Kensington, UI darba bus apmokėte. Neturi būt jau- 

____________ | nesnė 20 metų ir nesenesnė 30 ir kad
Pajieškau brolio Jono Jankausko, mokėtų gerai valgius pagaminti. 

Kauno gub., Šiaulių pav., Liegečių so- ! Kalbanti kad butų nors tris ar ketu? 
džiaus. Turiu svarbų reikalą. Mel- rias kalbas ir prie to, nors biskį ang

liškai. Norinčios užsiimti gera tar
nyste, malonėkit kuogreičiausiai at-

j sišaukti. Per laiškus gausite plates
nes žinias. [15]

S. P. SHONAS,
1124 Albright avė.. Scranton, Pa.

džių jo paties atsišaukt, arba kas ži- 
o malonės pranešt šiuo adresu: 

Antanas Jankauskas,
407 Stadium st., Wd. 20, Pittsburg, Pa

Pajieškau Ispolyto Petrošaus, kuris 
pasirašo Petraičiu. Prašišalino jis 16 
kovo. Kas priduos jo adresą, busiu 
tam dėkingas.

J. Aleknaugis,
2013 String st., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Stanislovo Pieliacko, 
Panevėžio pav., Kauno gub., Rami- 
galos parap., Barklainių vienasėdžio,

•9 !

, ir 
Pa- 
Jie 

pra-

ir dėdės Jurgio Taruškos Kauno gub. 
Panevėžio parap., Stetiškių sodž. 
draugės Marijonos Simelaičios, 
nevėžio parap., Šilagalio sodž. 
patįs arba kas žinotų meldžiu 
nešt šiuo adresu:

Elzbieta Dombrauskaitė,
220 Freedom st., Athol, Mass.

Cam- 
dirbo

Pajieškau Juozo Kazlausko iš 
bridgeport, Mass. Vasarą 
OsterriŪe, Mass. Meldžu atsišaukt 
arba kas kitas apie jį praneškite šiuo 
adresu:

P. Jankauskas,
East Bay Lodge, Osterville, Mass.

Pajieškap pusbrolio Juozo šalčiaus, 
Suvalkų gub.,Marijampolės pa., Kle
biškio gmino, šaltinskių kaimo. Tu
riu svarbų reikalą. Atsišaukite ant 
šio adreso:

J. š.
1612 Indiana avė., Sheboygan, Wis.

Pajieškau pjusbrolio Augusto Be- 
lazaro iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Krekanavos parap., Mackunų kaimo; 
Pirma gyveno Chicago, III. 3 metai 
kaip jo nežinau. Malones jis pats ar
ba kas kitas atsišaukt šiuo adresu: 

Jadviga Plusciuk,
Box 113, Port Plain, N. Y.

Pajieškau brolio Dominiko Sorafi- 
navičiaus ir pusbrolio Vinco Vilkaus- 
ko; Dominikas Nedingės parap., Ra- 
katonių sodž., Vincas Akalicios Ala- 
vės parap.; abu Vilniaus gub., Trakų 
pav. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Marcelia Sarafinavičiutė, 
11 Sanborn st., Exeter, N. ji.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, kad butų be vaikų, nuo 20 
iki 30 metų amžiaus. Tikėjimo ne
skiriu; gal būt vokietaitė arba lie" 
tuvaitė, bile tik kalbėtų lietuviškai ir 
kad butų laisvų pažiūrų ir su pinigais 
. Pinigai reikalingi dėl biznio. Aš esu 
26 metų amžiaus, augščio turiu 5

Pajieškau brolio Igno Stačioko, ir 
seserų Agotos Morkūnienės ir Kos- 
tancij-'s Stačiokaitės. Girdėjau gy
vena Mrmtrenl, Kanada; pusbrolio 
Juozo Stačioko. Visi Kampinės kai
mo, Slęreudžiu parap., Suvalkų gub. 
Pusbrolio Juozapo Juozuno, pirmiau 
gyveno Škotijoj. Malonėkite atsi
šaukt šiuo antrašu [15]

J. Stačiokas,
E. Millinocket, Me.Box 28

Pajieškau savo brolio Antano Bud- 
rikevičiaus, Suvalkų gub., Senapilės 
pav., Klebiškio gmino, Siniunų kai- 

Turiu 
pra

mo. 11 metų kaip Amerikoj, 
svarbų reikalą dėl tavęs brolau 
nešt ir prašau atsišaukt ant šio ant
rašo:

Motiejus Budrikevičius,
316 Spring Al., Scranton, Pa.

[14]

DraugysčiuReikalai
Draugystė Lietuviška Tautiška 

Tėvynės Mylėtojų No. 1.
Town of Lake, Chicago, III.

NARIŲ ATIDAI!
Mitingas pripuolantis nedėlioj, 7 d. 
Balandžio, š. m., iš priežasties velykų 
šventės liko perkeltas į petnyčios va
karą 12 d. balandžio, š. m. 7:30 vai. 
vakare Bierzynskio svetainėje, 4600 
Paulina st. Meldžiame visų narių at
siankyti ir atsivesti naujų kandidatų. 
K. A. Čiapas, prot. rašt. [15]

BALIUS, BALIUS!
New Britain’o lietuvių muzikantei pa
rengė gražų ir linksmą balių, kirisl 
atsibus 8 balandžio (antrą Velykų 
dieną); prasidės 7 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlybos nakties. Skritul- 
sko salėj, 26 Broad st.. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai pasilinks
minti. LIETUVIŲ MUZIKANTAI.

3-čas PUIKUS BALIUS.
Parengtas Liet. Rubsiuvių Lokalo 

i 269-tos U. G. W. of A. Subatoj, Ba
landžio (April) 13 d.. 1912, J. Yuk- 
niaus setainėj, 4832 W. 14 st.. Cicero. 
III. Pradšia 7 vai. vakare. Įžanga 25 
centai porai. Dainuos 81 LSS kp miš
rus choras. Bus geri kalbėtojai, ku
rie paaiškins daug gerų ir naudingų 
daykų. Visi be skirtumo kviečiami 
atsiankyti ir smagiai pasilinksminti 
ir naudingai praleisti laiką.

Kviečia KOMITETAS-I

TAETRAS ir BALIUS.
"Kerštinga Meilė” ir ”5-tas Prisaky
mas.” .. Balandžio (April) 7 d. 1912. 
2-rą vaL po pietų. Tautiškame Na
me, 101 Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Programas: šokiai prasidės 2 vai. po 
pietų ir trauksis iki 7 vai. vakare. 
Paskui bus perstatymas. Užbaigus 
perstatymą, paskui vėl tęsis šokiai. 
Prie to bus lakiojanti krasa su dova
nomis ir kas gaus daugiausiai atvi
ručių, tas paims gražią dovaną.

Rengia Lietuvių Apšv. Dr-stė- 
Įžanga su pasidėjimu drapanų 25c. y- 
patai
Visus nuoširdžiai kivečia atsilankyti

KOMITETAS.

PAJIEŠKAU VIETOS 
dėl uždėjimo duonos kepyklos.

Geriaus būt ųgaut vietą apgyventą 
lietuviais, lenkais ir austrijokais. Aš 
galiu kept visokią duoną, o ypatingai 
grynai ruginę krajavą duoną. Aš ne
norėčiau lįst kitam už akių, dėl to 
pajieškau vietos kur nėra kitos tokios 
kepyklos. Draugai, kurie praneš man 
apie tokią vietą, busiu dėkingas ir už 
triūsą atlyginsiu. [16]

F. Masiulevičia,
320 So. 11-th st., Easton, Pa.

GERAS KEPĖJAS.
Galiu kepti baltą ir juodą duoną 

pirmos klesos. Darbo noriu ant pir
mos rankos. [16]

F. ELIS,
165 Lakeviev- avė., Loveli. Mass.

REIKALAUJAME ŽMONIŲ.
Mokame $20 algos ant sąvaitės dėl 

agentų, kurie parduoda auksinius, si
dabrinius ir nikelio laikrodėlius (zie- 
gorėlius) su lenciūgėliais tarpe savo 
pažįstamų ir kitų, ant išmokesčio mė
nesinės po $1 ir po $2 ant mėnesio. 
Reikalaujamfe keliaujančių agentų, 

• kurie važinėtų nuo vieno miesto į ki
tą, taipgi reikalaujame vietinių agen
tų, kurie butų ant vienos vietos. Mo- 
kme po $20 ant sąvaitės agentams, 
kurie visą savo laiką dirba dėl mus. 
$8 algos mokame agentams, kurie dir- 

j ba tiktai vakarais, užbaigę savo die- 
| nos darbą. Reikalaujame žmonių 
tiktai gero vedimosi ir blaivų; taipo
gi norime žinoti jūsų dabartinį užsi
ėmimą.
NORTH AMERICAN SALES CO.. 
Box 954—Dep. 77, New York.

POPIEROS LAIŠKAMS.
Turiu visokių popierų dėl laiškų 

rašymo, su pasveikinimais, dainelėms 
šilkinėmis kvietkomis, paveikslėliais 
ir parduodu kiekvieną tuziną už 25 c. 
su konvertais; už 5 tuzinus imu tik 
1 dolerį ir duodu konvertus. Mažiau 
negu dolerį galit siųsti stampom, iši
mant Kanadą. [15]

F. K. NOREIKA,
Box 102, Salėm. N. J.

AKYVA.
Iš inkvizicijos laikų istoriška kny

ga, "Kovotojas už teisybę. Jeronimas 
Savanorolla”, gaunama pas F. Mila- 
šauską už 25 c. [17]

F. MILAŠAUSKAS
25 — 2-nd st.. S. Boston. Mass.
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naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

SKAITYTOJU ATIDAI.

Baltrušaitienę Į 
kvotėjus. Tu 

ji socijalistė. 
narių,

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., New Haven,Conn. 

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui.

2-nd Floor, Chicago, III. ‘

MOKYKLA ŠOKIŲ.

f

DUSei labai ’r Plau^ū kirpikas — lietuvys; darbas 
ant visados, mokestis gera, pagal at
likimą darbo. Meldžiu atsisaukt ant 
šio adreso:

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

Waterbury, Conn.

D-RAS ST. ANDRZEJE WSKI
Vienatinis liet u viškai-lenk iškas

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

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

M. Petruškevičiui. — Už
imtų daug vietos, jei pilnai 
atsakyt ant Jūsų klausimų. 
Patariame perskaityt geog-

6

tylėk. Tu matai, kad jie no
minavo 
daktarus 
žinai kad
Lai miršta daugiau 
tuomet išseks posmertinių 
mokėjimui iždas ir męs pra
nešime, kad negerą daktarą 
turėjom. O aš mylėčiau jai 
ikasti...

Lopeta: — Aš visada bu
vau ir busiu priešingas vi
suotinam balsavimui, nes ji 
draudžia Įstatymai. Kaipgi? 
Jei nedraustų, tai bučiau 
nors vieną balsą gavęs, o 
dabar nyč nieko.

K. Liutkus: — Ko tu, Skri- 
tulski, tyli ir neprisidedi 
prie klausimo išrišimo?

Skritulskas: — Aš nieko 
neturiu sakvt. Aš visada tv- v

KANDIDATAI.
Vieno akto tragiškas šaržas

Viskas darosi tautiškos J-.V “\fon~aaraf 
karciamos uzpakahje. Kada 
pasikelia uždanga, aktoriai 
ilgokai tyli ir žiuri i šlicą.

B. Balevičia:—Tfiu! tfiu! 
Kas tai matė, kad tik 34 A- 
merikos lietuviai tebalsuo- 
tų už mane... Aš, rodos, skai- 
čiausi didžiausiu žmogumi 
S. L. A., o jie mane Įkišo i če- 
bato aulą.

M. Damijonaitis:— Tu da 
tik vaikėzas, sakysiu, nors 
aš tau ir labai atjaučiu, bet 
aš—žmogus subrendęs ir tai 
tik 8 balsus tegavau. Su
pranti pats, kad pirmininku 
neliksi su tuo kriukiu.

V. Jokubynas:—O už ma
ne niekas daugiau nebalsuo
ja, bet aš nepaisau. Išsiger- 
kim, broliai.

J. Širvydas: — Kaip ten 
nebūtų su jumis, bet už ma
ne reikėjo balsuot. Jus ži
note, kiek aš ėdžiau tuos ci- 
cilikus, kiek nakčių aš neuž
migau, kad konstitucijos 
projektas išeitų all-right, o 
galų gale numetė man tik 3 
balsus. Juk tai išjuokimas. 
Kitas gali pamislyt, kad vie
ną balsą padavė už mane 
Ramanauskienė, kitą Rama
nauskas o trečią aš pats pa
sidariau. Rodytųs, kad net 
ponas Liutkauskas pabijojo 
už mane balsuot.

J. Liutkauskas:— (glosto 
Širvydą) Nenusimink, mel
džiamasis. Juk ir aš nė kiek 
dąugiau negavau. Tu tris, 
o aš 30. Netaip jau didelis 
skirtingumas.

Širvydas:— Kaip nedide
lis? Tu gavai tris balsus 
ant iždo globėjo, aš nieko. 
Išeina, kad tave da nors 33 
lietuviai pripažista atsakan
čiu, o mane tik du ar tris.

V. K. Račkauskas:—Kogi 
jus da norite, kad aš organą 
vedžiau ir, galima sakyt, vi
sur savęs neužmiršau, o ir 
tai tik 4 nariai balsavo už 
mane.

B. Balevičia:—Meluoji. O 
ant iždo globėjo gavai da 1 
balsą.

V. K. Račkauskas: — O 
tu gavai du balsu. Taigi tu 
turi du syk tiek balsų ant iž
do globėjo.

K. Liutkus:—Kad jus ir 
ginčinate. Juk ir aš gavau 
vieną balsą ant pirmininko, | 
vienok kandidatūros nepri-| 
imsiu. Aš nenoriu būt iš
rinktu.

F. Bradchulis:—Matyt, tu \ 
tik pirmą sykį musų susirin
kime ir neišmanai Įstatymų, j 
Juk ir aš gavau vieną balsą 
ant iždininko. Supranti, ant 
iždininko, vadinasi, to žmo
gaus, kuris arčiausia prie 
pinigu stovi ir yra kur kas 
svarbesnis už visoki pirmi
ninką. Bet aš esu advoka
tas ir žinau, kad jei vieną 
balsą tegausi, tai da negali 
likt pilnu iždininku ir turi 
prašytis prie konstitucijos 
taisymo, kad nors tokiu bu
du pinigų gaut.

V. Jokubynas: — Amžiną 
atilsĮ... amžiną atilsį...

J. Tareila: — Žiūrėkite, 
žiūrėkite, kas su musų bu
vusiu redaktorium darosi!

Širvydas: — Tu, Tareila,i
■ -<F

* r 
rengėsi jau išsitiest, pamatė, Reikalingas Barzdaskutis. 
kad suulas iki į 
negražiai apterštas.

— Hm! — sako sau girtas 
žmogus.— Tas tai jau neka
talikiškai. Suolas dailus, 
bet tik iki pusei švarus. Tai 
taip, kaip kad aš tik iki pu
sei bučiau girtas.

Kaimiečio logika.

Teisėjas: — Matei, kaip 
trūkis suvažinėjo Jokūbą?

Kaimietis: — Mačiau, ma
čiau, šviesiausis pone, kaip 
gi nematysi.

Teisėjas: — Tai papasa
kok, kaip tas atsitiko?

Kaimietis: — Ejova mu
du su Jokubu geležinkeliu, 
paskui išgirdom, kad maši
na pukšuoja, paskui atva
žiavo trūkis, paskui Jokūbo 
nebuvo, paskui aš užėjau 
ant geležinkelio, paskui ra
dau kasžin keno skrybėlę, 
paskui už kelių žingsnių ko
ją, paskui ranką, paskui pa- 
mislijau sau: "Dėl Dievo,Jo
kūbui. turbut, kokia nelaimė 
atsitiko!”

NAMINĖ MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo 

kintis be mokytojo (apdalyta) $1.0u
Vaikų draugas arba kaip mokinti 

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

mokytojo .*......................................... 10c
Aritmetika mokinimuisi rvkundų 

su paveikslais (apdaryta) .............35<
Pinigus siųskit per Money Ordet 

šiuo adresu: [16-2}
P. MIKOLAINIS,

BOX 62, NEW YORK CITY.

N A U J AI) A R B1N1N K1S K A K N Y G A

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

Knygelėj aiškinama materijalisl iš 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 1OC.
L. S S. kuopoms exlra nuošimtis.

Gaunamos tik pas vertėją. Gali 
ma prisiusi ir Štatu ponis

A. J. KAKALIUS,
1607 X. Aslilaud avė, Chicago, III.

teisingiausia IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. bežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi \ isados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SiliLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brccdway, S Bcstcn, Mass.
Galu reikalaut ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiusim

GEK1AUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

WOMENS MEDICAL CALLEG 
Balti mere. M d.

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MaLiutkauskas (i Liutkų):— 

Gerai padarytum ir tamis
ta, jei tylėtum, nes jokios 
tautiškos Įstaigos neturi.

A. Olševskis: — Teisybė, 
teisvbė. Aš sakiau ir sakv- 
siu, kad kas turto neturi, 
tas negali nieko gero tautai 
padaryti. Namai, bankos ir 
visokie šeimyniški rakandai 
vra reikalingi.

A. Kundrotas: — Nors aš 
tik du balsu tegavau nomi
nacijoj, nežiūrint, kad lietu- 
vių tautą vis keliu augštyn 
ir augštyn savo drutumu. 
tečiaus tu, Olševski, turi 
nusilenkt prieš mano mus- rafijos rankvedi, kur pilnai 
kulus ir paklausyt. Aš Į išaiškinamas dalykas. Pil- 
banką ir namus netikiu, 
man rodos, kad jei neturėtų 
lietuviai karčemų, tai visai 
žemai jie da stovėtų. Tik 
pagalvok... Juk visi musų 
gerbiamieji tautiečiai yra 
karčemninkais. Kada jie 
gerai Įsitraukia, tuomet ir 
užeina mintis apie tautą. 
Kitiems tų pačiu vaistų duo
da ir jie tautiečiais lieka.

F. Bradchulis: — Aš su 
tuo nenorėčiau sutikt... Ma
no biznis kitokis, o žiūrėki
te... Daleiskime F. Živat- 
kauskas...

J. Tareila: — Ir aš čia Įsi
kišiu... Jus žinote, kad ir Ži- 
vatkauskas buvo prastu 
tautiečiu, kol karčemos ne
turėjo. Karčema pataiso 
kiekvieną žmogų.

(Pabaiga bus).

Pil
ną geografiją galima yra 
gaut ”Kel.’ red. už $2.50.

J. Repšiui. — Katalikų ti- 
persikeitė.kėjimas žymiai

Jeigu sulyginti tų katalikų 
tikėjimą, kurie meldėsi ka
takombose ir laikėsi broliš
koj vienybėj su dabartiniais 
katalikais, tai nieko bendro 

tarp jų nerasime. Daugy
bė apeigų liko permainyta; 
netoli visi biblijos punktai 
yra dabar aiškinami išvirk
ščiai, nes vienus jų mokslas 
sumušė, o kitų tiesumas ga- 
dytų bizni kunigams. Taip, 

I jeigu tikėjime daromos bile 
kokios atmainos, ir jis pats 
mainomas yra pagal atmai
nų didumą.

* K. Puriui. — Visi tie pa
rapijos ginčai su kunigu se
niai jau yra žinomi musų 

! skaitytojams. Nedėsime.
Ex-katalikui. — Ranką 

i turite gerą, bet rašykite aiš
kiau ir vien tik apie reikalą 
kalbėkite. Kaip tik susi
maišo žinia su patarimais, 
pamokinimais ir kitais da
lykais, tuoj lieka sunku ją 
pataisyt, nes perskaitai ke
lis puslapius, kol randi apie 
reikalą.
V. A. Z. — Eilutės visai ne
tinka.

I

P. P—nui. — Laiškelis pa-

Parduodu

DU LOTUS----
Ryitnėj pusėj miesto Springfield, III.
nepertoli C. P. st. L. Šepių. Ateinan
tį pavasarį žada statyti karų dirbtu
ves. Kadahgi sąvininkas išvažiuoja 
į kitą miestą, todėl gali nupirkti už 
lengvą prekę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
1711 E. Matheny avė., Springfield, 111.

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavų skrybėlių nė dre- 

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

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

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

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

Tičerkos: Miss An-

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

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

”KeI.” Administracija-

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi

Telephone So. Boston. S45 M.

ĮDr.F. Matulaitis
i 495 BroaJway, So. Boston, i

: Valandos:
■ Nuo 12-2 diena ir nuo 7-9 vakare, i» c «• a

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

įrengė ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tame pačiame 
name įrengė savo Iocną ap
tieka, kurioje randasi naujo 

i išradimo geriausi vaistai

PASARGA Mano ligon- 
butvje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagel 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 

1 kitus šteitus ir į visas šalis. 

3 Gydau Visokias Ligas. 
Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy- 
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe- 
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos j

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.i 
Stankus su pagelba elektros šviesos1 
(X—ray) permato visą žmogaus kūnai 
ir atrauda pavojingas ligas. i

Kur mokyta tai mokyta.
Vieno Chicagos tautiečio | 

duktė pabaigė ”seserų” mo
kyklą. Tėvai jos buvo to
kios nuomonės, kad dabar 
jau nėra pasaulije tokio 
daikto, ko jų duktė nežino
tų, todėl jei kas buvo jiems 
neaišku, vis klausdavo jos. 
Kada ši paaiškindavo, tai 
motina tik palinguodavo 
galvą ir sakydavo: ”Kur 
mokyta tai mokyta.”

Buvo syki pėtnyčia ir mu- i ___ __  _______
sų tautiečiai valgė ant va- rašytas gerai, bet* kad daly- 
karienės silkes.. Tėvui atė- kas einasi apie vieną ypatą, 
jo galvon mintis, kodėl sil- tai laikraštin jis nelabai tin

ka. Tamista rašot gerai, 
parašykit platesni straipsni 
apie tai. Dėl pavyzdžio ga
lit pridurt ir to laiško Įtalpą.

J. Kibildžiui. — Prisiųsto 
tamistos ”protesto” netal
pinsime, nes jis tik per „Vie
nybės Lietuvninkų” gizelių 
pasistengimą yra sufabri
kuotas. Jus sukurstėt nie
ko nežinančius žmonelius 
protestuoti ir jie jums prita
rė. Bet ko jus norit, tai jus 
ir patĮs nežinot. Visas jūsų 
protestas tai tik šmeižimas. 
Ką męs streikui nuveikėm, 
kiek musų skaitytojai sudė
jo aukų, tą visuomenė mato 
iš telpnnčių ”Keleivije” ats
kaitų. Ar jus jas skaitėt 
savo susirinkime, kur fabri
kavote tą protestą? Męs; 
esam užtikrinti, kad jus tą i 
paslėnėt nuo tos tamsios mi-1 
nios, kuri pati laikraščių ne-Į 
skaito. Taigi jums, ponas 
Kibildi, ne teisybė rūpėjo, 
bet Šmeižimas. Ir jus savo ;60 N. Fifth avė., Cor Randolf st. 
tulži gausiai paliejot. Gėda!

kės visuomet sūrios, ir jis 
užklausė savo dukters:

— Sei, Meri, ar tu žinai, 
kodėl silkės visuomet sū
rios?

— Todėl, kad jos mariose 
gyvena, o marių vanduo yra 
labai sūrūs.

Motina palingavo galva ir 
tarė:

— Kur mokvta tai mokv-. v •/

ta.
Po valandėlės tėvas vėl 

klausia:
— Na, gerai, ale kodėl 

vanduo sūrūs?
— Todėl, kad jame silkės 

gyvena— paaiškino duktė, 
pabaigusi ”seserų” dvasiš
kąją mokyklą.

Motina atsiduso ir linguo
dama galva atkartojo:

— Kur mokyta tai moky
ta.

Girtuoklio protavimas.
Girtuoklis nuėjo i parką 

ir pamatęs tenai suolą norė
jo ant jo atsigult. Kada jis

TeL Canal 2118.
DAKTARAS A. YUŠKA

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

CHICAGO, ILL.

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

Pas mus taipgi randasi gerų advo
katų ir padarom visokius dokumen- ' 
tus už prieinamą kainą.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

* c
i ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuencv) Galvana elektra. Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Dandamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

O Turiu Įsitaisęs savo locris elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prie d i caro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gydo .-.sėkmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kes operacijas savo locnam lies .outyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI. — y\- iškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Ameriko s, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.

t c

“Keleivio” 5Agentura
Po Kaucija ir Priež ūra Massachusetts Banką Komisoriaus

Laivakortes į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsaugojant reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius Į Lietuvą 
aprūpinant konsuliariskais pašportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:.
28 W. Sr<adway 
So. Boston ^Mass.“KELEIVIO" .AGENTŪRA
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BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

Lietuviška Banka Kapitalas ir kaucija fitmos $50,000.00

PROVIDENCE, R-1-
MARKET SQUARE.

SALĖM, MASS.
218 DERBY STREET.

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

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

Vadokliai (Panev. par.). 
Antras liūdnas apie mus at
sitikimas su amerikiečiais. 
Pernai Zapolių sūnūs B., 18 
metų vaikinas, Naujamies
čio parapijos bežemis, dė
dėms iš Amerikos laivakor
tę ir pinigų atsiuntus, iške
liavo į Ameriką. Išlipus jam 
iš laivo Amerikos gydytojai 
atrado akų ligą (tarch) ir 
pinigų stoką. Vaikiną grą
žino namon. Kaipo neturin
tis pasporto buvo jis Prūsų 
sienoje suimtas ir pusiau- 
žiemij visai ligonis savo val
sčiui atiduotas. Namie, ke
lioms sąvaitėms praslinkus, 
mirė. Ką kentėjo vargšas, 
jau nebepasakys mums.

Šiemet Užugujo sod. Va
doklių par. Nemanio Pet. 25 
metų, iš ketvirdubio žemės, 
pabėgęs nuo kareivijos pen
ki metai atgal, grįžo tėvy
nėn. Liepojaus policijos ir 
kelėjimo valdyba, neradus 
pasporto, per tris sąvaitės 
pargrąžino ji sergantį, sa
vame mėšle sumirkusį, dvo
kiantį, sušalusį, maž kalban
tį ir sumuštą į sava jį vals
čių, Ramygalą. Sausio 10 d. 
motina parsigabeno jį į na
mus, kur į antrą dieną ir mi
rė.

Turinčius pasportą nuo 
savo valsčiaus, nuo guber
natoriaus, nuo rusų konsu
lio Amerikoje—rusų vyriau
sybė nesuiminėja, o suim- 
tiemsiems sunku. Per tai li
goniams, ypač žiemą, nerei
kėtų drįst keltis per rusų šie 
ną. Taip-pat su laiku Lie
tuvos šviesuomenei reikėtų 
išleisti tikrus vadovėlius ke
liaujantiems į Ameriką ir 
atgal.

Į Rymą keliaujantiems 
rodomas kelias; keliaujan- 
tiems-gi į Ameriką lietu
viams, kurie tūkstančius ru
blių neša tėvynėn, —nėra 
rodos nė menko vadovėlio 
kelionei pasiimti.

J. Šliogeris.

VILNIUS. Vėl užmuši
mas inteligentų tarpe. Vas. 
15 šv. Jurgio viešbutije į 
kambarį, kuriame buvo ap
sigyvenęs grovas Veldema- 
ras Tiškevičius su savo žmo
na, iė’o 23 metu mergina A- 
Iena Narbutaitė ir du syk 
šovė iš brauningo į Tiškevi
čių.

Gr. Tiškevičius, 35 m., ve
dęs inžinierio Kerbedzio du
kterį. Narbutaitė Lydos p. 
dvarininkė ir Krokavos Ba- 
raneckio kursų klausytoja. 
Iš pirmo karto nepataikius, 
Narbutaitė antru šuviu per
šovė gr. T. plaučius. Tišk. 
tiek da turėjęs sveikatos iš 
N-tės brauningą atimti.

Gydytojai randa T. gyvy
bę pavojuje. N-tė suimta.

VILNIUS. Išeivių globo
jimo Dr-ja (Oranžerijos ga 
tvė No. 6.) be jokio atlygini
mo duoda paaiškinimus 
tiems darbininkams, kurie 
nori važiuot į Prusus uždar
biauti, ypač tokiems, kurie 
važiuoja ten pasipelnyti va
sarą laukų darbo laike. Taip 
pat duodama ten be jokio at
lyginimo parodymai ir paai
škinimai keliaujantiems į 
Ameriką (Suv. Valst., Bra
ziliją, Argentiną ir Kana
dą). Be to, Draugija turi 
gydytoją, kuris važiuojan
čius už 30 kapeikų apžiūri 
ir patarimus duoda. Dr-ja 
pati smulkiai apskaito no
rintiems, kiek keliauninkas 
turės už geležinkelį užsimo

kėti važiuodamas, kiek jura 
plaukdamas; ji padeda ke- 

i h’auninkams įgyti laivakor
tes, kokių tik kas norėtų 

i garlaivių, apsaugoja keliau
ninkus nuo apgavysčių ir 
nuo slaptų agentų išnaudo
jimo. Todėl patariame kie
kvienam, kuris tik pasiry
žęs važiuoti, pirmiau susi
rašyti su čia minima Dr-ja. 
Rašant, reikia tik įdėt 7 k. 
markę atsakymui. Dr-ja 

j suteikia reikalaujantiems 
visokių išeivių globojančių 
užsienije dr-jų atrašus. Mo- 

' terims duodamas moterų 
prieglaudos atrašas.

Politikos bylos. Vasario 
mėn. Vilniaus teismo rūmai 
nagrinėjo šias politikos by- 

| las:
1) Prisiekusio advokato 

1 padėjėjo Vacį. Šumanskio
už prigulėjimą prie P. P. S. 
revoliucijos skyriaus; byla 
turėjo būt nagrinėjama 16 
vasario.

2) Tą pat dieną buvo tei
siama Emilija Venslavskie- 
nė už knygutės ”Moterims- 
sodietėms patarimas” išlei
dimą.

3) Vas. 17 Sijonistų laik- 
i raščio ”Ha’olam” redak
toriaus A. Drujanovo, už kė
limą žydų prieš krikščionis.

4) Vas. 18 Alfonso Avižo
nio iš Ežerėnų pav. už pri- 

i kalbinėjimą naujokų neiti 
siekti.

5) Vas. 20 Davido Sviens- 
kio ir studento Judo R-ubin- 
šteino už prigulėjimą prie 

I ”Bundo.”
6) Vas. 22 kunigų—Sper- 

skio ir Savicko ir draug val
stiečio Lichvaravičiaus.

7) Vas. 23 ”Gonco Godz.” 
atsakomosios redaktorės A- 
lenos Kupstaitės už atspau- 

i sdinimą straipsnio apie 
Suomių protestus.

8) Tą pat dieną ”Gazety 2 
grosze” redaktoriaus kun. 
Šilkevičiaus.

ŠIAULIAI. Naujas lietu
vių laikraštis. ”S. Z. T.” 
skelbia, kad šiomis dienomis 
pasirodys Šiauliuose naujas 

: laikraštis „Šiaulių Balsas.” 
! I eidėju esąs Janavičia, o at- 
! rakančiu redaktorium —ad- 
! -nka^o padėiėjas Bugališ- 
I -"'S. Iš pradžių laikraštis ei- 
\ Jąs vieną sykį i sąvaitę, o 
-’skui žadąs virsti dienra- 

Laikraščio programa 
10 T turinti visus didžiųjų 

i a-kraščiu skvrius.
i

Kušlaikiai (Papilės v.). 17 
vas. pas mus pasirodė: pem
pės, vyturiai ir špokai. Snie
go laukuose mažai beliko 
oras šiltas. Alb. Ged.

Pavėrkšnių žemesnėji že
mės mokykla (Ras. pav.) 
gavusi iš valdžios nemažą 
pašalpą savo gyvavimui, be 
to da 10.000 rb. mokiniams 

' bendrabučio pastatymui, ke- 
Jtina nuo rudens persikeisti 
į 4 klesę mokyklą su įžengia
ma klesa. Mokiniai baigę 
Pavėrkšnių mokyklą bus 
priimami į vidurinę žem. uk. 
mokyklą Dotnavoje. Rei
kės tik konkurso kvotimus 
laikyti, jei atsiras per daug 

į norinčių į šitą mokyklą įsto
ji.

Kunigaikštienės Ogins
kienės ir daktaro Fišerio čia 
yra stipendijos įkurtos mo- 
kiniams-beturčiams.I

Skapiškis (Ežerėnų p.). 
|”S. Z. T.” No. 51 korespon
dentas rašo apie tai, jog čia 
nors esama dviejų mokyklų, 
bet abejose tiek vaikų, kad 
nežinia, kur juos dėti. Ypač 
daug mergaičių skverbiasi 
čia į mokyklas. Būtinai rei

kalinga čia daugiau mokslo 
įstaigų, bet nėra čia žmo
gaus, kuris pasirūpintų lei
dimą išgauti ir reikalingas 
lėšas trobos pastatymui su
rasti. Tuo tarpu šalę baž
nyčios riogso čia tuščias di- 
džiausiš diejų gyvenimų bu
vusio vienuolyno muro na
mas. Valdžia jį nuo katali
kų atėmusi ir taip palikusi. 
Dabar nebent sušalę paukš
čiai slapstosi jo pastogėse.

, Butų galima, geriems no
rams esant, puikiausią mo
kyklą čia įsteigti!

Kalinių vienos dienos są
rašas. Vyriausioji kalėjimų 

i valdyba įsakė 1912 m. balan- 
i džio 1 d. ir 1913 m. sausio 1 
d., rugpiučio 1 d. surašyti 
visus kalinius vistiek, kur 
jie kalėtų.

švietimo ministerio leista 
ir moterų-mokytojų, tar
naujančiųjų valdiškose 
mokslo įstaigose, vaikams 
naudotis mokslu valdiškose 
mokyklose dykai, lygiai 
taip, kaip ir vyrų mokytojų 
saikams.

Valdžios pašalpa kovai su 
džiova. Vidurinių reikalų 
ministeris Makarovas įneše 
5 dumon sumanymą sušelpti 
Rusijos sąjungą kovos su 
džiova — 25000 rubl.

Upės pakilo. Nemunas, 
Neris dabar labai pakilo, o 
ypač Dubisa, pro kurią ir 
pervažiuoti negalima: tarp 
Reseinių ir Kauno iš tos 
priežasties visai pertrauk
tas susinešimas.

L. Pašalpinės D-tės narinės 
mokesties iš Passaic, N. J., 
per P. Sakalauską $4.20; 
nuo draugystes aukų iš 
Courtney, Pa., per Bandžiu
sį $10.00; nuo aukų rinkėjų 
komiteto iš Binghamton, N. 
Y., per St. Jasiulionį $5.30; 
nuo šv. Jurgio d-tės iš Nor- 
wood, Mass., narinės mokes
ties $5.20, aukų, $1.62 per J. 
Pežą; per T. Danilevičią iš 
Benld, III. šios aukos: Liet. 
Neprigulmingas Kliubas 
$5.00; D. L. K. Vitauto 
D-tė $501; smulkių aukų 
$1.65; nuo D-tės Liet. Sūnų 
iš Plymouth, Pa., per J. Ku
nigėlį $5.00; suaukauta per 
šv. Petro ir Povilo susirinki
mą iš Westville, III, per Vit- 
ką $12.20; narinės mokesties 
nuo D. L. K. Algirdo iš Jer- 
sey, N. J. per Budrevičių 
$25.00.
L. I. Š. K. N. Y. Prieplaukos 
fin. raštininkas

J. Jukelis.
Pasarga: Seniaus surink

tos aukos pakvituotos „Vie
nybėj Lietuvninkų.”

I

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ 
i DRAUGIJOS REIKALAI.

ATSKAITA.
Aukos imigrantų šelpi

mui New Yorko prieplaukoj 
ir narių metinė mokestis: 
Per Al. Žalpis iš Omaha, 
Neb., $4.50; nuo L. Sūnų 

j Dr-stės iš Waterbury, Conn. 
per S. Mikulskį $28.21; nuo 
L. Ukėsų Dr-stės iš Dės 

| Moines, Iowa per J. H. 
Alikonį $5.00; nuo Šv. 

i Juozapo Dr-stės iš Bing- 
hamton, N. Y. per S. Jasi- 

, lionis $6.71; nuo baliaus ir 
j suaukauta iš Brockton, 
Mass. $23.85; suaukauta iš 
Naugatuck, Conn. $9.54; 
nuo S. L. A. 251 kuopos iš 
Chicago, III. per A. Masgarį 
$1.00; nuo S. L. A. 7 kp. iš 
Pittston, Pa., per J. S. Vaš- 
kevičią $5.50; nuo S. L. A. 
74 kuopos iš So. Chicago, 
Ilk, per S. Kvietkauską 
$5.25; nuo Lietuviško Ne- 
prigulmingo Kliubo iš Du 
Bois, Pa., per A. Mikelionį 
$11.00; nuo D. L. K. Gede- 
mino draugystės iš Rhone, 
Pa., per Kanapką $2.55; nuo 
L. U. P. K. narinės mokes- 
ties iš New York, N. Y., per 
J. Vitkauską $21.00; nuo 
D-stės D. L. K. Gedemino iš 
Harlshorne, Okla, per N. 
Vengrinauską $2.70; nuo 
L. U. D-tės iš Boston, Mass. 

| per J. P. Tuinilą $10.00; nuo

GERA PROG A
Cambridge’čiaus lietuviams, kurie no
rite pirkti namus. Aš turiu labai pui
kų namelį dėl dviejų šeimynų su labai 
puikiu sodeliu ir ant puikios gatvės, 
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 Watertor.°, 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 prirū
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. BABILIŲ,
Ofisas: 873 Cambridge st., 

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

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

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 d., į Liepojų 11 dienų. 
$33.00 III klesa $35.00 

$48.00 II klesa $50.0r
$65.00 I klesa $75.00

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

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

1
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Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KR1AUCZIUS
EAST CAMBRIDGE

Siuvu visokius 

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

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

Darbą gvarantuoju.
Iš toliau įvažiavusiems apmokam kelionės 

lėšas tik ne viršaus SI. 00.

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

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, 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 

Pasilieku gero velijančiu
JURGIS STANAITIS 

453 Broadway So. Boston, Mass

Profesorius medicinos

Liatuviszkas D-ras M. Ziselman
7 Pariueuter St
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J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVŲ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, 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 VVashington st., 
BOSTON,...................MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud. D’avalga ir 

F. S. Šimanckis.

Mošų Spaudos Darbaiorderius pai-

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

1613 S. Halsted st., Chicago

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivestų kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:

P O Box 3232Boston, Mass. nai nusipirkti.

1912 METAMS, sutaisy
tas J. Ilgaudo, jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas visuo
se knygynuose, o taipgi ir 
"Keleivio” Redakcijoj. Kai
na 25 c. Kalendorius pa
puoštas gražioms iliustraci
joms, turinys naudingas ir 
vertėtų jį kiekvienai šeimy-A. ZVINGILAS

dus, 
t us.

-Sis
i

I ž’aikome visokius Laikrodžius. Laikrodėlins, Dei- 
montus, Slinhinius’žiedus. Britvas. Perdirbame pa
veikslus iš mažų ant didelių ant audimo. Darome Ka
lendorius Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
tūrą. Išsiunčiant pinigus, parduodam Laivakortes ir 
Geležinkelio Tikietus. Jei norit būt turtingais, nusi- 
pirkit Sekretuos Kvortas. Taipgi apmainome senus 
Laikrodėlius ant nauju. Sutaisome Laikrodžius, Žie-

I.aikrodelius. Lencingelius ir visokius auksinius ir metalinius daik- 
l žlaikome keliaujančius agentus ir pareikalavus pristatom į namus. 

LITHUANIAN JEVVELRY CO.
28 Main st-,Room204, Brockton, Mass.

i
i
i

Puiky, naujausios 
mados

SIUTĄ
Jeigu užsisakysi t da

bar pavasainį ploščių 
tad‘$25.00 vertės, pa
siuvame už | 5

Tikras^ jūsų brolis 
lietuvys

I

?r.
22‘J Broadway 

S0. BOSTON.
ir

24 Ames st., 
Montello,

Mass ■



KELEIVIS

aš galiu išmokyti ir 
biznio reikalus, kaip

8

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Adresas

pač amerikiečiai, tie eina 
dirbti.

Pereitą panedėlį, 1 bal. 
streikieriai buvo surengę 3 
parodas. Čia vėl priėjo prie 
susirėmimo su policija, kuri 
areštavo vieną lietuvį ir tris 
lenkas. Lietuvis, M. Polas- 
kis vardu, likos nubaustas 
ant $50, o lenkai — vienas 
ant $45, kitas ant $30, o tre-1 
čias, K. Kliucznik, ant 40 
dienų kalėjiman.

Rhode Island valstijoj vi
sos audinyčios pakėlė darbi
ninkų algas ant 10 nuošim
čių. Connecticut’e, Vermon- 
t’e ir New Hampshire pada
rė tą patį. Tokiu budu apie 
200,000 audėjų be jokio 
streiko gavo daugiau algos. 
Tai padarė Lawrence strei
kas. Socijalistai neapsiriko 
sakydami savo prakalbose: 
”Lawrence’o streiko laimė
jimas bus laimėjimu ir ki
tiems.” Ir tas jau išsipildo. 
Riaušės lietuvių parapijoj.

New Haven, Conn. — Lie
tuvių parapija čionai skilo į 
dvi dali: Neprigulmingus 
ir Romos katalikus. Šiomis ■ 
dienomis buvo susirinkimas, 
kur norėta išsirinkti sau ku
nigą. Vieni norėjo nepri- 
gulmingo, kiti Romos išti
kimo tarno. Salėj kilo toks 
triukšmas, kad buvęs tenai 
policistas užtelefonavo į 
nuovadą, kad prisiųstų jam 
pagelbą. Atvažiavo su ve
žimu 7 policistai. Tuo tar
pu buvęs tenai policistas su
sirėmė su viena parapijon- 
ka, kuri daugiausiai kėlė 
triukšmą ir kirto policistui 
per ausį, kada tas norėjo ią 
sustabdyt. Taip bent pasa
koja policistas. Vardas tos 
moteriškės, kaiu paduoda 
angliški laikraščiai, yra L. 
Kalner. Taigi, atvažiavus 
daugiau policijos, ponia Kal- 
ner likos areštuota ir salėj 
padaryta tvarka.

Teisme ponia Kalner sa
kė, kad pirma policistas ją 
užgavęs ir ji nuldama ant 
alaus bačkų, kurių ten bu
vo 7, susižeidė sau nugarą, 
tuomet ji davus policistui 
per žandą. Teisėjas Tyner 
liepė poniai Kalner užmokėt 
$3 baudos ir lėšas. Ant to ir 
užsibaigė.

Plėšikai neima nešvarių 
pinigų.

Brockton, Mass. — Bijo
dami, kad nešvarus pinigai 
nebūtų užkrėsti kokiomis 
bakterijomis, plėšikai iš Ga- 
barino ”bolinės” išnešė tik27 
dolerius, kurie buvo nauji ir 
švarus, o $20, kurie buvo su
nešioti ir išrodė labai purvi
ni, paliko stalčiuje.

Matvt btfvo kokie hvgi- 
jenos žinovai.

' v

Vietines Žinios
Ant Massachusetts avė., 

Cambridge’uje, pereitą pa- 
nedėlį susimušė du strytka- 
riai. Septyni žmonės liko 
sužeisti. Tame tarpe mo- 
tormanas ir konduktorius.

nojo T. Lovve’ui bausmę. 
Lowe buvo pasmerktas vi
sam amžiui ir 28 metus jau 
išsėdėjo Charlestowno ka
lėjime. Jis yra jau 60 metų 
amžiaus ir visiškai ant svei
katos jau nupuolęs. Fossas 
jo pasigailėjo. ”Eik, sako, 
dovanoju tau bausmę. Lais
vas esi.” Bet Lowe jau neno
rėjo laisvės. Ji jam daugiau 

-nereikalinga. Sveikatos jis 
neturi, pažįstamų jau netu
ri; vieni jau išmirė, kiti už
miršo. Dirbt jis negali. 
Kurgi jam eit ir kas veikt iš
ėjus n t laisvės? Sveikatos 
nėra ir pinigų nėra — kaip 
gyventi? Geraširdis Fossas 
neatsiminė apie tai. Jam 
rodėsi, kad jis daro didelę 
malonę tam seneliui. Bet 
Lowe tos malonės nepriėmė 
ir pasiliko kalėjime, kol nie
kas nepasirūpins apie jo už
laikymą išėjus ant laisvės.

Ant Huron avė., netoli nuo 
Bostono, 1 balandžio susi
mušė du strvtkariai. 12 
žmonių buvo sužeista, neku- 
rie gana sunkiai.

Pereitos subatos naktį ant 
šeštos gatvės, po No. 433. 
So. Bostone, parėjęs namo 
girtas Daniel J. Donovan 
nudurė 17 metų savo dukte
rį Eleną. Donovan tuojaus 
likos areštuotas. Užumšto- 
sios motina ir trįs jaunes
nės seseris nuėjo pas teisėją 
Falloną ašaras bedamos ir 
pradėjo prašyti, kad jis jų 
tėvą paliuosuotų, nes jis ne
tyčia užmušęs savo dukterį, 
bet nėr nelaimę. Ir teisėjas 
liepė Donovanui eiti namo.

Trįs jauni vaikėzai susi
tarė plėšti So. Bostono krau
tuves. Bet vienas iš jų, 
Coleman Walsh. ėmė ir išda
vė policijai savo draugus. 
Policija areštavo pereitoj 
subatoj visus tris.

Vaikėzai buvo pasivogė iš 
vieno pieniaus pundą raktų 
ir su tais raktais ketino iš
plėšti visas krautuves. į ku
rias tas pienius pristato pie
ną.

REFERATAS.
Ateinančioj nedėlioj, 7 ba

landžio, Socijalistų svetai
nėj, no No. 376 Broad- 
wav, St. Michelsonas skai
tys referatą ”Religiios logi
ka.” Po to bus naujos soci- 
jalistu vėliavos inauguraci- 
ia. įžanga visiems dykai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

PARSIDUODA.
Kostumeriškas kraučių biznis, ge

rai išdirbtas ir seniai tarp lietuvių ir 
lenkų įsigyvenęs. Įtaisytas paran
kiai. Lietuvių aplinkui randasi į 2, 
000, o lenkų — Į 3000, o tik vienas 
lietuvys kriaučius. Pavasarij labai 
gerai pirkti, nes daug darbo. Jei kas 
kirpti nemokėtų 
nurodysiu visus 
geriau jį vesti.

Dėl platesnių
"Keleivio” redakciją.

žinių, kreipkitės į
[J. B.]

BUK MANDAGUS!
nusipirk

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

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

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

A. SUDYMT [14]
328 E. st., 3 fl., So. Boston, Mass.

Gera proga lietuviams!
Parsiduoda angentura ir krau- 

j tuvė: Tabaka, Cigarų, Knygų, 
' Popierų, Grosernė ir šiaip visokią 
j mažmožių. Biznis išdirbtas tarpe 
• lietuvių. Butų geistina, kad tektų 
Į lietuviui. Priežastis pardavimo, kad 
! savininkas užsiima didesniu bizniu, 
i Kreipkitės šiuo adresu:

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

Parsiduoda.
Bučernė ir Grosernė.

Geroj, lietuviais ir lenkais apgyven- 
toj vietoj. Biznis eina gerai. Par
siduoda už pigę prekę, nes savinin
kas užsideda kitą biznį. Platesnias 
žinias klauskit ant šio adreso:

WM. KIŠKIS,
3 Wall st., Boston,

[14] 
Mass-

a-

j-

IFarmos! Farmos!
LIETUVIU KOLONIJA MICHIGAN 
VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę 105 
lietuviai farmeriai farmas, Mason 
pielinkėj turiu ant pardavimo

GYVENAMU FARMŲ 
su budinkais, sodais ir kai-kuriais
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.

i

; Aukos dėl Įstaigiir.o 60-tos L. S. S. 
vėliavos.

Aukavo šios ypatos: J. P. Rauli- 
. naitis, J. G. Gegužis po $3.00; 71 L.
S. S. kuopa iš Cambridge $3.00; P. 

i Ketvirtis $2.00; J. Pašakarnis, J. Ta- 
Į menas, J. Tunila, S. Vilaišis, V. A. Za- 
I pereckas, Z. Burdeckis, P. čekanaus- 
l kas, J. Mathus, M. Balilionis, S.
Bardzeviče ir R. Pernickas po $1.00;
T. Kibilda, K. Vidugiris, K. Jurgeliu- 
nas, P. Tamošiūnas, A. Dalinkevičia,

; A. Gumauskas, V. Kalanta, J. Valiu- 
konis, C. Granes, R. Mickevičia, F. J. 
Bagočius ir V. Paukštys po 50 c.; A. 
Vadapolas 35c.; D. Galinis, J. Kume
čius, J. Bagdonas, J. Styra, P. Mat- 

j -hus, V. Žilaitis, J. čivinskas, V. Sta- 
| nislovaitis, J. Bukantis, K. Bačiunas, 
| M. Zizas, C. Roman, A. Naveckas, J.
Greniškis, J. J. Šunskis, J. Januso, J. 
Stelmokas. K. Talžiunas, A. Niukas, 
P. Vartavičia, J. Vaitkus, S. Tuinila, 
J. Mickevičia, J. Lekavičia, M. Matu- 
zevičia, J. Niukas, F. Ramanauskas, 
W. Kroli, M. Klimas, P. Vadluga, J. Į 
Klimas, Em. Kondrošaitė ir Antani
na Daukantaitė po 25c.; A. Wezberg 

| 20c.; K. Savickas, A. Laikauskas, V.
Uždavinis ir P. Klimas po 15c.; A. 
Raulinaitis, M. K., O. Raulinaičiutė, 
J. Tacevičia — po 10c.; V. Kaunas ir 
Pacevičia po 5c.; per D. L. K. Vitauto 
susirinkimą surinkta $3.61; viso labo 
$41.01. Už vėliavą užmokėta $40.00.

1 Kuopos ižde pasiliko $1.01.
Varde kuopos visiems aukavusiems 

tariame širdingą ačiū.
P. Ketvirtis, 
V. Paukštys.

Kožnas vyras be atiuėlioinia tur pareikalauti vieną, iš t 
buklingu kuygu. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per inierą, katrie pareidava uamo vielai ir 
katrie pervirš uavė sau vaiię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prasto! 
sava sveikata — v/rai, katrie negatė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir ęnergiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knvga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoiniss spėkų, Ižnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sZkios, Naftinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Lžsiveržimas 
šlapinamoje kainlo. Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelta tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive

dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gyaulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk sen
iena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI

Daug nerūpestinga gyditoju prispirs ■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■ 
5 Or-JOS. USTER & C0. L 601,208 H. Filth Chieago. ItL ■

-r Hara ta Ha imatinirai rra ■ GOTONIAš esu užinteresuotas )usu pasnihnimui dykai siun- 
ĮT uara ta. oe ypatingai pa,- _ stos įByeos įr norėčiau, jog jius išsiustument man vieną ■

rcikalavima sergančia. a tuo knygų. ■
Męs tą niekados ne darome.

Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavarde............................   — B
Jius nebusite niekados pa- 

reisą. Siusk sava 
adresa šendena.

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 knvgą

”MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 c.

Reikalavimus ir pinigus adresuokite 
taip :

J. STROPUS,
30 Broadv.ay, S. BOSTON, MASS.

FARMOS.
New Yorko lietuviškoj kolionijoj 

yra da daug neišparduotų farmų, ku
rios parsiduoda už prieinamą prekę: 

' 86 akra už $2,100, 99 ak. už $1000, 
100 ak už $2000, 135 ak už $2000 ir 
daugelis pigesnių ir brangesnių.
Daug lietuvių jau čia nusipirko. Prie | 
kiekvienos farmos yra reikalingi bu

činiu klauskite 
[15] 

Poohille. N. Y. 
markę dėl atsa-

i
dinkai. Platesnių 
pas:
GEORGE KLEEK,

Reikia Įdėt už 2 c. 
kymo.

Puikiausias Lietuviškas
SAL1UNAS ir RESTORACUA

karia pas mn« atsilankys.
T- >:.< tau ■ ‘•ys.

\: j> .yna.' mus‘rardžiaus,, 
ibisT'a’ tš Turkijos. C’-r::-.jj,: 

a VudescodtCo. 
3o4 Broadway ir 259 D. St.. 

Sonth Bostoc. Mass.

* a 
SN

r-

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

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

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

Rev. V. Dembskis,
1419 N. Main Avė.. Scranton, Pa.

75c.
10c.
10c.
10c.

15c. 
25c.

S 1.00 
$1.25 
gauti 

išleis-

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chieago, III. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

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

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

i

TELEPHONE: Fokt Hii.l 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Excliange Pldg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kukių nors prižasčių ne 

butų parankų ateit pa. mane, tad ga
lite pasikalbėti per.

R. Vasiliauską
C

28 W. Broadway So. Boston. Mass. j

Gubernatorius Foss jau 
ne sykį atsižymėjo, kaipo 
žmogus geros širdies. Jis ir 
nats prieš rinkimus girėsi,. 
kad jam labai rupi žmonių! 
gerbūvis. Kada išsiaiškino, j 
jog D. Foss’o geležinėse dirb
tuvėse nežmoniškai išnaudo
jamos moteris, jis labai tai 
apgailestavo, kad jis to ne
žinojęs, jog pas jį moterų 
dirbama sunkiausi darbai. 
Kada Lawrence'o audėjai 
sustreikavo, jis ir jų neuž
miršo... Jis nusiuntė jiems 
miliciją.

Labai geras žmogus tas' 
ponas Foss. Prie to, jis de
mokratas ir geras katali
kas. E. KARKLIN,

Pereitoj sąvaitėj jis dova- ‘ P. o. Box 192, Wrentham, Mass.

PARSIDUODA NAMAS.
Gražus namas su 5 kambariais ir 

sodu su 12 vaisingais medžais, tvartas 
karvėms ir vištoms, 2 minutos nuo ka
ro, parsiduoda už pigią kainą. Kreip
kitės pas [13]

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo.ant 
20 metų auksuotas, 
su i rašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skii ; n ; > v j alin

gai geležinkeliu važiuojantiems zmo- 
i t.ėias, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. ..Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pas.uiyjimas. Męs išsių
sime ši laikrodėli ant kiekvieno ad
resu už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmoketumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
)(:t> Atb<-na< utn Blg., CHICAGO, ILL.

LIETUVIO KRAUTUVĖ.

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chieago, III.

ADMINISTRACIJA:
, Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th PI., Chieago, III. 
j Pirms. pagelb. Karolis škadauskas, 

1504 S. 49-th avė., Cicero, III.
Protokolų rašt. J. Šyker,

5047 W. 32-nd st., Cicero, BĮ. 
Fin. Rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble st., Chieago, UI. 
Kasierius Lud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chieago, III. 
Ligonių užveiz. Pet. Steponaitis,

1830 Canalport avė., Chieago, III.
DRAUGAI!

PLATINKIT ”KELEIVĮ!”

Visokius spaudos darbus 
“Kel.” spaustuvėj padaro 
gražiai už prieinamą prekę. 
Todėl reikale kreipkitės pas 
mus. Administracija.

Užlaiko geriausi

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st. So. Boston.

SPUOGAI.
dedervinės, parkai, dėmės ir visi 
kūno ir veido negražumai pražū
va ant visados nuo ”Aknol” plei- 
sterių. Yra tai vaistas, kuris iš 
lauko išvalo kraują, o visi negra
žumai nuo nešvaraus kraujo juk 
ir paeina. Musų pleisterių ne
galima lyginti prie mosčių, ką 
tik tarpu pagelbsti. ”Aknol” pa- 
liuosuos tave nuo biaurių spuogų 
ant viso amžiaus. Galim prista
tyt tūkstančius padėkavonių nuo 
savo kostumerių. Bet to neuž
tenka. Apie ”Aknol” gerumą 
pats persitikrink. Jei nepatiks, 
sugrąžinsim pinigus iki cento. 
Taigi, kam rodytis žmonėms su 
biauriu veidu? Kam turėti ne
smagumą ? Kam būti ant pa
juokos? Atsiųsk $1.50 ir tuoj 
nusiųsim tau 100 "Aknol” plest- 
relių, t. y. tiek, kiek reikia krau
jo apvalymui. Nelauk iki ryto
jui. Įdėk įlaišką $1.50 ir tuoj nu
nešk ant pačtos užregistruoti. 
Užadresuok aiškiai: [17]
”AKNOL REMEDY CO.”

330 E. 15 st., New York, N. Y.

III.

111.

Lietuvių^ Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ill. 

VALDYBA: 
Prezidentas K. Raulinaitis, 

3211 Union st., Chieago, 
Prot. raštininkas K. Mikolaitis, 

930 — 33-rd st Chieago, 
Fin raštininkas B. Guos,

837 — W. 34-th pi., Chieago, 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Auburn Avė., Chieago, III. 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3229 S. Halsted st., Chieago. III.
Susirinkimai atsibuna khs paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No 
3301 Auburn Avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

Lietuviy Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium P. 
Montvila, 124— N. 4-th st., Brooklyn, 
N. Y.
S.

s.
p.

J.

v.

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

Žaliauskas pagelbininkas,
243 Bedford avė., Brooklyn, N. Y. 

Montvila, prot. sekr.
124 N. 4-th st., Brooklyn, N. Y. 

Jukelis, fin. sekr.
307 W. 30-th st., New York, N. Y. 

J. Daunora, (aptiekorius) iždinin.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.-

TeL: Main 3307.
Gyvenimo TeL: Miiton 913—3. r'.*

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
IAtlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai
ALEXANDER ROSE

294 Washington st., Room 330, 
. BOSTON, MASS.

Ukė-

Į DYKAI!

*

Pas mane galima gauti naujausios 
mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
KaiisKų instru
mentų. Gerų brit- 
• v. u r kuo j amų 
mašinukių, albu

mų fotografijoms,
maldų knygų, popierų

Pirkite už $6.00 vertės 
musų žinomos tabakos 

dėl cigaretų ir išsirinki t sau ^ovaną 
iš sekančių daiktų: Naujausias im- 
portvotąs^Fonografas. su didelia ni
keliuota dūda, kuris grajina aiškiai 
visokias muzikes ir dainas. Kiekvie
nas gali turėt koncertą savo name.
2. Geriausias Armonikas, vokiško iš
dirbinio. su notom ir nurodv’mais.
3. Puikus stalavas laikrodis, su mir
zike, kiekvieną kartą grajina 10 minutų. 
snoti laikrodėliai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai. 6 videlciai, 
6 dideli šaukštai. 6 maži, 1 peilis sviestui ir šaukštukas cukrui.

isteriškų ir 
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertai.-: 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 ji rasite daugybę nau
dingi) daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

4. Vyriški arba moteriški paauk-

Už musų dovana vien norime kad pacarsintumėt musų firma tarp jūsų 
pažįstamų. Atsiųsk mums ant rankos 50 c. markėms, o męs jums "prisiusime 
40 skrynučių tabako 4 gatunkų už $6 ir jūsų išrinktą dovaną. Likusius $2.50 
užmokėsit gavę tovorą. Jeigu tavoras nepatiks, galite jo neimt.

Engiish-Asiatic Tabacco Co., Dept. K. Z. 115 L 71h st„ New York, N.Y.




