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Smarkus vagįs.

Rostove prie Dono, Rusi
joj, 3 bal. įvyko baisi žmog
žudystė. Apsimaskavę plė
šikai įėjo į didžiąją Rostovo 
prie Dono valgyklą, per pat 
pietus, nušovė savininką, 
kasierių ir du tarnu, išvogė 
pinigus iš stalčių ir spintų, 
iškrėtė kišenius gerokam 
svečių buriui, laimingai pa
sislėpė. iKek iš viso pinigų 
išnešė, nėra tikros žinios. 
Plėšikai savo pienus buvo 
taip gerai sutaisę, kad įsiver
žė su tokiu greitumu, jog 
niekas negalėjo pakelt triu
kšmo. 3 plėšikai užpuolė ant 
savininko ir darbininkų, ki
ti tris sukoniandavo publiką 
pakelt rankas augštvn, o ki-, 
ti iškrėtė jų kišenius ir sau
gojo, kad neateitų policija. 
Tarnai liko nušauti, kada 
jiedu bėgo į virtuvę.
Protestas prieš Juščinskio 

bylą.
Kaip jau buvo rašyta, 

1911 m. kovo 12 d. Kijeve bu
vo užmuštas vaikinas And
rius Juščinskas. Kas užmu
šė?—tikrai nesusekta. Pas
kui po kiek laiko tapo suim
tas žvdas Beilis, įtariamasZ C

Juščinskio užmušime. Pik
tos valios žmonės ir visoki 
politiški šantažistai tuojjau 

paleido paskalą, buk Juščin- 
skį užmušę žydai, ir buk tai 
tam, kad jiems jų tikėjimiš- 
koms apeigoms reikalingas 
žmonių kraujas. Neužilgo 
turės būti Beilio teismas. 
Kaip nuteis — nežinia,'bet 
apsišvietusios visuomenės 
nuomonė tokia,v kad jeigu 
Juščinskį ir ištikrųjų užmu
šė Beilis, bet jis užmušė ne 
dėl to, kad paimti jo kraują 
tikėjimiškoms žydų apei
goms ir kad abelnai žydai 
žmonių kraujo savo apei
goms neima. Toji byla pasi
darė garsi visame sviete. Ja 
pasipiktinę geriausi žmoni
jos atstovai, nes tame didelė 
neteisybė esanti. Štai šio
mis dienomis vokiečių laik- 
raš ruošė apskelbta įžv- * 
miausių Vokietijos, žmonių 
protestas prieš tą bylą. Po 
juo pasirašė daugybė profe
sorių, artistų, dailininkų, 
burmistrų, advokatų,, dakta
rų, kunigų, parlamento ats
tovų ir 1.1.

Priespaudos-

Perme muzulmanų labda
rių draugijoj padaryta kra
ta. Vienas suimtas. Jeka
terinburge pramonės tar
nautojų draugijoj padaryta 
krata ir suimta 16 žmonių. 
Kitą dieną juos visus palei
do. Lodziuje gubernatorius 
nepavelijo sustatyti preky- 
bos-pramonės parodos .Cher 
šone gubernatorius nubaudė 
”Golos Juga” 200 rublių už 
perspaudinimą pereitais me
tais straipsni_o iš ”Rieč/’ 
Chersono policmeisteris pri
sakė, kad užvažiuojamų na
mų savininkai būtinai reika
lautų iš atvažiavusiųjų vals
tiečių pasportų. Savininkai 
apskelbė streiką ir neileidžia 
nė vieno valstiečio į kiemą.
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1$ AMERIKOS.7lklinQ 10 l/l O II D 'krėtė £erok3 miesto dalį. LINI U v IU VldU Iii ^anoma> kad bomba buvo 
padėta streikavusių apie du 
mėnesiai šauferių, kad at
keršyt už streiklaužiavimą.

’Męsijašius” nusižudė.

Londonas, 12 bal. — Kuni
gas Samuel Henry, kuris 
vadindavosi ”mesijošium” ir 
26 vasario šaudė iš revolve
rio į parlamento lubas, liko 
atrastas pusgyvis savo lovoj 
su dviem kulkom galvoj. Ša
lę jo gulėjo jo moteris su 
perplauta gerkle ir negyva.

Bomba Portugalijoj.
9 balandžio mesta bomba 

Portugalijos mieste Lisbone 
ir užmušta 5 vpatos, o sužei
sta 30. Bomba mesta į pa
rapijom] procesiją, kuri ar
tinosi prie didžiosios bažny
čios.

Karės užbaiga.
Iš Peterburgo praneša, 

kad Europos valstybės nuta
rusios padaryti galą karei 
tarp Italijos ir Turkijos Tri- 
polij. Pasiųsta Į Konstanti
nopoli Turkijos valdžiai iš
lygos.

Amerikos misijonieriams 
kliutįs.

Iš Persijos miesto Azar- 
baijan praneša 13 bal., kad 
ten kurdų kunigai iškeikę 
amerikonų misijas mieste 
Suj Bųlak. Kurdai pasi
priešino skambinim»ui var
pais ėmerikonų bažnyčiose 
ir iškėlimui amerikoniškos 
vėliavos- Turėjo įsimaišyt 
policija, kol padaryta tvar
ka.

Užsimušė orlaivininkas.
Už 125 mylių nuo Pary

žiaus; arti Bar le Duc nukri
to kariškas orlaivininkas 
M. Boncour ir ant vietos už
simušė. Jis nukrito girioj. 
Spėjama, kad nuo ruko ap- 

■ temo akiniai ir jis nematė, 
kad leidžiasi ant girios.
Sufragistės badu pasiliuo- 

savo.
Iš Londono praneša, kad 
daktarė T. Ede ir kitos ketu
rios sufragistės, kurios liko 
pasodintos Į kalėjimą už lan
gų daužymą, tapo paleistos 
iš Aylesbury kalėjimo, nes 
jos pradėjo badauti nuo 5 
balandžio ir tiek nusilpnėjo, 
kad kalėjimo valdyba atsi
sakė laikyti jas ilgiau, bijo
dama ligų ir mirties, v Ede 
sako, kad tūlos badaujančios 
sufragistės yra da laikomos 
kalėjime.'

Galvų kapojimas.
Iš Šanghai’jo praneša, kad 

Nankinge, Chinijoj, laike 
kareivių riaušių matėsi bai
si regykla. Keturi budeliai, 
apsiginklavę kalavijais, ka
pojo riaušininkams galvas 
kaip Kopūstus. Čėlos sukilė
lių rotos liko sušaudytos ir 
150 kareivių nukirstos gal
vos. Tokios baisenybės 
traukėsi kelias dienas. Val
džia ketina prisiųsti Į Nan- 
kingą naujus kareivius, nes 
esantieji baisiai įerzino pu
bliką.

Suokalbis-
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Chinijoj.
Iš Nankingo praneša, kad 

ten liko susektas suokalbis 
iš 20 žmonių, kurie tuoj a- 
reštuoti ir nukapotos jiems 
galvos. Spėjama, kad suo
kalbininkai buvo mandžų di
nastijos agentai, kurie pasi
ryžę yra nužudyti preziden
tą Yuan Ši Kai, ex-preziden- 
tą Sun Yat Šen, generolą Li 
Yuan Heng ir vice-preziden- 
tą.

Kareivių riaušės da vis 
nesibaigia. Nankinge buvo 
sukilę 1500 kareivių. Ap
skelbta kariškas stovis. Lai
ke riaušių užmušta 200 žmo
nių. Kanuolės pastatytos 
ant Porcellian kalno, kad 
numalšinti riaušininkus. 
Sukilusieji kareiviai apiplė
šė miestelį Tung Čow arti 
Pekino. Valdžios žinios 
skelbia, buk Japonija norin
ti atgaivint mandžų dinasti
ją ir tiesiai remianti sukilę-' 
liūs.

Melas apie popiežių.
Pereitą savaitę pasklydo 

gandas po visą pasaulį, buk 
popiežius pasimirė. Gandą 
paleido kokis ten Ispanijos 

' katalikiškai dvasiškis. Vie
ną dieną visuose dienraš
čiuose plačiai apskelbta apie 
popiežiaus ligą ir mirtį, o ki
tą dieną jau pranešta, kad j 
žinia yra melaginga. Popie
žius liepė ištirti, kokią tiesą 
turėjo anas dvasiškis paleis
ti melagingą gandą- Tas 
teisinosi, buk gavęs žinią,

Lisbon, 13 balandžio. — fcaį papa pasimirė, o popie- 
Siaurinėj Portugalijos.dalų |žjų vadinama ”papa,” todėl 
susektas liko suokalbis tarp;ir manęS; ka(j "šventas” tė- 
kariumenės viršininkų ir;vas pasimirė, o ištikro pasi- 
pašalinių žmonių, kurie yra ----- 
pasiryžę sugrąžinti monar
chiją. 7 kariumenės virši
ninkai ir 30 pašalinių žmo
nių' ir paprastų kareivių li
ko areštuota. Valdžia pa
siuntė daug šnipų ir daro 
viską, kad galutinai išnai
kinti monarchistų judėjimą.

Ekspliozija.
Lisbon, 13 balandžio. — 

Kelios dešimts žmonių žuvo 
laike ekspliozijos Viltareale. 
Nuo jos žuvo 12 namų.

Bomba.
Paryžiuje ant Lyon gat

vės sprogo bomba automo- 
bilivj ir sudraskė jį. Šau- 
feris ir keli kiti žmonės li
ko sužeisti. Sprogimas su-

nvne. Kaip turės jaustis ga
vę tokią žinią jų tėvai, gimė- 

įnės ir draugai?
”Titanic” buvo vienas iš 

didžiausių pasažierinių lai
vų pasaulije, neseniai da pa
statytas, ir tik pirmą sykį 
plaukė Amerikon.
Lowell’io strekas pasibaigė.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad 15 bafendžio jau ir 
Lowell'io audėjų streikas 
pasibaigė. Buvo susirinkę 
iš abie pusių atstovai; darb
daviai pakėlė algą ant 10 
nuošimčių, ant ko sutiko a- 
bidvi unijos, Industrial 
Workers of the World ir U- 
nited Textile Workers (pas
taroji priguli prie Ameri- 
can Federation of Labor).

Nors ne viskas laimėta, 
bet visgi po du kepalu duo
nos ant dienos laimėta.
Valparaiso studentų riaušės.

Valparaiso, Ind. — Čio- 
naitinio universiteto stu-1 
dentai pereitoj sąvaitėi su-i 
kėlė riaušes. Riaušių prie
žastimi buvo areštavimas 
kelių studentų už lošimą 
ant gatvės sviediniu. Riau
šėse dalvvavo 3,000 studen- 
tų. Daužyta langai, šaudy
ta iš revolverių ir ant galo 
sunaikinta vienam teatre 
rakandai, iš kur publika per- 
sigandus išsinešė, kada į- i 
puolę riaušininkai pakėlė 
triukšmą. Riaušės prasidė-i 
io 11 balandžio ir traukėsi»• 
iki 2 valandai ryto 12 balan
džio. Policija ir ugniagesiai 
buvo persilpni jas sustabdy
ti.

Valparaiso universitetas 
tarp lietuvių yra plačiai ži
nomas, nes tenai mokinasi 
daug ir lietuvių, kadangi te
nai galima įstoti ir be jokio 
mokslo. r

Iš popieros dirbs bonkas.

apginkluota milicija, vietoj 
dabartinių revolverių. Ma- 

i tyt, kongresas bijo, kad 
darbininkams sukilus, revol
veriais milicija kapitalą ne
labai apgins.

Mašinistai nutarė strei
kuoti-

New York. — Geležinke
lių mašinistų brolija nutarė 
išeiti ant streiko, jeigu kom
panijos nepakeltų jiems algų 
geruoju. Prie tos brolijos 
priguli 25,000 mašinistų, 
kurie valdo 50 geležinkelių.

Socijalistų partija turi 
133,083 narius.

Atskaita už kovo mėnesį 
parodo, kad anglų Socialist 
Party turi jau 133,083 pilnai 
užsimokėjusius narius. Per
nai kovo mėnesije narių bu
vo tik 83,930. Šįmet per vie
ną tik kovo mėnesį prie par
tijos prisidėjo 10,000 naujų 
narių.

Brooklyno rubsiuviai 
laimėjo.

Iš Broklyno, N. Y., mums 
praneša, kad 9 balandžio lie
tuvių rubsiuviai pabaigė 
streiką, kuris tęsėsi tenai 7 
savaites. Balandžio 10 d. iš 
ryto darbininkai jau grįžo į 
darbą kaipo pergalėtojai.

Sekančiam ”Keleivio” nu- 
merije bus apie tai plačiau 
aprašyta-

Išdinamitavo tilta.
Tarp EI Paso ir Jaurez x 

miestų, Meksikoj, ant Ria 
Grande upės nakčia likos iš- 
dinamituotas tiltas. Sako
ma, kad tai revoliucijonierių 
darbas.
So. Bostono rubsiuvys nomi

nuotas ant prezidento.
New York.—Socialist La- 

bor Party savo susivažiavi
me čia paskyrė kandidatu 
ant prezidento Arthurą E. 
Reimer’į, moteriškąjį rub- 
siuvį iš So. Bostono.
Minkštosios anglies strei

kas pasibaigė.
Indianapolis, Ind. — Apie

LcweII’o streikas.
Jau trįs savaitės praslin

ko kaip iškilo Lowell’ije 
streikas. Streikuoja iš viso 
apie vienuolikos įvairių tau
tų darbininkai. Iš viso strei- 

i kuoja 16,000 žmonių. Iš pra
džių vest streiką norėjo pa
imt American Federation of 
Labor ir be biskio lenkai bu
tų grįžę prie darbo, nes prie 
to pastūmėjo Goldman. Bet 
pribuvus Industrial Wor- 
kers of the World organiza- 
turiui Jos. Smith (lietuvis), 
streikas krypo į gerąją pu
sę. Darbininkai suprato 
reikalą, Goldmanas tapo | 
prašalintas iš lenkų susirin
kimo ir visi streikuojantieji 
prisidėjo prie I. W. W- Da
bar streikas eina Į gerąją 
pusę. Kompanijos jau skel
bia, kad prideda 10 nuošim
tį. Streikieriai geram upe 
ir laikos tvirtai.

Balandžio 14 d. buvo visų 
tautų susirinkimai. Lietu
vių susirinkimas prasidėjo 
7 vai. vakare pobažnytinėj 
svetainėj. Kalbėjo Schmit 
ir J. Gegužis, ”Kel.” leidėjas. 
Visos tautos susirinkimuose 
išrinko komitetus, kurie 15 

. -balandžio eis tartis su kom
panijoms. Jeigu darbinin
kai sutiks su kompanijų pa- 
siulijimais, tad streikas gal 
nepoilgam užsibaigti. Bet 
kol kas, tvirtų žinių paduot 
negalima. Audėjas.

Nušautas turtingas žmogus.

W- Lvnn, Mass. —Ne toli Į 
nuo savo namų buvo atras-, 
tas čia. su kulka galvoje G.' 
E. Marsh, muilo fabriko pre
zidentas. Prie jo atrasta 
visi pinigai ir visos kitos 
brangenybės čielybėje. todėl 
spėjama, kad_ užmušėjystė Watertown, Wis.—Čia ma- 
papildyta ne dėl plėšimo, bet noma statyti dirbtuvę po

pierinėms bonkoms dirbti, 
i Bonkos busią vartojamos 
pienui, vietoj dabartinių 
stiklinių.
Riaušės prie angliakasyklų. 90 nuošimčių minkštosios 

Moudsville, W. Va.— Ei- anglies kasėjų nutarė priimt 
nant streiklaužiams į ka- dviems metams algos kon- 
syklas dirbti, 10 balandžio, traktą. Tokią žinią prane- 
streikieriai užstojo jiems !šė pereitoj savaitėj Edwin 
kelią ir prasidėjo triukšmas. Perry, Suvienytų Amerikos 
Kompanija pašaukė palici- i Angliakasių unijos sekre- 
ja, kuri tuojaus pradėjo torius, 
mušti streikierius lazdomis. Į PoIitišky pabėgėlių neiš- 
Keliolika žmonių sužeista. -

Rockfordas bus sausas.
Rockford, III.—Nuo 1-mos j 

gegužės čia bus uždaryti vi
si saliunai ant dviejų metų.
48 šeimynos liko be pastogės.

East Hartford, Conn. — 
12 balandžio vidurnakti j už
gimė čia gaisras ir, kol ugnis 
užslopitna, sudegė 15 na
mų. 48 šeimynos pasiliko 
be pastogės.

Milicijai duos geresnius 
ginklus.

Sujudus Amerikos prole-' 
tarijatui į kovą su kapitalu 
ir Drasidėjus streikams, 
Suvienytų Valstijų kongre
sas, kur sėdi beveik visi ka
pitalistų atstovai, paliepė 
karės sekretoriui išduoti 
$300,000 ant automatiškųjų 
pištalietų, kuriais turi būt

I
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rodę, kad tai keno tėvas mi
rė.

Streikas baigiasi.

Iš Londono praneša, kad 
Anglijos angliakasiai, kurių 
streikavo visas milijonas, 
jau grįžta į darbą. Nors jų 
reikalavimai nepilnai už
ganėdinti. bet didžioji jų da
lis išpildyta. Minimum alga 
visgi liko pripažinta įstaty
mu, nors iame stoka smulk- 
meniškumo. Laike streiko 
buvo sustojusios didžiausios 
dirbtuvės dėl anglių stokos. 
Dabar darbai vėl eirla ge
riau. 10,000,000 tonų anglių l 
neteko Anglija, kurias bu-[ 
tų iškasę angliakasiai, jei 
ne streikas.

I

iš keršto.
400 meksikiečių krito mu- v • • 

si j e.
Mexico City. — Valdžios j 

generolas Vilią 15 balandžio 
sumušė revoliucijonierių ge
nerolo Orazko spėkas. Kri
to 400 revoliucijonierių.
Laivas nuskendo su žmonė

mis.
15 balandžio bevielinio tele- 

I grafo stotįse visur gauta ži
nią, kad išėjęs iš Anglijos 
Amerikon didžiausis White 
Star linijos laivas ’Titanic” 
ant jūrių tapo suremtas le
dais ir reikalinga greita pa
gelba. Esantieji ant jūrių 
laivai, kurie tiktai turėjo be- 
vielinius telegrafo aparatus, 
taipgi tą žinią gavo. Visi 
skubinosi i nelaimės vietą, 
kad išgelbėti žmones, kurių 
”Titanic” turėjo išviso 2,170. 
Bet pakol pagelba pribuvo, 
”Titanic” nuskendo ir daug 
žmonių prigėrė. Išliko tik 
tiek, kiek galėjo sutilpt j at
sargos laivelius. 16 balan
džio kiti laivai telegrafavo, 
kad prigėrusių skaitlius 
sieks j 1,800 galvų.

Koks baisus likimas! Apie 
du tūkstančiu žmonių, kurių 
daugelis' važiavo Ameri
kon duonos jieškoti, baimė
je turėjo žūti šaltam vande-

j
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duos.
Washington. — Darbo ir 

vaizbos departmentas buvo 
paliepęs sugrąžinti Rusijon 
pabėgusius iš Sibiro F. Ra
ganą ir V. Liachačovą, abu
du studentai. Jie buvo iš
tremti ant ilgo laiko Si
biran, bet su draugu pagel
ba jiems pasisekė pabėgti. 
Bet kada atvažiavo Ameri
kon, j Tacomos miestą, 
Washingtono valstijon, vie
tiniai viršininkai užsispyrė 
juos deportuoti, kaipo ne
geistinus žmones, anarchis
tus, nes jie atsisakė prisiek
ti ant biblijos, kada fanatiš
ki ir tamsus viršininkai no
rėjo juos prie to priversti- Ir 
butų juos jau deportavę, bet 
socijalistų kongresmanas 
Bergeris užštojo už juos ir 
jie paliks Amerikoj.
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PERŽVALGA?“’“:;
Apie kariškus laivus.

Tuoj po karės su Ispanija 
Suvienytos Valstijos pasiry
žo kas metai pastatyti po du 
karišku laivu. Kol kongre
se buvo didžiuma republiko- 
nų, tol pasiryžimas buvo pil
domas. Dabar kongresma- 
nų didžiūną yra demokra
tai ir net vienas socijalistas. 
Demokratai nemato sau 
naudos iš kariško laivyno 
augimo, todėl jie šįmet bal
savo, kad nereikalinga yra 
statyt naujus laivus. Kiek
vienas laivas atsieina po 
daugelį milijonų, todėl šįmet 
ant laivvno išlaidos suma- 
žės.

Prieš tokį kongreso pasi
elgimą sujudo visi kapitalis
tai su jų laikraščiais. Karės 
sekretorius Meyer vadina 
tokį pasielgimą neprotingu, 
trumparegiu ir nepilietišku. 
Hearsto laikraščiai irgi dro- 
žįa kongresui per kailį. 
Girdi, Panamos kanalas 
tuoj atsivers, o nebus kam 
jo apsaugot. "Rochester 
Times” vadina Meyer’o išsi
tarimą teisingu ir sako, kad 
demokratai padarę didelę 
klaidą. 1915 metuose, 31 d. 
gruodžio, Vokietija, Fran- 
cuzija, Japonija ir Anglija 
busiančios kur kas stipres
nės už Suvienytas Valstijas. 
Geras ir didelis laivynas e- 
sąs būtinai reikalingas, kad 
valdys Ramųjį vandenyną, o 
Suvienytos Valstijos netu
rinčios nė vieno pirmos kle
sos kariško laivo. . „Buffa- 
lo Courier” sako: „Nepro
tingas, nepatrijotiškas ir 
beveik neprielankus yra de
mokratų pasielgimas Wash- 
ingtone, iš kurių susideda 
dalis kongreso, kad jie dėl 
netikros ekonomijos neužsa
kė nė vieno kariško laivo dėl 
Suvienytų Valstijų šįmet.” 
Esą, demokratai taupo cen
tą, o meta dolerį. Vadinasi, 
gailisi laivams, o prisieis nu
sileist prieš kitas šalis ir A- 
merikos kapitalistai nuken
tės. ”New York City Glo
bė” ir ”Washington Post” 
pučia į tą pačią dūdą ir da 
primena, kad net ir Anglija 
gali pasinaudot Suvienytų 
Valstijų silpnumu prie Pa
namos kanalo ir užimt sau 
teritorijas.

Amerikos fabrikantai no
ri turėt galingą laivyną, ku
ris galėtų gązdinti kitas 
valstybes. Mat, jie uždaro 
rubežius kitoms valstybėms, 
uždeda didelius muitus ir 
jos nedrįsta pasipriešint, 
kada kariškas laivynas neį
veikiamas. Negana to. Juo- 
mi galima kartais užgriebti 
ir kitur žemės plotus.

Didžiausis keistumas ta
me, kad Suvienytos Valsti
jos persistato taikos vyk
intojomis, o verkia, kada 
negavo pasistatyt d a dau
giau laivų.

Pagal minėtų laikraščių 
logiką išeina, kad jei nori
ma taiką įvykdint, tai rei
kia kuolabiausiai apsigink
luoti.

lektorius, gerai įsikauš'J 
koliojo jam nepatin® 
vaikiną M. Padimauskį.B 
balandžio tas išėmė varnB 
ir suareštavo. 6 balanaW 
atsibuvo teismas. V. Vai. ■ 
lionį pripažino kaltu: gavi 
užmokėt lėšas ir daugiai 
žmogaus nekolioti prisakė. ’ 

Tai ir męs turėjom progą 
pamatyti, kaip katalikai bijo 
Dievo. Kada teisėjas už
klausė: ”Ar buvai girtas?” 
"Ne," atsakė. "Ar geri kaip 
kada?" "Negeriu niekuomet 
ir neesu buvęs girtas." Nors 
visi žino, kad yra geras al
koholio mėgėjas.

Taipgi buvo du liudinin
kai, geri katalikai, kurie ir
gi su gera sąžinia ramiai 
melavo, kad net juokas žiū
rėti, kaip žmogus parduoda 
savo sąžinių ir jausmus, o 
nuėję išsispaviedoja ir ra
mus. J. Kavlaičia.

CLEVELAND, OHIO.

Kovo 21 d. čia pasimirė 
Ignas Kaiasunas iš Kauno 
gub., Ručkunų kaimo. Ame
rikoj jis išgyveno 18 metų.

Kada, duota žinia pusbro
liui S. Kuksinavičiui, tad šis 
atvyko. Bet jis neseniai 
šioj šalij ir nežinojo, kas da
ryt su lavonu. Nuvyko pas 
kun. Halaburdą rodos pasi
klaust. Pažiurėjo kunigas, 
ar priklausė velionis prie 
parapijos ir paklausė, kiek 
turto paliko. Nors pasiro
dė, jog jis buvo parapijonu, 
bet kad turto paliko mažai, 
tai kunigėlis atsisakė duot 
patarnavimą. Kusksinavi- 
čius kreipėsi pas L. Baltri- 
konį, kuris padėjo aprūpint 
numirėlį ir palaidojo ant 
miesto kapinių.

Gerai žinąs.
KENOSHA, WIS.

26 d. kovo vietinė socijalis
tų anglų kuopa parengė pas
kaitas su paveikslais. Skai
tyta temoje: "Ką nuveikė 
socijalistai Milwaukee?”’ 
Paveikslai perstatė republi- 
konų, demokratų ir socija
listų atliktus darbus. Klau
sytojų buvę Į 1800.

1 balandžio kunigai su-' 
rengė prakalbas ir iššaukė 
socijalistus ant diskusijų. 
Mat, tuoj turėjo įvykt mies
to valdininkų rinkimai, tad 
kunigai stengėsi užkenkt so
cijalistams. Ant nelaimės, 
daktaras Goldstein iš Mil- 
waukee pribuvo, o vieti
niams socijalistams kunigai 
neleido kalbėt ir atsakinėt 
ant užmetinėjimų. Jie visaip 
išniekino socijalistus, pri
melavo apie juos ir uždarė 
susirinkimą. Socijalistų 
kandidatas Į majorus gavo 
541 balsą. Demokratas M. 
Scholer pralaimėjo ir jo vie
tą užėmė republikonas D. O. 
Head. Prižadėjo jis atpi
ginti elektrą,^ gazą, vandenį 
ir t. t. Bet apie išpildymą 
prižadų nėra ko rūpintis.

Kenoshietis.
MILLINOCKĘT, ME.

. "Kel.” -No. 13 tilpo visai 
melaginga korespondencija 
iš musų miestelio. Rašoma, 
kad tūlas vaikinas laikė už
rakinęs namuose merginą 
ir revolveriu gynėsi, kada 
policija norėjo ją atimt. Tie
sa, į čia atsikvietė vienas 
vaikinas merginą iš Lietu
vos, vienok jis pats gyvena 
pas kitą šeimyną, todėl ir 
mergina ten buvo. Policija 
visai nesilankė ir jokio susi
rėmimo nebuvo. Gėda to
kiam korespondentui, kuris 
drįsta per laikraštį meluoti.

J. Mauragis.
BROOKLYN, N. Y.

Rūpesčiu L. S. S. 19 kp. 
nuo laiko kas nedėldienis at
sibuna Tautiškam Name pa
skaitos ir referatai ant į- 
vairių temų. Nedėlioj, kovo 
10 d., p. V. K. Račkauskas 
skaitė referatą. Apgarsini-

ninku dabartinės sąlygos”; 
aiškino skurdų darbininko

savininkas M. Seredžius 
neprisidėjo prie biznierių — 
išgamų ir 
Suėmė jį šerifas McDonald. 
Policija išgirdo, 
žiuoja Ind. Workers of the ragino visus rašytis į socija- 

mums likt be’ darbo ir šauk-; World organizatoriai ir lau- listiškas organizacijas, nes, 
tis į kitus dėl pašalpos. kė ant stoties, kaip tik jie girdi, niekas kitas darbinin- 
Neskirkite cento-kito strei- pribuvo, o tuomet suėmė, ko skurdą neprašalins, kaip 

kieriams, nes tuom tik iš-j Streikieriai susirinko į finų 
juokiate darbininkų kovą, socijalistų salę ir laikė pra- 
Ir nesakykite, kad jeigu 
jau sykį aukavote, tai kitą 
nebereikia. Bukite dabar e- 
konomiškesni ir neišleiskite 
nė cento bereikalo, kuris rei
kalingas butų streiko parė
mimui. Kaip kareivis nega
li žaisti paraku prieš priešą 
stovėdamas, taip jus negali- j 
te mėtyt pinigų ant mažmo
žių, o palikt kovotojus be;----
ginklo, t. y. be duonos, buto' mis. 
ir kitų reikmenų. Lowellio 
audėjai kovoja ne tik už sa
ve, o ir už visus darbininkus. 
Taigi, lai jiems aukos plau
kia nemažiaus, kaip Law- 
rence’o audėjams!

Taigi apsisaugo- rie dar gauname nors po ke-
1 nuo tokių ro- lis dolerius sąvaitėj, tie tu- 

dymų, nes ten nieko naudin- rime nutraukti nors po pus- 
go nepamatysite, kaip tik iš- dolerį kas sąvaitė ir aukauti 
niekinimą dvasiškijos, tikė- Lowellio streikieriams, nes 

gal rvt arba poryt prisieis ir 
1*111 1 1 • w 1

jinio ir V. Kristaus. To
dėl, kur tik jis atsilankys su 
tuomi perstatymu, neikite; 
o jeigu eitumete, tai pasiim
kit su savim žalių kiaušinių 
ir nupieškite tuos paveikslus 
ir jį patį...”

Mums čia nerupi nė Grikš
tas, nė jo paveikslų apgini- 
mas. Apie tai tegul žino 
pats Grikštas, kuris pasta
ruoju laiku skelbia „misi
jas” prieš socijalistus. Męs 
tik norim pasakyti, kad to
kioms "lekcijoms” laikraštij 
visai ne vieta, ypač katalikų 
(S. L. R. K. A.) organe, ku
ris turėtu būt doros pavyz-v X v

džiu. Juk tai vra kurstv- •/ *- 

mas žmonių prieš žmones, 
kurstymas kelti betvarkę, 
mėtyti ant žmonių kiauši- 
niais. Kiekvienas kursty
mas vienų prieš kitus, kiek
viena provokacija yra pur
vinas darbas, bet pamatysi
me, ar kunigai nupeiks už 
tai savo ordiną per pamok
slus? Reikia abejoti.

Bet kas butų, jeigu, da- 
leiskime, "Keleivis" arba 
"Kova” duotų panašią lek
ciją socijalistams, jeigu męs 
pasakytume: "Draugai so
cijalistai ! kunigai niekina 
socijalizmą kiekviename sa
vo pamoksle, todėl nė vienas 
iš jūsų bažnyčion tegul ne
nueina; o jeigu neitumet, 
tai pasiimkite su savim ža
lių kiaušinių ir nupieškite 
tokį pamokslininką...” Ką 
ant to pasakys musų kuni
gai? Ką pasakytų ant to ir 
pats "Draugas?” Pagalvo
kite, vyručiai, kaip jus soci
jalistus pavadintumet, jeigu 
jie savo laikraščiuose mo
kintų žmonės tokio žemo, to
kio purvino darbo, kokio 
mokinat jus savo parapijo
nus. Ar jus ir dabar da sa
kysit, kad jus skleidžiat tarp 
žmonių apšvietą?

t

•’ liko areštuotas, padėjimą,kaip yra skriaud- Į 
šerifas McDonald. žiami ir persekiojami be- 
?irdo, kad atva- širdžių kapitalistų. Toliaus

kalbas. šerifas prisiuntė 
ginkluotų valkatų, policiją 
ir pakėlė triukšmą. Paskui 
suėmė kalbėtojus ir išvarė 
publiką, o salę vinimis užka
lė ir pastatė policistus sau
goti, bet drąsios moters ati
darė salę. Mieste apskelb
tas aršesnis, negu kariškas 
' stovis, nes net po du žmones 
i draudžia vaikščioti gatvė- 

K. česunas.

• v

vien socijalizmas.
P. Milginas deklamavo 

"Kur banguoja Nemunėlis,” 
deklamavo neblogai, tik tru
puti perdaug skubino. An
tras kalbėjo F. J. Bagočius 
temoj "Ko socijalistai reika
lauja?” Jo kiekvienas aiš
kiai ištartas žodis ir rimti 
privedžiojimai tartum žavė- 
te žavėjo klausytojus. Bet 
vien gaila, kad jersiečiai ne
moka ramiai užsilaikyti lai
ke prakalbų, ypatingai čia 
augusios mergaitės, kurios 
visą laiką atsižymėjo gar
siu juoku, spygavimu ir t. p., I 
kas nemažai kenkė ne tik 
kalbėtojams, bet ir klausy
tojams. Pabaigus prakal
bas, tūlas vaikinas įnešė 
klausimą: "Ar turi žmogus 
dūšia?" Čia drg. Perkūnas, 
išrišdamas ši klausimą, nu
rodė kunigų nešvarius pasi
elgimus ir podraug užkliudė 
patį tikėjimą. Tikintieji 
iš to pasipiktino ir svetainėj 
kilo mažiukė betvarkė: vie
ni keikdami pradėjo nešdin
tis iš svetainės, antri kasžin 
ką zurzėt, taip kad žiūrin
čiam iš šalies darė nemalonų 
įspūdį.

Kad dūšia pačių kunigų 
pramanyta, tai neužginčija
mas faktas, ir kiekvienas 
maž-daug apsišvietęs žmo
gus tą supranta, bet visgi 
drg. Perkūnas galėjo rim
tesniu keliu prieiti prie išri
šimo minėto klausimo, galė
jo suprasti, kad tokie pašie
pianti argumentai tam
siems, nesusipratusiems 
žmonėms yra perskaudųs, ir 
vietoje patraukimo prie sa
vęs, atgrąsiname juos nuo 
lankymosi ant prakalbų ir 
sukeliam prieš socijalistus 
neapykantą.

M. J. Iškauskas.

ABERDEEN, VVASH.

Streikas lentų plovyklose 
prasidėjo 18 kovo ir vis da 
traukiasi. Jau 10 dirbtuvių 
stovi. Darbininkai susira
šė Į Industrial Workers of 
the World uniją ir gerai lai
kosi. Reikalauja jie pridėt 
25 procentą. Laivų loduoto- 
jai irgi streikuoja, simpati
zuodami lentų pjovėjams. 
Kapitalistai apskelbė savo 
laikraščiuose uždarysią 
dirbtuves, nes darbo esanti 
stoka ir tik laikę atdaras dėl 
vargšų darbininkų gerovės. 
Algas jie jau sutiktų pakelt, 
tik unijos nenori pripažint.

Vasarą, kada darbai eina 
gerai, algos padidinamos, 
žiemą vėl jas numuša net 
perdaug. Renkamos aukos 
streikierių šelpimui. Strei
kuoja apie 5000 žmonių. Su
sirėmimų su policija da ne
buvo. P. Unijistas.

VVESTVILLE, ILL.

Čia gyvena labai daug lie
tuvių, bet kultūriškas judė
jimas tarp jų visai menkas, 
nes žymi didžiuma girtuok
liauja ir nieko neskaito. 19 
d. kovo 3 lietuviai liko sua
reštuoti už vogimą avižų ir 
kukuruzų. Vieną tuoj palei
do, nes užsidėjo paranką, o 
kitus du išvežė į Danville. 
Atsirado žmogus, kuris 
už vieną uždėjo paranką 
ir jį paleido, o trečias tebe
sėdi. Neužilgo visi jie stos 
prieš teismą.

Jie laikė visokių paukščių 
namie ir sakydavo, kad nie
ko nekaštuoją, o čia ir labai 
brangiai gali atsieiti.

‘ S. K—vic.

ATHOL, MASS.

Kovo 30 d. geras katali
kas, šv. Jurgio parapijos ko-

RAYMOND, WASH.

Čia gaudomi darbininkai 
• ant gatvių ir klausinėjami, 

ar jie nori grįžt į darbą, ar 
streikuos.
streiką, tą sodiną 
jos vežimą 
dą. 57 
žus policija į kitą miestelį, 
bet kada tenai nepriėmė, tad 
sugrąžino atgal ir varant iš 
karų kiekvieną mušė. Įvy
ko tai 31 kovo. Paskui iš
varė juos už dviejų mylių iš 
miesto ir paliko. 33 darbi
ninkai (7 lietuviai, 25 finai 
ir 1 italas) liko areštuoti, iš
vežti už daugelio mylių ir 
palikti. Darbdaviai gavo ke- 

ilis streiklaužius, kurių tar
pe yra vienas lietuvis, ir ati
darė dirbtuves. Patįs darb
daviai ir perdėtiniai dirba, 
kad tik mašinos galėtų eit. 
Ypač finai ir lietuviai yra 
drūti streike. Karčemos už
darinėtos. Miestelis jau tu
ri $30,000 nuostolių, bet 
streikui galo da nesimato.

Kunigai atsižymėjo kovoj 
prieš darbininkus. Visokių 
tikėjimų kunigai apsiginkla
vo šautuvais ir sykiu su po
licija ir valkatomis vaikščio
jo gatvėmis ir padėjo areš- 
tuot streikierius. Jie jautė
si įsipykę, kad net nedėldie- 
nij, mišias laikydami, turė
jo šautuvus prie altoriaus, 
kad apsigvnt, jeigu kiltų 
triukšmas. A. Vaičiūnas.

MILLINOCKET, ME.

Jau Velykų subatoj pra
dėjo musų lietuviai girtuok
liauti. Į vieną butą susirin
ko gerokas buris ir šniaukė 
iki pat ryto, o su Kristaus 
prisikėlimu pradėjo peštis. 
Atbėgo palicija ir suėmė 
juos. 8 balandžio buvo teis
mas ir prasižengėliai užsi
mokėjo po kelis dolerius.

Bevardis.

BURLINGTON, N. J.

2 balandžio, 7 vai. ryte, 
traukinys suvažinėjo vieną 
lenkę Vinskevičienę, 30 me
tų amžiaus moterį.

A. žinomas.

So. Omaha, Neb.

Skaitycojai gali patėmint, 
kad tūla A. Arlauskienė iš 
Oaklando, Cal., jieško savo 
vyro, kuris nuo jos pabėgo. 
Kadangi jis čia buvo apsigy
venęs ir apsivedęs su kita, 
tai tūli žmonės davė ži
nią jo pirmai pačiai. Surin
kta keletą dolerių tarpe vie
tinių lietuvių ir pasiųsta jai 
ant kelionės į So. Omahą. 
Vyras da prieš jos atvyki-' 
mą liko suimtas. Ji atlankė 
jį kalėjime. Laike tardymo 
klausta Motiejaus Arlausko, 
su kuria pačia jis apsiima 
gyvent. Jis nieko užtikri
nančio nepasakė. Matysi
me, kas toliau bus.

A. A. Zagrabalo. 
JERSEY CITY, N. J.

Sujungtomis spėkomis L. 
S. S. A. 57 kuopos ir L. U. P. 
Kliubo tapo parengtos pra
kalbos. Pirmas kalbėjo drg. 
J. Perkūnas temoj "Darbi-

Kas sfovi už 
į polici- 

ir veža į nuova- 
graikus buvo išve-

žodis „Laisvei.”
Musu kaimvnė "Laisvė" 

jau ne sykį pasirodė jieš- 
kanti kokių tai priekabių 
prie "Keleivio." Męs neat- 
kreipdavom į tai mažiausios 

į atidos. Ne sykį matėsi, kad 
ji nori išvesti "Keleivį” į 
ginčus, bet ginčytis kaimy
nystėje, ir prie to da tos pa
čios pakraipos laikraščiams, 
labai juk negražu, o tuomi 
labiau, kad be jokio reikalo. 
Bet 29-tam savo numerije ji 
stačiai prašosi, kad "Kelei
vis" ištartų jai žodį.

Proga jai prie to davė 
"bomba.”

Kaip buvom 14-tame "Ke
leivio” numerije rašę, mums 
prisiųsta iš New Yorko laiš
kas, kurio autorius grąsina 
bomba. ‘Laiško niekas dau
giau nematė, kaip tik "Ke
leivio” leidėjai. Bet ”L-svė”, 
cituodama tą žinią, sako:

"...žmonės plačiai šneka, 
kad tasai laiškas (su grąsi- 
nimais) turi ryšius su nuo
latiniu darbininkų pavari- 
mu iš ’Keleivio’ spaustuvės.” 

Ištikrųjų gi tai ne žmonės 
apie tai šneka, tik "Laisvė.” 
Bet ar tas nekeista? Nie
kas to laiško nematė, o 
"Laisvė” jau žino kas jame 
rašyta. Iš kurgi ta aiškia- 
žinystė? Čia jau išeina, 
kaip kad musų kaimynė 
"Laisvė” turėtų su to laiško 
autoriais artimus santikius.

Tai tiek šiuo žygiu. Jei 
"Laisvė” prašytų da dau
giau iš musų žodžio, galėsi
me pasakyt ir daugiau.

I
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Tikėjimas ir kiaušiniai.

Musų katalikų tikėjimas 
jau prie to priėjo, kad jį rei
kia ginti kiaušiniais.

Ne sykį jau tamsus fana
tikai apmėtė laisvojo žodžio 
skelbėjus kiaušiniais, bet 
niekad da kunigai to nemo
kino savo parapijoms per 
spaudą. Dabargi jau ir vie
šai jie pradeda duoti kiauši
nių metimo lekcijas. Štai 13- 
tame numerije „Draugo” 
skaitom:

„Pranešu visiems bro
liams lietuviams, kad L. Gri
kštas, iš So. Bostono, važi
nėja po lietuvių apgyventas 
yietas ir rodo krutančius pa

Da aukų.

Lawrence’o streikas užsi
baigė, netoli su pilnu išlai- 
mėjimu. Audėjai nebūtų 
galėję atsilaikyt prieš darb
davius nelygioj kovoj, jei 
kitų miestų darbininkai ne
būtų juos parėmę. Reikia 
tikėtis, Layvrence’o audėjai, 
bus gerais draugais ir rė
mėjais kitų miestų darbi
ninkų, kada tie išeis į kovą.

Visi tie, kas prisidėjo prie 
parėmimo Lawrence’o strei
kierių, padėjo nukirsti gal
vą kraugeringai kapitaliz
mo hydrai. Tiesa, nėra da 
visai Įveiktas priešas, bet jis. 
bijo kovos; jis pats lenkiasi' 
prieš reikalavimus. Visos A- 
merikos audėjai gauna jau 
didesnes algas, nes Lawren- 
ce’o audėjai parodė, ką reiš
kia darbininkų neužganė- 
dint. Kitų amatų darbinin- 

: kai išlaimėja greitai strei
kus — ir vėl gi dėl Lawren- 
ce’o streiko pasekmės.

Dabar audėjai streikuoja 
Lovvellij, arti Lawrence’o. 
Jei ir jiems pavyks išlaimėti, 
tuomet visų amatų darbi
ninkai liks drąsesni ir da la
biau liks Įbauginta kapita
listų klesa. Lowell’io audė
jai rengia skaudžiausį smū
gį kapitalui. Jų laimėjimas 
pastatys proletarijatą ant 
tikro kovos kelio. Lowellio 
streikas yra tąsa Lawrenceo 
pradėtos kovos. Ir jei jus 
aukavote Lawrence’o strei
kieriams, tai neturite da- 
leist, kad jūsų aukos atneš
tų mažai vaisių. Jei tik-pra
laimėtų streiką Lowellio au
dėjai, tai ir Lawrence’iečiai 
negali tikėtis, kad ilgai jie 
naudosis laimėjimu.

Darbininkų klesa Ameri
koj pradėjo svarbią ir aštrią 
kovą. Jų privalumas yra 
remti vieniems kitus. Ku-

RAYMOND, WASH.

Šiame miestelije nėra ki
tokių darbų, kaip tik lentų 
plovyklos. Pirma už 10 
darbo valandų mokėjo po 
$2.00. Pragyvenimas čia 
brangus ir už tuos pinigus 
su šeimyna negalima buvo 
užsilaikyti. Bet darbdaviai 
da labiau pradėjo mažint al
gas. Pirma numuštas 5 
procentas, paskui 10, o galų 
gale jau 15 procento nete
kome. Jau pritruko kan
trybės ir darbininkai metė 
darbą, kad streikuot. Kada 
jie susirinko pasikalbėt, tad 
pašaukta ugniagesiai van
denį lietį, policija ir visokie 
valkatos. Pradėta nežmo- 

• niškai elgtis su streikieriais, 
traukt juos už kalnierių į 
dirbtuves, bet darbininkai 
nedavė progos provokato
riams pradėt mūšį. Norėta 
sukeršint tautas tarp savęs, 
bet švedai, finai, lietuviai ir 
grekai susitarė laikytis vie
nybėj. Darbdaviai susidėjo 
su krautuvninkais ir nutarė 
niekam neduot tavorų ant 
skolos, kad priverst badaut 
streikierius. Lietuviškas 

1 valgomų daiktų krautuvės



guos buvo išgarsinta, I™ 
,1 s skaitys Jemoj „Ateities i- 

,Jealas.„ Tema žingeidi, bet 
V. Račkauskas pranešė, 

/ kad tos temos nesuspėjęs pa- 
f rengti ir todėl vieton minėto 

referato skaitė Moore’o bio
grafiją ir jo „Utopiją” 
gana gerai nupiešė, pada
rė geras ištraukas, kurios 
liudijo apie to veikalo tikrą
ją vietą utopiškame socija- 
lizme. Užbaigiant referatą 
nurodė, kad darbininkų kle
sa yra skriaudžiama ir ji tu
ri tas skriaudas nusikratyti. 
Tą atlikti tegalės veikiant 
vienybėj, ko pas darbinin
kus nesimato (Jau ir žymiai 
matyt. Red.), o ypatingai 
tos vienybės nėra pas lietu
vius darbininkus, kurių da
lis susispietusi po vadovyste 
L. S. S. užsipuola ant tokių 
jau darbininkų ir išvadina 
„buržujais” ir tam pana
šiai, bet nesistengia eit iš
vien su visais musų darbi
ninkais, visuomenės veikė
jais, kurie visi vienodais rū
bais dėvi ir vienodą sriubą 
srebia. Ačiū tokiai takti
kai musų susipratusių vado
vų, ir L. S. S. nupuolė (Vi
sai ne. Red.) ir vaidai tik ke
liami tarpe lietuviškos vi
suomenės. Tas gi viskas 
negali mums jokiu budu ant 
gero išeiti ir turime perstoti 
vaidintis, o eit išvien.

B
Po tam prasidėjo diskusi

jos ir klausimai. Tarpe 
kitų kląusimų buvo pastaty
tas klausimas: „Kodėl .pas 
mus yra tokie nesusiprati
mai?” Ponas Račkauskas) 
paaiškino, kad tai priežastis 
esanti ta, jog musų socijalis
tų vadovai neturi užtektinai 
apšvietos, per tai nepažįsta 
žmoniškumo ir nemoka guo- 
doti kitų tokių jau vargdie
nių. Atsistojo A. C. Her- 
man-Purvis ir užklausė ko- 
dėlgi kitų šalių darbininkai, 
pavyzdžiui, Vokietijos dar
bininkai veda kovą tarp sa
vęs. P. Račkauskas atsakė 
jog jis nežinąs, kodėl kitų 
šalių darbininkai nesutinka 
tarp savęs, ir užklausė, gal 
oponentas galės paaiškinti. 
Atsistojo Purvis ir paaiški
no: „Vokietijos darbininkų 
klesa, organizuotų darbinin
kų didžiuma, kaip žinoma,; 
dabar stovi po raudona 
tarptautiška vėliava, kita 
gi, mažesnė dalis, daugiau
siai pietinėj Vokietijoj, yra 
suorganizuota klerikalų; tos 
dvi darbininkiškos organi
zacijos veda tarp savęs nuo
žmią kovą. Tą kovą vienok 
veda ne dėl to, kad patįs Vo
kietijos darbininkai butų 
neapsišvietę, bet dėlei to, 
kad viena dalis'iš tų darbi
ninkų, vedama klerikalų, 
priešinasi pačiam darbinin
kų būvio pagerinimui ir yra 

■ šio surėdymo palaikytoja, 
kuomet kita dalis, vadovau
jama socijal-demokratų, yra 
tikrai kovojanti už darbi
ninkų klesos išliuosavimą ir 
stovi už panaikinimą šio su
rėdymo. Tokiu budu jei 
darbininkų klesa kur nors 
tarpe savęs veda kovą, tai tą 
daro dėlei to, kad viena da
lis stovi ant vietos arba yra 
regresiviška, kuomet kita 
dalis yra progresiviška. Iš 
tos priežasties ir lietuvių so
cijalistai veda kovą su tais, 
kurie nori darbininkus ap
dumti, laikydami juos ant 
vietos arba vesdami juos at
gal.” Račkauskas paaiški
no, kad jam visgi išrodo, kad 
lietuviai socijalistai turėtų 
būti žmoniškesni ir neturė
tų taip labai užsipult ant to
kių jau darbininkų, visuo
menės veikėjų. Purvis ir 
vėl nurod kad tie musų ki
ti „taip-., at darbininkiški 
visuomenės veikėjai” yra 
konservativiškos ir netre- 
akcijoniškos tendencijos, 
per tai su jais petis į petį so- 1 
cijalistams nėra galima eiti.

kad „Bet idant tą klausimą išrišt 
gerai,” — sako Purvis—„bu
tų gerai jis išdebatuoti. De
batuoti jį turėtų tokios ypa
tos, kurioms apeina lietuviš
kos visuomenės reikalai. 
Matydamas, kad p. Rač
kauską apeina visuomenės 
reikalai nemažiau kaip ma
ne, aš užkviečiu Račkauską į 
debatus ant to klausimo ’Ar 
lietuviškai visuomenei ge- 
geriau ant naudos išeitų, 
kad socijalistai vestų grynai 
socijal-demokratišką takti
ką, ar kad eitų petis į petį su 
musų reformatoriais? Aš 
apsiimu palaikyti nuomonę, 
kad socijalistai turi vesti 
sau atskirą darbą ir nieko 
bendro neturėti su musų re- 
formatoriais-buržujais.” 

Račkauskas debatuoti at
sisakė, nes neturįs laiko pri
sirengti.

Abelnai imant ,visas lai
kas buvo žingeidus. Paaiš
kėjo daug klausimų, kaip 
musų buržuazija žiuri į dar
bininkų klesos reikalus. Bu
tų labai gerai, kad męs turė
tume lietuviškus stenogra- 
fus, kurie galėtų užrašyti 
visas smulkmenas musų to
kių žingeidžių vakarų, ir ga
lėtų plačiai su visomis smul
kmenomis. paduoti visų ži
niai. Ant galo buvo rinktos 
aukos Lawrence’o streikie
riams. Aukavusių vardai iri 
aukos pasiųstos „Kovos” 
administracijai.

A. Jurevičia.

Atsišaukimas Pittstono Lie
tuviškos šv. Kazimiero 

Parapijos Komiteto.
Nors nekurtuose lietuviš

kuose laikraščiuose tilpo ži
nutės apie kilusius vaidus 
ir nesusipratimus tarp Pitt
stono lietuviškos Šv. Kazi
miero parapijos ir jos klebo
no kun. Kaupo, bet toli gra
žu, tos žinutės teisingo da
lykų stovio neperstatė, nes 
korespondentai nežinodami 
teisingo dalykų stovio be
veik visados apsilenkdavo su 
teisybe, suversdami visą kal
tę sukilime ant S. J. Struc- 
ko ir moterų.

Kad supažindint visuome
nę su tikru dalykų stoviu, 
męs varde visos Šv. Kazi- 

. miero parapijos jos komite
tas, pasiryžom nors trumpai 

, ir paviršutiniai aprašyti ti
krą dalykų stovį, t. y. iš ko 
kilo vaidai tarp parapijonų 
ir kun. A. Kaupo ir dėlko jis 
tapo prašalintas iš Pittsto
no.

Pirma, negu kun. A. Kau
pas pribuvo iš Scrantono Šv. 
Juozapo lietuviškos parapi
jos 1907 m. į Pittstoną, šv. 
Kazimiero parapija, sušau
kė mitingą, kuriame nutarė 
nepriimti kun. A. Kaupo už 
kleboną. Mat, pittstonie- 
čiai iš anksto žinojo apie ne
dorus jo darbelius ir sukel
tus vaidus Scrantone. Ant 
mitingo tapo išrinktas komi
tetas ir pasiųstas pas vysku
pą Hobaną su prašymu, kad 
nesiųstų kun. A. Kaupo į 
Pittstono parapiją.

Ant komiteto prašymo vy
skupas sutiko, sakydamas, 
kad jis kun. A. Kaupą siun
čia tik ant trumpo laiko, kol 
jis suras kitą lietuvišką ku
nigą.

Tokiu budu kun. A. Kau
pas tapo priimtas Pittstono 
parapijom

Pribuvęs kun. A. Kaupas 
Pittstono parapijon, sušau
kė‘parapijos komitetą, kad 
dažinot apie stovį parapijos. 
Komitetas parodė, kad pa
rapija turi su viršum $4000 
ir pasiūlė parapijos įstaty
mus, kuriuose buvo paminė
ta alga klebono, vargininko 
ir zakristijono, o taipgi ir 
metinė mokestis parapijonų 
(nes tuomet mokėjo parapi-.

I

jonai $3.00 ant metų vietoj 
dabartinių $6.00). Įstaty
muose buvo paminėta ir visa 
tvarka, kokia turi būt veda- 
nja parapijoj. Bet kun. A. 
Kaupas peržiūrėjęs įstaty
mus įsikišo juos kišenėn, o 
komitetą išvadino italijo- 
nais, prūsais ir kitokiais 
tam panašiais vardais, o ne
kurtuos da ir špygom išba
dė. Iš 12-kos narių minėto 
komiteto pasiliko tik 3 sau 
ištikimiausius arba, teisin
giau sakant, tamsunėlius, 
kurių vardais prisidengda
vo kaip lietsargiu nuo lie
taus, t. y. jei kada išeidavo 
gerai, tai garbė jam, o kas 
atsitikdavo blogo — tai at
sakydavo komitetas.

Pasilikęs kun. A. Kaupas 
pilnu gaspadorium, sauval- 
diškai pradėjo valdyt ir pa
rapijos turtą. Pirmiausiai 
jis patėmijo, kad klebonijos 
gonkos ne pagal jo skonį pa
darytos. Ir nieko neklau
sęs ištaisė aplink kleboniją 
puikias gonkas, kurios lėša- 
vo suviršum $l,00f. Taip 
bešeimininkaudamas, kun. 
A. Kaupas paliko bažnyčią 
be priežiūros ir iš tos prie
žasties sudegė musų sena 
medinė bažnyčia. Sudegus 
bažnyčiai pasiliko daug ap
degusių geležų, už kurias 
vienas iš parapijonų, A. Šal
čius, pasiūlė $50.00, bet kun. 
A. Kaupas išrado, kad žydas 
yra geresnis parapijonas, 
kuriam minėtas geležis par
davė už $15.00.

Pasilikę pittstoniečiai be 
bažnyčios, sumanė statvti 
naują, bet šiuomi tarpu jau 
murinę, už kurią suderėjo 
$40,000, už kurią sumą tu
rėjo būt pastatyta bažnyčia 
visai. Bet ir čia pasirodė 
apgavystė kun. A. Kaupo su 
kontraktorium, nes kasdami 
pamatą, vietomis pakasė gi-. 
liau, o murindami sienas) 
pradėjo dėt vieton baltų ply
tų raudonas. Pamatę tai 
parapijonai, pareikalvo, kad 
bažnyčia būt statoma pagal 
kontraktą. Tuomsyk kun. 
A. Kaupas sušaukė savo išti-1 
kimą komitetą ir pareikala- ____
vo didesnės užmokesties su no, taftom. A. Kaupas išva- 
keliolika šimtų dolerių, ant žiavęs tik ant vakacijos iki 

i ko komitetas noroms-neno- 16 d. balandžio.
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Dabar, kada visas pasau
lis rengiasi prie apvaikščio- 
jimo metinės šventės Vely
kų, męs gi, dėkavojant mu
sų dvasiškiems vadovams, 
vyskupui Hobanui ir kun. 
A. Kaupui, pasilikom be ku
nigo, be išpažinties ir be ve
lykinių bažnytinių ceremo
nijų.

6 d. balandžio nuvažiavus 
mums pas vyskupą prašyt 
kunigo Velykoms, vysku
pas pasakė, kad jis neduos 
jokio kunigo, nes visi lietu
viški kunigai jo diacezijoj 
padarė sutartį neit į Pitts
tono parapiją.

Bet ir tas dėl mus išeis 
ant gero, nes tokis jų pasiel
gimas duos žmoneliams da- 
siprotėt, kas per paukščiai 
jie yra ir kiek jiem rupi mu
sų dūšių išganymas.

Iš viršminėtų faktų skai
tytojai mato, kad męs nieko 
bendro su kun. S. J. Struc- 
kum neturėjom ir vaidus su
gėlė tarpe kun. F 
oarapijonų ne kun. 
<us, kaip kad „Drauge” (No 
14) rašoma, bet pats kun. A. 
Kaupas savo nedoru pasiel
gimu ir sauvališku šeimy- 
įinkavimu. Kas prašalino 
Kun. J. S. Struckų iš parapi
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parapijonai į akis išmetinė
jo kun. A. Kaupui visus jo 
virš minėtus darbelius ir 
vienbalsiai pareikalavo, kad 
apleistų parapiją. Čia pat 
ant mitingo tapo išrinktas 
naujas parapijos komitetas, 
kuris buvo įgaliotas praša
lint iš parapijos kun. Kau
pa. Matydamas kun. Kau
pas, kad baigiasi dienos lai
mingo jo klebonavimo, grie
bėsi paskutinio begėdiško į- 
rankio, t. y., surinko lieka
nas savo ištikimiausių para
pijonų, apie 27, kuriuos pa- 

i pirko fUŽ stiklą alaus ir ciga
rą ir slaptai nakties laike 31 
d. sausio atlaikė mitingėlį 
pirmininkaujant V. Radz- 
vilai, o raštininkaujant K. 
Samuoliui; tapo irgi išrink
tas komtetas iš 12 vyrų, tų 
ju aklų tamsunėlių, kurie 

' ant baltos popieros pasi
rašė savo vardus ir pravar
des. Ant tos tai popieros, 
matomai, mokytesnė ir ar- 
timestė ypata kuri. A. Kau
pui parašė protokolą ir pa
siuntė vyskupui. Protokole, 
kaip mums vyskupas rodė, 

! parapijonai išvadinti anar
chistais, socijalistais ir be
dieviais.

Dasižinoję parapijonai 
apie laikytą Kun. A. Kaupo 
slaptą mitingėlį, nuvažiavo 
pas vyskupą su savo proto
kolais. Vyskupas, turėda
mas du protokolus, t. y. ša
lininkų kun. A. Kaupo ir pa
rapijos, nežinojo, kurioje 
pusėj teisybė. Kad ištirt 
dalykų stovį, prižadėjo at
siųsti savo pasiuntinį kun. 
Christe. Pribuvęs vyskupo i 
pasiuntinys persitikrino, 
kad beveik visi parapijonai 
reikalauja prašalinimo kun. 
A. Kaupo iš parapijos.

Žinodamas vyskupas tik
rą dalykų stovį, prižadėjo 
ant tų pėdų kun. A. Kaupą 
prašalint, o jo vieton atsiųs
ti kitą lietuvišką kunigą, 
kaip greit jį gaus. O tuom 
tarpu paskyrė airį kun., ku
ris atlieka pamaldas tiktai 
šventadieniais. Bet kaip 
matosi korespondencijoj 
„Draugo” No. 14 iš Pittsto-
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joms turėjo sutikti, nes ki
taip nestatė bažnyčią.

Baigus bažnyčią, nenorė
jo dėt pleisterio pobažnyti- 
nėj svetainėj, nors kontrak
te buvo pažymėta, kad turė
jo būt ir tas padaryta. Čia 
irgi reikėjo parapijai da- 
dėt per $1,000. Toliau kun. 
A. Kaupas susi j ieškojo sau 
rinkamą vargonininką ir 
privertė parapijonus pakel
ti jam algą ant $10 ir pave
dė už dyką parapijos stubą, 
kurios randa $16.00 ant mė
nesio.

Turėdamas atsakanti saus

vargonininką užsimanė sau 
pagelb? ninko. Tam tikslui 
sušaukė parapijos mitingą 
ir pranešė parapijonams, 
kad jis negali apeit ir aprū
pint dvasiškais reikalais pa
rapijonų, nes jis esąs per 
senas, sutukęs ir prie tam 
redaguoja „Draugą.” Para
pi jonai sutiko, nors antras 
kunigas netiek parapijai bu
vo reikalingas, kiek jam pa
čiam. Matydami parapijo
nai kun. Kaupo sauvališką ir 
priešingą parapijos įstaty
mams šeimyninkavimą, ir 
nesulaukdami nuo vyskupo 

[kito kunigo, sušaukė patįs 
mitingą, išrinko komitetą, 
kurį įgaliojo, kad priverstų jos, ar kun. A. Kaupas ar 
kun. A. Kaupą sušaukt me- vyskupas Hobanas, męs su; 
tinį. mitingą, ant kurto pa-šiais dalykais nieko bendro 
rapijonai manė nutart pra- neturim, nes tai reikalai 

Įšalint iš parapijos kun. A. dvasiškuos. Męs gi rupina- 
Kaupą už jo tokį šeimvnin- mės savo reikalais, t. y., kad 
kavimą. • Kun. A. Kaupas visa tvarka paraijoj butų 
komiteto reikalavimą išpil- vedama mus pačių, o ne 

j dė, sušaukdamas parapijos kleboną, koks jis nebūtų. Ir 
tą kovą turim laimėt, nes 
esam pasirvžę kovot iki ga
lo!

metinį mitingą ant 28 d. 
sausio šių metų..

Ant minėto susirinkimo >

Į

Męs varde parapijos, vė
liname mus buvusiam kle
bonui kun. A. Kaupui lai
mingos kloties. Ir geistina 
butų, kad jis iš tos vakaci- 
jos, apie kurią rašoma 
„Drauge” (No. 14), daugiau 
nesugrįžtų ir nepasirodytų 
musų bažnyčioj, nes mums 
jau nubodo su juom kovot.

Varde Pittstono šv. Kazi
miero parapijos pasirašo 
komitetas:

Pirminin. V. Smalenskas, 
Prot. sek. J. Krušnauckas, 
Iždinin. Anthony Schultz.

EASTHAMPTON, MASS.

Darbai audinyčiose eina 
ir mokančiam darbą nesun
ku yra gauti jį .

P. Vizgirda.

TORONTO, Canada.

Darbai čia eina neblogai 
šiame tarpe, bet uždarbiai 
nedideli. Torontietis.

AURORA, ILL.

Čia dirbama sąvaitėj po 
5 dienas. Iš kitur pribuvu
siam darbą sunku gauti.

J. česnauskis. 

SUMMIT, N. J.

Čia yra viena šilkų audi- 
nyčia, kur dirba didžiuma 
syrijiečių ir keli lietuviai. 
1 balandžio d. audėjai sus
treikavo, reikalaudami di
desnių algų. Atvyko Ind. 
Work. of the Worfd unijos 
organizatoriai ir jau į uniją 
įsirašė 125 audėjai. Patar
tina niekam į čia nevažiuoti 
darbo jieškot.

So. OMAHA, NEB.

Darbai gyvulių skerdiny- 
čiose visai sumažėjo: dirba
ma po 3—4 valandas dienoj. 
Mat, prasidėjo tvanas tūlose 
vietose ir trukiai nebegali 
atvežti gyvulių, kadangi ge
ležinkeliai vietomis liko ap
semti vandeniu, vietomis iš
nešti. A. A. Zagrabalo.

šėpos, o dabar jų nėra. Pa
jieškok aplinkui ir rask man 
juos. Ar taip? Męs turim 
pagaut trūkį kaip 7, o kitaip 
pasivėlysime. Ar nežinai 
kur yra mano kaklaraištis? 
Tas baltasis, kurį, rodos, aš 
buvau padėjęs į komodę. 
Atrask man ir ateik užrišt 
Aš tuoj surangau ir sudras
kau jį berišdamas. O kur 
mano pirštinės? Stebėtina, 
kaip daiktai dingsta šitam 
name! Ar neturi kuo nu- 
šluostvt mano čevervkus? Ir 
duok man skepetaitę? Kas- 
gi dabar čia: guzikas iš švar
ko ištruko. Prisiūk jį. Pas
kui prisegk mano kalnierių. 
Ar radai mano čeverykus? 
Aš manau, kad aš jau gata
vas ir męs galime eit. Die
vuli tu mano! O tu da visai 
neapsirengus. Kada gi męs 
išeisime. Aš nežinau, kas 
butų, jei vyrai taip ilgai rė
dytųsi, kaip moters!”

Ir tik iš kelių šimtų vieną 
vyrą Atrasi, kuris apsireng
damas nereikalautų moters 
pagelbos. Vyrai sugaišina 
moterų laiką, o paskui ste- 
biasi, kad jie greičiau apsi- 
rėdo. Mat, moteris pati tu
ri viską susirast ir apsirė- 
dyt. Žinoma, nelengva jam 
viską sujieškot, nes jis pats 
beveik niekad neatsimena, 
kur ką padėjęs, ir padeda 
daiktus ten, kur ištikro ne
privalytų dėt.

Marė Vaitėkaitienė.
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Kas greičiau apsiredo?
Čia aš nekalbėsiu apie tas 

merginas ir moteriškes, ku
rios sugaišta netoli po pusę 
dienos, kol pilnai apsirengia 
ir gali iš namų išeit, nes to
kių yra mažai ir tai tankiau
siai senmergės, kurios turi 
nusidažyt veidus, lupas, bla- 
kstienus, plaukus ir 1.1., ap- 
sikamšyt paduškaitėm, pri- 
sisekt svetimų plaukų ir 1.1. 
Vienok ir tai tik ištižėlės 
rėdosi perdaug ilgai, o gy
vesnės moters į pusvalandį 
apsirengia . Jeigu jau kal
bėt apie ženotas moteris, tai 
jos nė kiek ilgiaunesirėdouž 
vyrą, nors abelnai yra sako
ma, buk jei su moterim nori 
išeiti, tai iš vakaro turi jai 
paliept pradėt rengtis.

Aš manau, kad jei moteris 
ir vyras pradėtų rėdytis vie
nu sykiu, vienas kito ne
trukdydami, tai moters vyrą 
tankiai pralenktų, nors jos 
apsirėdymas yra kur kas 
sudėtinesnis.

Bet pažiūrėkite, kaip da- 
Kaupo ir lykas eina, kada moteris ir 

Struc- vyras pradeda kur rengtis, 
i Tuoj išgirsite vyrą klausinė
jant: „Kur yra mano marš
kinių sagučiai? Aš tik du 
radau, o atsimenu, kad per
eitą sykį pasidėjau juos ant 
staliuko. Žiūrėk, ar nerasi 
juos kur. Ir Įsegk sagučius į 

I mano kapsus. Aš noriu, 
kad tu paduotum man čystą 
kalnierių. Pajieškok tokio, 
kuris prie marškinių tiktų. 
Paskui gal nudulkįsi man 
švarką. Pasiimk šepetį ir 
nudulkink. Kur mano čeve- 
rvkai? Ar jų nėra ten, kur 
aš juos palikau vakar vaka
re? Ar nėra? O aš jaučiu, 
kad aš juos tikrai palikau po
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Gyvasties Pailginimas.
Daktaras Werner von 

Bolton padarė ištirimą, kad 
metalas thorium, kuris turi 
ypatybę numarint augmenis 
ir bakterijas, gali pailgint 
tūlų gyvūnų gyvybę. Tho
rium daro augmenį į korį 
panašų ir greitai jį numari
na. Kada thorium pavarto- » 
jamas, tad žolė greit išdyg
sta, bet ji tuoj miršta, jei 
pasilieka toj žemėj, kurioj 
yra buvę thoriumo. Iš ki
tos pusės, gyvenimas tūlų 
žuvų, (amphioxus, lanceola- 
tus) lieka žymiai pailgintas, 
jeigu yra įdedamos minėto 
metalo" dalįs į vandenį arba 
smėlį, kur jos gyvena.

Bandymai buvo daromi su 
žuvimis, paskirstant jas į 3 
burius. Pirmieji du būriai 
buvo laikomi prie thoriumo, 
o vienas be jo. Po 7 mėne
sių išmirė tik 10 procentas 
tų žuvų, kurios buvo prie 
thoriumo, o be jo bu vaisios 
žuvįs išmirė už 5 sąvaičių 
laiko. Sprendžiama, kad jos 
išmirė nuo ant laivo kraštų 
išaugusios slidės (fungos)^ 
kuri negalėjo atsirast lai
vuose, kur buvo thorium, 
nes jis ją išnaikino.

Da nėra žinios, ar pats 
metalas thorium apsaugoja 
gyvatsį, ar jame esančios ki
tos medegos, kurių būna tai 
mažiau tai daugiau. Kitos 
jo dalįs turi tokias pat ypa
tybes, bet žemesnio arba 
lengvesnio laipsnio. Bandy
mai daryta ir su. kitais me
talais, vienok nė vienas ne
turi tokių ypatybių.

Dabar yra daromi bandy
mai su kitais gyvūnais, ne 
tik su žuvimis, ir jei nusi
seks, tai ir žmogaus gyveni
mas galės būt pailgintas. 
Sprendžiama, kad thorium 
gali užmušt ligų bakterijas, 
neįžeizdamas žmogaus kū
no.

Laikraštis „Science Cons- 
pectus” paduodamas šitą ži
nią, neabejoja apie daktaro 
von Boltono teisingumą ir 
galinčią įvykt permainą 
žmonių amžiuj. A.

• w •
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Išsiteisino.
— Tamista nori, kad aš ją 

neatbūtinai vesčiau? Juk 
ji užpakalije turi kuprą.

— Taip, tamista, bet iš 
priešakio ji nieko neturi, 
taigi tas išsilygina.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

I

„Keleivis,” „Kova” ir ”Lais- tuos žmonelius galutinai su- 
vė,” kurie daugiausia rupi- demoralizuos. Girdėti, kad 
nosi streiko reikalais, ir iš- ” A 
siuntinėjo tuos „protestus” 
visoms redakcijoms. Pasira
šo neva pirmininkas J. 
Kibildis. Tuose savo „pro
testuose’ ’ (teisįngiau sa
kant šmeižimuose) vis sako
ma : „Męs, Lawrence’o strei
kieriai...” ir 1.1., kaip kad iš- 
tikro streikieriai butų juos 
rašę. Ištikrųjų, tai strei
kieriai nieko bendro su tuo 
neturi. Tai darbas musų 
juodašimčių, kaip „Keleivis” 
teisingai buvo juos pavadi
nęs. Atžagareiviškų laik
raščių redakcijos su džiaug
smu patalpino. Supranta
ma, redakcijos negali žinoti, 
kas jai protestą siunčia, bet

w •

So. Bostono socijalistai nu
tarė su tuo tikslu čionai ir 
kalbėtojus atsiųsti. Tas bu
tų labai naudinga. Įsikūrus 
čia kuopelei butų galima 
tankiai parengti prakalbas 
ir išaiškinti žmonėms, kas 
yra jų draugais ir kas prie- 

i šais. Dabar juodašimčiai 
išsijuosę šmeižia socijalistus 
ir jų laikraščius. 0 tie žmo- 
neliai ir nežino, kad socija
listai rinko jiems aukas, so
cijalistai už juos kovojo ir 
socijalistai laimėjo jiems 
streiką. X.

sakant, socijalistai slegia 
valdžią prie nusileidimų.

Socijalistai, tėmija su di
džiausia atida į visus bėgan
čius dalykus ir yra gatavi 
pasinaudot kiekviena proga, 
kad paimt ateitį. Supranta
ma, jie klaidų negali pada
ryt, kada taip aiškiai jiems 
yra žinomas dalykų bėgis. 
Atgaieiviai žino iškalno, 
kad socijalistai paims vado
vauti liaudį, kaip tik išeis

— Tu, Maike, manęs šian
dien neerzink, nes aš esu 
pusėtinai įsišniaukęs.

— Pagal tavo nosį matau, 
tėve. Jau vėl pradedi kvai- 
liuoti.

— Ne iš kvailumo, o iš lin
ksmumo išsitraukiau. Ži
nai, visi audėjai pradėjo 
gaut didesnes algas, tai ir 
aš eisiu į audinyčią dirbt, jei 
tik priims.

— Bet tu, tėve, da nežinai, 
kaip ilgai mokės tokias al
gas. Kad taip imtų ir vėl 
sumažintų už kokio laiko?

— Valdžia turi uždrausti 
taip elgtis, vaike. Kas tai 
matė, kad sykį iškovoti, o 
paskui vėl negauti!

— Valdžia, tėve, to nepa
darys.

— Tai reiškia, kad valdžia 
negera. Aš, vaike, esu prie
šingas tokiai valdžiai.

— Taip, tėve, tu priešin
gas, bet tu negali jos praša
linti ir pastatyti geresnės.

— Aš žinau, kad aš nega
liu, nes aš senas, bet lai iš
renka tie, kurie turi tiesą 
balsuot. Ir aš dabar tikiu, 
kad Lawrence, Lowellij ir 
kitur būtinai bus išrinkti 
socijalistai, kada ateis se
kanti rinkimai.

— Linksma, kad ir tu jau 
nebijai socijalistų, bet ar 
pagalvojai, kad retas iš au
dėjų tegalės ‘balsuot. Juk 
tu pats neturi pilietiškų po- 
pierų, nors jau daug metų 
šioj šąli j pragyvenai. To
kių yra tūkstančiai. Ir nors 
jie turėtų geriausius norus, 
vistiek nieko neišeis, kada 
balsuot galės vien tik darb
daviai ir jų pataikūnai, o 
audėjų didžiuma žiopsos ir 
žiūrės, kas bus išrinktas į 
viršininkus.

— Tu, vaike, manęs nekal
tink. Juk pats žinai, kad į 
Lietuvą grįšiu, kaip tik kiek 
pinigų užsidirbsiu.

— Tu, tėve, kaip ir netoli 
visi ateiviai, visuomet grįž
ti Į savo šalį, bet niekad ne
išvažiuoji. Taip ir numirsi 
čia bežadėdamas. Daleis- 
kim, kad ir prisieitų tau ka
da grįžti, vienok' ar negerai 
butų, jei turėtum pilietiškas 
popieras ir kol čia gyveni 
galėtum dalyvaut balsavi
muose? Jei ir visi audėjai 
išsiimtų pilietiškas popie- 
.ras,-jie galėtu išsirinkti to
kią valdžią, kuri uždraustų 
mažinti algas.

— Tai nieko, vaike: kaip 
tik sumažins algas, tuoj ir 
vėl galima streikuot.

— Tu, tėve, žinai, kad 
streikuot netaip jau lengva. 
-Ypač biauru, kad valstijos 
ir miesto valdžia yra žvėri
ška. Jei audėjai jaučiasi, 
jog jiems gali kada nors pri-

di- 
ki- 

tą, jei jie nėra užtikrinti, 
kad jų algos nebus mažina
mos, tai pirmų pirmiausiai 
jie turi likt piliečiais, iš
rinkt iš savo tarpo žmonių 
valdininkus, o tuomet pra-l 
dėt kovą. Gali suprast, kad 
tuomet nė policija, nė mili 
ei ja prieš juos nebus pasių 
sta.

sieit vėl streikuot da už 
desnes algas arba už ką

škas
O kaip gaut tas pilieti- 
popieras ?
Gali nusipirkt „Kelei- 
redakcijoj knygelę užvio”

15 centų, kur rasi nurody
mus ir paaiškinimus, kur, 
kaip ir kada jas gauti, ir ra
si ten pamokinimus, ką rei
kės atsakyt prieš teisėją jas 
išsiimant.

— Aš girdėjau,Maike, kad 
klausia, ant kokio laivo at
važiavai.

— Taip.
— Mano laivas buvo labai 

prastas ir visą laiką suposi, 
o jūrių vidurij vieną sykį ką 
tik nenuskendo ir jau visi 
meldėmės ant kelių atsi
klaupę. Jis buvo pailgas ir 
su dviem kaminais, bet aš 
nežinau, kaip tai išaiškint 
angliškai, o juk kitaip po- 
pierų negausi.

— Visai tokių niekniekių 
neklausinėja, tik laivo var
dą reikia atsiminti.

— Kad aš užmiršau.
— Gal atsimeni, kokiuose 

metuose ir kokiame mėnesij 
atvažiavai, tuomet aš para
šysiu laišką į imigracijos 
portą su užkląusimu ir gau
sime atsakimą.

— Gerai, aš atsimenu. 
Bet ką daugiau reikia žinot?

— Aš nenoriu tau pasako
ti, nes užmirši, ypač kada da 
girtas. Velyk nusipirk kny-! 
gėlę, o viską dasižinosi ir 
išmoksi.

Streikas pagimdė 
“juodašimčius M

Kaip Rusijos revoliucija 
pagimdė juodašimčius, taip 
ir Lavvrence’o streikas juos 
pagimdė. Rusijos juoda
šimčiai vadinas „tikrais ru
sais” ir kovoja su socijalis- 
tais, taip pat ir Lawrence’o 
juodašimčiai vadinasi tik
rais „patri jotais” (lietuv.) 
ir atžagareiviškuose laik
raščiuose šmeižia socijalis
tus. Tiesa, nedaug jų yra, 
ant pirštų suskaitytum, bet 
jie stengiasi vis taip padary
ti, kad visuomenei išrodytų, 

į kaip kad visi streikieriai 
[butų socijalistams priešingi. 
Štai tokis Kirdėjus parašė 
(tiesą sakant, tai kitas jam 
parašė, nes pats nemoka) 
protestą, kur išniekinta

I
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kodėl gi tos redakcijos ne
talpina teisingų raštų. Štai 
p. Ramanausko krautuvėlės 
darbininkas Dagis, kuris sa
vo laiku vadinosi Siekevi- 
čium, paskui Vinciunu irda 
kitaip, vienam iš paskutinių
jų „Lietuvos” numerių pra
neša, buk Lavvrence’o strei
kieriai negavę da nė vieno 
cento iš tų aukų, kurios bu
vo siunčiamos ir garsinamos 
„Keleivije.” „Lietuva” tą 
melą tuoj patalpino. Bet 
kada organizatorius Ru- 
seckas pasiuntė „Lietuvai” 
laišką, nurodydamas, kad p. 

k Dagis rašo neteisybę, ir pra
šė tą laišką apskelbti, tai 
”Lietuva” neapskelbė. Iš to 
jau aiškiai matom, kad „Lie
tuvai” nerupi teisybė, bet 

i šmeižimas socijalistų ir jų 
laikraščių. Tokiu budu „L.” 

• virsta jau į juodąjį organą. 
Ji mėgsta nepatinkamas sau 
ypatas ir laikraščius apjuo
dinti, o apšviesti dalykų ne
leidžia.

Dabar grįžkime da prie 
viršminėto protesto. Kaip 
sakiau,jįsufabrikavo J. Kir
dėjus. Apie tai, supranta
ma, žinojo visa „šaika,” kuri 
per „Vienybę Lietuvninkų” 
ir kitus atžagareivių' orga
nus nuo seniai jau šmeižia 

i „Keleivį,” pasirašydami 
streiko komitetais (kuriuos 

Į streikieriai seniai jau išme
tė), visokiais Kirdėjais, Ar- 
lauckais ir tam panašiais 
paukščiais. Taigi, 17 kovo 
buvo Lavvrence’o streikierių 
(liet.) susirinkimas, kur p. 
J. Kirdėjus ir išlindo su savo 
protestu. Atšistojęs ant pa
grindų rankomis paskėtrio- 

i jo, girdi, męs turim išnešti 
'protestą prieš savo priešus, 
i kas tam pritaria, tegul sako 
„aš.” Tuojaus pašoko juoda 
moteriškė ir sušuko „aš!” 
Na, ir protestas priimtas, 

("riimtas vienbalsiai. Toksai 
Nibildis paskui jį išsiuntinė
jo redakcijoms ir rašo, kad 
tas protestas užgirtas viso 
susirinkimo, kur dalyvavo 
su virš 1,000 streikierių.

Tai tokius juodašimčius 
pagimdė Lavvrence’o strei
kas. Nors nedaug jų čia y- 
ra, bet kadangi žmonės čia 
tamsus, laikraščių mažai 
kas skaito, tai musų juoda
šimčiai viską daro vardu tų 
žmonelių, vardan streikie
rių. Tokiu budu išrodo, kad 
visi Lavvrence’o streikieriai- 
vra sukilę prieš socijalistus 
ir jų laikraščius, kurie .dau
giausiai rėmė juos aukomis 
ir padėjo streiką laimėti. 
Tuo tarpu streikieriai apie 
tai nieko nežino. Jeigu jie 
kame ir pritartų tiems juo- 
dašimčiams, tai tik dėlto, 
kad juos prie to prikursto. 
Patįs jie nieko nemato. Iš 
pirmeivių čia nėra nė vieno, 
kuris galėtų parodyt tai mi
niai tikrąjį dalykų stovį. Va
džias tos minios pagavo į sa
vo rankas juodašimčiai. Or
ganizatoriai nors ir yra, bet 
tie perdaug užimti, neturi 
laiko nė į laikraščius para
šyti. Būtinai reikėtų čia su
organizuoti socijalistų kuo
pą, kitaip musų tautininkai
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Socijalistų pajiegos.
Tolimesniuose straips

niuose skaitlinėmis darody- 
siu, kokiose šalyse kiek sė
dynių užima parlamentuose 
socijalistų partijos atsta- 
vai. Čia ištarsiu žodį apie 
Vokietijos socijalistus.

Socijalistai visame pasau
li j aktyviškai dalyvauja vi
sų permainų vykdime ir 
žmonijos sąligų pagerini
me. TAip Vokietijoj varde 
neatidėtinų reikalavimų jie 
darbuojasi, kad butų įves
tos laipsniškos mokestįs nuo 
pelno, kad butų paleista ka- 
riumenė, prieš augštas mo
kestis, prieš imperijalizmą 
ir už įvykdimą taikos visa
me pasaulij. Francuzijos 
socijalistai kovoja už teisy
bę Dreyfuso byloj, už atski- 
rimą bažnyčios nuo valsty
bės, už visuotiną darbininkų 
apdraudimą. Belgijoj soci
jalistai pastatė nepaprastai 
gražią darbo šventinyčią — 
Maison du Peuple —Bruse- 
lij ir toj darbininkų mokyk
loj duodama plačioms mi
nioms apšvietimą, supažin
dinama darbininkus su dai
le, literatūra.

Nors viso pasaulio socija
listų reikalavimai yra vieno
di, bet atskirų šalių ypaty
bės privertė juos atsižymėt 
įvairiai.

Vokietijos socijalistai vi
suomet buvo pavyzdžiu savo 
draugams kitose šalįse. Bet 
laike dviejų pastarųjų -metų 
Suvienytose Valstijose tiek 
socijalistų galybė pradėjo 
augti, kad miestas už miesto 
pradėjo pereit į jų rankas ir 
jau manyta, kad Vokietijos 
partija liks pralenkta. Vie
nok sausio rinkimuose, 1912' 
m., Vokietijos socijalistai 
pasirodė, kad kitų šalių 
draugai da negali susilygint. 
Vokietijos reichstage yra vi
so 397 atstovai. Socijalis; 
tų tame tarpe atsirado 112. 
Bet tai neparodo jų visos ga
lybės, kuri yra daug didesnė 
ištikrųjų, negu pateko į par
lamentą atstovų. Reikia at
mint, kad socijalistai susi
deda netoli vien tik iš darbi
ninkų, kurių didžiuma netu
ri rinkimuose reikalaujamo 
cenzo. Negana to. Rinki
mų distriktai yra padalinti 
neteisingai: ne pagal gyven
tojų skaitlių yra reikama at
stovų skaitlius. Pavyzdžiui, 
nuo vieno distrikto, kur bu
vo 186,213 balsuotojų, galė
jo būt išrinkta 17 atstovų, o 
nuo kito distrikto su 162,717 
balsų išrinktas tik vienas at
stovas. Pirmieji visi atgal- 

, eiviai, o paskutinis socijalis
tas; mat, aname distrikte 
gyvena daugiau turčių, už
tai ir tiesos duotos jiems pla
tesnės. Jeigu rinkimai bu
tų buvę proporcijonališki, 
tai socijalistų į parlamentą 
butų patekę 212.

Vokietijos socijalistai žy
miai sustiprėjo nuo 1875 m., 
kada lasalistai ir marksistai 
susiliejo į krūvą ir ėmė 
Smarkiai atakuot savo prie
šus. Socijalistų laimėjimai 
seka vienas paskui kito. Jie 
priverčia savo priešus būt 
atsargiais, ■ taikintis prie 
liaudies reikalavimų, taip

[ tau! Rooseveltas paW 
Taftą už apykaklės ir, kM 
milijonai bespėkių žmora 
žiurėjo, įmetė jį į prezideB 
tus. Jeigu tai nėra darodjl 
mas, kad jau butų laikas pal 
tiems žmonėms valdytis, ta? 
męs nežinome, kaip tai pava
dint. Už keturių metų nuo 

1 dabar, jeigu Rooseveltas lik
tų išrinktas, senatorius 
Dixon galėtų pranešti ša
liai, kad Rooseveltas turė- 

proga, todėl jie neretai tai- jo mus visus paėmęs už apy- 
koši su socijalistų reikalą- kaklės.” 
vimais 
žmonės.
būtino reikalo būt socijalis
tų didžiumai valdžios įstai
gose, kad paimt viršų.

Liaudis mato socijalistų 
taktiškumą ir vis daugiau 
balsų atiduoda už juos rin
kimuose. nąs, jog šią šalį valdo ne
'Vokietijos socijalistai yra žmonės, o kelios ypatos ir 

atsakančiai organizuoti. Jie buk balsuotojai išrenka tą, 
po savo sparnu turi netoli ko jie nori. Gįzdinimai be- 
visas amatninkų unijas su darbėmis ir kitaip, papirki- 
pora milijonų narių. Pačių 
socijalistų 1907 metuos skai
tėsi 530,000, 1911 jų jau bu
vo 836,000, o 1912 m. jie ga
vo balsų puspenkto milijo
no suviršum. Metinės jų 
įplaukos siekia $275,000.

/Kiti pasakoja, buk Vokie
tijos socijalistai nėra gana 
revoliuci joniški. Jeigu jiems 
neprisieina prievarta veikti, 
o valdžia pati 'nusileidžia 
prieš jų- kriticizmą ir solida- 
riškumą, tai nereikia, kad 
jie nerevoliucijoniški. Prieš 
pastaruosius rįnkimus 
„Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung’’ apskelbė, kad soci
jalistai tiki Į klesų kovą, į 
socijališką revoliuciją ir į 
tautų brolybę. Laikraštis 
tuomi norėjo užgaut socija
listus, kad jie gautų mažiau 
balsų. Socijalistai nesigin- 
čino ir jų vadas Kautskis at
sakė, kad taip tikrai yra.

et francuzų revoliucijonie- 
rius Herve, kuris sėdi kalė
jime už agitaciją prieš mili- 
tarizmą, dabar pripažino, 
kad Vokietijos socijalistai 
yra daug revoliuci joniškes- 
ni, negu Prancūzijos.

A. Baisus.

ir nusileidžia prieš Kaip matote, laikraštis a- 
Kaip jnatote, nėra gituoja už Taftą, bet neno

ri sutikti su ta teisybe, kuri 
Įvyko keturi metai atgal, ka
da Rooseveltas ištikrųjų pa
ėmė nerangų Taftą ir paso
dino į savo vietą. Bereikalo 
laikraštis persistato neži
nąs,

Komedija
Nepaprastai žingeidus 

laikas* prasidėjo Amerikos 
politikierių gyvenime. Re- 
publikonai ir demokratai 
kelia didelius ginčus už ypa
tas, rekomenduojamas .į 
kandidatus. Neužilgo įvyks 
Chicagoj republikonų parti
jos susivažiavimas, kur tu
rės būt išrinktas kandida
tas į prezidentus. Renkami 
buvo delegatai į susivažiavi
mą ir varyta didelė agitaci
ja tai už Roosevelto, tai už 
Tafto šalininkus. Roosevel
tas eina prie to, kad jei re
publikonų partija neišsta- 
tys jo kandidatūros, tai jis 
pats išstatys savo vpatą ir 
ves kovą, kad liktų išrinktas 
prezidentu. Roosevelto a- 

gitacijos manageris senato
rius joseph M. Dixon, kal
bėdamas Bostone, pasakė: 
„Jis (Rooseveltas) yra kal
tinamas neprielankumu Ta- 
ftui. Kodėl? Juk jis paėmė 
Taftą už apykaklės ir įmetė 
į prezidentus.” Republiko
nų laikraštis ”New Bedford 
Standard” ant to atsako: 
„Jeigu Joseph Dixon yra 
teisingas savo pasakojime, 
tai čia buvo reikalas, kur vi
sus žmones valdė ne žmoni
jos dalis, o vienas žmogus. 
Tokiu budu p. Rooevelt pa
ėmė Taftą už apykaklės ir 
įmetė ji į prezidentus. Tuo 
tarpu didžiuma iš musų at
simename, kada Roseveltas 
užleido kandidatūrą Taftui 
ir kada atėjo rinkimų,laikas, 
tai išrinkimas buvo paves
tas tai didžiumai, kuri turė
jo tiesą balsuot ir kuri pa-' 
skyrė jį prezidentu. Bet kur

darbėmis ir kitaip, papirki
mai, užtvindinimas šalies 
mulkinančia literatūra ir t. 
t duoda progą Rooseveltui 
ir kitiems pasilikt šios šalies 
despotais arba užleist savo 
vietą savo sėbrams.

Laikraščiai „Portland Ex- 
press” ir ”New York Eve- 
ning Post” aiškina, kad Mai
ne ir Illinois valstijų repub- 
likonai vra pasiryžę kovoti 
prieš Taftą, o statyt į prezi
dentus Rooseveltą, nes Taf
tas norėjo atvert sieną iš 
Canados, nuo ko butų nu
kentėję Suvienytų Valstijų 
farmeriai, kada iš ten butų 
pradėję plaukti ūkio pro
duktai. Maine valstijos re- 
publikonų konvencija išsi
reiškusi, kad jei Canada ne
būtų atmetus Suvienytų 
Valstijų pasiulijimo, kuris 
įvyko iš Tafto dėkos, tai 
demokratai butų galėję 
džiaugtis iš Tafto.

Reikia tikėtis, kad pas far- 
merius, ištikro, tokia opini
ja viešpatauja ir jie gatavi 
balsuot už konsevativiškiau- 
sį kandidatą.

Nepartiviškos „Indiana- 
polis News” perstato Roose
veltą paprastu šuleriu, ku
ris viską daro pagal aplinky
bes. Esą, ir jis įkišo savo 
nosį į Canados sienos atida
rymą, o dabar nori užsigint. 
Neseniai jis garsinosi, kad 
jokiu budu neapsiims būt 
kandidatu' į. prezidentus, o 
dabar pats veržiasi. Laik
raštis sako, kad Rooseveltui 
niekas negali įtikėt, nes jis 
visuomet meluoja. „San 
Francisco Chronicle” pridu
ria, kad Roseveltui niekas 
negali įtikėt, jei jis nežino 
tikrai, kad jis to paties nori, 
ko ir Rooseveltas. Laikraš
tis ”Milwaukee, Wisconsin” 
sako, kad gerai butų, jei ko
kis vagilius visuomet apiplė
štų Rooseveltą, kada jis eina 
sakyt beprotišką prakalbą, 

’ kaip kad keli mėnesiai atgal, 
jam važiuojant į Kansas, li- 

’ ko pavogtas jo prakalbos 
rankraštis.

Skaitytojai mato, kokios 
komedijos prasideda repub- 
likonų partijoj, kad tik į- 
traukti į ginčus darbininkų 
klesą. Kada darbininkai i- 
ma gmcycis, kas geresnis, 
Roseveltas ar Taftas, tuo
met jiems nelieka kada pa
galvoti apie savo klesos rei
kalus ir vest agitaciją už sa
vo kandidatus. Demokratų 
partijoj irgi prasideda tik
ras „rusiškas kazokas.”

Neatkreipkite atidos į 
tuščius kapitalistų ginčus ir 
varžytines ypatų, o veskite 
kovą, kad darbininkų parti
jos kandidatas (socijalistas) 
gautų kuodaugiausiai balsų.

A. Antonov.

I

I

Ilgai mylėjus, sunku pa
mesti.

Nevisada ropę taip kepa, 
kaip pilvui reikia.

i

<

I
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Žemė ir Žmogus.
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

(Tąsa).

Klimato įtekmės.

Įvairių klimatų žmonės labai skyrėsi 
tarp savęs. Tiesa, dabar, kada susinešimo 
keliai vis gerinasi, kada žmonės labai tan
kiai kilnojasi iš vietos į vietą, tie skirtumai 
vis mažta. Kada ekonominis stovis pasieks 
visur maž-daug tą patį laipsnį, tuomet tie 
skirtumai da labiau sumažės, bet galutinai 
niekuomet neišnyks, nes niekuomet ant vi
sos žemės visose jos vietose negalės būti vi
sai vienodas klimatas. Visuomet, daleiski- 
me, skirsis tropiškų šalių gyventojai nuo 
liariškų. Senovėj tas skirtumas buvo labai 
didelis.

Tropiškos šalįs.

x Tropiškose šalyse matome tai tyrlau
kius, kur nėra nė vandens, nė augalų, kur 
tik vėjai tarpais kilnoja iš vietos j vietą 
smėlio kalnus, kur saulė viską išdegina, — 
tai vietos su puikia gamta. Tropiškų šalių 
lietus pavirsta į tvanus, bet pereina jų lai
kas, ir nuo didelių karščių viskas išdžiūsta. 
Lietus atgaivina augalus, o karščiai išdegi
na juos. Greit pasirodo gyvenimas, bet 
paskui jį tuoj skubina mirtis. Iš kitos 
pusės, tuoj paskui mirtį pasirodo gyveni
mas. Taip audra išverčia medį, o atsakan
čios sąligos priverčia jį išleisti naujus die
gus.

Kada tropiškose šalyse užeina atsakan- 
tesni laikai, tuomet jų oras lieka perimtas 
šiluma ir drėgnumu. Tuomet augalai, tas be
veik vienintelis tų vietų žmonių maistas, au
ga gana sparčiai. Tropiškų šalių žmogui 
tankiai užtenka tik pajudinti medį arba iš
rauti iš žemės, kad gaut užtektinai maisto. 
Ir neprisieina žmogui rūpintis apie maistą, 
nes jo užtektinai duoda pati gamta. Nerei
kia galvoti apie drabužį, nes oras šiltas — 
ir plikas nesušalsi. Milžiniški medžiai gali 
duot ir pastogę. Beveik yiską duoda gam
ta, ir mažai prisieina žmogui dirbt. Šiltas 
oras, žemės derlingumas, puiki gamta, stai
gus mirties veikimas — tai vis priežastįs, 
ką stumia tropiškų šalių žmogų nuo darbo 
ir nuo veikimo, ką traukia jį prie tinginys
tės, — ir nuo to visko žmogus lieka vaikiš
ko budo, ir visai negalvoja jis apie rytojų.

Tropiškų kraštų žmonės seniau visai 
nesirūpino užsiimti gamtos apgalėjimu. Ga
limai tarti, tik žmonės, nieko nesakydami, 
lenkė savo sprandą prieš gamtos galybę. Ir 
kamgi kovoti sd gamta, kada ji taip gausiai 
maitina juos? Ir kamgi rūpintis darbu, 
padėkim, žemdirbyste, kada užėję karščiai 
arba lietus umu laiku gali sunaikinti visus 
darbo vaisius? Tyrlaukiuose gi jokis dar
bas nieko nepadės, nes tenai prie senesnio 
išdirbimo stovio jis nieko gero atnešti ne
galėjo. Trumpai pasakius, * tropiškų šalių 
klimatas nepaspiria žmogų prie veiklumo, 
bei darbštumo. Tropiškos šalis negalėjo li
kti kultūros lizdais.

KELEIVIS S
t a 

ne vienas ir stačiai iš bado numiršta. Duo
ną jie mato tik atneštą iš šiltesnių šalių, ir 
tą duoną jie brangina daugiau, negu męs* 
pinagus.

Dėl klimato žiaurumo poliariškų šalių 
žmonės prigulinčiai nesipletoja. Tų žmo
nių visas rūpestis: kaip pragyvent bent tą 
laiką; apie lavinimąsi nėra kada ir masty
ti. A’teina blogi laikai, trūksta vandenų gy
vūnų ir prisieina čieloms kiltims badu iš
mirti. Nuo tokių išmirusių kilčių ir liekanų 
nepasilieka. Ir poliariškų šalių gyventojau 
negalėjo likt kultūros nešiotojais.

Pajieškojimai
REIKALINGI DU KRIAUČIAI 

Prie steliuotų vyriškų drapanų: vie
nas prie kelinių ir bruslotų ir vienas 
prie kotų. Prašau atsišaukt laišku.

CHAS. GILLIS,
41 W.Leonard st., Grand Rapids, Mich

Pajieškau darbo.
Esu kriaučius neseniai pribuvęs iš 

Lietuvos. Noriu mokintis šitos 
lies rubus dirbti.

JUOZAS BARTKUS,
756, Carbondale,Box

Geriausios vietos.

čiokas, J. Martinkaitis, J. Liepoms, 
D. Aimaitis, J. Baukus, J. K. Stau
gaitis, J. P. Valaitis, J. Koris, J. Tu- 
mosa ir Matainis — po 10c; M. Pra
naitis, J. Ciplevičius, J. Petkevičius— 
po 5c; viso $3.52. M. A. Ruseckas.

Pinigai nepriimti į "Keleivio” red.

EASTON, PA.
Per 42 kuopos L . -S. S. nario J. La

paičio vestuves surinkta $8.70. Auka
vo šios ypatos: J. Ožaitis, U. Šakiutė- 

po $1.00;
P. TreL 

Meškaus- 
A. Meš-

TEATRAS IR BALIUS-
18 Balandžio (April), 1912 m., sa

lėje Haru-Gary, 67 Siith st., E. .Cam
bridge, Mass- Prasidės 8 vai. vakare 
ir baigsis 2:30 ryte. Bus sulošta vie
nos veikmės komedija "Nesipriešink” 
ir “šalaputris.” 
sios
nuo

• ant 
kad
benas 

j choras dainuos gražiausias 
kas dainas; bus lakiojanti pačta ir ki
tokį žaislai. Rengia L. S. S.kuopa. 
įžanga pigi. Svetainės durys atsida-

I rys 7:30. [16]
Su pagarba KOMITETAS.PAJIEŠKAU VIETOS 

dėl uždėjimo duonos kepyklos. 
Geriaus būt ųgaut vietą apgyventą------- — — ---- ------------|

„ . . . . , . , ., . . . I lietuviais, lenkais ir austrijokais. . Aš
Geriausiomis vietomis skaitosi tos, ku- galiu kept visokią duoną, o ypatingai 

rios guli tarp tropiškų ir poliariškų Šalių, grynai ruginę krajavą duoną. Aš ne- 
Čia oras vidutiniškas ir labiausiai tinkamas "“'Skau'vTetos kur .““kits uLt 
pastumėjimui Žmonių prie darbo ir veiklu- kepyklos. Draugai, kurie praneš man 

Šių kraštų oras daug prisidėjo prie apie toki* viet^ busiu dėkln«as »* ' * ® r j r triūsą atlyginsiu. [16]
F. Masiulevičia,

Easton, Pa.

mo. 
pasekmingesnio Europos ir% Amerikos gy
ventoją tobulinimosi. Žinia, nemažą svar- 320 So- n-th st-> 
bą turėjo ir tie gamtos turtai, kuriuos žmo- r - - --
gus rado Žemės sluogsniuose. Be anglies, čiauš iš Kairėnų, Vilniaus gub., Tra- 
metalą ir kitų žemės brangenybių žmonijos kųupay- Meldžiu i° pat^s atsisaukt 

e c ° c \ arba kas žinote malonėkite pranešti
šiuo adresu: [16]

Miss Anelė Cicikevich,
112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

progresas neitų taip pirmyn, kaip iki šiol 
ėjo.

Svarbiausia vidurinių kraštų ypatybė 
guli tame, kad tenai šaltis ir šiluma regulia- 
riškai atsikartoja kasmet. Šių kraštų gy-

Pajieškau dėdės Bernašiaus čičekevi-

Pajieškau pusbrolio Antano Kan- 
kalevičiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., 

i Šiaulių parap., Vinkšnienų sodžiaus; 
ventojai iš anksto Žino, kada užeis Žiemos 5 metai kaip Amerikoj ir metai atgal 
šalčiai ir vasaros šiluma. Be to nebūna čia p’veno Pittsburg Pa Taipgi pajies- 

kau Tofiliaus Lukausko, kuns metai 
atgal gyveno Harshorne, Okla. Tu
riu labai svarbų reikalą ir meldžiu pa
čių atsišaukti arba kas žino pranešti 

! šiuo adresu:
Miss Antonina Toleikaitė,

1209 S. 3-rd. st., Cedar Rapids, Iowa.

Poliariškos šalįs.

Poliariškų šalių gamta da mažiau 
sideda prie jų gyventojų išsilavinimo. 
Kariškose šalyse žmanių labai mažai gyve« dalies, 
na. Prie to tų šalių gyventojams prisieina se susiduria 
aštresnė kova su klimatų, ir sunkiai jiems 
reikia verstis jų kasdieniniuose rūpesčiuo
se. Čia apsigyvenę žmonės stato sau ant 
upių arba jūrių krantų medinius arba ledi- 
.nius namelius. Kada vandens pasiliuosuo- 
ja nuo ledų, tuomet jie savo odiniuose laive
liuose išplaukia medžioti žuvų arba tiule- 
nių. Smailiomis lazdomis nuduria vandenų 
gyventojus ir grįžta pas savo šeimynas į 
savo tamsius namelius. Per ilgas naktis, 
kurios vietomis tęsiasi keletą mėnesių, šil
dosi jie prie savo ugnelių. Ne koks gyveni
mas tų žmonių, ką saulės ir jos šviesos ne-' 
mato ištisas sąvaitės arba per keletą mėne
sių. Jų žiema 
resnė ir jų vasara, 
nenutirpsta. Augalų beveik nėra, 
tomis pasirodo žemi krūmeliai ir samanos. 
Samanos — tai beveik vienatinis augančios 
gamtos turtas. Prie tokių gyvenimo sąli- 
gų žmogui tankiai prisieina kentėt badą;

V •

•

tai ilga naktis. Mažai ge- 
Vietomis sniegai visai 

Tik vie-

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

gr&jįs šokius, o pertraukose 
lietuviš-ša- j Ližaitienė ir K. Arminas —

I F. Misiulevičia, S. Kulaitis, 
naitis, J. Meškauskas, S.

Pa. kas ir J. Garnis — po 50c;
kauskas, J. Jankauskas, R. Masiule- 
vičienė, J. Kizauskas, J. Kriščiūnas, 
N. Kizauskienė, V. Nenienė, A. Krikš- 
čiuniutė, V. Stankiutė ir F. Voveriu- 

1 tė — po 25c; V. Stankus 20c.
Pinigai gauti ir perduoti streikierių 

| komitetui. Red.

Z

i staigaus perėjimo nuo šalčio prie 'karščio 
| arba nuo karščio prie šalčio, bet tarp jų tę
siasi tarpai iš kelių sąvaičių arba net mėne
sių. Tai pavasario ir rudens pereinami lai
kai. Šių kraštų gyventojai taipgi žino, kad 
vasaros laike tankiausiai pus vėjai nuo ek- 

I vatoriaus į poliusų pusę ,o žiemą — nuo po- 
i liusų į ekvatoriaus pusę. Vidurinių kraštų 
gamta tai atgyja (vasarą), tai apmiršta 
(žiemą). Vasaros laike žemė kaip ir link
smina žmogų, — ji tuomet tampa apdengta 
žaliuojančiais medžiais ir gėlėmis, oras per
imtas kvepalais, viskas šildosi prieš skais
čios saulutės spindulius. Žiemą viskas ki- 

i taip išrodo: žemė lieka apdengta baltu snie
gu, augalai apmiršta, per tankius debesis 
retai saulę pamatysi, die'nos trumpesnės ir 
tos tankiai negražios.

Tik per vienus ištisus metus žmogus 
susipažįsta su įvairiais klimatais: ir su žie
mos šalčiais, ir su vasaros kaitromis, ir su 
rudens lietumi, ir su pavasario atgijimu. 
Bet kas svarbiausia,žmogus iš kalno žino, 
kada kaip gamta išrodys. Tai žinodamas, 
jis ir prisitaiko prie laukiamos klimato at
mainos. , ' '

Šių kraštų žmogus priverstas prie re- 
guliariško darbo. Jeigu žmogus nau
dotųsi vasaros dovanomis, kad jas vien 
tam laike sunaudoti, tai žiemai už
ėjus prisieitų badu numirti arba sušalti. 
Sniegas ir neišmaitins, ir nesušildys. Vasa
ros laike žmogui prisieina pagalvoti ir apie 
žiemą ir jis tuom lieka priverstas prie atsa
kančio darbo. Ir prisieina žmonėms dirbti. 
Nepražūsta tuščiomis žmogaus darbas. 
Vidurinių kraštų gamta gausi, bet ji reika
lauja žmogaus darbo, jo išsilavinimo, pa
žinties ir 1.1. Jau nuo rudens prisieina im
tis darbo, reikalingo sekančiai vasarai. 
Kiekviena metų dalis reikalinga savo pri-

‘ rengime prie 
____ Jeigu žmogus

i

Reikalingas korespondentas, mo
kantis kelias kalbas. Atsišaukite lai
šku, prisiųsdami aplikacijas vartoja
mose kalbose, adresuodami: [18]

, J. F. SOSNOWSKY,
287 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Kazimiero Navico, Vil
niaus gub., Trakų pav., Žaslių mieste- 

kitilio. Meldžiu atsišaukt arba 
duokite man žinią apie jį.

Dom. Zalcideras,
F. O. Box 135, W. Rutland, Vt.

Pajieškau Brolio Jono Lužecko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Erzvilkių 
parap., Lenčiunų kaimo. (girdėjau 
dirba Pennsylvanijoj. Meldžiu duoti 
žinią šiuo adresu:

A. Lužeckas,*
Cementon Greene, N. Y.Box 38,

Pajieškau A. L. Jurdoniutės, Kau
no gub.; dabar yra Amerikoj; girdė
jau gyvena So. Bostone. Tūriu svar
bų reikalų; malonėkit atsišaukti. Aš 
esu iš Višakio Rudos, Jonas Kalinauc- 
kutis. Atsišaukit šiuo adresu:

J. E-. Wasaitis,
General Delivery, Detroit. Mich;

Pajieškau brolio Ilipolito Jasiuno, 
Kauno gub., Panevėžio apskr., Upi- 
tės par., Taragalų sodžiaus, švie
siais plaukais, apskrito veido, 6 pė
dų augštas. Bus du mėnesiai kaip iš 
Lietuvos atvažiavo] j Ameriką, 
pats arba kas kitas malonėkit 
šaukti ant šito adreso:

J. Jasiunas,
2216 W. 24 st., Chicago, III.

Jis 
atsi-

Pajieškau Marijonos Morkevičiu 
tės, Suvalkų gub., Senapilės pav., Kle 
biškio gmino. Juodaraiščio 
girdėjau gyvena Bostone, 
atsišaukti šiuo adresu:

Franas Siaurusevičius,
1125 — 8-th st.> Rockford, III.

kaimo; 
Meldžiu

darbo sekančios metų 
savo darbuo- 

su kliūtimis iš gamtos 
pusės, tai tas-kliūtis prisieina apgalėti. 
Toji kova su kliūtimis išdirba akilumą, iš
mintį, protingumą, veiklumą; gyvumą ir 
1.1., tai yra išdirba tą viską, kas toliau prisi
deda prie pasekmingesnės kovos, prie toli
mesnio pramonės plėtojimosi. Dėl to visko 

i šią kraštų gyventojams geriau negu ki
tiems sekėsi žengti pirrtiyn, ir jiems už tai 
pasisekė kitų kraštų gyventojus smarkiai 
aplenkti. Be to, su išdirbimo pakilimu ant 
mažesnio žemės ploto daugiau galėjo žmo
nių apsigyventi, nes lengviau buvo jiems 
išmisti.

% žmogus ir žemės paviršius.

Žmogus gyvenimas priklauso ne vien 
nuo to, kaip toli jis gyvena nuo ekvatoriaus 
arba polių. Didelę svarbą turi ir žemės 
paviršiaus išveizdą. Taip kalnuotų šalių 
klimatas daug sausesnis ir šaltesnis, negu 
lygumų. Nuo paviršiaus išveizdos priklau-

Pajieškau draugo Frank Mom- 
kau&, Kauno gub.. Šiaulių pav., Kur
šėnų parap. Meldžiu paties atsišauk
ti arba kas žino, malonės pranešt.

Miss Anna Stasiuliutė,
P. O. box 204, Rumford, Me.

Pajieškau Antano ir Petro Kazake
vičių, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Padovinio gmino, Daukšų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

Simonas Lapinskas,
P. O. Box 105, Benld, III.

Pajieškau draugo Petro Rapšuko, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Suba
čiaus parap., Kaimo Bigailių. Mel
džiu paties atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkit pranešti, nes turiu labai 
svarbų reikalų.

P. Kubilis,
178 Montague st., Rockford, III.

Aukos
LOWELLIO STREIKIERIAMS.

UNION CITY, CONN.
J. P. Samuška 50c; J. Martinaitis, 

J. Martišius, J. Šunskis, K. Lugis, J. 
Jureika, N. Barbaravičius ir A. Bau- 
kus — po 25c; S. Paškevičius, J. Sta-

Montello, Mass-, gauta nuo iždinin
ko $38.00; Paterson, N. J. $12.62; 
Bayonne, N. J. $23.40. Visų čia pa
minėtų aukų aukautojų vardai per 
redaktoriaus neatsargumą žuvo, to
dėl meldžiame iš tų 'vietų prisiųst 
aukautojų vardus, nes kitaip negali
me pagarsinti. Pinigai perduoti 
streikierių komitetui ir turime nuo 
jų kvitas, bet geriau butų, kad ir 
aukautojai matytų savo vardus. Pi
nigų siuntėjai žino, kad tai teisingos 
sumos ir jokio neaiškumo nėra.

Administracija. 
_________

Pittsburg, Pa.
Per T. M- D. 9-tos kp. pra-1 

kalbas surinkta $5.20 Law-1 
rence’o streikieriams. Pini-1 
gai pasiųsti per ”KeL” reda-: 
kciją.

A. Vainorius.'
Pinigai perduoti 25 kovo 

d. Red. į

Lietuvio Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

s.

p

J.

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.

V. J. Daunora, (aptiekorius) iždiniu.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

"Keleivio” No. 12 aukų 
skyriuje iš Pittsburg, Pa. į- 
siskverbė klaida. Pasakyta 
S S. Pittsburg, Pa., o turi 
būt N. S. Pittsburg, Pa., po 
vardu Aukščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoj.

AUKOS
POLITIŠKIEMS KALINIAMS.

Chicagoj po No 1623 Lincoln gat. 
buvo krikštynos, kur svečiai nuspren
dė paaukauti po kelis centus politiš
kiems kaliniams; sudėta $2.61. 
kos pasiųstos per "Keleivio” red.

Au-

EDWARDSVILLE, PA.
F. Klimkevičia prisiuntė $2.25, 

riuos sumetę svečiai per vienas ves
tuves politiškiems kaliniams. Au
kos gautos seniai, tik dėl vietos sto
kos nebuvo pagarsintos. Aukavo 
šios ypatos: J. Šumanas, F. Klim
kevičia, K. Žukas, K. Raklavičia, V. 
Seilius, F. R. Klimkevičia, S. Klimke
vičia — visi po 25c; M. Abraitienė 
50; viso $2.25.

ku-

Draugysčių Reikalai
TEATRAS IR BALIUS.

Į L. M. D. "Aido” vakaras Nedėlioj, Ba
landžio (April) 21, 1912. J. STANČI
KO SVETAINĖJ, 205 
st., Kensington, III.
bai juokinga komedija
Taipgi bus dainos, šokiai ir t. t. Pra
džia 5 vai. vakare. Įžanga 25, 35 ir 
50 centų.

”0. S. S.” yra viena juokingiausių 
i komedijų lietuviškoj kalboj. Lošia ją 
geriausieji Kensingtono artistai. 
Taipgi bus dainos. Ant galo bus šo
kiai ir įvairios žaismės. Kiekvie
nas norintis puikiai pasilinksminti 

I atėję ant šio vakaro neapsivils.
Širdingai visus kviečia KOMITETAS.

—207 E. 115-th
Bus lošiama la-

”0. S. S.”

BALIUS! BALIUS!
D. L. K. Vytauto D—tė rengia 

gražų pasilinkminimą Subatoj, 27 
Balandžio (April), 1912m„ SOKOL 

; St ETAINĖJE, 87 Green st., New 
Haven, Conn. Prasidės 6:30 vakare 
ir trauksis iki vėlai nakčiai. Turime 
už garbę pranešti netik New Haven’o, 
bet Ir aplinkinų kolonijų lietuviams, 
jogei New Haven’e tokio baliaus da 
nebuvo. Todėl nepraleiskite šios pro
gos pro šalį, atsilankykite visi. Rei
kia priminti, kad "Muzikantai" tik
rai bus net iš pačios Varšavos!. Jau 
yra laiškas gautas; esame susižinoję.

i Da draugai ir draugės negirdėjot iki 
i šiąm laikui tokių muzikantų; todėl 
visi ura į šitą balių, o busite visi už
ganėdinti. Įžanga 25c.

Visus kviečia KOMITETAS.

'•9

BALIUS.
W. Lynno Ukėsų Kliubas rengia 

puikų balių ant 20 Balandžio (Aril), 
Columbia Hali, po No. 105 Federal 
sq., W. Lynn. Mass. Prasidės nuo 7 
vakare. Užkviečiame jaunuomenę 
kaip iš Lynno, taip ir iš apielinlikių.

KOMITETAS.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago, IIL 
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

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

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

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chicago, IH.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. "17-th PI., Chicago, III. 
Pirms. pagelb. Karolis škadauskas,

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

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

2041 Ruble st., Chicago, III. 
Kasierius Lud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chicago, IIL 
Ligonių užveiz. Pet. Steponaitis,

1830 Canalport avė., Chicago, HL

nu

nt
IIL

IIL

Lietuvių Neprigul. Kliubas 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

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

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

837 — W. 34-th pk, Chicago, 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Aubum Avė., Chicago, 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3229-S. Halsted st., Chicago, III. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

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

Kas yra saulė, planetos ir kometos, 
tai skaitykit knygą |

"PASAULIŲ RATAS”
Su paveikslais. Kaina 25 c.

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

"MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 c.

Reikalavimus ir pinigus adrisuokite 
taip: >

J. STROPUS,
30 Broadway. S. BOSTON, MASS.

Forničiai parsiduoda.
Geri, tik truputi palaiky

ti forničiai, parsiduoda už 
nuleistą kainą, nes savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. 
Ateikit pažiūrėt pas

F. Zaleckis,
334—3 st., So. Boston, Mass.

GERAS KEPĖJAS.
Galiu kepti baltą ir juodą duoną 

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

F. ELIS.
165 Lakeview avė., . LowelL Mass.

AKYVA!
Iš inkvizicijos laikų istoriška kny

ga, "Kovotojas už teisybę, Jeronimas 
Savanorolla”, gaunama pas F. Mila- 

, šauską už 25 c. [17]
F. MILASAUSKAS

1 25 — 2-nd st.. S. Boston. Mass.

I
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Jonuko Tėvas.
Vakar vakare mano tėtė 

skaitė sapnininką. Mama 
norėjo, kad jis paskaitytų 
ką nors iš maldaknygės, bet 
tėtė sako: ”Ne, ne, leisk man 
perskaityt šią svietišką kny
gą, nes męs ant svieto gyve
name ir turime skaityt svie
tiškus raštus.” Tėtė pada
vė mamai „Vienybę Lietuv
ninkų” ir liepė pasirinkt ge
rą vietą, kad turėtų kur at
sigult, kaip prasidės juokai. 
Mama ir aš atsisėdom klau
sytis, o tėtė pradėjo skaityti. 
„Man pilvą skauda,” sako 
mama,” ir aš neatrandu ge
rų juokų. Viskas tame laik- 
raštij taip sumaišyta, kaip 
mano nenusisekusioji žir
nienė anądien. Man patin
ka,” sako mama, ”kad duoda 
vėjo socijalistams, ale kam 
taip ilgus straipsnius rašo?” 
”Tai nieko,” sako tėtė, „tokie 
ilgi straipsniai išeina, kaip 
redaktorius užsnūsta. Tu ži
nai,” sako tėtė, „kad tokį 
laikraštį pripildyt tai ne juo
kai..” „Dėlko tu nepadedi,” 
šoka mama,” juk tu ir kar
tais užsnūsti.” ’Gerai,” sa
ko tėtė, „aš galiu rašyt ge
rus straipsnius ir net eiles, 
kada aš snaudžiu ir imu sap
nuoti. Tik tu žinai, sako tė
tė, kad aš da neesu gerai iš
silavinęs ir miegodamas 
rašyt negaliu.” „Tai nieko,” 
sako mama, „aš galiu gerai 
uždrožti paišelį ir užrašyt, 
ką tu sapnuoji. Gal da ir pi
nigų gausime už tavo raštą.” 
”Gerai,” sako tėtė, „tik tu 
tėmvk, ką aš sakysiu sap
nuodamas. Jei išeis ko
kie nesuprantami žo
džiai, tai juos užrašyk atski
rai ir pasiųsime Olševskiui į 
Chicago, kad jis įdėtų į enci
klopediją. Mat, jis skiria 
pinigų tam veikalui ir tu ga
li jų dalį gaut.” „Aš noriu, 
kad tu tuoj atsigultum,” sa
ko mama. Tėtė paklausė 
mamos ir išsitiesė ant lovos 
nenusirengęs. Mama sako: 
”Nusivilk nors švarką, kad 
džiovą negautum, kaip Ku
dirka.” Tėtė pasakė, kad jis 
nesibijo, nes žino gerą dak
tarų institutą ir per laiškus 
išsigydys. Aš ir mama išė
jome į virtuvę ir mama ėmė 
skaityti visų šventų gyveni
mą. Išgirdome didelį knar
kimą ir triukšmą. Įbėgau 
su mama į tėtės kambarį ir 
pamačiau, kad jis baisiai 
Spardos ir knarkia. Mama 
norėjo užrašyt, bet nepatai
kė ir tėtė įspyrė jai į pa
šonę. Tada mama jį išbudi
no ir pavadino peštuku. Tė
tė sako: „Aš sapnavau, kad 
„Vienybės Lietuvninkų” jau 
niekas neskaito ir kad Sir
vydui neliko niekur vietos.” 
„Tai nieko,” sako mama, 
„tai tik sapnas. Visgi atsi
ras keli tautiečiai, kurie 
skaitys ir %tavo straipsnis 
galės tilpti.” ”Reikia sku
bintis rašyt,” sako tėtė, o vi
saip gali išeiti.” Jis atsikėlė 
ir ėmė rašyt, ką pernai buvo 
sapnavęs. Mama varė jį 
gult, bet jis neklausė ir ji tu
rėjo viena nueit, o jis rašė a- 
pie teatro prostituciją ir vi
sokias kitas prostituciias, 
kokios tinka į ”Vienybę Lie
tuvninkų.” S. Bučas.

cl.

KELEIVIS

I dvasiškiam. Pirmiau kvie
tė kapuciną, kad pridirbtų 
kiaulių per misijas, o pas- 

Ikui reikės kviesti p. Balevi- 
čią kaipo profesorių, kad iš
tirtų ar tikrai jau kiaulės.

Andrejevas.

> Pas Virbiekienę švęstas 
vanduo.

7 d. kovo New Haven’e 
buvo parapijossusirinkimas. 
Iškilus ergeliams, pirminin-| 
kas mitingą išdarė. Kuni
gas likęs svetainėj, sumanė
atimti knygas nuo parapijos Jau . raedegę.
komiteto ir išrinkęs sesis vy-( . . *
rus pasakė: ”Eikite ir atim- 1909 m. apie pabaigą kovo 
kitę knygas!” Iš publikos mėn. sumanėm Kensmg- 
atsiliepė viena moteris, kad tone, III., sutverti T. M. D. 
parapijos knvgos pas ją. Ku- kuopą, kas ir pavyko. Pirma

■ ■ sušuko, sutversiant ją, drg. V. Šilei-

Irgi meilė.
Turtinga mergina: — Ar 

tu užtikrintas, Alberte, kad 
tu mane vedei ne dėl turto, o 
dėl meilės?

Albertas*: — Žinoma, už
tikrintas, jeigu tai butų tik 
tavo vienos, tai aš pavogčiau 
arba jieškočiau lengvesnio 
kelio juos gaut.

NAMINĖ MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo 

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00
Vaikų draugas arba kaip mokintu 

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

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

su paveikslais (apdaryta) .............35c
Pinigus siųskit per Money Orde) 

šiuo adresu: [16-2]
P. MIKOLAINIS, 

BOX 62, NEW YORK CITY

i

i

NAUJAU ARB1N1NKIŠKA KNYGA
Nuo ko priklauso žmonių 

----- nuotikiai.-----
•Knygelėj aiškinama materijalistiš 

kosios istorijos supratimas.
KAINA IOC.

L. S. S. kuopoms extra nuošimtis.
Gaunamos lik pas vertėją. Gali 

ma prisiųst ir štampoms. t
A. J. KAKALIUS, 

1607 Ji. Ashland avė, Chicago, III.

nigas susiraukęs 
kad ji neturinti tiesos laiky
ti parapijos knygas. Mote
ris atkirto: "Jeigu Virbic- 
kienė gali laikyt dresėse 
švęstą vandenį, tai man va
lia laikyt parapijos knygas.” 
Kunigas nutilo.

Mat, ouvo laidotuvės ir 
kunigas atsivežė iš Ansoni- 
jos p. Virbiekienę ant kapi
nių prie pašventinimo duo
bės; ji patarnavo kunigui 

: ištrau
kė plečkutę, kaip tai sakyti, 
švęsto vandens ir padavė 
kunigui.

Tiesą sakant, kunigas la-; 
bai geros širdies: 
našlaičius ir našles. Kaip 
girdėti, p. Virbickienė naš
lė, o jos vyras paduotas į ko
kį tai namą. ”Sirata” daili 
sau moteriškė ir turi dailią 
dukterį.

Žmonės tankiai mato, kad 
kun. perka ”porkčapą” ir 
„baltą žuvį;” sako, kad 
Ansonijoj viskas brangiau... 
Bet kam jis perka, juk ne jų 
reikalas.

•

oes; j*
kaip zakristijonas: ! « _ w v. w • .

I

I

I

I

ka parašė p. B. K. Balevičiui 
laišką, norėdamas pasitei
rauti, ant kokių išlygų ga
lima kuopą sutverti, kad na
riai gautų Kudirkos raštus. 
Tuojaus gavome nuo p. B. 
štai kokį atsakymą:

”Galite drąsiai tverti T. 
M. D. kuopą nežiūrint soci
jalistų, ką pats nesugrumu- 
liuodami kalba, nes jų są
junga eina kasdien silpnyn 
ir neužilgo į dulkes suby
rės.” Tas laiškelis visas buvo 
pašvęstas socijalistų šmeiži
mui. Perskaitęs kelis sy
kius laiškelį, net ir rankas

Į

Neužganėdina.

—R.: Ką tavo vyras mėg
sta pusryčiams?

B. — Viską, ko aš tik ne
turiu namie.

Pasiteisinimas.

”Tu apgavai mane.”
„Kaip?”
„Tu sakei, kad tu galėtum 

numirti už mane, o aš dasi- 
žinojau, kad ir kitoms devy
nioms tą patį prižadėjai.”

„Netikėk, nes aš dešimts 
gyvasčių Teturiu.”

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prisiųsim

I

I GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą.

WOMENS MEDICAL CALLEG 
Baltimore. Md. •

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, Ma

MOKYKLA ŠOKIŲ. *

jis myli pakračiau kaip nuo T. M. D., 
taip ir nuo Kudirkos raštų. 
Pabūgau, kad kokis tautos 
ėdikas nesurengtų ir T. M. 
D. sprogstančią medegą, 
kaip kad p. Bal. sąjungai.

Netekęs kantrybės, už
klausiau „'Lietuvos” redak
cijos, kas tai butų per me- 
dega, nuo kurios galės są
junga į dulkes subyrėt. At-

•v •

Dievuotas kanibalas.

— Tu esi kanibalas, į dan
gų neįeisi — pasakė žmog- 
ėdžiui vienas misijonierius.

— Aš esu dievotesnis už 
tave, nes aš ką tik suvalgiau 
tavo draugą — atsakė kani
balas.

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 E7 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-

X.
Piršlė.

— Maryt, aš tau 
gražų vyrą. Tu jam patin
ki... Gražus vyras.

— 0 kokie jo plaukai? Ar 
nerudi? Aš rudų labai ne
kenčiu.

—Ale ne, ne! Kurgi 
bus rudi!

— Tai gal juodi?
— Visai nejuodi.
— Geltoni?
— Ir negeltoni.
— Tai pilki?
— Ale kurgi!
— Tai kokie gi jo plaukai?
— Jis plaukų visai netu

ri.

turiu

tau

Tarp vedusiųjų.

Vyras: — Ar tamista kur 
eini?

Pati:— Ne, palieku na
mie ie.

Vyras: — Tai aš išeinu.
Pati: — Tai ir aš su 

vim.
Vyras: — Aš palieku 

mieje.

ta

Redakcijos atsakymai.
Ten buvusiam. — Kores- 

sakė „Liet.” red. štai kaip: jpondencija rašyta prastai ir 
„Tą tik gali išaiškint pąts da savo adreso nepadėjote. 

ponas Balevičia.” Netilps.
Iki šiol maniau, kad taip 

pat pasielgs p. Bal. su LSS., 
kaip kad pasielgė broliai 
McNamaros su Los Angeles 
Times spaustuve. Padės, sa
kau, dinamito po pamatu ir 
iškels į padanges.

Labai klaidingai manyta.
Dabar tik dasiprotėjau, 

kad paėmus p. Balevičiui 
”Lietuvą” rėdyti, galės drą
siai rengti medegą sąjungos 
išardymui. Andrejevas.

Geras atsakymas.

Profesorius egzaminuo
damas studentą klausia:

„Ar tu gali pasakyt, kas 
yra prūsiška rūgštis?”

”Taip.” atsakė studentas. 
”Tai yra mirtini nuodai. 
Vienas lašas ant jūsų liežu- r n

Newarko Slapukui. — Ei
lės silpnos, netilps. Rašykite 
prozą.

L. Joneikiui. — Lietuviš
kos kalbos gramatiką gali
ma gaut „Keleivio” 
ei jo j už 35 centus,

V. M. Jokiu budu 
me tamistai išduot 
pondento vardo, nes tuomi 
peržengtume civilizacijos į- 
vetsą taisyklę. Jei kas bu
vo neteisingai pranešta, ga
lite atšaukt.

redak

negali 
korės

J. česnai.— Žinutė silpna, 
nes kunigai visur taip elgia
si. Netilps. Apie darbus 
tilps._____________

_________________

vio užmuštų šunį.

na-
f

Atsargus kurpius.
Vienas advokatas važia

vo sykį į teismą ir apvirto jo 
vežimas į ravą. Tuotarpu 
užeina kurpius, kuriam sykį 
tas advokatas vedė bylą, ka
da jo pati savo kaiminkai iš
draskė akis.

— 0, sveiks gyvas tamis
ta — sako advokatas. — Su
simildamas, padėk man pa
kelti tą vežimą. Nelaimė at
sitiko.

Kurpius pakrapštė sau 
pakaušį ir nedrąsiai klau- 
šia:

— O kaip padėsiu, ar ne
reikės man kartais užmokėt 
už tai?

. Turės vargo.
%

Įėjau į vieną bažnyčią 
Chicagoj paklausyti dvasiš
kojo tėvelio prakalbos. (Pa
mokslo. Red.). Kalbėtojas 
neperblogiausiai, tikrai lie
tuviškai pasakė: „Mieli ma
no klausytojai, visus mus, 
kaipo dūšių ganytojus klaus 
po mirties šv. Petras: „Ko
dėl neišganei aveles?” Ty
lėsiu... antru syk klaus. Taip 
gi tylėsiu. Kada jau pa
klaus trečiu sykiu, tai aš 
sakysiu, kad mano buvo 
kiaulės, o ne avįs...” »

Tai tikras Vargas mus

Nesutinka.

Darbininkai išėjo iš dirb
tuvės ir vienas pasiėmė dvi
ratį, kad važiuoti namo.

—Tau labai gerai, rašne- 
ko vienas,— kad galėjai iš 
namų atvažiuot dviračiu ir 
ant dviračio vėl galėsi grįž
ti.

— Tu manai, kad aš per 
jūres atvažiavau ant dvira
čio ir vėl grįšiu į Lietuvą ant 
jo. Aš jį tik čia nusipirkau, o 
iš namų atvažiavau ant lai
vo.

i

11 8 2
6 | 3 4
7 | 9 5

DYKAI! DYKAI!
.Taigų nori gauti gerą J4K. auksu auksuota 

LAIKRODĖLĮ
gvarantuotą ant 20 metų, tai gauk pas 
mus, o ne pas biznierius, kurie už tokius1

ATSAKYMAI ANT 
KLAUSIMŲ.

Garbi „Kel.” red.: — Bu
kit malonus paaiškint mums 
šį klausimą: Kuris didesnis 
prasižengėlis, ar laisvama
nis, jeigu jis pats nusižudo,; 
ar tikintis, jeigu jis kitą 
žmogų nužudo ? J. S. ir kiti.

Atsakymas: — Kas ne
nužudytų * kitą žmogų, ar 
laisvamanis, ar katalikas, 
vis tiek jis palieka kur kas 
didesniu prasižengėlių, ne
gu saužudys, kuris tankiai 
tik sau blogą padaro arba 
jau yra išsekęs pas jį gyve
nimo instinktas. Red.

kykla Amerikoje. Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana Walets.

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

“Keleivio” ^Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Banką Komisoriaus

DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D

Kelias Čia Patalpiname. -

Gydo paSekmingiausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Di*. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Pili" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęsdi- ' 
džiuju daktaru mokslą. The New York 
Post Graduate Medical School and IIo- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių

Aš Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicigo III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pamatęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo p’isiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $ 2 (K)dov«nu gastinčiaus.

M. Navickis, 5 Lincoln st, Brighto i, Ma>s r; šo įaip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su did<4 u linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, s’rėnnose ir sunkus 
kvėoavimas jau sustojo, spuogai ir i-lėt-n ės nuo xeido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Wiuter st, Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavoniu nuo marginu ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu 1 goniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėj ,

APSIIMU T ASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, j eršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, oapturėsit širdingą rodą ir pagelba. «

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Offiso ) Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos J Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

randasi tik 10 mylių nuo Didžiojo New Yorko. Paprasta šitų lotų prekė yra 
$199; jeigu išrisite musų uždavinį gerai, tai tie lotai jums lėšuoš tik $99. Šitą 
sumą galima išmokėt, davus 57.00 ir $3.00 kas mėnuo. Atsiųskit mums išriši
mą ir reikalaukit žemlapių ir tt. Ęašykit:

Lithuanian Dept. K. Room 1103,63 Park Row, New York, Clty.

i f Imkit skaitlines iš kvadrato 
I ir įdėkit jas kitan kvadratan 
| taip, kad suma skaitlinių iš vi
sų pusių butų lygi 75. Jei išrišit 
šitą užduotį, atsiųskit ją mums 
o męs prisiusime jums kredita- 

, va paliudijimą ant $100, gerą 
pirkimui 2-jų gražių lotų, kurie

laikrodėlius reikalauja dvigubai ir daugiau. Išrišk šitą mįslę, t. y. skaitlines 
iš vieno keturkampio ir sudek kitan taip, 'kad iš kiekvienos pusės išeitų 15. 
ir prisiųsk savo išrišimą žemiau padėtu antrašu, męs nusiųsime užtai 
kredito čeki ant $25, kuris turi savo vertę, perkant pas mus laikrodėlį, prie 
to da nusiųsime katalogą, iš kurio galėsi išsižiurėti sau laikrodėlį, lenciūgėlį 
ir laketuką, kokis tau geriau patiks. Įdėk dėl persiuntimo štampų ir adre
suok mums šitaip: ?

£1 IRWINC VVATCH CO.,
TEMPLE COURT, DEP.‘2, NEW YORK.

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

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

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

Kreipkitės šiuo adresu: g
28 W. &Sfedway B 
So. Boston Mass. S“KELEIVIO”, AGENTŪRA



Lietuviška Banka

INTntile
BOSTON, MASS

92 SALĖM STREET.

KaDitalas ir kauciia firmos S50.000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visy linijp ir
1 ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele-

gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio prirrtokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

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

MARKET SQUARE.

Kaunas.. Ketvirtadienį 
atvyko vidurinių reikalų mi
nisterijos tarybos narys 
Kondoidi, kurs darysiąs čia 
visų vidurinių reikalų minis
terijai priklausančią revizi
ją

nelaimingąjį į Kauną ligon- 
butin.

Kaip paskui paaiškėjo, 
jis, būdamas girtas, ėjo, pa
virto ir užmigo ant geležin
kelio bėgių. Traukinys nak
čia eidanis nepasergėjo mie
gančio ir užvažiavo.

J. Kaspas.

kurs renka vi-

Tiltas ant Nemuno. Kau
no pav. dvarininkai rūpina
si, kaip greičiau išgavus lei
dimą taisyti nuolatinį tiltą 
ant Nemuno tarp paties 
Kauno miesto ir 
priemiesčio

Aleksoto

(Šiaulių 
Žagarės

Pabalių sodžiuje 
pav. 3 verstai nuo 
m.) užtikti senovės kapai, 
kuriuose rasta daug žmonių 
kaulų ir visokių senovės va
rinių ir branžinių ginklų ir 
padabinimų. Dalis iškastų 
daiktų nugabenta Į Mintau
jos muzėjų, kitą dali pasilai
kė vietiniai ūkininkai: Zla- 
bys ir Buitas. Pavasarį ke
tinama vėl kasinėti šiuos 
kapus.

Sėdoje pas stud. M. L'ntu- 
lį buvo krata Krata buvo 
daroma Vilkaviškio žanda
rams paliepus. M. Untulis 
nesuimtas. Paimta daugiau 
100 laiškų, knygų, užrašų, 
rankraščių ir t. t. Tarp 
kitko M. Nnt. žandarai klau
sinėjo da apie kunigą Biels- 
kį, kam jis liepęs melstis už 
socijalistus ir pirmeivius ir 
ar kun. Bielskis prigulįs prie 
kokios nors demokratų par
tijos.

Sėdai (Telšių pav.). Nusi
šovė čia buvęs Kuršėnų me- 
dinčių užveizda V. Strigu- 
nas, alkoholikas ir užtai nuo 
tarnystos paliuosuotas. Var
go prispaustą pametė ir žmo
na. Pasilikęs taip visų nu
stumtas — nusižudė.

I

I
I

Vilnius. Vasario 10 d. 
prasideda kanalizacijos dar
bai. Užupio piečiuje bus 
pirmas kanalas kasamas. 
Tuo tikslu viena pleciaus da
limi nebebus galima nė važi
nėti, nė vaikščioti.

t

Musų sodnai. Kovo 8 d. 
buvo Panevėžio daržininkų 
valdybos d—jos posėdis, ku
riame buvo tariamasi rude
nį ruošti Panevėžije sodinin
kavimo parodą. Da buvo

■kalbama apie tai, kad Pane
vėžio pav. geriausiai auga 
„šėrįnkų,” „renetų” ir „kal- 
vilių” veislės obuoliai ir pa
tariama daugiausiai juos 
auginti. Be to patariama 
da susirgusius, jau dabar 
krumus, pilstyti pelenais ir 
plačiai žinoma liga agrastų 
apkasinėti.

Šiauliai. Šiauliuose da-

Šiauliai. Vasario 19 d. bu
vo Šiauliuose žydų-žargono 
liaudies dainų koncertas. 
Tarp kitų buvo dainuojamos 
dvi dainos: ”Feininkė Mei- 
delė” (Graži mergelė) ir 
”Hab ich in Jasvoin a Ferdil 
gedugen” (Kaip aš Jasvai- 
niuose arklį derėjau), kurio
se matyt lietuviškos liaudies bar vaikščioja kasžin koks 
dainos įtekmė ir kurios nie-: lenkas su šventųjų paveiks- 
kur kitur, o tik Kauno gub. 
užgimti turėjo. Visos tos, 
kaip ir kitos žydų liaudies 
dainos surinktos Šumano ir 
labai gražiai 4 balsais su
harmonizuotos.

Baisus atsitikimas. Nese
niai musų išeivių buris dvie- 
jais vežimais stengėsi Prū
sų sieną pasiekti. Privažia
vę Nemuną, ant kurio ledas 
da laikėsi, ėmė juo važiuoti. 
Tarpe važiuojančių buvo 2 
moteri, keliaujanti savo vy
rų Amerikon šaukiamos: 
Ona Venslovienė su 4 vai
kais ir Mikalina Žukaitienė 
su vienu vaiku. Nemunu vi
sas būrys, kaip einanti per 
sieną slapta, važiavo nakčia. 
Ties Gelgaudiškiu vežimas, 
kuriame važiavo moters, į- 
luža. Rogės arkliai tuoj nu
skendo, o keliauninkai pasi
korė per rogių kartis, ku
rios pasiliko įsismeigusios 
abiem galais į ledą. Stipre
snieji keliauninkai, jų tarpe 
ir abi moters tų karčių lai- 
kydamosios, šiaip-ne-taip iš
sikasė ant ledo ir išliko gy
vos.

Tečiaus Ju Venslovienės 
vaikai ir vienas žukaitienės 
palindo po ledu. Be to pra
žuvo tokiu budu jau ne vie
nas keliauninkas. Ką juto 
tos nelaimingosios motinos 
nesunku Įsivaizdinti. Vos 
ne vos kiti keliauninkai su
laikė, kad pačios po ledu ne
lįstų žuvusių vaikų jieškot.

Da vienas paveikslėlis 
prie slapto ėjimo per sieną!

lais, pardavinėdamas jruos 
(greičiau akis monydamas) 
po 3 r. 60 k.— Varšavos Vie
nuolyno naudai. Vertėtų 
žmonėms tokio monelninko 
pasisaugoti ir neduoti sau 

I sunkiai uždirbtus skatikus 
išvilioti.

Vilnius. Paminklas čia 
puolusiems francuzams. To

PILVIŠKIAI. Nelaimingi 
atsitikimai. Netoli Pilviš
kių stoties nuvažiavo trau
kinys koją ir galvos odą nu
lupo žinomam, garsiam Pil 
viskių peštukui ir girtuok
liui Simijonui. Nugabeno

Russian-American Bureau.komiteto, 
sokius Napoleono ir jo karų 
palikimus ir veikia Vilniu
je, — pirmininkas genero
las Biernackis, tyrinėdamas 
1812 m. karą, priėjo prie tos 
pažiūros, kad pačiam Vil
niuje esą apie 30 tūkstančių 
francuzų palaidota, o Vil
niaus apielinkėje apie 300 
tūkstančių didžiosios fran
cuzų armijos kareivių. To- 
delei gen. Biernackic pata
rė Peterburge gyvenančiam ___
francuzų konsuliui pastatv- [ padarysime tai į 4% sąvaičių. 
ti čia palaidotiemsiems Ne- Pas mus taipgi randasi gerų advo- 
noleono kareiviams pamink- katų įr padarom visokius dokumen- 
lą.

Dabar esą tuo tikslu su
sitveręs Paryžiuje komite
tas, kuriame dalyvauja 
karo ir vidurinių reikalų 
ministeriai, anų laikų kar
vedžio Neyo sunaus sūnūs, 
daug artistų-tapytojų ir 
daug kitų inteligentų. Tas 
komitetas nutaręs statyti 
savo žuvusiems tautiečiams 
paminklus Borodine, Smo
lenske ir Vilniuje ir kreipė
si dabar į gen. Biernaėkį, 
idant jis susiprastų su mies
to valdyba dėl vietos, kurio
je galima butų tokį pamink
lą pastatyti.

Šiomis dienomis miesto 
sutvarkymo komisija nuta
rė, jog miestas tam pamink
lui galėtų paskirt piečių 
Didžios gatvės skvere.

Kovo 8 miesto taryba ke
tinanti šį klausimą išrišti.

("Lietuvos Žinios.”)

i

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

s tus už prieinamą kainą.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU.

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

2-nd Floor, Chicago, III.
i

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų „Kelei

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia 

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

„Kel.” Administracija.

GERIAUSIAS

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

JURGIS STANAITIS 

453 Broadway So. Boston, Mas
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dohn E. nolan
naujausios mados

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

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

TeL Ganai 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.

GERA PROC \
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 Watertone, po 
tris gyvenimus kožnam name ir visi 
nauji. Lietuviai, kurie tenai roberi- 
nėj dirbate, jums butų labai gerai te
nai pasipirkus. Kurie norite pirkti 
žemės lotus Cambridge’uj ar toliaus, 
kreipkitės pas mane, aš jums suteik
siu plačias informacijas. Taipgi, ku
rie turite kokias provas teismuose ar 
reikalaujate advokatų (Lawyerių), 
kreipkitės pas mane, aš jums priro- 
dysiu kuogeriausius, ir pats einu už 
tlumočių (pieršnekėtoją) 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.
Gyvenimo vieta: 69 Clark st., 

CAMBRIDGE, —MASS.
j

X

£
Telephone So. Boston. 845 M.

IDr.F. Matulaitis!
495 Broadvvay, So. Boston.

Valandos:
i Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.
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RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LESTI J A..

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 Liepoją 11 dienų.
$33.00

$48.00
$65.00

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

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 1 

27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

24 
d.

vasario (Feb.), 
kovo (March),

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

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

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.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namu3. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington st., 
BOSTON,................ MASS.

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

F. S. Simanckis.
Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parinenter S t.
Boston, jfass. 

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. A ceikst tie
si ok pas mane 1 
trepals į vir-ų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
« vakare. Telephone 196" -3 —

W ST. MURZEJEIMI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

JU;REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Turkiškas maišytas tabakas visus vilioja savo gražumu.
Tokį malonų kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga
re tai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per- 
mainėm tokį padėjimą, bet pasitikim ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingų kritikų tarpe savo rūkytojų. 
Menka užmokestis už

Parduodu

LOT U S — 
Ryitnėj pusėj miesto Springfield, III. 
nepertoli C. P. st. L. šepių. Apeinan
tį pavasarį žada statyti karų dirbtu
ves. Kadangi sąvininkas išvažiuoja 
į kitą miestą, todėl gali nupirkti už 
lengvą prekę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu: 
1711 E. Matheny avė., Springfield, IIL

I

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

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

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

Zira
Visos rinklia j; t n-kiš: 

priemaišos ir kvapsniai su
dėti į ZIRA Cigaretus — vi
sas sunkumas išmestas .

Turtingi - Švelnus • Kvepia
Jų priemaišos suteikia 

švelnų net saldų kvapsnį — 
išimtiną rūkymą. Suvienyt 
valstijų Prezidentas nerūko 
geresnių cigaretų. kaip ka 
jus galit rūkyti nusipirk 
ZIRA CIGARETTES.

)Ci^arettes
Tai buvo stebėtinai dide

lis tabako pirkinis — daug 
didesnis už kitus—kad pa
velijo mums tokios rūšies ci- 
garetus pardavinėt po 5c. 
už 10.
Puikios Satino Dovanėlės 

bus randamos kiekvienoj 
“ZIRA” dėžutėj, paveikslai 
aktorių, kvietkų ir paukš
čių. Rinkite tuos paveikslė
lius. Iš jų galima padaryti 
dailias paduškaites ir šali
kus.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
Pasiuvame prade- 
dant nuo................. A

ir augštyn.

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

2
•

Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys
Parsiduoda Visur.

Nupirk dėžutę tuoj — Pamėgink nors vieną — Persitikrink.

P. LORILLARD COMPANY
%

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.



j
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(Tąsa nuo 1-mo puslv).
- ---------------------- į----------------------------------------------------------------------------------------

Pavieto advokatas apkal
tintas.

Augusta, Me. — Legisla- 
tura pripažino .pavieto advo
katą A. A. Richardsoną kal
tu ėmime kyšių iš slaptų 
karčemų.

Tvanas.

Vanduo Missippi upės klo- 
nise pradeda jau nuslugti, 
bet vis da 2,000 ketvirtainių 
mylių plotas stovi po van
deniu. Nuostolių padaryta 
suvirs 10 milijonų dolerių 
40,000 žmonių paliko be pa- 
pastogės ir 30 prigėrė. Da
bar žmonėms prasideda ba
das ir drugys.

Socijalistai laimėjo.

Dowagiac, Mich. — šiomis 
dienomis čia buvo miesto 
viršininkų rinkimai, kurie 
labai nugązdino senąsias 
partijas, nes iš 10 viršinin
kų, šeši išrinkta socijalis
tai. Tokiu budu miestas lie
ka po socijalistų įtekme.

Battle Creek, Mich. — šį
met socijalistų partija čia 
gavo dusyk daugiau balsų 
kaip pernai ir vienas socija- 
listas likos išrinktas Į miesto 
tarybą.

Belleville, III. — Čia išrin
kta 4 socijalistai alderma- 
nai.

Peoria, III. — Čia netik ką 
dvigubai pasidaugino soci
jalistų partijos balsai, bet iš 
aštunto wardo ir alderma- 
nas socjalistas išrinktas, o 
republikonas sumuštas.

Pearl, III. — Miesto užžiu
rėtojas išrinktas socijalis- 
tas*

Quincy, III. — Čia išrink
tas socijalistas aldermanas.
Senatorius pereina Į soči j a- 

listų partiją.

”The Citizen” praneša, 
kad Washingtono valstijos 
senatorius Peder Jessen, ku- 
senatorius Peder Jensen, ku
ris buvo pastatytas nuo ka
pitalistų partijos, padarė 
aplikaciją Į socijalistų parti
ją. Tarp kapitalistų ta ži
nia padariusi didelį sumiši-

. mą.
Naujas įstatymas.

Nuo 13 balandžio Massa
chusetts valstijoj vaisiai, 
daržovės ir riešutai parsida- 
vinės svarais ir skaitlium, o 
visos kitos sausų daiktų 
mieros bus uždraustos. Iki 
dabar buvo pardavinėjama 
kvortomis, bušeliais ir t. t. 
Legislatura nusprendė, kad 
tokiu pardavinėjimu yra da
romos apgavystės ir sausi 
daiktai negali lygiai kiek
vieną sykį būti pamieruoti.

Svarstyklių ir mierų sky
riui pavesta, kad jis dabotų, 
kad niekas kitaip sausį
daiktų nepardavinėtų nuo' 
13 balandžio. Bus vaikščio
jama per krautuves ir stab
domi vežimai, kad ištirt, ar 
krautuvninkai pildo naujai 
išleistąjį įstatymą. Kas jį 
peržengs, tas turės užmo
kėt nemažiau 10-dol. baus
mės.
: m

Stanislovas Muchovič nuo 
Dorchester avė. liko pašauk
tas i So. Bostono apskričio 
teismą ir nubaustas $25.00 
už pačios mušimą. Velykų 
subatoj jis parėjęs girtas iš 
bažnyčios, neradęs valgio 
gatavo, ėmęs skaudžiai mu
šti pačią. Teisme jis parodė 
bankos knygutes an $2000 ir 
sakė, kad jis sutiktų ati
duot tuos visus pinigus, jei
gu da galėtų išpert kailį sa
vo pačiai.

į*-

Y*

--------- <-------------v-------------

Vietines Žinios
Spėjama, kad Bostono 

merginos, dirbančios prie 
telefono, išeis greitai i strei
ką, nes jų reikalavimų neiš
pildo Naujosios Anglijos Te
lefonų ir Telegrafų kompa
nija. Jos susirašė i uniją ir 
reikalauja 8-nių valandų 
darbo dienos. Dabar jos dir
ba 9 valandas.

Pereitoj subatoj LSS. 60 
kp. statė ant scenos ”Piršly- 

'• bos” ir „Svečiai iš Lietuvos”.
Nors vos tik 3 sąvartės iš Į 
viso mokintasi, bet sulošta 
visai gerai. Juokų publika ; 
turėjo iki valių. Po persta
tymo buvo šokiai. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Abel
iai, vakaras buvo gražus.

» t

Naujosios Anglijos krasų 
viršininkai turėjo susivažia
vimą Bostone, American 
House. Tarp kito ko kalbė
ta apie aiškumą ir discipli
na krasos darbe. Svarstyta 
apie taupomąjį krasos banką, 
kaip ji išgarsint ir pagerint. 
Tartasi, kas daryt, kad pa
traukti daugiau žmonių prie 
krasos laiškų nešiojimo, nes 
dbar nešiotojų skaitlius vis 
dabar nešiotojų skaitlius vis 
mažėja.

Kanados čeverykų kom
panija Duplessis Indepen- 
dent Shce Machinery Co., 
apskundė Suvienytų Valsti
jų čeverykų kompaniją, va
dinamą United Shoe Machi-- 
nery Co. ant $2,000,000 už 
neržengimą— prieštrustinių 
Įstatymų. Pastaroji kom
panija 'tiek suėmus išdirby- 
stę i savo rankas, kad Ka-i 
nados kompanija likos iš
stumta iš biznio. Ta pati 
kompanija yra skundžiama 
ir Kanadoj. Ji liko didžiau
siu trustu ir visi mažieji če
verykų išdirbėjai tupi ban- 
krutyt. Nagrinėjimas by
los užsibaigsiąs birželio mė
nesi j.

Kunigo Richesono advo
katai, kuris nunuodijo mer
giną Avis Linnell, padavė 
gubernatoriui aplikaciją, 
kad mirtis butų pakeista 
amžinu kalėjimu, nes Ri- 
cheson neturėjęs pilno pro
to, kada jis atliko žmogžu
dystę.

VIEŠOS DISKUSIJOS.
Ateinančioj nedėlioj soci

jalistų salėj bus viešos dis
kusijos vakare.

Subatoj ten pat bus šokiai 
nuo 7:30 vakare.

12 bal. Charlestowno til
tu ėjo nežinomas žmogus. 
Buvp vakaras ir jis nepaste
bėjo, kaip karas užėjo ant 

|jo, kada jis bandė pereit 
skersai relių. Motormanas 
bandė kara sulaikyti, bet bu- 
vo pervėlu. Vienas ratas 
perėjo per to žmogaus koją 
r galva liko perskelta. Be
vežant į ligonbuti, jis pasi
mirė. Motormanas liko 

! suareštuotas ir vra kaltina- 
mas atėmime žmogaus gy
vasties.

PRAKALBOS.
Ateinančoj nedėlioj, 21 d. 

balandžio, 2 vai. po pietų, 
do No. 724 Washington st., 
Bostone, bus visuotinas rub- 
siuvių susirinkimas, kuri 
rengia trįs lokalai: 1, 225 ir 
149. Kalbėtojai bus įvairių 
tautų, o taipgi ir lietuvių.

KOMITETAS.

Aptieka

Reikalingas vyras
. prie apvalymo namų. Atsi- 

kreipkit į “Keleivio” redak
cija. Vyras turi būt ženotas.

Teisingiausia 
ir Geriausia

Lietuviška

Sutaisau receptus su didžiausia
atyda, nežiūrint, ar tie receptai iš 
Lietuvos, ar Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream”, cigarus, kendesant ve
stuvių. balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut ir per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą. Aptie- 
korius ir savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kmp. C st., 

So. Boston, Mass.
jelepli. No. Boston 21014 ir 21013.

/

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” plesf- 
relių, t. y. tiek, kiek reikia krau
jo apvalymui. Nelauk iki ryto
jui. Įdėk įlaišką $1.50 ir tuoj nu
nešk ant pactos užregistruoti. 
Užadresuok aiškiai: [17]
’AKNOL REMEDY CO.,”

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

KELEIVI

Vysai dyka*
Kožnas vyras be atidėlioinia tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau vaiię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYPAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

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

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

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU.......v, . . wv...w,
Abelnas prastoimas spėkų, Lžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

linios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organa, l'žsiveržimas 
šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą. Piką, Kepenų ir Inkštu ligas

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams paliks sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba 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- 
dis ar nevcdis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu 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 šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■mui 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI

Daug nerūpestingu gyditoju prispira KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■ 
’ti'■ Or-IOS.USnKSCO.LMl, 20SN.nf«,S.e.Chkago,Hl. ■ 
•iT n to Ha vnatintrai rra " GOTONI:—Aš esu užinteresuoUS jusu pasiulinimui <jykai snin- "ir aara ta De ypatingai pa _ s|os knyK0S ir norečiau, joe jius išsiustument man vieną ■

reikalavima sergančia. & tuojmyeu. ■
Męs tą niekados ne darome. fl

Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavarde.................    B
k Jius nebusite niekados pa- _ £

reisą- Siusk sava
adresa šendena. ” Adresas------------------------ -------------- --------------- ---------------------------

antXims balius
So- Bostono Lietuvių Labdarystės Draugijos, atsibus

Pėtnyčioj, 19 Balandžio J April t, 1912 m.
Saleje Oda Fellows Hali,

515 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai nakti.

Lietuviai ir lietuvaitės! Balius rengiamas gražioje 
svetainėj, todėl gražiai galima bus pasibovyt. O ka
dangi Labdarystės Dr-ja tą pasilinksminimą rengia 
naudai pastatymui lietuvių svetainės, todėl kiekvieno 
pareiga priremti. Malonėkit atsilankyt visi, kurie 
tik galėsit. Su pagarba KOMITETAS.

I

FARMOS.
New Y’orko 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 j 
kiekvienos farmos yra reikalingi bu- 
dinkai. Platesnių žinių klauskite j 
pas: [15]
GEORGE KLEEK, Poolville. N. Y.

Reikia įdėt už 2 c. markę dėl atsa
kymo.

i

Ei. Vyrai, visi pas

YUDEIK.O!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtiuės, 

Vvuo ir (igaru.
• ir

Prieinamiausią ir parankiausia 
vieta lietuviams.

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

________________ ___ •________

TRIJŲ AKTŲ

Keturių paveikslų

-----iš------

ant scenas

bus uersfato

Byron o
Misterija

Dr. V. Kudirkos

4 Gegužio jMay , 1912 m
x McCADDIN MEMORIAL HALL

Beny st., tarp 2-os ir 3-čios gatvių, Brooklyn, N.Y.
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Kas nori pamatyti pradžią svieto ir gyvenimą 
žmonių išvytų iš rojaus,

ATEIKIT!
Teatras bus labai žingeidus,- nes ten perstatoma 

visa senovės tikėjimų istorija, pirmas žmonių 'prasi
kaltimas ir kaip Kainas užmuša savo brolį Abelį.

Įžanga: 25, 50 ir 75 cent. Box $1.00.
Širdingai visus užkviečia L. S. S. 19 kp

KOMITETAS

4

>

TELEPHONE: Fokt Hii.l 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS "’SJ

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuoje reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

butų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W. Broadvvay So. Boston. Mass. I

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

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

maldų knygų, popierų

i

Užlaiko geriausi

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2ndst,* Sc. Brstcn.

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

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

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

J
!

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

Kreipkitės šiuo adresu:
W. WAIDELIS, .

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.
—————■■■■——— 

»

f
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Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo.ant 
20 metų auksuotas, 

$ su i rašytais dubel- 
, v;r>n.is La

r 

bai teisingai eina. 
<1-j r •’-n-r s ypatir 

gai gelež*t <vLu vii u »j-n'. -ms žmo
nėms. kuriems reita’*’ visvnmet tikras 
laikas ziuota. G*araulu«>ia» uu. x.Jn-. 
Ypatingas pasiuiyjiuias. Męs išsilį 
sime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad-

i resb už 85.75 C. O D. ir persiuntimo 
kaštus, «u •. lsc jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nem-kėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tok; pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
i 906 Athenaeum Blgn CHICAGO, ILL.
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l)YKAf V Pirkite už $6.00 vertės
musų žinomos tabakos 

dėl cigaretų ir išsirinkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: Naujausias im
portuotas 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- 
dirbimo. su notom ir nurodymais.
3. Puikus stalavas laikrodis, su mu- 
zike, kiekvieną kartą grajina 10 minutų. 
suoti laikrodėliai.
6 ui-lcli šaukštai, 6 maži, I peilis sviestui ir šaukštukas cukrui.

Už. musų dovana vien norime kad pagarsintumėt musų firmą tarp jūsų 
pažįstamų. Atsiųsk mums ant rankos 50 c. markėms, o męs jurnsjerisiųsime 
40 skrynučių tabako 4 gatunkų už $0 ir jūsų išrinktą dovaną. Likusius $2.50 
užmo :č«it gavę tovorą. Jeigu tavoras nepatiks, galite jo neimt.

4. Vyriški arba moteriški paauk-
5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai,

t
| Engtish Asiatic Tabacco Co., Dept. K. Z, 115 17th st., New York, N.Y.
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