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ŽINItrS IS VISUR.
IŠ RUSIJOS.
Valstybės durna.

Sausio 13 d. darbo žmonių 
kuopa padavė valstybės du
rnai paklausimą, kodėl vy
riausybė trukdo pašali
niams žmonėms šelpti ba
daujančius? Durnos atsto
vai savo kalbose daug pri- 
rodė faktų, kuriais buvo 
aiškus trukdymas šelpti ba
daujančius. Kalbose daug 
išsiaiškino slaptų valdinin
kų darbelių, kurie buvo ant 
nenaudos gyventojų.

Valstybės Taryboje.
Šiose dienose valstybės 

taryboje priimta visa eilė 
įstatų-projektų; tik atidėtas 
svarbiausias įstatas-projek- 
tas apie paskyrimą iš vals
tybės kasos 3 milijonus rub
lių statymui pradinių moky
klų.

Irgi pavojų mato.
Kijeve nuo kelių ministe- 

rio geležinkelio valdyba ga
vo įsakymą, kad nepriiminė
tų tarnystėn augštesniųjų 
mokyklų mokinių. Leidžia
ma atskiri darbai duoti stu
dentams tik į namus. Prie
žastis uždraudimo, kad stu
dentai re voliuci joniškomis 
idėjomis persiėmę ir jomis 
užkrečia geležinkelio darbi
ninkus.

Tai priežastis.
Saratove prašalinta iš 

gimnazijos 8-tos klesos mo
kinys už tai, kad atsisakė 

šokti vakare įrengtam mo
terų gimnazijoje!

Nubausta darbininkai.
Rygoje ad ministrą tyviš- 

kai nubausta 14 darbininkų 
ir du darbininkai dviems 
mėnesiams už dalyvavimą 
Sreienburgo demonstracijo
je.

Norėjo nukryžiavoti.
Lodžiuje tarp fanatikų 

marijavitų pasklido gandas, 
kad vyskupai Goliambiovs- 
kis yra Dievas-Tėvas, Ko- 
valskis — Dięyo Sūnūs, ir 
Pruchnevskis — Dvasia 
Šventa. Taigi apakusių fa
natikų būrys susitaręs su
manė Dievo sūnų (Kovals- 
kį) nukryžiavoti ir jei poli
cija nebūtų atėmus nelai
mingojo, tai jis tikrai butų 
buvęs prikaltas prie kry
žiaus. Na, kasžin ar butų 
Kovalskis padaręs tokius 
stebuklus, kaip Kristus pa
darė?

Mirties bausmė.
Perme nuteisė mirtin 6 

gruzinus už apiplėšimą kra- 
sos.

Atsišaukimai.
Po visą Gazenpoto pavie

tą (Latvijoje) buvo primė-

tyta atsišaukimų apie sau- yi 0AI/I A n 7lkl|fiO 
šio 9 d. atsitikimus. VlvUnlUu lINIUu
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Atstatytas nuo vietos.

Tapo atstatytas nuo vie
tos žinomas Saratovo vys
kupas Germogenas, vienuo- 

i lio Iliodoro apginėjas.
Paliuosavo.

Visus tuos, kurie norėjo 
. nukryžiavoti marijavitų vy
skupą Kovalskį, ir buvo su
imti, dabartės policija pa
liuosavo.

Politiška byla.

Sausio 17 d. senatas pra
dėjo nagrinėti didelę politi
kos bylą. Kaltinama 157 
žmonės, kad jie buvę armė
nų revoliucij onierių parti
jos ”Dašnakciutiuno” sąna
riai, kurios siekimas yra su
griauti dab. valstybę, gink
luotas sukilimas ir 1.1. Tar
pe kaltinamųjų daugybė gy
dytojų, mokytojų, pirklių, 
darbininkų ir 1.1.

Vyskupų reikalai.

Vyskupo Germogeno 
kalai šomis dienomis 
krypo visai blogon pusėn. 
Jisai netiktai atstatytas iš 
Sinodo, bet nebeteko ir Sa
ratovo vyskupystės. Sino
das labiausia buvo pasipikti
nęs vyskupo Germogeno ne
paklusnumu ir dvasiškos 
vyriausybės prisakymų kri
tika, kas ir pagreitino jo 
nupuolimą. Vyskupui pri
sakyta ligi sausio 19 d. iš
važiuoti iš Peterburgo vie- 
nan Gordino gub. vienuoly
nam Vyskupas Germoge
nas buvo atsižymėjęs, kaip 
didelis kovotojas su švie
suomene, jaunuomene. Ka
da buvo apskelbtas spalių 17 
d. manifestas, tai jisai irgi 
netylėjo, — labiausiai nieki
no sąžinės laisvę.

Kartu su Germogenu vi
siškai atstatytas nuo vietos 
vienuolis Iliodoras. Jam 
dabar draudžiama gyventi 
sostapylėse ir Saratavo vys
kupystėje. Jis paskirtas 
Frežisčevo vienuolynan,
Vladifhiro gub.

Vyskupui Germogenui
paskirta 1500 rb. algos me
tams. • z

Anglai atstovai.

Sausio 18 d. anglai atsto- 
vai-svečiai iškeliavo Mask
von, 
terburgė, bendravosi dau
giausiai su opozicija, kas, ži
noma, nepatiko ištikimiem- 
siems. Beviešėdami Peter
burge jie aplankė daugybę 
įdomių vietų, mokyklų, mu- 
zėjų ir 1.1.

Patrauktas teisman.

V. D. atstovas Kuzneco- 
vas patrauktas teisman. Tai 
patvirtino ministeriu tary
ba.

rei- 
nu-

1$ AMERIKOS. iicijos, 2 skyriai raitelių, 
2,000 ginkluotų ' detektivų- 
šnipų ir 400 visokių valkatų.

Bet turbut nieko negelbės 
visos priemonės ir kapitalis
tams reikės pasiduoti. Dar
bininkai laikosi gerai ir jie 
nieko neturi pralimėti, tuo 
tarpu kapitalistams strei
kas atsieina labai branigai. 
Nekalbant jau apie užlaiky
mą šnipų ir provokatorių 
gaujų, miesto pramonė li
kos visiškai suparaližiuota, 
biznis apmirė, žmonės nieko 
neperka, o Lawrence’o mies
tas jau ir be to demokratų 
apvogtas pereitą vasarą vos 
tik nesubankrutijo. Todėl 
kompanijos jau su streikie- 
riais pradeda per savo agen
tus taikytis. Pereitoj pėt
nyčioj jie sutiko išpildyt vi
sus reikalavimus, išskiriant 
pakėlimą algos ant 15 pro
cento. Sutinka mokėt už 
54 valandas 56 valandų algą 
ir da 5 nuošimčius prideda. 
Amerikos Darbo Federacija 
gatava beveik šitą pasiuti
mą priimti, bet Industrial 
Workers of the World, prie 
kurios pirklauso streikuo
jančių didžiuma, ketina ne
nusileisti nė ant vieno cento.

Nemalonus apsireiškimas 
yra tik tame, kad tos dvi u- 
nijos, visuomet tarp savęs . 
besivaržydamos, perskyrė 
Lawrence’o streikieriiis įĖ 
dvi dali. Amerikos Darbo 
Federacija yra atgaleiviš- 
kos pakraipos ir nors ne-

j daug prie jos prisidėjo, bet 
visgi ji nemažai kenkia uni
jai Industrial Workers of 

i the World.
i I

Pakorė 5 žmogžudžius.

Chicago, III. — Pavieto 
! kalėjime 16 vasario likos 
pakarti 4 lenkai ir vienas 
juodveidis — visi už žmog
žudystę.
Apykaklė pasmaugė žmogų.

Norwood, Mass. — Viena
me čionaiįinių 
atrasta negyvas 
liam Dillon. 
miesto daktaras 
kad jo apykaklė
ankšta; tokiu budu kaklas 
sutino ir žmogus likos pas
maugtas.
Plėšikai nusinešė $25,000.

New York. — Ant Rector 
gatvės, ties Trinity bažny
čia, pereitoj sąvaitėj trįs 
plėšikai sustabdė automobi
lių, sumušė važiavusius ja
me Produce Exchange Ban
ko žygūnus ir pasiėmė $25,- 
000 pabėgo.
Minia nulinčiavo juodveidp 

Memphis, Tenn. — Už už
puolimą ant 16 metų balt- 
veidės merginos, minia su- 
linčiavo čionai juodveidį W. 
Johnsoną.

draugiškuose atsinešimuose 
su kitomis šalimis. Išsi
reiškė, kad Persijoj įsisteig
sianti tvarki valdžia ir Ang
lija niekad nepadėsianti at
gaivinti senosios valdžios; 
sakė, kad Anglija nesiki- 
šus į Chinijos revoliuciją ir 
tik saugojus anglų gyvastį 
ir turtą; karalius pasakė, 
jog bus pasistengta, kad ka
rė tarp Turkijos ir Italijos 
užsibaigtų.

Parlamentas tuoj pasida
lijo į frakcijas, kurios kiek
viena rengia savo įnešimus. 
Socijalistų Darbininkų Par-

• tija sušaukė mass-mitingą
• ir išnešė rezoliuciją, kad 
orie visų vyrų sulyginimo 
t’esose. butu pridurta ir a- 
pie moterų tokias pat tie
sas.
”Juodrankius” paleidžia.

Iš Vokietijos parlamento.
Klerikalų atstovas Kaempt 

buvo likęs išrinktas Vokieti
jos Reichstago prezidentu, 

| bet kadangi vice-prezidentu 
likos išrinktas socijalistas, 
tad klerikalas nepanorėjo 

i su juom turėt jokio reikalo 
i ir atsisakė nuo prezidentū
ros. Į jo vietą likosi išrink
tas radikalas Peter Spaha.

šunes karėj.

Arti Dernos Tripolij tur
kai padarė du užpuolimus 
ant italų kariumenės, bet 
abu sykiu likos atmušti. Su
eita taip arti, kad vartota 
rankų ginklai. Turkai mėtė 
net granatas rankomis, bet 
menkai tas jiems gelbėjo. 
Italams žymiai pagelbėjo šu
nes, kurių jie turėjo nemažą _ jau arįj metai, kaip Itali- 1 • 1 1 • X. • • v 'A
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skaitlių. Šunes yra gerai iš- 
' mokyti imtis su priešais.

Turkų krito 60 negyvų, o i- 
talų 2 negyvu ir 22 sužeisti.

Chinijos prezidentu 
Yuan ši Kai.

Daktaras Sun Yat Šen, 
kuris buvo išrinktas Chini
jos prezidentu, atsisakė nuo 
vietos, kad užleidus ją bu
vusiam Mandžu dinastijos 
ministeriu kabineto pirmi
ninkui Yuan Ši Kai’jui. Šis 
pastarasis užkviestas tuoj 
atvykti į republikos sosti-* 
nę Nankingą ir užimt ski-į 
riamą jam vietą. Kol kas ■ 
Yuan Ši Kai da nevažiuoja,! 
nes bijo, kad neįvyktų poli
tiškas krizis, kadangi da nė
ra pilnai sutvarkyta kariš-' 
koji mandžiujiečių pajiega^ 
ir tai šen, tai ten įvksta su-i 
sirėmimai tarp republikonų 
ir imperatoriečių.

Karalius atidarė parla
mentą.

14 vasario iš Londono pra
nešama, kad Anglijos par
lamentas susirinko, kad pra
dėt posėdžius. Svarbiausi 
klausimai prieš parlamen
to akis vra šie: suteikimas •/

autonomijos atskiroms tau
toms, visų vyrų sulyginimas 
tiesose ir panaikinimas 
Welsh’o bažnyčios.

Ant pleciaus prieš parla
mentą stovėjo šimtai poli- 
cistų, kad išvaikyti sufra-

jos mieste Viterbo eina 
”juodrankių” arba kamoris- 
tų bylos nagrinėjimas. Iš- 
pradžios rodės, kad liko su
sekta svarbiausioji jų šak
nis ir teisėjai gaudavo gra
sinančius laiškus. Daugelis 
teisėjų atsisakė nuo bylos. 
Dabar jau7”juodrankiai”li- 
ko paleista, nes kaltės jiems 

j neprirodyta. Sakoma, kad 
jie jau atsėdėjo tiek, kiek 
butų reikėię, jei ir butų at
rasti kaltais.

Badas Chinijoj.

Iš Pekino telegrafuoja, 
kad dabartiniu laiku badau
ja šeši milijonai chiniečių. 
Tūkstančiai žmonių miršta 
iš bado kas diena. Neturto 

i priežastim buvo ilgai ėjusi 
; revoliucija ir tvanas, kurie- 
du išnaikino ant laukų ja
vus.

i

sz •

.Keista, kad būdami Pe-I?jstes’ .jeigu jos riHkt’Js.i-
Mat, apie moterų tiesas vi
sai nebusią svarstoma.

Prieš atstovų susivažia
vimą jau prisipildė parla
mento galerijos žiūrėtojais. 
Gatvės buvo apstatytos ka- 
riumene ir karalius Jurgis 
su savo žmona atvyko ati
daryti parlamento. Pir
miausiai jis kalbėjo lordų 
name, t. y. augštesniamjam 
parlamente, o paskui žmo
nių name. Jis pasisakė esąs

Permatomas kūnas.

Londono laikraščiai pla
čiai kalba apie vokiečių pro
fesoriaus Spalteholzo išra
dimą, kuriuo jis padaro ne
gyvo žmogaus kūną perma
tomu. Ne tik mėsa, o ir kau
lai pasidaro šviesus. Atlie
ka jis tai dviejų organiškų 
chemikalų suvienijimu ir 
Įleidimu jį Į kūną.

Nužudyta 1,000 meksi
kiečių.

Meksikoj vėl kraujas lie
jasi. Prieš Maderą sukilo 
net ir indijonai. 12,000 0- 
axaca giminės indi jonų rei
kalauja, kad jis tuojaus at
sisakytų nuo vietos. Tuo 
tarpu valdžia praneša, kad 
1,000 "Zapatos (gen. maišti
ninko) šalininkų pasmerkta 
mirtin ir nužudyta. Kitur 
vėl gen. Zapatos kareiviai 
sugriovė dinamitu tiltą ir 
trūkis su Maderos kariume- 
ne įpuolė upėn, da kitur jie 
užėmę miestelius, išskerdė 
Maderos kareivius.

Iš Lawrence’o padangės.
Streikuojančių Lawren- 

ce’o darbininkų padėjimas 
nekoks. Visuomenė jiems 
užjaučia ir gausiai deda 

taukas; bet tas labai erzina 
demokratų valdžią ir ji vi
sokiais budais stengiasi 
streikieriams kenkti. Teisė
jas Mahoney išleido pasar
gą, kad niekas neišdrįstų 
užkabinėt streiklaužių, nes 
jis smarkiai už tai bausiąs. 
Pereitoj sąvaitėj areštavo 
3 moteris už tai, kad jos buk 
nenorėjusios leisti skebus Į

‘darbą. Vieną teisėjas Ma
honey nubaudė ant $5.00, o 

I kitas dvi po $20.00.
Bet kada 13 vasario 
skebas perdūrė peiliu strei- 
kierį, tai jo niekas nearešta
vo.

Dabar 
Sweetser 
kus siųsti 
Pereitoj subatoj išsiųsta da 
122 streikuojančių tėvų 
vaikai. 92 nuvežta į New 
Yorką, kur socijalistai su
teikė jiems prieglaudą, o 35 
į Barre, Vt. Čia juos pasitik
ta su muzika ir nuvesta so
cijalistų svetainėn, kur bu
vo pagaminti jau pietus. Po 
tam vaikai likos išdalyti po 
Į varias šeimynas. New Yor
ke gi būvo parengta tų vai
kų demonstracija ir rinkta 
jų tėvams, aukos. Lawren- 
ce’o kapitalistams tas, žino
ma, negalėjo patikti ir jie 
pasistengė vaikų siuntimą 
sustabdyti. Pulkininkas 
Sweetser tuoj išleido prane
šimą, kad jis tai sustabdo. 
Savo pranešime tas ponas 
sako, kad vaikai yra panau
dojami rinkimui pinigų 
Lawrence’o streikui ir jis 
tam ”bizniui” darąs galą. 
Neteisybė esą, kad Law- 
rence’o žmonės badauja. 
Tas, girdi, yra išmislas, kad 
apšmeižti valdžią. Jo mili
cija neduosianti žmonėms 
badauti.

Taip nesigėdi meluoti p. 
Sweetser. Jo milicija tik ir 
priverčia žmones badauti. 
Jeigu ne ji, kapitailstai ra
sit jau butų turėję darbinin
kams nusileisti. Jo milici
ja parodė tiktai, kad ji mo
ka žmonėms galvas daužyti, 
kad ji moka žmogų užmušti, 
o ne nuo bado apsaugoti.

Ne gana da to visko, pe
reitoj sąvaitėj demokratiš
koji valdžia nutarė paimti 
400 liuosanorių policijos pa
reigoms pildyt. Apsiima Į 
tą darbą visoki valkatos ir 
girtuokliai. Miestas jiems 
mokės algą, kad jie padėtų 
kapitalistams vesti kovą su 
darbininkais. Dabar Law- 
rence yra 21 kompanija mi-

milicijos vadas 
uždraudė ir vai- 
į kitus miestus.

viešbučių 
tūlas Wil- 
Pašauktas 
pripažino, 
buvo per

v
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Tautos „veikėjas” pasirodė. 
' •” redakcijon 

prisiųsta vienas numeris 
Į francuzų laikraščio „Les 

Bijosi anarchijos. Droits de i’Homme” (žmo- 
Pereitam numerije buvo- gaus tiesos). Kasgi čia jį 

me jau rašę, jog Lawrence’o galėtų siųsti ir kokiam tiks- 
streikieriai išsiuntė apie 200 lui?-galvojom sau. Atsklei- 
savo vaikų į New Yorką, džiam laikraštį — ogi mė- 
kad tuomi parodyt, kokis iynu paišeliu apibriežtas 
skurdas juos prispaudė, ir straipsniukas, po kuriuo fi- 
kad patraukti platesnės vi- guruoja J. Gabrys. Dabar 
suomenės užuojautą strei- jau supratom, kas jį pri
jojantiems. Kapitalis- siuntė ir su kokiuo tikslu — 
tams tas labai nepatiko. Jų tai kad pasirodyt: štai, žiu-

A V ^1 A TailtOS VviPERŽVALGA. ■■

laikraštija pradėjo rėkti, 
kad tai nežmoniškas, bepro
tiškas darbas. Kuomi gi 
tie kūdikėliai, girdi, kalti, 
kad juos atima nuo motinų 
ir veža tokiam šaltyj iš mie
sto į miestą, tarsi kokius tenai apie d-ro Basanavi-! 
cirko gyvius. Labiausiai čiaus 60 metinį jubilėjų. 
nupeikia tokį pasielgimą ži
nomojo Hearsto dienraštis 
”Boston American.” Tik 
stebėtis reikia, kaip jie gai
lisi tų vaikų! Kokie tai ge
raširdžiai žmonės, tie po
nai kapitalistai ir jų laikraš
tininkai. Bet kada tie vai
kai dirbo nuo tamsos iki 
tamsos prie užančių maši
nų Lawrence’o audinyčio- 
se, niekad gryno oro, nė sau
lės šviesos nematydami ir 
gaudavo vos tik ant sausos 
duonos kelis centus, tai tie 
geraširdžiai ponai su savo 
melagiais reporteriais vi
sai nematė. Tas buvo ir 
žmoniška ir protinga, nes 
kapitalistai traukdavo iš to 
naudą.

„Boston American” sako, 
kad siuntinėjimas tokių vai
kų tokiam momente, kaip 
Lawrence’o streikas, yra 
pavojingas šitai šaliai, nes 

- iš jų gali išeiti pavojingi a- 
narchistai. Už tai, girdi, 
reikia smarkiai nubausti 
streiko vadovus, kurie nesi
skaito nė su Įstatymais, nė 
su teisybe.

Taigi- netyčiomis juodoji 
spauda prisipažįsta, kad jai 
ne tų vaikų gaila, bet jai 
baisu, kad tie vaikai paliks 
anarchistais.

Kelios dienos atgal tas 
pats ”Boston American” ra
šė, jog socijalizmas auga iš 
tam tikrų aplinkybių. Kad 
užkirst socijalizmui kelią, 
reikia panaikinti tas aplin
kybes, kurios ji gimdo.

Žinoma, pasakymas kvai
las. Nes jeigu panaikinti 
visą kapitalizmo tvarką, 
prieš kurią eina socijaliz
mas ,tai tuomi jau ir bus so
cijalizmas Įkūnytas. Panai
kinimas tų aplinkybių soci- 
jalizmo nesulaikys, nes jis 
jau pagimdytas ir auga. Bet 
visgi „Boston American” 
nors tiek teisybės pasakė, 
kad socijalizmą gimdo ap
linkybės. Kodėl tad nepri
pažinti, kad panašios aplin
kybės privertė streikuojan
čias Lawrence’o motinas ir 
su savo vaikais atsiskirti?

Iš tų vaikų bus jau kovo
tojai. Jie jau kūdikiais bū
dami atsiskyrė su motino
mis, kad apskelbti pasau
liui, jog jų tėvai Lawrence 
badauja, nes kapitalizmas 
juos apiplėšė. Čia ne strei
ko vadovai kalti, bet godus 
audinyčių savininkai. Jie 
išvarė tuos vaikus iš namu, 
jie patįs rengia sau priešą,, 
kuris nukirs kapitalizmo;X

hydrai galvą.

rėkite! aš ve į francuzų 
laikraščius rašau.

Good boy!
„Lietuvos Žinios” prane

ša, kad ir joms tas pats laik
raštis prisiųsta. Rašoma

I

Tik stebėtiną, kodėl p. 
Gabrys pirma joki» laik
raščio su francuziškai pa
rašytu straipsniu mums ne- 
prisiuntė, kad pasigirti. Ma<- 
tvt, ikišiol da nieko nebuvo 
parašęs. O biuras kada jau 
Įsteigtas straipsnių rašy
mui! Net ir aukos buvo ren
kamos, o męs tik dabar pa
matėm pirmą straipsni, ir 
tai tik nuo sprindžio... Var
giai nuo tokio tauta pakils.

Nemirštantis žmogus.
7 sausio suėjo lygiai 100 

metų nuo gimimo dienos 
garsaus angių rašėjo Char
les Dickens. Buvo tai ne tik 
Anglijos rašėjas, o viso civi
lizuoto pasaulio, nes jo kny
gos vra verčiamos i visokias 
kalbas ir su entuziazmu 
skaitomos.

Užgimė jis 1812 m., kada 
ėjo karė tarp Amerikos ir 
Anglijos, Francuzijos ir Ru
sijos. Ir jis kur kas daugiau 
yra svarbus žmonijos istori
joj. negu šitos karės.

Pasimirė jis 58 metų am
žiaus.

Bėdnvstė ir skolos buvo </

amžinais jo draugais, kol tik 
pats per savo didelį pasisten
gimą neužlipo Į garbės kal
ną. Kada jis užgimė, jo tė
vas buvo paskendęs skolose. 
Jis dirbo valdžios raštinėj. 
Charles Dickens buvo keis
tas vaikas: kartų kartais jis 
skaitė tas pačias knygas, ku
rios buvo šeimynos knygy
ne. Kaip tik jis biskį paau
gėjo, neliko jam laiko skai
tyti, todėl jis skaitė nuo dar
bo atliekamu laiku. Da vi
sai jaunu būdamas, jis jau 
susipažino su beldimu Į du
ris mokesčių rinkėjo. Ir jo 
gyvenime buvo daug tokių 
atsitikimų, kada savo daik
tus reikėjo užstatyti i lom
bardą (pawnbroker’s shop).

Kada Charles užgimė, jo 
tėvai persikėlė iš Ports- 
mouth’o i Londoną. Char
les turėjo išeiti Į darbą bū
damas vos 10 metų amžiaus. 
Pateko i čeverykų šveitimo 
dirbtuvę. Jam prisieidavo 
kasdiena eiti Į darbą už kelių 
mailių ir grįžti namo iš ten. 
Į sąvaitę gaudavo 1 dol. 75 
c. ir galėjo tik du sykiu die
noj valgyti.

Kada Charles buvo 11 me
tų, jo tėvo padėjimas tiek su- 
blogėjo, kad jis liko pasodin
tas į kalėjimą už skolas. Vi
sa šeimyna nuėjo gyventi su 
tėvu į kalėjimą, tik Charles 
pasiliko pas vieną seną mo

terį. kurią paskui jis persta-

j

i

I

te savo veikale ”Domby ir 
Sūnūs.”

Sykį jis atlankė skolinin
kų kalėjimą ir parašė apie 
jį tiek įspūdingai ir gabiai, 
kad ir tikėt nesinorėtų, jog 
jis buvo tiek gabus.

Sykį kalbėdamas apie savo 
jaunystę, Dickens pasakė: 

”Aš žinau, kad aš dirbau 
su paprastais žmonėmis nuo 
ryto iki nakties ir buvau ap
driskęs. Aš žinau, kad aš 
valkiojaus gatvėmis pusiau 
alkanas. Aš žinau, kad aš 
mažu esu buvęs mažas vagi
lius ir miegojęs po vežimu. 
Kiek aš prikentėjęs, tai ne 
mano išgalei apsakyt. Aš 
laikiausi prie savo pasiryži
mo ir aš atlikau savo darbą.” 

Paskui Charles Dickens 
apleido čeverykų dirbtuvę ir 
pastojo pas vieną advokatą. 
Liuosame laike jis lankė 
šiek-tiek mokyklą. Toliaus 
jis pastojo pas kitą advoka
tą ir gaudavo algos $3.75 są- 
vaitėj. Bet jis neatsidavė 
pilnai savo darbui už minė
tą algą, o lavino pats save, 
siekė prie geresnės ateities.

Galų gale, kada jis turėjo 
16 metų, jis liko laikraščių 
reporteriu. Jis išsimokino 
greitrašos (stenografijos) 
ir buvo gabiausiu tų laikų 
reporteriu.

Su laiku jis pradėjo rašyt 
apysakas, kurios yra pilnos 
žingeidumo ir kulturizuoja 
žmogaus charakterių. Iš jo 
knygų galima matyt, jog jis 
tikėjo, kad žmoguj yra geru
mas, tik ji reikia ištobulin
ti. Jo raštai atsiduoda geru
mo, lipšnumo ir teisingumo 
idėja.

Daugelis neturtingų lie
tuvių, kurie skundžiasi netu
ri progos likt naudingais ( 
žmonijai, turėtų pasimokin
ti iš Charles Dickens’o gyve
nimo, kuris, nežiūrint Į skur
dą, vargą ir visokias kliūtis, 
liko žmonijos draugu.

Ir jus, kuriuos aplinky
bės Įstūmė Į vargą ir prasi
žengimus, nenusiminkite, o 
žengkite prie teisybės ir pa
sitaisymo. Dickens, Gorkij, 
Jack London ir daugelis ki
tų aiškiai darodė savo gyve
nimu ir darbais, kad ir ge
riausis žmogus kartais lieka 
nustumtas nuo teisybės ke
lio, vienok — jis gali pasitai- 
svt.

gavome žinias, kur sakoma, 
jog prie bažnyčios buvo da
lijama literatūra, kviečianti 
lietuvius neužrašyt savo 
bažnyčią ant airių vyskupo 
vardo — tai viskas.

Iš laikraščio pranešimo 
matos, kad Valaitis su savo 
keliais parapijonais išlan- 
dė visus užkampius, kad tik 
nubaudus bedievius, vienok 
sakoma, jog neatrasta net 
kelio sustabdyti literatūros 
dalinimą; kun. turėjęs užsi
ganėdinti padavimu prašy
mo išduoti uždraudimą soci- 
jalistams turėt bent kokius 
reikalus su jo parapija ir 
juo pačiu.

Žmonės sako, kad skęs
tantis ir už skustuvo imasi. 
Nekitaip yra ir su kunigija: 
ji griebiasi paskučiausių ir 
purviniausių Įrankių, bile 
tik da nors ant valandėlės 
išsigelbėjus, bet tuomi da 
labiau save diskredituoja.

I

McManigal — šnipas.
Dabar jau aiškiai pasiro

do, jog McManigal, kuris 
buvo areštuotas sykiu su 
McNamaromis, yra kapita
listų šnipas. Nors jis vie
šai prisipažįsta padaręs 
daug ekspliozijų, bet tas 
jam už nuodėmę nesiskaito, 
o kada prisipažino McNa- 
maros, juos bemaž ko nepa
karta. Dabargi MęManigal 
sėdi ir išduoda vieną paskui 
kito unijos viršininkus. 
Taip 15 vasario, pasire
miant jo liudijimais, Bosto
ne suimta Michael J. Young 
ir Frank J. Higgins. Abu
du tos pat Structural Iron 
Workers unijos vietinio 
skyriaus viršininkai. Hig
gins pastatytas po $5,000 
kaucijos, o Young po $10,- 
000.

Iš viso jau apkaltinta 54 
tos unijos viršininkai. Visus 
juos išdavė McManigal. Ke
turiolika iš jų pastatyta po 
$10,000 kaucijos kiekvienas, 

i o 40-po $5,000.
______________________________________________________________________________________ .
----------------------- ------------------------ ■■■-.  

progą, tuomet demokratų 
politikieriai pareikalavo ži
nios, kiek narių yra ukėsais. 
Prieš pereitų metų rinki
mams besiartinant, tamis- 
tos patįs padavėte žinią de
mokratų partijai apie bal
suotojų skaitlių.

5) Kliubas krikštą, nes 
darbininkai pradeda persi
tikrinti, jog jie ten suva- 
džiojami ir prie girtybės 
pripratinami. Pirma buvo 
apie pusantro šimto narių, 
o dabar yra vos pora dešim
tų. Jei to kliubiečiai nema
to, turbut, užsimerkę žiuri.

Kliubo viršininkai klau
sia manęs, ką aš manau apie 
jų didžiausį darb^— vaka
rinę mokyklą. Hm. Nekas- 
žin kiek džiaugiuosi, nes vos 
apie 25 mokinius ji turi ir 
tai tik retkarčiais. Matyt, 
demokratai nemėgsta mo
kintis, o gal mokytojas ne
kas.

O jei norite žinot, kiek ge
ro yra padarę demokratai

2) Kliubas teisinas, buk darbininkų klesai, tai ne- 
kunigas raginęs lietuvius Į reikės toli eit, nes da ir da- 
jį rašytis ne tik su politikos bar var0 sav0 darbą Law- 
tikslu, o ir todėl, kad lietu- rence, demokratiško guber

natoriaus Foss’o vedami.
Pabalio Vykšris.

kratų Kliubas, susitveręs su 
tikslu remt demokratų plat
formą, yra darbininkams 
šašu. Jeigu jis ginsis ne- 
remiąs tos partijos, tai kam- 
gi butų save taip pasivadi
nęs? Jo vardas ir mano a- 
pie jį žinojimas liudija, jog 
tokia votis darbininkų tar
pe nėra geistina. • Tuo la
biau, kad kliubiečiai kalbina 
ir kitus darbininkus Į savo 
tarpą ir agituoja už demo
kratų partiją. Jie yra dar
bininkų suvadžiotojais.

Atsimenu, kada kliubie- 
čius paragindavau balsuot 
už socijalistų partiją, tad 
jie atsakydavo: „Ką nuo 
jų gausi.” Iš to aišku, kad 
nuo demokratų kliubiečiai 
ką nors gauna. Net p. Jan
sonas, pasitraukęs nuo kliu- 
bo, pasakė: „Tegul jie sau 
vieni naudojasi.” Matyt, y- 
ra kuomi naudotis, o tuomet 
atsiranda reikalas ir savo 
balsus atiduot už tą, iš ko 
nauda plaukia.

Polemika ir
Kritika,

viršininkai „Keleivio”
3 būtinai reikalauja,- 
P.« Vykšris atšauktų

tikslu, o ir todėl, kad lietu
viai galėtų vakarinę mokyk
lą lankyti, kurią buk kliubas 
išreikalavęs nuo mokyklų 
valdybos ir gavęs lietuvį 
mokytoju.

Kunigas visados buvo ir 
vra atkaklus darbininkuV X-

priešas, ir jei jis ragino ra
šytis i kliubą,1 tai jau aišku, 
jog suprasdamas, kad kliu
bas varo priešingą darbi
ninkams agitaciją. Kuni
gas gerai mato, kad darbi
ninkai, jo neklausę tveria 
savo organizacijas, taigi jis, 
pasitaręs su keliais atgalei- 
viais, sutvėrė kliubą, kad 
nukreipti darbininkus nuo 
jų savarankiško ir pirmei
viško darbo.

Tiesa, kliubas išrinko ko
misiją nuėjimui pas mokyk
it] valdybą link vakarinės 
mokyklos Įsteigimo, bet ten 
pasakyta, kad jokis kliubas 
negali gaut leidimo, o tik 
tam tikras lietuvių skait
lius. Taigi prisiėjo numest 
šalin kliubo vardą ir varde 
tam tikro lietuvių skait- 
liaus, pasirašiusių po petici
ja, gauta vakarinė mokyk
la, su lietuviu mokytoju. 
Šitas darbas galėjo būt at
liktas ir be kliubo malonės, 
tai viena, o kita, juk tai ne- 

. kasžin kokie tai kalnai nu- 
' versti.

3) O kad kliubas yra su
tvertas ant bačkučių ir ci
garų politikos, apie tai, ro
dos, ir aiškint nereikia, jei 
tik kliubiečiai nesigėdįs pri- 

’ sipažinti prie teisybės. Net 
ant daugelio mitingų, būda
vo, finansų sekretorius at
kiša bačką alaus kampe ir 
išdalina visiems po kaušą a- 
laus, kad politiškiau vest 

(susirinkimą. Net protoko-
uose yra užrašyta daug kas 

apie tas bačkas. Ir kada 
kliubas buvo parengęs ba
lių politikos varde, tad jis 
užsikvietė demokratų parti
jos politikierius, kurie čia 
visaip mulkino darbininkus 
ir tiek apgirdė, kad ir blai
vininkai jau svyravo.

4) Kada kunigas padėjo: 
prikalbinti Į kliubą skait
lingą buri žmonių ir jau ta-j 
mistos kliubo viršininkai, 
džiaugėtės

KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH..

Galų gele, ir musų katali
kai nudžiugo: jie išėmė da 

■ į vieną injunction (uždraudi
mą) prieš M. Mockų ir F. 
Gražį. Vienas injunction 
prieš Mockų ir Joną Vasilai- 
tį liko išimtas 1908 m. už lie
tuviškos parapijos sugrio
vimą. Tuomet parapi jo

nams atsiėjo $55 su viršum 
be jų vargo ir pašalinių lė
šų, vienok nė p. Mockus, nė 
J. V. nenukentėjo. Praslin
kus tūlam laikui, katalikai 
vėl ėmė jįeškot budo, kaip 
atsikračius nuo bedievių, 
kurių skaičius čia nepapra- 

įstai auga. Bėgiota pas tei
sėjus ir prokurorus, advo
katus ir miesto valdžią. Vi
sur atsakvta, kad ši šalis vr 

i laisva ir už bedievybę neva
lia bausti. Nprėjo parapi- 
jonai sulaikyt bedieviškų 
atsišaukimų dalinimą pri^ 
bažnyčios, vienok ir čia ne
rasta Įstatymo, kad galima 
butų sulaikyt. O p. p. Moc
kus su Gražiu taip ir daly
davo atsišaukimus netoli 
kas savaitė.

Kun. K. Valaitis surinko 
parapijos komiteto narius, 
pasamdė sau porą advoka
tų, nepaisydamas, kiek jie i- 
ma, ir nuėjo pas teisėją 
Mandell, kad pasodint be
dievius Į kalėjimą. Vienok' 
ir čia nekaip sekėsi: gautas 
tik injunction po ilgų mela
gysčių, nes parapijos nariai 
turėjo pasakyt, buk socijali
stai daužo bažnvčios lan- v 
gus, šoka joje ir dainuoja, 
rėkauja taip, kad net kuni
gas išsigąsta per mišias; pa
sakyta, kad tarp parapijonų 
ir socijalistų net muštynės 
Įvyksta bažnyčioj. Žinoma, 
po tokio melo gautas injun
ction prieš M. Mockų ir F. 

i Graži. Smarkiausiai prieš 
bedievius darbuojasi J. 
Markonas, M. Barkauskas, 
B. Sugenta, V. Salubaitis, 

i J. Salubaitis. J. Salasevi- I 
čius, Iz. Naujokas, K. Kro- 

turėsią gerą pas. R. Ulavičius ir kun. Va

Newarko, N. J., Lietuvių 
Demokratų Politiško Kliu
bo 
No. 
kad
„Keleivio” No. 42, 1911, til
pusią korespondenciją apie 
kliubo veikimą, o jei ne, tai 
jie jieškosią teisybės kituo
se laikraščiuose. Ant visų 
kliubo pasiteisinimų ir rei
kalavimų prirodyt faktais, 
kuomi kliubas prasižengia 
darbininkams, atsakysiu čia 
keliais faktais.

1) Kliubas vadinasi de
mokratišku. Galite supra
sti, jog Į ji susirašė žmonės, 
kurie pripažino demokratų 
partijos platformą. O kiek 
darbininkiška yra ta plat
forma, tai jau seniai darodė 

! mums Amerikos demokra
tai bedarbių užvilkimu, iš
naudojimu, darbininkų ju
dėjimo stabdymu, darbinin
kiškų Įstatymų atmetimu ir 
kitokiom šunybėm. Visi 
aiškiai žino, kad demokratų 
partija yra kapitalistų par
tija, remianti jų reikalus. 
O kas remia kapitalizmą, 
tas kenkia proletarijatui. 
Ir Newarko Lietuvių Demo-

Socijalistai ir bažnyčia.
Vienam Detroit’o, Mich. 

dienraštij tilpo žinia, kad 
tenaitinis lietuvių kunigas 
K. Valaitis priverstas esąs 
gintis nuo socijalistų. Ži
noma, angliškame laikraštij 
tai tikra naujiena, jog tokie 
dalykai darosi lietuvių baž
nyčioj, kokius išpasakojo 
kun. Valaitis. Pasirodo, 
kad kunigai leidžiasi ant vi
sokios rųšies prasižengi
mu, svkiu ir ant žemiausios 
rųšies melo. Laikraštis sa
ko, buk kunigas skundžiasi, 
jog socijalistai išdaužo lan
gus jo bažnytėlės, dainuoja 
ii4 šoka bažnyčioj laike pa
maldų, platina bedievišką 
literatūrą ir tranko duris, 
Išrodvtų, kad kunigas tik
rai atsidūrė apgalėtam ne
mandagių bedievių mieste.

Jau ir mažai protaujantis 
gali suprast, jog Valaičio 
pasakojimas yra melu. Net 
nuo kelių korespondentų

Į

Į

i

i

i

I

I



X

KELEIVIS 3
laitis. Bet kad tik jiems ne- prastas, nes aktoriai kalbė- 
išeitų blogiau su šituo in- jo lygiai kaip poterius. Nu- 
junction’u, negu su pirmuo- davimų jokių.
ju, kurį patįs turėjo bėgt at
saukt, nes Mockus butų tuoj vakarus ir gražiai užsilai- 
patupdęs į šaltąją tris melą- • kė. 
gius — karčemninkus, ku
rie neteisingai išvertė jo pa
skleistą lapelį ir ant melagy-

a v* Publikos buvo daug visus

Ten buvęs.| 

RACINE, WIS.

Duktė Juozopo Peipolio, 
stės prisiekė. Ant da didės- gyvenančio No. 628 Stan- 
nio melo prisiekė dabar pa- dard gatvės, Sofija Peipo- 
rapijos komitetas, o su melu nusinuodijo karboliaus 
netoli važiuos musų katali- rukštim, Danville, III. Ji 
kaj turėjo 17 metų amžiaus. , 6 j

F. Mažamokslis.! vasario pranešta jos tėvams 

apie saužudystę. Pernai ji 
GILBERTVILLE, MASS. išvažiavo su savo drauge 
4 vasario buvo graži die-; Mare Andersonyte į Illinojų 

na, todėl žmonių prisirinko i ir apsigyveno Danvillėj. 
pilna bažnyčia. Per pat: Ten susipažino su vidutinio 
mišių vidurį išgirstame rė-! amžiaus žmogum ir įsimylė- 
ksmą: "Stop you please!”jj°- Nutarė apsivest. Bet 
Vieni net iš snaudulio pabu- kada jis pamatė Marę, tad 
do, kitiems iš rankų malda- ją labiau pamylėjo ir pa- 
knygės ir rąžančiai iškrito. Į sakė Sofijai, kad su ja vis- 
Mat, kunigėlis pabaigė skai- į ką pertraukia. Mergaitė iš 
tyti maldą, o vargoninkas tos priežasties nusižudė, 
vis birbina ir birbina vargo- T. B.
nūs, neduodamas tėveliui MILLWAUKEE, WIS. 
giedot, tad turėjo rėkt to- ......
kiu balsu, kad net visus iš- , . .,. cijalistų kuopa, kuri pn-
gąz ino. e klauso prie Socialist Party.

Susirinkimai rengiami kas 
PITTSTON, PA. antras ir kas paskutinis 

Skaitytojai jau žino, apie kiekvieno mėnesio nedėldie- 
revoliuciją Pittstono lietu- r,:s P° N°‘ l'st a'e> sa_ 
viškoj poranijoj, todėl nėra Iėi University Sett>emen‘ 
reikalo' atkartot, tik ištar- Cia diskusuojami darbiniu, 
siu keletą žodžiu apie jos to- klausimai ir J. J. Pobe- 
limesni vystymąsi. dinskas užrašinėja laikraš-

Kun' Kaupas 4 vasario čius norintiems. Jis gyve- 
užsakė net du sykiu, kad 5 na 3-rd s*- _ _ _
vasario, 7 valandą vakare 
turi būti parapijos susirin
kimas ir tik pilni parapijo
ms busią įleidžiami, t. y. tik 
tie, kas užsimokėjęs $25 į 
parapiją. Moterims prane- š 
šė kunigas, kad jos neateitų 
i mitinga.

Ir ištikro pats Kaupas su muzįkantai ir dainavo dai- 
savo drutu šalininku stove- ninjnkaie gaila, kad
jo prie durų ir leido tik tuos, vos apįę -q žmonių teatsi- 
kurie atsinešė parapijos Įan^ nes £ja žmonės mėgs- 
knvgutę. Vienok pabaigoj ta Q moterįs — daugiau- 
rinkimosi prie durų susinn- giai davatkos. s 
ko didelis moterų buriuka*' Jau žada pakrikti šv. 0- 
ir jos per prievartą įsigru- nog draugystė, nes kun. j. 
do į salę. Kunigas prane- jakaįtjs perdaug mokesčių 

uždėjo. Da bus geriau: 
• tuomet daugiau įstos į Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystę, kuri priima vi
sokių pažvalgų žmones ir 
pigiai atsieina.

J. Kavlaičia.

NEW HAVEN, CONN.

Kaip jau sykį buvo rašy
ta, čia atsirado lietuviškas! 
kunigas šetkus, kuris liko^ 
kataų’kri mielų-mieliausiai 
priimtas. Jis sumanė pasi
naudot proga ir tuoj ėmė 
rinkt pinigus bažnyčios sta
tymui. Sakoma, kad surin
ko apie 700 dol., bet pinigai 
randasi pas jį. Parnešė jis 
bažnyčios įstatus nuo airių 
vyskupo iš Hartford, Conn. 
ir liepė parapijonams pasi
rašyt. Negana to, kad pa
gal tuos įstatus bažnyčia 
turėtų priklausyti airių 
vyskupui, da kun. šetkus 
paliko tuščios popieros po 
raštu daug, kad jis galėtų 
ką nors prirašyti, kaip pa
rapijos komitetas pasirašys 
apačioj. Kaaa atsisakyta pa
sirašyt, tad pas karčemnin- 
ką J. Mišeikį kunigas pra
dėjo organizuot savo šali
ninkus. Parapijonai persis
kyrė į dvi dali. Išrinkta J. 
T. Kazlauskas ir K. Maka- 
ravičius pakviest kunigą į

v •

J. J. P.

ATHOL. MASS.
10 d. vasario į čia atvyko 

Gardnerio teatrališka kuo
pa "Aidas" ir sulošė "Au- 
Ira Giedroje" ir "Dėdė at

važiavo." Nusisekė puikiai. 
Griežė Gardnerio lietuviu

šė, kad mitingas negali būt 
laikomas, nes butų nelega- 
liškas. Tuomet du parapi
jom; — J. Krušnauskas ir 
V. Smaleckas atidarė mi
tingą. Kunigas užgesino 
šviesą. Parapijoms ją vėl 
užžiebė. Tada kunigas nu
bėgo į savo kambarius ir iš 
ten užsuko elektros šviesą. 
Parapijonįs keikdami išsis
kirstė.

Reikia stebėtis, kad 
Pittstono lietuviški tautie- ( 
čiai nepaprastai remia kun. 
Kaupą. Nors jis ne sykį jau| 
yra iškeikęs S. L. A. vietinę 
kuopą, kuomet ji surengda
vo prakalbas, vienok musų i 
tautiečiai ir net S. L. A. 
stulpai, užstoja jį ir darbuo
jasi, kad jis neliktų iš čia iš
varytas. Daugelis vyrų ir 
netoli visos moters stengia
si išvaryt Kaupą iš šitos pa
rapijos.

I

Mozurovas

HARTFORD, CONN.

Čionaitinis Lietuvių Ukėsų 
Politiškas Kliubas buvo pa
rengęs fėrus ant 2, 3, 9 ir 10 
vasario. Pirmą vakarą 
buvo kalbėti miesto majo
ras. Laike fėrų teatrališ
ka draugija lošė "Marytei 
nepasisekė” ir "Tarnas įpai
niojo.” Lošimas visai buvo

paskirtą vietą ir pareika
lauti parapijos pinigų; bet 
kur tau: Kazlauskas ką tik 
lazda negavo per šonus. K. 
Makaravičių kun. išvadino 
kalės vaiku, už ką liko areš
tuotas ir tik karčemninkas 
J. Mišeikis užstatė paranką 
už jį iki teismo.

9 vasario atsibuvo nepa
prastas parapijos mitingas. 
Kun. su savo šalininkais kė
lė triukšmą ir pirmsėdis J. 
T. Kazlauskas turėjo pa
šaukt policmaną.

■ • . r »v •,
Į 
I

i

Nepai
syta ir to f Mišeikio ir kuni
go gauja šoko mušt Kaz
lauską, bet tam pasisekė 
juos nuraminti. Net ir po- 
licmanas turėjo bėgt lau
kan, pamatęs, kas čia per 
laukiniai žmonės. Juk 
New Haven’o lietuviai vi
suomet atsižymėdavo ramu
mu, o dabar dėl kelių tam- 
sunų ir girtuoklių visi bus 
skaitomi prastais.

Patarlė sako: ”Neturėjo 
boba vargo, nusipirko par
šelį.” Ir New Haven’o lie
tuviai gyveno santaikoj, 
įtad parsikvietė kunigą, kad 
vaidus pasietų.

Laisvamanis.

nedavė Šukiui užbaigt.
Živatkauskas sako: "Bro
lau Šuky, aš esu geresnis so- 
cijalistas,” bet kad iš publi
kos daugiau balsų pradėjo 
rėkaut, tad pirmininkas pa
sakė, kad balso niekam nė
ra. Susirinkimas tuom už
darytas.

J. Uojulavičia.

PHILADELPHIA, PA.

ni, negu lietuvių, nes ir jų 
laikraščiai kitaip rašą. Kei
sta ,kad daugumas jų lietu
viškai nemoka skaitvt, o i 
kalba apie angliškus laik
raščius, kurio da ir paimti 
atsakančiai nemoka, ne tai 
kad skaityt mokėtų.

Nesocijalistas.

HAVERHILL, MASS.

Nedėlioj, 3 d. vasario bu
vo vestuvės Juozo Maknic- Kad jau nesiseka tiems 
ko. Vestuvės, tai vestuvės, musų tautiečiams, tai nesi- 
nieko tame nebūtų nepa- seka. TMD.kp. keli mėnesiai 
prasto, bet prie vestuvių, atgal surengė koncertą su 

i kaip paprastai pas lietuvius,I balium, kur buvo perstaty- 
įbuvo ir pokilis. Vestuvės tas monoliogas ir dialogas, 
i buvo ant italijonų svetainės Tuos dalykus atliko musų 
ir susirnko apie 400 svečių, i artistai gana prastai: ant 
Ir pamislyk, žmogau, tapo I scenos vaikščiojo, tarsi miš- 
išgerta 60 bačkų alaus ir | ke riešutus rankiodami; o 
sudaužyta keli vežimai to- 
rielkų. Bet ne tame svarba 

itų vestuvių, kad buvo tiek 
išgerta alaus ir sudaužyta 
keli tuzinai torielkų; daly- 

Ikas tame, kad Haverhill’io 
lietuviai yra geros širdies 
žmonės ir reikale nesigaili

laikrodį;

i

CHICAGO, ILL.

(Jš šiaur-vakarinės mies- 
o da’ies lietuvių gyveni

mo) . Chicagos Lle tuvių 
draugija surengė 10 vasario 
puikų vakarą su prakalbo
mis, dainomis, monoliogais 
ir deklamacijomis. Norints 
trumpai čia paminėsiu to 
vakaro programą: Franzu- 
izų marsalietę griežė benas 
J. Kubiliaus, kalbėjo d-jos 
pirmininkas P. Galskis, vy-

■ rų choras 81-mos L. S. S.
kp., deklamacija ”0, laisvė 
šventoji” — M. Kalaičiutė, 
solo (daina) — P. Stogis, 
monoliogas ”Aktorius sude- 

I gūsio teatro” — J. Uktveris, 
deklamacija "Vargšė” — B. 
Intaitė, solo "Mus lietuvai
tė”—J. — ' ~
I choras 81 kp. L. S. S. A. So
listams akompanavo A. M. 
Dunduliutė.

Kiek nuo publikos gavau 
patirti, tad šis vakarėlis pa
darė nemažą įspūdį, ypač 
J. Uktverio solo "Mus lietu
vaitė” sudainuota gražiai. 
Neprasčiaus sulošė ir mono- 
liogą "Aktorius sudegusio 

i teatro." Bet pirmą vietą už-
■ ėmė choras L. S. S. 81-mos 
kp. Tokias gražias daine
lės, kaip kad dainuojamos 
viršminėto choro, ištikro su-7 
žadina jausmus kiekvieno 
darbininko. O tų gražiųjų 
dainelių aidai atsimušą nu
skriaustų darbininkų 
je ir žadina jus prie 
už savo tiesas.

Garbė choristams, 
dainuoja tas puikias 
ninkiškas dainas! Garbė ir 
tų dainų mokytojui, katras 
pašvenčia laiką ant mokini
mo jųjų !

Mickevičių Julijus. 

WALLINGFORD, CONN.

Lietuvių čia yra 13 šeimy
nų ir dusyk tiek nevedusių. 
Yra L. S. S. kuopa,- kuri 
sparčiai darbuojasi tarp lie
tuvių. Buvo ir S. L. A. kuo
pa iš tuzino narių, bet ki
lus revoliucijai toj organi
zacijoj pakriko.

Tūli lietuviai skaito save 
daug žinančiais ir sako, kad 
anglų socijalistai yra gėrės-.

Uktveris, misrus

v • i • sirdi-
kovos

kurie 
darbi-

vakare. Žmonės laukė, lau
kė susėdę, o uždanga kaip 
stovi, taip stovi. Nugi tik 
kyšt, ir pasirodo musų artis
tai 9:30 vai. Pradėjo loši
mas. Rolių, matomai, ne
moka: vieni retkarčiais pa-

kad publika pradėjo neri
mauti, tai jie visą kaltę su
vertė ant socijalistų per sa
vo korespondentus.

Vasario 10 d. ta pati 
draugystė mėgino vėl savo 
"gabumą:” Statė ant scenos 
komediją "Aukso Dievai-

paaukaut ant ko nors nau-1 čiai.” Buvo pagarsinta, kad 
dingo. Jie suaukavo minė-lošimas prasidės 8-tą vai. 
tam jaunavedžiui į $500. 
Bet kadangi pas mus po šo- 

I nū yra Lawrence’o darbi- 
: ninku streikas, tad vienas iš 
svečių paprašė Juozo Mak- 
*ncko. kad pavelytų parinkt 
aukų streikuojantiems dar
bininkams. Iš pradžių jis■ žiuri į knygelę, pasako 2—3 
su tuom sutiko, bet kada p. žodžius ir tyli, kiti vaikščio- 
P. G. užlipo ant pagrindų ir ja ir dairosi, lyg ko jieško. 
norėjo prakalbėt į svečius ir ■ Gal suflioriaus. Na, šiaip 
paaiškint reikalą, tad jau- taip atsiįrė iki uždangos 
navedys prišoko prie pa- pirmojo akto.
grindų ir nutraukė kalbėto- Atsidaro antras aktas, 
ją. Susirinkusieji svečiai Pasirodo Aukso dievaičiai: 
labai pasipiktino iš tokio vienas kalba, tai da girdėt 
Juozo pasielgimo ir daugelis | kelintas žodis, antras gi tik 
apleido svetainę. rankomis blaško į šonus.

Svečias.;kaip ligonis prieš mirtį ir 
lupas krutina. Publika 

i pradeda plot delnais, trvpf 
Vasario 12 d. vietinė L. S. kojomis ir švilpt. Tuo tarpu 

A. kuopa surengė čia pra- tik kyšt, vienas artistas — 
: "Atleis-

•

BROOKLYN, N. Y.

I
kalbas S. L. A. pakėlimui, j j. Grinius ir sako:
Pirmas kalbėjo p. Mikolai- kitę, gerbiamoji publika. A- 
•1* 1 11 — * 1_ — 1 •jčiu, kad tiek buvote kan

trus, jog dalaikėte iki tol, 
ibet daugiau lošt, tai yra 
baigt teatrą, negalime. Te
gul bus galas.” Publika 
smarkiai plojo delnais; ką 
tas plojimas reiškė — neži
nau; užklausus vieno vaiki
no, kam jis ploja, jis atsa
kė: "Ploju, kad gerai pada
rė, jog nebaigė tą show.”

Po tam choras po vado
vyste Jurčiakonio padaina
vo 3 daineles, kurios nusise
kė vidutiniškai.

Tokiais lošimais tai tik 
žmones atšaldo nuo lietu
viškų teatrų: daugelis sako, 
kad daug geriau ”muving 
pikčeriai,” o ne tokie tea
trai. Tokiu budu tautiečiai 
griauja tautą, o nestiprina. 
Kasžin ar ir šitame dalvke 
socijalistai bus kalti...

Senas Vincas.

nis, kuris savo kalboje be
veik nieko nepasakė, tik už
baigdamas tarė: "Broliai 
mieli ir sesers, netikim męs 
į tą, ką mums šiandien so
cijalistai skelbia. Ir neap- 
sigaukim, nes jie savo nebū
tais prižadais daugelį jauni
kaičių įveda į tamsumą." 
Antras kalbėjo S. L. A. pre
zidentas Živatkauskas, ku-i 
ris nurodinėjo, kaip yra» 
brangus S. L. A. ir ragino 
rašytis prie jo; ir jis nepa
miršo socijalistų, sakyda- 

? mas, buk jie griauna musų 
vienintelę organizaciją ir 

i niekina musų tautą, bet 
pats save pasivadino soci- 
jalistu, tik geresnės veislės, 

j Trečias kalbėjo Liutkaus- 
kas. Bėgiojo jis po estra
dą ir rėkė: "Socijalistai, so
cijalistai, griauna musų or
ganizaciją ir niekina musų 
tautą!” Išvadino ir kitokiais 
vardais, kurių čionai nemi
nėsiu. Ketvirtas kalbėjo p. 
Račkauskas; jis ragino ra
šytis prie S. L. A., bet nie
kas nesirašė.

Užbaigus kalbėtojams, iš 
publikos paprašyta balso. 
Kaip tik J. Šukys atsistojęs 
pradėjo nurodinėt, kodėl 
silpsta S. L. A., tuoj prakal
bų pirmininkas ”V. L.” ben
dras, p. Brazis, pašoko ir 
pradėjo kojomis trepsėt, sa
kydamas, kad socijalistai 
pradeda lermą kelt. Taip ir

BINGHAMTON, N. Y.

Vietinė L. S. S. kuopa nu
tarė parengti balių ant 10 d. 

1 vasario. Apie tai išgirdę 
"šventieji" socijalistų prie-! 
šai, sumanė socijalistams 
užkenkt ir parengė kitą ba
lių, ant kurio norėjo sutrau- | 
kti visus lietuvius, taip kad 
socijalistus "subankrutyti.”

Nors lietuvių neperdaug,' 
vienok turėjome ant sykio 
du balių, ko, rodos, kitur, 
kur daugiau randasi lietu- ( 
vių, nedaro. Rengiant vie

p. nai draugystei balių, papra
šo, kad kitos nerengtų ant 
tos pačios dienos.

Stebėtina, kad čia ne ko
kia draugystė rengė, bet pa
vieniai "dievobaimingieji:” 
susidėję nusipirko rudžio ir 
linksminosi džiaugdamiesi, 
jog socijalistus subankru- 
tys. Bet veltui tas jų džiau
gsmas, nes ant socijalistų 
baliaus irgi atsilankė užte
ktinai žmonių, taip kad da 
pasilieka "nesubankrutyti.” 

Dievobaimingieji, arba, 
kaip kiti juos čionai vadina, 
"salaveišiai” linksminosi 
traukdami rudį, o socijalis
tai to "palaimintojo skisti- 
mėlio" visai neturėjo ir ant 
rytojaus nejautė sunkumo, 
galvų, kaip tas darėsi trau
kusiems "rudutį”... Geda 
trukdytojams!

Per socijalistų balių buvo 
ir skrajojanti krasa su do
vanomis, kurias laimėjo 1) 
P. Vinskuniutė
2) S. Jasiulionis — ant pu
sės metų "Kovą”; ir J. Bu
činskas — knygutę.

K—tis.

SCRANTON, PA.

28 d. sausio anglių ka
syklose likos užmuštas lie- v
tuvys, Juozas Gružinskas, 
42 metų amžiaus žmogus. 
Tapo palaidotas labai gra
žiai ant lietuviškų nešven
tintų kapinių. Pae’o iš Su
valkų gub, Vilkaviškio pa
vieto, Balčių kaimo; paliko 
moterį ir 4 vaikus.

A. a. Juozas buvo laisvas 
ir darbštus visuomeniškoj 
dirvoj žmogus. Lai būna 
lengva jam ši žemelė!

Scrantonietis.

DETROIT, MICH.

"The Detroit Free Press" 
praneša, kad 8 vasario iš 
lenkų kunigų susivažiavi
mo, kuris įvyko čih* Cadil- 
lac Hotelije , tapo išmestas 
kun. Vaclavas Kruszka, Šv. 
Alberto bažnyčios Milwau- 
keeje klebonas. Jj kaltina 
už rašinėjimą straipsnių į 
nekatalikiškus laikraščius. 
Vyskupas Rhode pasakė, 
kad jų užduotimi yra kovoti 
su sociializmu,o kun. Krusz
ka jį rėmęs. Tokis žmogus 
negali būt priimtas į dorų 
kunigų susivažiavimą.

”Kel.” Skaitytojas.

DETROIT, MICH

Darbai čia kruta vidutini
škai. Paprastas darbinin- 

■ kas uždirba nuo $1.75 iki $2. 
50 į dieną. Yra čia visokių 
dirbtuvių, bet daugiausiai 
automobilių.

Agota Gyvienė.

SPRINGFIELD, ILL.

Darbai vietinėse anglių 
yklose eina gerai: dirba

ma kas diena ir iš kitur at
važiavusiems nesunku dar
bas gaut. Tik pranašauja
ma, buk nuo 1 balandžio 
prasidės angliakasių strei
kas, tad ne kokie piragai 
bus, nors dabar ir yra darbo, 
bet, gal, ant neilgo laiko.

J. žvingilas.

WALLINGFORD, CONN.

Darbai čionai eina pras
tai : vos po 4 dienas savaitėj 
dirbama. Patartina iš ki
tur nevažiuot čia darbo jie- 
škot. Nesodjalistas.



4 KELEIVIS
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— Gdod morning, Maike. [ eilučių dienoj sutaikydamas 
Seniai tave bemačiau. ir tai galėtų metų laike iš-

— Ištikro, kasžin kur bu-' leisti storoką eilių knygutę, 
vai dingęs, tėve. Maniau, Bet jo eilėse poezijos kaip ir 
kad kas nors karčemoj už- nėra; taip ir kvepia jos pro- 
mušė.

— Tu visada blogai apie 
mane manai, o nesupranti, 
kad iš tavo tėvo gali išeiti 
garsus žmogus.

— Kodėl ne? Juk dakta
ras Cook pagarsėjo kaipo 
didžiausis pasaulio melagis, 
o tu gali pagarsėti kaip di
džiausias kvailys.

—Ar nenutilsi, laido
ke! Tik tu mane erzink, o 
aš tau atmokėsiu paniekini
mu : lai visas pasaulis išgirs, 
kad tu niekai vaikas. Tu 
nesupranti, kad tavo tėvas 
kada nors bus garbinamas 
ir paminklą jam pastatys, o 
apie tave kiekvienas tars: 
"Prastas buvo savo tėvui 
tas Maikis.”

— Aš nesuprantu, kokią 
kvailystę tu da sugalvojai.

— Jei nesupranti, tai ži
nok, kad tu su poetu kalbi, j 
o ne su bile kokiu mužiku.

—Poetu?! Tu, tėve, ir iš- 
rodai į poetą panašus.

— O tu, misliji, kad ne. 
Gal, tau rodos, jog jei mano 
rūbai apdriskę, tai jau aš 
negaliu būt poetu. Tu pats 
žinai, kad visi garsieji rašė- 
jai ir poetai susibankrutina.

— Aš nesuprantu, kodėl 
jie galėtų bankrutyt. Juk už 
raštus gerai apmoka.

— Tai ne lietuviškiems 
poetams, vaike. Aš jau tu
riu dvi skryni eilių prira
šęs ir vis da rašau, o pasiū
lyk kam pirkti, tai nė pen
kių centų neduos.

— Aš tikiu, tėve, kad 
kie poetai, kaip tu, gali 
sai susibankrutyti, nes 
eilės tik ir tinka skrynioj 
gulėt.

— Kad ir geriausių poetų 
eilės pas lietuvius neeina.

— Bet pasakyk, kiek jau 
tikrų poetų lietuviai iki šiol 
turėjo? Net ir taip vadina
mieji garsieji jų ir tai rašė 
taip, kad iš jų eilių matos, 
jog jie buvo užsiėmę eilių iš- 
dirbyste arba lipdinimu. 
Juk ir Adomas Jakštas, t. y. 
kunigas Dambrauskas rašo 
eiles. Teisybė, jų skambėji
mas jo apdirbamas neblo
gai, nes tas žmogus turi tiek 
liuoso laiko, kad ir po porą

to- 
vi- 
ju

jonus moterų, kurios turi 
kentėt pragariškus skaus
mus kartų kartais, nes ne- 

| moka apsirubežiuot. nuo 
gimdymų. Moteris geidžia 
kūdikių; pati gamta ją 
kursto, bet toli gražu ji ne
geidžia jų turėt 7, 10 ir 15. 

I Jai pilnai užtenka poros 
vaikučių, ir dėl jų susilauki
mo netoli kiekviena mote
ris save aukaus. Bet kam 
ją kankinti 10 ir 15 sykių, 
kada ji yra gatava viską da
ryt, kad tik išvengus baisią 
agoniją?

Jei tiems vyrams, kurie 
leidžia įstatymus, prisieitų 
nors sykį pernešti taip bai
sius skausmus, kokius pa
kelia moteris prie kiekvie
no gimdymo, tad jie tuoj iš
leistų įsakymą, kad butų 
viešai skelbiama ir mokyk
lose mokinama, kaip gali
ma aprubežiuot gimdymų 
skaitlių.

Prie progos pasakysiu, 
kad iš 10 gimusiųjų kūdikių, 
vos 6 arba 5 teužauga, o ki
ti turi mirti, nes nėra pas tė
vus ištekliaus juos atsakan
čiai auklėti.

Vieną sykį motina turi 
degt skausmų ugnij, kol pa
gimdo kūdikį; antras sykis 
pasidaro jai neišvengtinu, 
kada reikia matyt jaunutį 
savo kūdikį gulintį be kva
po ir įdėt jį į gilų kapą. An
truoju sykiu gailesčio ir 
desperacijos skausmai kan
kina begailestingai tą silp
ną moterį, kuri yra atsida
vus mylėti irauklėti žmoni
ją.

Taigi šiandieninė valsty
bė vra žiauriu žvėrių, ne- 
matančiu motinų ašarų ir 
neatjaučiančiu jų skaus
mams.

kantai stovi už tai, kad ap
krovus dideliais muitais iš 
kitų šalių atvežamą tavorą 

• ir tuomi padarius progą 
daugiau išleist savojo. Ir 
kada republikonai darbda
viai privertė tūkstančius 
darbininkų velyk atsiduot į 
nasrus badui, negu kęst ne
išpasakytą vergiją, tuomet 
tuoj demokratai pasiskubi
no apgint republikonus ir 
pastatė ginkluotus karei
vius prieš darbininkus. Tuo
mi demokratai da sykį pasi
rodė, jog jie yra tie patįs ka
pitalistai, ir nuo republiko-; 
nų skiriasi tik tuomi, kad 
reikalauja muito sumažini
mo, nes jie savo 
užsiima vertelgyste.

Ir kur tas kvailasis dar
bininkas, kuris ir sekančiuo
se rinkimuose balsuos už r 
bent vieną iš tų partijų?

Lawrence’o gyventojai 
džiaugėsi išrinkę šįmet ma
joru bepartyvišką žmogų 
Scanlon’ą. Vienok ir tas 
Vgerašis žmogus” visu glė
biu priėmė ginkluotą milici
ją streikieriams malšinti. 
Jis drįso savo miestą pa
versti į baimės mišinį; jis 
drįso gyventojų gyvastis 
pavesti profesijonališkiems, 
gerai išlavintiems žmogmu- 
šiams.

Ir kas drįsite ateinančiuo
se rinkimuose balsuot už be
partyvišką žmogų?

Vienintelė socijalistų par
tija pasirodė da sykį esanti 
darbininkų draugu. Soci
jalistai Ettor, Giovannitti, 
Havwood ir kiti nepaiso 
bausmės ir vargo, o daro 
viską, kad tik darbininkai 
išlaimėtų savo kovą.

Ir ar jus ateinančiuose 
rinkimuose da abejojate a- 
pie balsavimą už socijalistų 
partiją?

Bet svarbiausis dalvkas, 
ar jus esate balsuotojas?

Policistai, kurie jus šau
do, kareiviai, kurie skiria
mi žmonių žudymui, ir audi- 
nyčių savininkai, kurių rei
kalai yra priešingi jūsų rei
kalams — visi jie yra šios 
šalies piliečiais ir eis bal
suot.

Galite jus turėt geriau
sius norus ir supratimą, 
tuomi nepagelbėsite sau, jei 
neturite balso. Šią šalį val
do žmonės, t. y. šios šalies 
piliečiai, nes jie renka sau 
valdininkus į visas įstaigas. 
Jei rinkėjai bus jūsų prie
šai, o jus neturėsite tiesos 
balsuot, tuomet veltui geist 
geros tvankos.

Jei lig šiol nesupratote, 
kaip svarbią rolę lošia pilie
tis, nors dabar suprasite. 
Apsižiūrėkite, kad kuogrei- 
čiausiai liktumete šios šalies 
piliečiu, kad artimiausiuo
se rinkimuose paduot savo 
balsą už socijalistų partiją 
ir tuomi nustumsite tolyn 
kapitalistų partijas.

Ypač jus, Lawrence’o 
streikieriai, gerai įsidėkite 
tai į galvas ir kaip tik dole
rį turėsite kišenių j, tuoj 
traukite išsiimt pilietiškas 
popieras. Parodykite, jog ir 
ateiviai yra žmonėmis, ku
rie gali pasidaryt sau tin
kamą tvarką. Parodykite < 
kad ateiviai atvyksta į čia ; 
ne vergauti, o sau pragy- i 
venimą užsidirbti.

]|Ar žinote, kad—
Kada numiršta Chinų 

karalius, visi valdininkai 
turi pasidėti savo urėdiškas 
kepures, ant kurių randasi 
kokis nors urėdo ženklas, ir 
raudonas šilkines drapanas; 
visi Chinų pavaldiniai turi 
per 100 dienų skusti galvas 
ir per tą laiką niekas negali 
vesti, nė žaisti.

darbininkai neturi tokių 
skaitlingų šeimynų,, tuomet 
jiems užliks gaunamos al
gos ir nereikės streikuot."

Kiek tokiuose paliepi
muose liogikos, neprisieina 
svarstyt, nes čia jos, turbut, 
visai nėra.. Juk pati baž
nyčia (visų tikėjimų) ragi
na parapijonis prie platini- 
mosi, o krikščionių bažny
čia tiesiok liepia nukirsti 
nevaisingą medį. Taigi 
bažnyčios skelbimas neturė
ti didelės šeimynos yra prie
šingas jos pačios mokslui, ir, 
reikia tikėtis, kunigėliai iš- 
netyčių prasitarė į Lawren-
ce’o streikierius.

Bet svarbiausia priežas
tim, kodėl darbininkai turi 
perskaitlingas šeimynas, y- 
ra taj, jog jie neturi gana 
mokslo. Net ir taip vadina
mai vidutiniajai klesai ir iš- 
dalies augštajai irgi neuž
tenka žinojimo, kad galėtų 
be kenkimo savo sveikatai 
nureguliuoti šeimynos skai
tlių. Kūdikių gimimas pa
silieka iki pat šiol be žmo
nių kontrolės; rodytųs, kad 
tai yra tokis paprastas ir 
beskirtingas dalykas, kad 
jį galima palikti pačiam sau. 
Ir tik tūlas laimingųjų skai
tlius, kuriems kokiu nors 
budu teko išmokt kontro
liuoti gimimų skaitlių, gali 
apsisaugot nuo didelių šei
mynų. šiaip milijonai mote
rų praranda savo sveikatą, 
neretai ir gyvastį, bejieš- 
kodamos būdų apsisaugoji
mui nuo susilaukimo kūdi
kio. Ir kadangi dabartinė 
valstvbė oilnai draudžia «/ A.
viešai bei slaptai skelbti 
tuos apsisaugojimo budus, 
tad žinojimą arba patari
mus moters gaudo viena 

,nuo kitos ir nuo apgavikų 
daktarų. Suprantama, kal
bomis einanti patarimai ir 
pamokinimai tankiausiai y- 
ra tiek blėdingi, kad, pradė
jus juos pildyt, praranda
ma sveikata arba gyvastis.

Šiandieninės valstybės į- 
statymai draudžia dakta
rams ir pašaliniams žmo
nėms viešai bei slaptai su
teikt žmonėms patarimus 
apie tai, kaip sumažint gim
dymų skaitlių. Jei dasiži- 
noma, kad kuris daktaras 
panaudojo savo žinojimą 
padarymui neblėdingos o- 
peracijos arba patarimui, 
kas galėtų išgelbėti moterį 
nuo skaitlingo gimdymo ir 
tėvą nuo skaitlingos šeimy
nos užlaikymo, tuoj tokis 
daktaras sodinamas į kalė
jimą, uždedama ant jo pini
ginė bausmė arba atimamas 
nuo jo diplomas.

Mokslas turi išradęs ne
kenksmingus budus apsiru- 
bežiavimui nuo šeimynos, 
bet lai tik kas parašytų apie 
tai į laikraštį arba išleistų 
knygą, tuoj bus pavartotas 
visas aštrumas prieš tokį 
žmogų.

Aiškiai matote, kad mi
niai draudžiama turėt ma
žiau šeimynos; ji laikoma 
nežinojime link galėjimo 
kontroliuoti šeimynos skait
lių. Ir kas gali drįsti kal
tinti darbininkus už skait
lingas šeimynas, kada jie 
randasi tamsoj ir prievar
toj?

Šiandieninė valstybė bai
siai prasižengia prieš mili-

Tarp visų Europos viešpa
tysčių Turkija tik viena ša
lis, kuri laike karės nevarto
ja Raudonojo Kryžiaus vė
liavos, apginimui sergančių 
ir sužeistų. Vieton kry-

daugumoj žiaus; Turkija deda raudoną 
pusmėnulį ant baltos-drobės. 

r ,______

Šveicarijoj dabar z išėjo 
naujas laikraštis ir pagarsi
no, jog įvairių nuomonių už- 
ganėdinimo dėlei jis bus 
dviejų priešingų pakraipų. 
Viena pusė bus ultra - kleri- 
kališka ir, žinoma, atžaga- 
reiviška, o kita grynai so- 
cijalistiška.

Pagarsėjusi Rusijos akto
rė Marė Krisov, gyvenanti 
Vilniuje, reikalauja teisme 
persiskyrimo su savo vy
ru— pagarsėjusiu šoviku. Ji 
skundžia vyrą už tai, už ką 
da niekad nebuvo niekas 
skundžiamas. Mat, ji mėgs
ta avėt čeverykus su augš- 
tom kulnim ir kada ji išeina 
pasivaikščiot j savo sodą, 
tad vyras praktikuojasi sa
vo amate, nušaudydamas 
jos augštas kulnis.

f n/ivc • rmrv Izirnrvi o mo

za ir da skurdžia proza. Y- 
ra pas mus ir dugiau pana- 
žių poetų, kurie per dieną 
sulipina 8 arba 12 eilučių ir 

i sėdi prie to darbo po valan- 
| dą — kitą.

— Tai tu sakai, Maike, 
kad męs neturime garsių 
ooetu.X

— Žinoma, kol neatsiran
da tikrų poetų, kurie para
šytų gerai skambančias ir 
poezijos pilnas eiles, negai- 
šindami ant to savo viso gy
venimo, tol męs pripažįsta
me, jog ir dabar turime to
kius poetus, už kuriuos gali 
būt da ir prastesnių.

— O mažu iš manęs išeitų 
geras poetas. Kodėl tu man 
nepatari eilių rašyt?

— Poetas turi turėt įgim
tą gabumą. O šiaip man y- 
ra žinoma, kad lietuviai da 
raidžių nemoka gerai para
šyt, o jau piškina eiles ir 
suntinėja jas laikraščiams 
arba, kada visur atsakymą 
gauna, jog netilps, patįs už 
savo pinigas išleidžia ir sva
joja esą poetais. Tikrinu, 
ne tik tavo skrynios yra 
pilnos niekam netikusių ei
lių, o ir daugelio kitų be
mokslių arba žmonių su vai
kišku charakteriu.

I

!

Valstybes 
piktadaryste.

Užpernai "Boston Post" 
patalpino vieno žmogaus 
laišką, kuris skundėsi turįs 

i apie tuziną vaikų, o algą 
gaunąs mažą, todėl neesą 
iš ko užlaikyt šeimynos. Jis 
klausė, kas jam daryt, ir 
laikraščio redakcija ' davė 
progą skaitytojams išreikš
ti savo nuomonę.

Nuomonių buvo įvairių: 
tarp kitų, keli išsireiškė,jog 
tokį žmogų reikia pasodin
ti į kalėjimą. Esą, jei jis 
žino, jog neturės iš ko už
laikyti tokį būrį šeimynos, 
lai jis susilaiko nuo jos su
silaukimo.

Dabar, kad iškilo Law- 
rence audėjų streikas už al
gos padidinimą, tūli kuni
gai atvirai pasakė: "Lai

Pirmą sykį istorijoj caro 
paveikslai bus spauzdinami 
ant Rusijos knasos ženklelių 
(štampų).

i

Buk’te^gatavi
Aiškinti republikonų ir 

demokratų šunybes, faktais 
nurodinėti jų atstovų kruvi
nus darbus — reikštų atkar
tot visiems žinomą istoriją. 
Colorados angliakasių sker
dynės, Filipinų politika, ant 
Haywood’o gyvasties pasi
kėsinimas, kruvinas strei
kavusių strytkarių darbi
ninkų malšinimas Philadel- 
phijoj ir neužbaigta litanija 
kitų prasižengimų sakyte 
sako darbininkams, jog tos 
dvi partiji yra susitvėrusi 
apgynimui kapitalistų rei
kalų. Demokratų partija, 
kurios praeitis taipgi yra 
tamsi, kaip ir republikonų 
partijos, visuomet mėgsta 
skelbtis žmonių partija. Pa
starasis jos atstovų atsižy- 
mėjimas Massachusetts val
stijoj da sykį liudija apie 
jos žmoniškumą. Jos idolas 
gubernatorius Foss apstatė 
Lawrence’o miestą kariu- 
mene ir daro visokias pink
les, kad tik priverst išbadėt 
streikuojančius audėjus ir 
grįžt į senąją vergiją.

Visos Amerikos darbinin
kai, o ypač Lawrence’o dar
bininkai dabar turi gerą 
lekciją apie kapitalistų par
tijas. Jei da dabar kas a- 
bejoja apie demokratų par
tijos žvėriškumus, tad jis y- 
ra spangas.

Beabejonės, didžiuma au- 
dinvčių savininkų yra re- 
publikonais, nes visi fabri-

Stiklo išdirbėjai Francu- 
zijos mieste Baccarat išra
do būdą padaryti nesumuša- 
mą stiklą. Naujas procesas 
nusisekė padarymui stiklų 
lempoms, kurios yra varto
jamos drėgnose anglių ka
syklose.

Sulakyt girtybę, Danijos 
miesto Kopenhageno polici
ja suėmus girtuoklį sodina 
Į vežimą ir veža namo, o 
paskui užmokesti už veži
mą atima nuo tos įstaigos, 
kur žmogus gavo apsigert.

Liko įtaisytos vėdyklės, 
kurias žmogus galės nešiot’ 
savo kepurėj. Jas varo e- 
lektra. Jos nustatymui y- 
ra pritaisyta rankena 
prie brylio. Vėdyklė, mo
toras ir baterija ran
dasi kepurės viršuj, t. y. vi
sai arti tos vietos, kur įkiša
ma galva. Vasaros laike 
žmonės galės nešiot kepures 
su tokiom vėdyklėm ir jiems 
nebus karšta.

Viena sena francuzė, ku
ri per metų metus miegojo 
dienomis, kad saugoti savo 
turtą naktimis, išėjo sykį su 
reikalais ir likos apvogta 
ant 10,000 frankų.

Vienas varnas išnaikina 
709,000 vabalų laike vienų 
metų.

Gumos medžiai auga grei
čiau už visus medžius ir 
augmenis. Floridoj yra to
kie gumos medžiai, ką į me
tus išauga 40 pėdų.
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KELEIVIS

Legališki Žmogžudžiai
(Tąsa).

Baldys.
Tai butų blogiausiai, nes jeigu patėmy- 

tų žmones bėgant arba slepianties, galėtų 
da šauti. Bet ką, ar męs esam kalti? Ko 
turim bijoti?... Geriaus laukim ir pamaty
sim kas toliau bus.

Lawrence’o Streikieriams.

SCENA VII.

Tie patįs ir kareiviai. 
(Įeina 4 kareiviai su šautuvais).

Mošninas

Garbė Dievui! Jau man nieko nevei
kiant net gerklė užsikimšo (peržiūri popie- 
ros;po valandėlei). Paprašyk poną kapitoną 
Krotkį, teismo narį, kad čia butų ant pen
kių. Teismas bus šitam kambarije. Tams
tą perstatau trečiu nariu...

Pozniakas
Pagal paliepimą (saliutuoja ir išeina).

SCENA IV.
Mošninas, Pozniakas ir Krotkis (girtas)

Pozniakas.
Neprisiėjo ilgai jieškoti —sutikau kapi

toną grįžtant iš kliubo ir paprašiau jį čia.

Mošninas (paduoda Krotkiui ranką).

Labai gerai teismas pilnoj sueigoj. (Po-

I Kareivis.
Rankas augštyn! (darbininkai iškelia 

rankas). *

Tas pats kareivis
Jus visi areštuoti!

Baldys.

RUMFORD, ME.
Aukavo šios ypatos: Z. Sabaliaus

kas $1.50; P. Jurkštis, V Šlegus, J. Ži- 
linskis, F. šalavėjus, V. Pečiulis, 

Eik ir sugrįžk! F. Sparvedis, J. Viskontas, J. Cibe- 
lis, L. Norkus, J. Sabaliauskas, J. 
J. Barpšis, J. Majauskas, K. Piaula- 
kienė, S. Levonas, K. Jerašiunas, J. 

| Zadeikis, J. Grušas, J. Samulis ir F. 
i Jesinskis —visi po $1.00; A. Bagdo- 
! nas, J. Vaznis, P. Vaznis, K. Vaičiu- 
! lis, J. Rimbo, A. Zarckaitė, B. Ka- 
zirckaitė, J. Vinckaitė, U. Vinckai- 
tė, K. Piaulakienė, K. Najulis, A., Mo
tuzas, F. Paukštis, L. Krizevičia, J. 

i Križevičia, J. Stasiulis, J. Žemaitis, 
»< ai-------- a ---------- , K. PlaŠ-

Venckus, P. 
A. Barzde-

M. Alasevičia, A. Norkus, 
čiauskas, A. Jakštas, J. 
Venckus, B. Venckienė, 

Už ką?
I Kareivis.

Ne mano dalykas. Imkit kašes ir marš! 
(Darbininkai paima kašes, kareivių apsup
ti išeina).

AKTAS II

Kanceliarija.

SCENA I.
Mošninas (vienas vaikščiodamas po 

kambarį).
Ką gi čion po velnių padaryt, kad at

kreipti ant savęs valdžios atidą?! Jau ke
letas mėnesių kaip esu karišku komendan
tu tam prakeiktam Kaune. Ir nė vienos by
los nebuvo nagrinėta laukiniam kariškam 
teisme, todėl neapturėjau nė jokių dovanų. 
Mano Daša vis nesiliauja kvaršinus mane, 
kad ji nori pastoti generoliene, o ir kariš
kas general-gubernatorius visuomet klau
sia, kodėl nieko neveikiu! Ką gi aš turiu 
daryt nelaimingas žmogus, kad tie kovoto
jai — teroristai, tai ištiesų yra gudrus, — 
taip gudriai visados pasielgia, kad negaliu 
nė vieno paimt į savo rankas! Ot, neseniai 
užmušė žandarą ir, kaip visados, dingo ne
palikdami pėdsako. Jieškok gi vėjo lau
kuose. Nusiskundžia ant blogų laikų ir 
mano draugas Bielskis. O kaip žinoma, jis 
ant tiek yra gudrus, kad jau ištikro reikia 
stebėtis neturint jokios bylos, kurią galėtų 
atiduot kariškam teismui (po valandos). O 
kad tie lietuviai užmanytų nors mažą suki- 
imą pakelti, tada dažinotų valdžia, kad turi 
manije ištikimiausią caro ir tėvynės tarną. 

. Taip. Ir Dašos troškimai tada išsipildytų, 
o gal ir Jurgio krvžius kabotų čia (rodo ant 
krutinės; barškina kas į duris).

I

Zniaklll) Išduok tamsta paliepimu, kad atsa- vičia, A. Jonaitis, M. Urbonas, J. Be- 
kanti sargyba nueitų į tardymo kalėjimų ir nelis-M- Lobikis, s. Korkuzas. j. Vin-
atvestų apkaltintuosius.

Pozniakas.
Pagal paliepimą (išeina).

SCENA V.

Mošninas ir Krotkis.

Mošninas.
Žinai, tamista, kokia byla?

Krotkis.
Taip, išpasakojo man poručikas apie vi

są atsitikimą. Aštriai reikia nubausti, nes 
jau taip įsidrąsino tie nenuoramos, kad 
žmogus niekur negali būt užtikrintas apie 
savo gyvasty.

Mošninas.
Be pasigailėjimo bausim. Vien tik bai

me męs galim užkirst kelią pasikėsinimams 
prieš valdžią!

SCENA VI.
Tie patįs ir Pozniakas. 

Pozniakas (įeidamas).
Paliepimai išduoti (atsisėda).

Mošninas (peržiūrėdamas popieras).

Ponas Bielskis rašo, kad už valandėlės 
jis bus čia (žiuri į laikrodį). Jau penkios po 
penkių, o jo da nėra.

Krotkis.
Jis mus nesuvadžios, — jis toks akurat- 

nas, niekados nepavėluoja; tai tikras pa
vyzdis tarnaujančio (barškina kas į duris). 
Ar ne jis tai yra ? Meldžiu!

SCENA VII.
Įeina Bielskis, visi atsistoja. 

Bielskis.
Sveikinu ponus! (paduoda ranką, prade

da nuo Mošnino). Prie šešių žmonių, ati
duotų karės teismui, pridedu da keturis 
apskųstus už atiminėjimą pinigų revoliuci
jos naudai su ginklu rankose; juos galima 
teisti, kaip paprastus plėšikus, tokiu budu 
jiems neužjaus vsuomenė. Ve darodymai ir 
protokolai tyrinėjimų. Pirmutinių šešių 
popieras perdaviau poručikui Pozniakui.

ckus, K. Stasiuils, S. Laureckis, W. 
Adomaitis, B. Kaladzinskas, T. Mic
kus, P. Degutis, J. Sabaliauskas, J. 
Mickus, P. Jurkštas, J. Jeselckis, A. 
Prunckaitis, S. Przeblovskas, J. Ku
ras, J. Narvilis, J. Balakas, K. Na
vickas, Abrahom Stern, K. Grimalis, 
A. Strelkauskas, M. Kviakšus, S. 
Mačius, B. Tamkus J. Po- 
rilinskas, J. Garnis, P. Mankericz, 
J. Zielius, L Petkus, S. Petkus, j. 
Gailnauskas, A. Galinauskaitė, J. A- 
baris, A. Limontienė, V. Milišaus- 
kas, P. Gintalas, J. Bučionis, J. Pa- 
regis, J. Dubendris, B. Pucholski, J. 
J. Stanis, F. Pakštis, R. Laurinaitis,
J. Remeikis, K. Stalmokaitė, W. Ku
ras, J. Pliauplis, F. Gedminas, M. Du- 
nauskas, F. Milvertas, F. Brukaus- 
kas — risi po 50 c.; VIa. Saltmeris 
40c.; J. Mažeikis 30c.; M. Vilkanec, 
F. Liepius, J. Kubilius, P. Skudas, S. 
Najulis, A. Jonužis, J. Gailius, J. 
Kiaurakis, J. Wiatrowski, J. Wilcz- 
ko, F. Kairis, W. Balčiūnas, W. Gru- 
zinskas, A. Inkundaučiutė, B. Stane
vičienė, A. Klemonskas, A. Norkus, 
W. Baršaitis, T. Bijeikienė, A. Lazis, 
P. Pocius, J. Bonkortas, J. Kunca, F. 
Sinkevvicz, P. Kumbarskas, F. Ker- 
pis, G. Balnis, M. Gustaitis, A.. Sta
siulis, A. Jesudas, W. Dameika, J. 
Vinckus, A. Veličko, A. A. Veličko,
K. Morkūnas, Morkūnienė, A.Lušaitė, 
K. Babijonas, Z. Žilinskas, Silkeičienė, 
J. Jeselckis, P. Križeičia, A. Antušie- 
nė, K. Ramanauskas, K. Vaišvrila, A. 
Gečius, J. Belskienė, M. Stanevičienė, 
J. Rašitinis, J. Siekis, K. Bartaseri- 
čia, P. Bendinskas, H. Ukmantaričia, 
A. Luinis, K. Runčis, A. Petraitis, P. 
Astrauskas, J. Tamošauskas, J. Stu- 
puras, A. Žilius, M. Liutikienė, A. 
Vaišvila, A. Vaišvilaitė, J. Barniškis 
— risi po 25 c.; F. Greris 20 c.; A. 
A. Sabaliauskas 15 c.; K. Munkevičia 
ir M. Gružinskienė po 10 c:; A. Sabo- 
nienė 5 c.

Aukos surinktos vaikščiojant po 
namus šv. Roko draugystės išrink- 

i tiems kolektoriams P. Jurkščiui ir V. 
Sliegiui. Be to šv. Roko draugystė 
paskyrė iš savo iždo $25. Išėmus 
siuntimo lėšas pasiųsta tiesiai strei
kierių komitetui į Lavvrence’ą $104 ir

Mošninas.
Meldžiu !...

SCENA II.'
Mošninas ir Pozniakas.

Pozniakas.
Labą dieną, Jonai! Su gera naujiena 

einu... 0 gal periškadiju jums?

Mošninas (greitai).
O ne; su kokia naujiena atėjai?

Pozniakas.
Tiesiog grįžtu nuo pulkininko

Mošninas.
Na ir kas?

7 Pozniakas.
Turi dėl mus darbą.

Mošninas.

at-

Bielskio...

80 c.

MošninaS.
Jau yra ir kariško teismo nariai. Kaip 

manot, ar reikalingas yra apginėjas?

Bielskis.
Nors formališkumas to reikalauja, bet 

šitam atsitikime geriau butų be jo, nes galė
tų padaryti bereikalingą triukšmą, o ap- 
skųstiemsiems vis tiek nieko negelbės. Jų 
kaltė per patį faktą areštavimo ant vietos 
atsitikimo, yra darodyta.

Mošninas.
Ar yra kokie liudininkai?Kokį?

Pozniakas.
Pradėsiu nuo pradžių. Ot štai, šiandien 

anksti miške užpuolė kokie tai valkatos ant 
žydelkos, vertelgaujančios senais skarma
lais ir salduminais, ir atėmė nuo jos 3 rub. ir 
45 l^apeikas. Kada tai man apie tai 
pranešta, tai aš, būdamas ant pulko sargy
bos, išsiunčiau kelis burius kareivių, prisa
kydamas areštuoti kiekvieną pasitikus arti 
atsitikimo vietos. Gaudymas nusisekė- 
viens iš būrelių, susidedantis iš 3 kareivių 
ir vieno paaficieriaus, atvedė 6 vyrus, sulai
kytus toj pačioj vietoj, kur atsitiko užpuoli- 

Man regis, kad tai tie patįs plėšikai, 
ištyrimui 
Ot čia po- 
(atiduoda

mas.
Ponas pulkininkas, Bielskis, po 
atiduoda juos kariškam teismui, 
pieros nuo pulkininko Bielskio 
Mošninui pundą popierų).

J. Matijošaitis, J. 
A. Lelis, B. Šiugž- 

Stenkevičius, A. 
Petrauskas, K. Gabalas,

Bielskis.
Taip... nėra, bet turiu žmogų, kuris gali 

liudyt kaip reikia.

Mošninas.
Kas jis yra?

Bielskis.
Darbininkas, kuris nuo tūlo laiko tar

nauja man teisingais pranešimais... Tūlas... 
Gurbulas.

SCENA VIII.
Tie pats ir sargybinis kareivis. 

Sargybos Kareivis.
Pagal paliepimą, atvesta 10 kaltininkų.

Mošninas.
Gerai! (duoda ranka ženklą, tas išeina). 

(Toliau bus).

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių kriaučių Unijos 54-tojo 

skyriaus nariai, dirbanti M. V. Bu
činsko (M. W. Būsh) dirbtuvėj sudė
jo 63.80 Lavrence’o streikieriams.Au- 
kavo šios ypatos: M. W. Bush $5.00; 
K. Sidabrą $2.00; V. Zubris $1.25; B. 
Žukauskas, J. Aleksa, A. Cislauskas,V. 
B. Baltrušaitis, A. Abromaitis, V. Ži
linskas, J. Juška, A. Greziano, J. An
driukaitis, A.. Scherkus, P. Mičulis, 
J. šniakis — visi po $1.00;J. Jonaitis 
75 c.; S. Pečiulaitis, A. Ūsaitis, J. Ja
kimavičius, 
Baltrušaitis, 
dinis, K. 
Norikas, J.
S. Idika, P. Kučinskas, J. Tamuliu- 
nas, J. Žamauskas, S. Butauskas, J. 
Pečiulaitis, J. Slakis, J. Bučinskas, 
A. Prakevičia, W. J. Žilinskas, J. Mu 
rauskas, S. Damijonaitis, Joz. šupe- 
nis, J. Steponaitis, M. Menderis, K. 
Dobrovolskis, F. Židelis, A. Rugėnius, 
P. Černiauskas, P. Ramanauskas, M. 
Staniuliutė, V. Zariackas, K. Butė
nas, J. Valukeričius, V. A. Bonkeri- 
čius, J. Vilkauskas, J. Kairaičiutė — 
risi po 50 centų; J. Bunčkis40 c.; M. 
Dambuauskiutė 35 c.; A. Klimas 30c.; 
M. Petraška, J. Stočkus, V. Bartkus, 
S. Lukaševičius, F. Olšeika, K. Zen
kevičius, A. Vanagas, J. Gelčis, P. 
Mikuskis, P. Miliauskas, V. Gudiškis, 
M. Skalandaitis, P. Gudiškis, 
A. Rilutė, J. Andriukaičiutė, V. La- 
riuikaičiutė, J. čižas, J. Paulauskas, 
V. Skužinskas, A. Snietškus, V. Bal
trušaitis. P. Kairukštis, A. Plaušinai- 
tis, A. Nobara, J. Lucericz, S. Za
riackas, 0. Jurkevicz. B. Grigare- 
ričia, J. Lelis, J. Skužinskas, M. Ze- 
reričia, M. Leščinskas, M. žekeri- 
čiutė, J. Stankus, A. Langaitis, J. La
pinskas, A. Reneckis, J. Luckus, K. 
Račkauskas, A. Ragacz, Jur šupe- 
nis, P. Petraškiutė, J. Zdanavičius, J. 
Sadauskas, S. Valentinavičius, P. Ša- 
laseričius, K. Kulvinskas, K. Šim
kus, J. Marinas, P. Obeloniutė, M. 
Dvareckiutė, O. Dižaičiutė, O. Dani- 

niutė, A. Ankudavičia, Alf. Percon- 
to, B. Šriegzniutė, K. Petraška, J. 
Žerolis, A. Augunas, J. Zdanevičia, 
V. Žilinskiutė, M. Lutviniutė, O. Stul- 
gaiėiutė, M. Ručinskienė, M. Sugane- 
vičiutė, M. černiauskiutė, O. Mende- 
rienė, O. Juškiutė, M. Venciutė, J. 
Visgirdienė, F. Varanauskiutė, V. Mi- 
ckiutė, P. Baltrušliutė,
lowska, U. Prušinskiutė, 
čiutė, K. Kazakaičiutė, 
kiutė, A. Sedekerskiutė, 
tė, M. Saukaitienė, O. 
nė, A. Žukauskienė, M.
Gramiutė — visi po 25 c.; M.
kienė 20 c.; J. Lauraitis, J. Pabirca ir 
M. Radauskas po 15 c.; A. Turaus
kas 10 c.

Pinigai likos pasiųsti Lawrence’< 
streikierių lietuviškam skyriui, 
p. Augunas praneša.

M. M. Sako- 
C. Subai- 

J. Ostraus- 
A. Savickiu- 
Kazakevičie- 
Muckiutė, J. 

Olšei-

O 
kaip

8-tas
PROVIDENCE, R. I.

Vietinis Socialist Partijos 
lietuvių skyrius surinko Lawrence’o 
sterikieriams $10.88.

Pinigai atiduoti į vietą.
Aukavusiems ištaria širdingą ačiū.

S. P. 8-tas skyrius.

J. 
J.

MONTELLO, MASS.
M. R. Jakavonis $10.00; J. Grigas 

ir A. Balčius po $2.00; F. Alasucus 
$1.50; M. Belkis ir P. Baltrenas po 
$1.25; S. Rlimavičius, J. Orentas, M. 
Kastantinavičius, P. Petrulis, A. M. 
Lucką, F. Remzura, F. Norkus, 
A. Stirbis, D. Pagojus, 
Raštikis, A. Scenauskas,
Deivis, A. A. Gecevičius, J. Tautu- 
zys, J. Mickevičius, K. Vaičiūnas, E. 
Juškaitis, F. Stirblienė, A. Baltre
nas, F. Jurcus, J. Fabijanavičius, S. 
Bagdonas, A. Balnis, M. Podžiunas, 
A. Brazas, F. Geluskis, A. Baronas, 
S. Balčiūnas, W. Bakanauskas, J. Vo- 
vers, J. Armonas, H. Kupka, J. Gai- 
liunas, H. Stankus, A. Trainavičius, 
P. Vaičiūnas, J. Smalukas, J. Kvara- 
ciejus, W. Latauskas, M. .Smalukas, 
A. Kundrotas, J. Zakrauckas, L. 
Stankus, Ig. Petrauskas, R. Viesu
las, A. Grušas, L. Roika — visi po 
$1.00; J. Naujokas ir J. Breivis po 
75c.; M. Pagojienė 60 c.; P. Pagojus, 
J. Gecevičius, A. Senkus, J. Selamo- 
nas, F. Bakutis, A. Budrieckis, J. 
Stapa, A. Adomavičia, L. Farmita, W. 
Juška, F. Alksninis, M. Tuinila, R. 
Andriunis, R. Laipe, R. Lykštis, M. 
Mašilauskis, J. Pluškevičius, A. Mas- 
teika, J. Petkunas, J. Strazdas, F. 
Duoba, F. Šukys, A. Duoba, K. Ar
monas, A. Gugis, J. Gaidilionis, J. 
Juodžionis, J. Balionis, A. Kemzū
ra, W. šarkus, A. Adomaitis, H. Za- 
barauskas, J. Vaičiūnas, J. Kielye, J. 
Pikelis, J. Glamzus, J. Ustupas, W. 
Makaravičius, J. Rutkauskas, J. Gra- 
malus, A. Gramalienė, N. Vinšvaitis, 
A. Baronas, S. Sripinis, M. Lukošai- 
tis, M. Pruzinas, D. Rudzevičius, J. 
Vaitekūnas, B. Smutonis, J. Pabija- 
navičius, N. Kutikauskas, J. Bui- 
vidas, J. Tamonis, W. Pigaga, K. Us
tupas, M. Bizokas, S. Zabarauckas, 
M. Petrauskienė, J. Šimavičius, J. 
Trainavičius, B. Gaubis, P. Margis, 
J. Yanuševičienė, K. Buividaitė, A. 
Akstinas, A. Raštikis, P. Milauskas, 
P. Balčunas, J. Baltrenas, B. Dum- 
brauskas, A. Janlis, K. Kauza, V. 
Kraunelis, J. Kuodis, J. Patelšis, K. 
Stogis, P, čijunskis, A. Valackas, 
J. Dauvičius, S. Valnickis, J. Tau- 
devis, K. Sekmoms, V. Tautivšas, F. 
Gailus, K. Paražinskis, D. Kielye, A. 
Sinkus, K. Siedvaris, J. Kaunietis, J. 
Daugelavičius, H. štaupus, J. Mate- 
konis, 
40c.; A. Gailus 35 c.; P. Kulikauskas,
J. Vargonas, J. Rachuns, J. 
lauskas, J. Rudis, A. Limant 
po 30 c.; W. šatkus, E. Mickunienė,
G. švelnia, S. Juknevičius, J. Pigaga, 
A. Germanavičius, J. Besekirskis, A. 
Kairis, T. Boculytė, W. Stukas, J. 
Vailaitis, M. Masteikienė, S. Svirka, 
A. Boculis, J. Logelis, W. Jakubavi- 
čius, A; Jarmalavičius, M. Praitik, W. 
Jarmalavičius, J. Cuprinskis, A. Vai- 
nevičius, A. Cuzauskas, J. Masteika,
K. Kaminskas, V. šimkevičius, D. Ka
šėta, J. Stanis, P. Jugulis, D. Gutaus
kas, J. Mickunas, M. Kvindaras, K. 
Poškus, D. Puidokas, O. Tamulevi
čius, K. Adomaitis, A. Bartkevi
čius, J. Rudzevičius, P. Klimas, M. 
Baronas, A. Zizus, A. Vilavičius, M. 
Ginskis, P. Kaudertas, W. Daukšas, J. 
Luomą, A. Zlotkus, V. Dumbrauskas, 
J. Kalvelis, W. Adomėlis, P. Mickai- 
tė, J. Bosunauskas, J. Graužas, K. 
Jurkevičius, F. Glaudiems, W. Ruš- 
ka, K. Gedvilą, S. Likvilas, J. Kašėta, 
A. Kašėta, M. Lalis, J. Neverav ritas,
J. Mineikis, J. Sarbalaitis, D. Babi
lius, P. Baltrušunas, W. Tamošunaitė, 
V. Rukienė, K. Roika, V. Zunkevičia, 
M. Jurėnas, J. Jurėnas, W. Šimkus, J. 
Micišauskas, V. J. Petkunas, K. Kri- 
kezunas, J. Rutkevičius, K. Onis, A. 
Zalukas, K. Banulis, L. Ramanaus
kas, M. Kemzūra, K. Varilauskas, G. 
Šmit, P. Vizbaras, J. K. Vaičiūnas, K.
K. Sereikis, A. Baronas, F. Balsis, M. 
Miškinis, Z. Akstinas, Z. Strimavičia, 
J. šerbaušus, J. Balnis 
G. Vaicula, P. Alekas, J. Bizokas, J. 
Rurkevičius, J. Ramanauskas, A. Ka
tonas, M. Kurklinskis, K. Vainaus
kas, S. Kūgis, K. Bartašius, S. Srio- 
klo, K. Jackevičius, F. Baranauskas, 
P. Vėbra, A. Klinga. P. Gatautis, A. 
Batikis, P. Valapskas, F. Medzus, P. 
Juškaitis, V. Dubendris, A. Pranciš- 

visi po 50 c.; J. Gutuckas

Saka- 
- visi

kevičius, D. Valintukevičius, A. Kran- 
cevičius, K. Banulis, F. Kultinis, S. 
Tamošiūnas, A. Capris, K. Baltre
nas, A. Puidokas — visi po 25 cen
tus. Iš viso surinkta $152.00 ir pa- 
siųųsta Lawrence’o streiko komite
tui.

Sukvietimui į prakalbas atspauz- 
dinti plakatai, už kuriuos užmokėjo 
P. Jakavonis $2.00.

Kasierius Ig. Petrauskas, 
Sekretorius Ant. Laučka.

So. MANCHESTER, CONN.
T. M. D. mitinge ir po stubas J. Ja

nuškevičius surinko $4.60. Aukavu
siųjų vardai: J. Januškevičius, J. 
Lukštas, J. Antanaitis, S. Gelvosas, 
T. Kumpis, J. Vinčinskas — visi po 
50 c.; F. Kvašis ir A. Kovas po 25 c.; 
P. Treiniutė 20 c.; M. Slaeinskiutė, 
Bevardė, K. Tamošaičiutė, A. Gudai
tis — visi po 10 c.; G. Pakrapins- 
kis 5 c.

Pinigai gauti ”Kel.” redakcijoj ir 
perduoti streikierių komitetui.

WALLINGFORD, CONN.
Liutkus ir V. T. Jokymas poK.

$1.00; V. Daugirčiutė, A. Krasnickas 
ir J. K. Malinauskas po 50 c.; M. Jo- 
kymiutė, V. Kalvelis, A. Klišys, J. 
Krasnickas, J. šarkauskas, K. Tače- 
lis, J. Remenčius. C. Dosinas, J. Ba
kanas ir J. V. Stalioraitis — visi po 
25 c. Smulkesnių aukų 50 c., taigi 
viso $6.50. Aukos pasiųstos "Ke
leivio” redakcijai ir perduotos strei
kieriams.

Taipgi tą pat vakarą tapo suaukau
ta $1.89 uždengimui salės lėšų.

LINCOLN, N. H.
M. Gradzevičia, M. Brazas ir F. Ži- 

laitis po $1.00; J. Trumpaitis, J. Ba- 
zikas, J. Runcas, C. Mickunas, J. 
Nakceris, C. Baltrušaitis, ir A. Čior- 
ney po 50 c.; V. Zencauskas, J. Zen- 
causkas, J. Knupstas, A. Knupstas, J. 
Razlauskas, F. Mickunas, P. Alegan, 
N. Stepan, T. Lanavoi, J. Saukė, J. 
Paulauskas, J. Pauciauskas, S. Bub- 
lis, P. Rarpovičia, M. Bacianis, J. 
Gradzevičia, P. Gudaitis, J. Antana
vičių, U. Antanavičienė, P. Antanavi- 
čia, J. Nagrickas, V. Žukauskas,J. Pi- 
ora, J. Nakceris, A. Trumpaitis, A. 
Nakceris, J. Puidokas, A. Firevičia, 
J. Velyčka, V Puidokas, 
A. Velička, B. Tumosas, J. Bauras, 
A. Bakanas, M. Reikys, T. Andriuse- 
ričia, A. Žilaitis — visi po 25 c.; K. 
Aleksa 35 c.; viso labo $16.75. Pa
siuntimo lėšos 25 c.
Pinigai gauti ”Rel.” redakcijos ir 

pasiųsti streikieriams.

BROORLYN, N. Y.
Męs unijistai iš 54-to skyriaus, dir

banti A. A. Dragūno dirbtuvėj, tu
rėjome mitingą ir sudėjome aukų 
streikieriams, kurias pasiuntėm 
tiesiok Lawrence’o streikieriams. 
Aukavusiųjų vardai: A. A. Dragū
nas $1.00; S. Spirgulevičia, F. Jan
kus, T. Asockis, F. Rriščiunas, J. Ber- 
neikis, A. Bubeliškis, J. Pečiukaitis, 
J. J. Rarpus — visi po 50 c.; J. Z., V. 
Datkevič, V. Gramas, J. Kreivėnas, J. 
Zubavičia, J. Podbelski, V. Betekus, 
M. Slavickiutė, A. Dičmonas,J. Žukas, 
V. žarevičius, S. Baranauskas, U. Ba- 
ranauskiutė, F. Blozis, E. Markevi
čiūtė, F. Moteunas, A. Karilšas, J. 
Pečiukaitis, S. Anuškevič, J. Merke- 
vičia, J. Akelaitis, M. Žukas, J. Nar
butas, A.’Dragūnas, A. Merkeričia, F. 
Kupraitis — visi po 25 c.; V. Naver- 
kevičia, F. Plackevičia, Kupralevičiu- 
tė ir E. Skrinskiutė po 10 c.; V. Le- 
tuvnikas 5 c. Apart kraučių aukavo 
išperkant čekį da $1.00 aptiekorius F. 
Urba; viso $13.00.

\

PEABODY, MASS.
Draugystė šv. Jurgio savo extra 

susirinkime išrinko komitetą aukų 
parinkimui Lawrence’o streikieriams. 
Vardai aukavusiųjų: A. čekavičius 
$2.00; M. Neverbickas, J. Zubaras, V. 
Rumševičius, A. Putkevičius, J. Ši 
diškis, J. Naujokas, M. Pietkevičius, 
, M. Pietkevičius, A. Rlimas, R. Bou- 
mila, R. Muka, A. Žilinskas, R. Šąai- 
gielskas, M. Pangonis— visi po $1.00; 

E.
K.
J.

Bo- 

M. Petkevičius,
B. Ambrazevičius, 

Paltanavičius,

R. Petkevičius, 
Petkevičiūtė, 
Petkevičius, J.
J. Rušemvičius, J. čekavičius, J.
reiša, M. Matašiunas, J. Naujokaitis, 
A. Grabauskas, V. Olišauskas, J. 
Bražinskas, M. Klimas, S. Kanevi
čius, A. Brazionis, A. Pilipavičius — 
visi po 50 c.; J..Liva 70 c.; V. Patke- 
vičius, A. Srioginis, J. Baginskis, J. 
Račkauskas, R. Sadauskiutė, A. Kam- 
sis, S. Bogusevičius. J. Senkevičius, 
J. Mankevičius, P. čebatorius, A. Bal
čius, A. Milius, A. Blaževičiutė, A. A- 
domaitis, A. Bagusevičius, J. švedas, 
A. Dvareckis, V. Kanievičius, J. Ma
tašiunas, V. Ambrazevičius, J. Kanie
vičius, J. Petkevičius, J. Petkevičius, 
M. Karpičius, J. Žilinskas, S. Rač
kauskas, J. Petkevičius, I. Bolis, J. 
Bematis — visi po 25 c.; viso labo su
aukauta $33.65 c. 
ant vardo streiko

ir išsiųsta tiesiok 
komiteto.

K. Petkevičius.
Kuirų vardaiPasarga.

netilpo šiame numerij, tilps 
sekančiame; malonėkit ne- 
paimt už blogą, nes neturė
jome daugiau vietos.
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6 KELEIVIS

HUMORISTIKA

f *
<1

Tokį pamokslą jam da
viau savo saliune, kur visi 
kostumeriai klausėsi, o kaip 
pabaigiau, visi pradėjo plo
ti ir šaukti: ”Bravo, Džian 
Bamba!”

Tada aš jiems užfundijau 
ir prižadėjau kitą syki pasa
kyt gražesnį spvčių — apie 
gražią lytį.

Džian Bamba.:

priešais sėdintis vyras, 
“kad gražiausios merginos 
visuomet išteka už didžiau
sių kvailių.”

“Toliau nekalbėkite,” at
sakė jam graži mergina. 
”Aš sutinku ant draugavi
mo su jumis, bet aš negalė
jau būti jūsų pačią.”

Išpasakojo.
Ona, kodėl

<

iRu
Džian Bamba apie 

"politiką.”
— Sei, Džian, kaip tu misli- 

ni, kam ant svieto geriau: 
ar milijonieriui ar bied- 
nam darbininkui? — už
klausė mane aną vakarą 
prie baro vienas senas mano 
f rentas.

— Ką čia apie tai daug 
mislyti — aš jam atsakiau. 
— Kas turi daugiau dolerių, 
RuoĮpsB)! ‘nuuoS ji uitų 
gali gud taim turėt. Jesa- 
ry. Valgyt gali kada tik pa- 
mislija ir kas tik jam pa
tinka. Kaslink manęs, tai 
aš taipgi velyk mėsą be duo
nos, negu duoną be mėsos. 
0 kaip žmogus turi pilną ki
šenių, tai jį ir jentaligentu 
padarys ir visi prieš jį ke
purę nusiima. Pagaus po- 
licmonas milijonierių kokią 
šunystę darant, tai sako: 
”Uskiuzmi, mister,” o pa
gaus biedną, tai tuoj ir klo
ja lazda tau per nugai^. 
Pasodins Į džėlą — ir sė
dėk tenai, jeigu neturi iš ko 
belos užsidėt. Ar tu kal
tas, ar nekaltas— niekas ne
klausia. Milijonierius runi- 
na automobiliuje, net vėjas 
švilpia, o tu biednas žmoge
lis riskis pėsčias ir saugo
kis, kad jis tau dusios neiš
varytų be paskutinio pate
pimo.

Na, išvarytų — išvarytų, 
persimuvytum žmogus Į ki
tą kontrą ir giedotum su 
kitais šventais karunką apie 
nekaltą prasidėjimą, ale kad 
ir tenai dabar sako, viskas 
kitaip. Seniau, būdavo, iš
ėjo tavo dūšia ir eina augš- 
tyn, o dabar duos tau orlai
vis į kuprą ir dac oi. 
da pusė bėdos, jeigu 
nupultum, ale jeigu 
kytum kur i negerą 
tai visai bom biznis.

— Nosary! — užginčijo 
mano frentas. — Tu, Bam
ba, nedaug žinai apie tokius 
tinksus, kaip dusia. Dūšia 
jokios kupros neturi, ba tai 
yra dvasia,, be kūno ir be 
kaulų. Sy! Kad tą suprasti, 
reikia visą geografiją žino
ti. 1

— Dac rait, Pvter! — aš 
jam sakau. — Geografija y- 
ra geras tinksas, tą aš ži
nau, ale nemislyk, kad Bam
ba neskaitė geografijos, tai 
jau jis ir kreizi. Nosary! 
Aš žinau ir be geografijos, 
kad dūšia neturi kaulų, bet 
jeigu ji yra, tai visgi ji turi 
būt kokis nors tinksas. 0 
jeigu prie to da ji yra žmo
gaus dusia, tai turi būt ir. 
panaši Į žmogų, ir turi tu
rėt kuprą, galvą, kojas ir 
kitus tinksus. Kitaip ji ne
galėtų ir į geresnį kontrą 
nusimuvyti. Sy! Tu, Pyter, 
vyras olrait, ale tokios pu- 
litykės tu nežinai.

1 r-a p SS
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Butų 
gerai 

patai- 
vietą,

Antanas:
tu duodiesi mano broliui bu
čiuoti tave?

ausi, Ona: — Todėl, kad jau už 
krutinės): kelių dienų busiu tavo bro-

Jo liga.

Daktaras (pridėjęs
prie ligonio I______,.
— Ten yra ant viršutinės Hene.
širdies dalies didelis išpūti- Antanas:— Ne, ne! kaip 
mas, kuris tuoj turi būt iš- matyt ir musų virėja taipgi 
imtas. bus mano broliene.

Ligonis: — Tai yra mano 
pinigų mašna, daktare. Mel 
džiu jos labai neištuštinti.”

vistiek nematys, kas buvo 
rašyta.

J. B. PaSvalėčiui. — Ka
dangi ta pati žinutė tilpo 
jau kituose laikraščiuose, 
tad nedėsime. Gaila .kad 
biskĮ anksčiau negavome.

J. žvingilui. — Krasos Įs
tatymai draudžia pranešt 
apie bent koki Įsiskolinimą, 
todėl Tamistos pranešimo i- 
dėt negalime, nors ir norė
tume.

M. Kirtikliui: — Už ko
respondenciją ačiū, bet ki
tas parašė pirma apie tą pa
tį dalyką, todėl tamistos jau 
nesunaudosime.

f... .

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot i Lietuvę, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

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

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

I 
į

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

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

Knygelėj aiškinama materijalistiš- 
kosios istorijos supratimas.

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

Gaunamos lik pas vertėją. Gali
ma prisiųst ir Štamponis.

A. J. KAKALIUS,
16U7 N. Ashland avė, Chicago, 111.

kas 
šitą 

vienas

Mokykloj.

Mokytoja: — Na, 
man greičiausiai išris 
užduotj: Pasimirė
turtingas žmogus ir paliko 
$1,000,000. Vienas penkta
dalis turi tekti jo pačiai, 
vienas šeštadalis jo sunui, 
vienas septindalis jo dukte
riai, vienas aštundalis jo 
broliui, o visas likusis tur
tas misijoms. Po kiek kiek
vienas gavo?

Vaikas: — Viskas 
katui teko.

advo

Kupranugaris.

Penkių metų vaikas Įbėga 
pas motiną ir klausia:

"Mama, kas padarė kup
ranugari?”

"Dievas, mano sūneli. Se
novėj žmonės naudojosi jais 
vietoj arklių,” paaiškino 
motina.

”Aš manau, tai buvo, 
Dievas išmoko arklius 
ryti,” atsakė vaikas.

kol 
da-

Diplomatas.

Vaikas: — Klausykis, 
mista, ten aptiekoj yra gra
žių, baltų ir raudonų saldai
nių.

Žmogus: — Tai kas iš to?
Vaikas: — Nieko,

tamista neišrodai toks švkš- 
tus, kaip tie šykštuoliai, ku
riuos aš pažĮstu.

ta-

Tik

Kaip atkreipi atidą.

Kunigas: — Aš norėčiau, 
kad visi parapijonai laike 
mišių žiūrėtų Į mane.

žmogus — Padėkite laik
rodi ant altoriaus, tad visi 
žiūrės.

Du klausimu.

Profesorius: — Ar arbū
zas yra daržovė ar frutas ?

Studentas: — Aš neži
nau, bet meldžiu pasakyt, 
ar klemsų kasimas yra žu- 

)vavimas ar žemdirbystė? . 
Į

X •

Ilgos valandos.

Kalėjmo viršininkas: — 
Mažu reikia Įvest kokius 
nors pagerinimus čia. Ar 
viskas gerai?

Kalinys: — Šiaip nieko, 
tik valandas turėtumėte su
trumpinti.

I

T • • • •Ji ir jis.

Ji: — Jeigu jus mane pa
bučiuosite, aš šauksiu pa- 
gelbos.

Jis: — Kam? Aš nerei
kalauju, kad man kas pagel
bėtų.

”Ar

Ir jo nenori.
pastebėjai,” tarė

Skaudus patėmijimas.
Tėvas: — Sykiu su moti

na nutarėm išperti tau kai
li už tava pastarąjį prasi
žengimą.
'' Sūnūs: — Taip, tai vie
nintelis daiktas , kuriame 
pataikėte abudu susitaikyt.

Kodėl eina Į bažnyčią.
— Kur tu, Jonai, taip bė

gi?
— Einu Į bažnyčią. Tur

but, ir šiandien kunigas pa
sakys, kas ”Keleivij” buvo 
rašyta, nes aš savo numeri 
pamečiau, tad einu Į baž
nyčią iš sakyklos išgirsti, ką 
šią savaitę "Keleivis” rašo.

— Tai matai, ir aš einu to 
paties, nes pats skaityt ne
moku, o girdėjau, kad kuni
gas skaitys straipsni iš "Ke
leivio.”
tuos straipsnius, todėl 
skubinuos išgirst.

Aš labai mėgstu 
ir

Nelaiminga barzdelė.
Vienas tautietis nešiojosi 

dėl ”mandrumo” kupstelį 
plaukų ant apatinės savo lu
pos. Jis labai mėgdavo gir
tis savo paėjimu. Vieną va
karą jis pasirėmęs ant sta
lo taip Įsišnekėjo apie savo 
garbingą kilmę, kad barz
delė pradėjo neprastai judė
ti. Tik kur buvęs-nebuvęs 
kačiuks strikt, ant stalo, 
kapt, už barzdelės ir nelei
džia.

Nuo to sykio musų tautie
tis barzdelės daugiau nene
šiojo ir nesigirė savo gar- į 
bingu paėjimu.

I

Redakcijos atsakymai.
Piliečiui. — Koresponden

cija neaiškiai parašyta, to
dėl negalime sunaudot.

T. Tabokiui. — Kitas ank
sčiau apie tą vakarėli para
šė. Netilps.

Incognito. — Feljetonelis 
silpnas. Perdavėm kur lie
pėte.

E. Kaminskui. — Jūsų ra
štelis — tai apgarsinimas, o 
tuos tai už dyką netalpina
me.

N. K—kui. — Atleiskite, 
kad negalime Įdėt Jūsų ži
nutės, nes ji biskĮ perilga ir 
diskusijose tautiečio-katali- 
ko pliauškimas neturi jokios 
vertės. Tiek daug žinių ši 
sykį gavome, kad tik svar
besnes galime sunaudoti, o 
jei atidėtume Jūsų žinutę 
ant toliaus, tad nusęs.

J. Povilaičiui.
tės pasinaudosime kiek vė
liau, nes ji nusent negali.

Perėjūnui. — Neužsimo
ka patarimų duot tiems, ku
rie laikraščių neskaito, nes

Iš žinu-

AMERIKOS LIETUVIU

TEIS1NG1AUS1A IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brcsdway> S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs porexpresą gyduoles prisiusim.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

WOMEN*S MEDICAL CALLEG
Baltimore, M d.

Pasekminirai atlieka savo darbą 
palago, teipgi suteikia visokias 
das moterų ligose parūpina gylu >les

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON,

Į

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

MOTERYS IR MERGINOS 
i

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

Mrs. K. NOOL,

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

MOKYKLA ŠOKIŲ.

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

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

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 
nąji adresus, 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija.

vi- 
se- 

Nepridavus 
adresas ne-

Teleplione So. Boston. 845 M. į

[Dr.F. Matulaitis)
495 Broaduay, -So. Boston. į 

Valandos: 
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

E

•»

Tel. Canal 2118.

DAKTARAS A. YUŠKA

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

CHICAGO, ILL.

ilohn E. Ilolan
nauj'ausios mados

GRABARIUS IR BALSAMU0T0JAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

MYSLE (45)

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

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

ABBEY REAL ESTATE COMPANY, 
No. 59 Park Row, Dept. 2, Room 1012 

NEW YORK CITY.

pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 
ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dak:a- 
nškoj mokykloj New York Post-Graduate MEDiCAL 
SCHOOL & HVSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: pa
baigęs tą mokslą jgaun vardą aukšto, didžio daktaro? Dr 
IO. STANKUS.*'per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapohs. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriaušėi ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per r.esąžiniškus 
daktarus. įrengė savo locr.ą naminį ligoabutį ir:

TSS n A <1 « . « =•«-. — - . - - - - —
* ’•=”-'•> .......... ....... ,. .

s.»umc, ^.dpkis pas manę ypatiškai arba ‘

•

.o. Kad

GYDYTOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D

"irglTa

KVJC' ~~' \
Jeigu sergi, ar Kenkia Kas sveikatai,___________ .____r________ „

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabe. 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu i; .»•• 
siu tikrai brolišką i r sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsiš»,.:'.'-^‘. . -■-*■ 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mbksJa ir galiu ------- J _ »iti daktarai
svetimtaučiai.

APSIitau IŠGYDYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso

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

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

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir gurų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. ‘ Darau te’p gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lyriškų organų, kaip vyru teip ir rneferų ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija repturą. už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiatesavij. oašsuprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate"Amerikoi. Anglijoj. Kanadoj ar k'tose šaiise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
LIGO5BUTĮ. Bjednus gydau DOVANAI.Dr. Ignotas Stankus M. D. PHILADELPHIA, PA.

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

______________________________________________________________________________________________

padiek a vo?> es i>a.xta. i* u Ignotu s'rA.rsKU
Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ;r kraujo ligų, 

niera geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgyrė 
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carkon Scręet Phdadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui už išgydymą nervu bga ir sugrąžinimą 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti. Ir visims su slaptomis ligomis patariu kreiptis pas 
Dr. Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zn»udzen. Salėm, Mass. 57 Pingree Strcet.

John Akuotaitis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gv-lytojau:— Š-šta diena kaip gavau nuo 
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėkavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
sę h karstu sunaudojau^>et jau visas sus«iprėjau ir baigiu gyti. Daug»au nepuru ką rašyti *nes jau ne
reikalauju daktanškos pagelbos Ta įkin liga kuri taip daug prikankino mane .r kurią kiti daktarai 
laikė už neišgydoma, dabar j5u baigia gyti. Ačių Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dekano u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurių ir grimo kaulų. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano namus 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sireet PhiJadelpaia, Pa.
IAMES FAKO. 923 So. 6th S trr et Philadelphia, Pa. sako taip: „Manęs niekas itegalejo išgydyti nuo 
ožsisenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kurias 
S mano akių savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis 
>e daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pametėt nodieją išsigydjrti.

K



Lietuviška Banka

Nutilę
BOSTON, MASS

92 SALĖM STREET.

Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00I LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam i Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir
lni’tm „J Dlninriio oinmmontA AaIa—

Shapiro Oo«
SALĖM, MASS.

213 DERBY STREET.
PROVIDENCE, R-I-

MARKETSQUARE

ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

U LIETUVOS
Vilnius. Sumanius pada

ryti mieste vandentraukį, 
miesto valdyba buvo nuta
rusi tvenkinį tam vanden
traukiui kasti Pilies kalne. 
Tokį sumanymą padavė inži
nierius Šenfeldas, kurs tą 
vandentraukį stato. Vil
niaus laikraščiai išgirdę to
kį sumanymą nustebo. Drau
gijos laikraščiai pradėjo- 
protestuoti. Lietuviai, ku
riems brangios yra protė- 

- vių liekanos, taipogi protes
tavo. Neatsiliko ir lenkai. 
Jų mokslo draugija irgi už
protestavo.

Sausio 8 d. Pagirių gelž- 
kelio salėje buvo savitarpie- 
čių lietuvių vakaras tarnai
čių naudai.

Vilniaus lietuvių artistų 
kuopa vaidino Liudo Giros 
veikalą ”Kerštas.” Vaidino 
puikiai. Buvo ir dainuoja
ma, bet tarnaičių choras 
pasirodė esąs visai silpnas. 
Gėda su tokiu choru rodvtis v 
viešai.

Kruonįs (Trakų pav.). 
Žandarai. Ligi šiam laikui 
pas mus nieko nebuvo girdė
tis apie žandarus. Bet per
eito mėnesio pradžioj į ke
lius kaimus buvo atvažiavęs 
žandaras ir klausinėjo apie 
kokius tai susirinkimus, ką 
veikia, rasi vaikus mokina ir 
1.1. Buvo ir musų name ir 
klausinėjo apie vieną vaiki
ną, ką jisai veikiąs...ar ne
kalbąs kokių kalbų. Mato
mai mano įtarti.

Skuode (Telš. pav.). šį ru
denį uždėjo čia žydai motoro 
varomą spaustuvę ir batų 
siuvamąjį fabriką.

Rušupio (Skuodo par.). 
moluninkas vokietis įtaisė 
prie vandens malūno moto
rą 50 arklių jiega.

Renava (Telšių pav.).Kra
tos. Gruodžio 29 ir 30 d. bu
vo pas mumis atsiųsti iš Tel
šių raitieji sargybiniai ir 
antstolis atvažiavo. Paskui, 
pasiėmę vietinį Žydykų ure- 
dniką pradėjo aplinkui krės
ti ir iškrėtė visus sodžius. 
Padarė kratą mažne kiek
viename bute ir vis daugiau
sia, kurie buvo įtariami, kad 
turi ginklų. Rado nemažai. 
Kratą darė tuose sodžiuose: 
Dimgailiuose, Mižaičiuose, 
Muntvidžiuose, Račiuose ir 
Žemelos miestelyje. Rastus 
šautuvus pasiėmė sau ir grą- 
sino, kad už tuos niekus gau
sią po 3 mėnesius kalėjime 
atsėdėti. Kas atrodė 
daryti — nežinome.«/

vra kokis skundas.

kratą
Rasi

pav.)Salamiestis (Pan.
Apgavikai. Po Salamiesčio 
apielinkę vaikščioja du jau
nu apgaviku, kuriuodu pre
kes pardavinėdami gudriai 
ir skubiai pasipelnė. Jų 
prekės šitokios — padary
tos popierinės dėžutės, kiek- j 
vienoj iš jų Įdėta po tris 
menkos vertės daiktus. Vir
šuj dėžutės toks lietuviškas 
parašas — ”Amerikiška lai
minga skrynutė su 3 daiktais 
centrališkos sankrovos Var- 
šavoje, Maskvoje ir Peter
burge.” Kitoj pusėj toks pat 
rusų kalba parašas. Kiek
vienos dėžutės kaina 
padėta nemažiau 30 k. ir ligi 
rubliaus. Nupirkęs plėšia 
su nekantrvbe, mano ras 
daiktais dvigubai, trigubai, 
negu mokėjo. Nusistebėji
mas, kada randa sagutę, šu
kas, menkos- vertės žiedelį... 
žinoma „auksinį” — ligi ra
sa pagauna ir nusišviečia. 
Daiktai, arba teisingiau pa
sakius, niekniekiai, buvo vi
sada tie patįs. Musų žmone
lės manė, kad auksas atpigo, 
bet anot tos patarlės ”norė- 
jau šunį pirkti maiše, o čia 
butą katės” — apsivylė.

Ne tas.

Ryga. Trečią dieną Ka
lėdų kunigas Tumas kalbėjo 
apie Amerikos lietuvius. Jo 
kalbai buvo pasamdyta dide
lė daili latvių draugijos salė 
pačiame miesto centre. Žmo
nių buvo prisirinkę tik apie 
300—400. Kaip dėl Rygos 
labai mažai. Apie tas pa
skaitas buvo apskelbta tik 
”R. Garse,” o ”R. Naujie
nose” nė žodžio, nors ”R. 
N.” kur kas daugiau prasi
platinę po Rygą. Mat, ”R. 
N.” kunigų keikiamos, pei
kiamos, tai ir nebuvo kam į 
jas paduoti, o pačios skelbti 
apie sveti-nebuvėlį ”neišdrį- 
so.” Kun. Tumas kasžin ko
dėl susirinkusiems pasakė, 
kad nematąs čia salėj nė vie
no darbininko, o tik inteli
gentus, nors inteligentų bu
vo tik mažutėlis būrelis, 
šiaip gi vis darbininkai, tik 
švariau apsirėdę. Blogai,; 
jeigu jis ir į Amerikos lietu
vių gyvenimą taip pat žiu
rėjo.

("Lietuvos Ūkininkas.")

Vilnius. Streikas Livšico 
konyertų fabrike tęsiasi jau 
visą mėnesį. Streikuoja a- 
pie 100 darbininkų, daugiau
sia 14—15 metų mergaitės. 
Reikalauja pakelti užmokes
ti 5 kapeikas daugiau. Šei- 
mvninkas nenusileidžia.v

Mokesčiai. Miestas šiemet 
buvo ketinęs už arklius ir 

; vežimus išrinkti mokesčių 
21.700 rublių, tečiaus jau da- 

: bar išrinko 26,890 rubl. ir pa
liko da nesurinktų 560 rubl.

Panevėžys. Gruodžio 16 d. 
j mtro'e ryto vai., Smilgių 
! zatvėjej iškilo nemažas gais
ras. Sudegė vieni gyvena
mieji namai su staldais. Ma
tomai, rūkytojų neatsargu
mas kaltas. Butų gerai, kad 
šeimyninkai, samdydami 
tarnus, apsisaugotų girtuok
lių ir rūkytojų.

Šlapalankis.
Slaptas mokymas. ”Viltis” 

rašo apie dvi bylas, nagrinė
jamas Panevėžije apskričio 
teismo gruodžio 5 d. Vabal
ninko klebono kun. Miežinio 
ir Mag. Sereikaitės, mokinu
sios vaikus. Policija spėlio
jo, kad M. Sereikaitė mokiu
si klebono įsakyta, bet teis
me šito neišrodžius, buvo tik 
viena M. Sereikaitė nubaus
ta 3 rb.

Tas pats teismas uždėjo 
5 rb. baudos klebonui kun. 
Požėlai už slaptos mokyklė
lės įsteigimą, mokytoja gi 
nubausta vienu rubliu.

Vabalninkai (Panevėžio 
pav.). Gruodžio 2 d. buvo In- 
kunų sodžiaus teismas dėl 
gegužinės: kam gegužės 1 d. 
buvo susirinkimas. Nuteisė 
visiems po 50 kap. pabaudos 
arba po 24 valandas kalėji
mo. Kaltinamųjų nieko ne
klausė, užteko vieno sargy
binio įskundimo.
Anrtą sykį užpuolama čia 
vartotojų draugijos sankro-

Iva. Šį kartą plėšikai buvo 
pastebėti ir, nors nakties 
laiku, išvaikyti. Nė vieno 

■ iš jų nepasisekė nė suimti, | 
nė pažinti.

Švėkšnai (Reseinių pav.). 
Retas atsitikimas. Gruod
žio 1 d. pro švėkšnių apie
linkę praėjo audra. Perkū
nas trenkė į Adomo Bikne- 
včio trobą, kuri pačiame vi
duryje miestelio stovėjo. 
Troba akimirksniu sulieps
nojo, kaip koks šakalys. Nė 
mantos niekas nesuspėjo iš
nešti.

Bartkai (Sin. vai.) Pas 
ūkininką P. Bartkų du 
kriaučių J. V. ir A. U., rūky
dami papirosus, įpylė para
ko % svaro į dėžę. Ugniai 
Įkritus, dėžė sprogo ir juo
du abudu likos skaudžiai su
žeistu.

I

i

bar prieš Kalėdas lapkričio 
ir gruodžio mėn. da buvo ši
tokie atsitikimai: 1) užpuo
lė žmogelį, mugėje pardavu- 
sį kiaulė ir padavusį savo 
žmonai tuos už kiaulė gau
tus 20 rb. ligi šviesai namon 
parnešti. Žmogelis sutemus 
pats grįžo namon, vagįs už
puolė, reikalaudami už 
kiaulę paimtų pinigų. Jų 
negavę, žmogų primušė ir 
drabužius jam nuvilko. 2) 
Tą-pačią naktį atėjo į Ser- 
dokų kaimą pas' ūkininką 

Sabaliauskį keli apsiginkla
vę plėšikai ir viską jam iš 
svirno išgabeno. Tiktai po
licijai sukrutus, surasti kai- 
kurie iš svirno išplėšti daik
tai ir ano apiplėšto žmogaus 
drabužiai. Suimta irgi keli 
plėšikai. 3) 90 metų senu
kui ir jo žmonai, gyvenan
tiems savo troboje trečiam 
varste už miestelio prie ple
nto, atėmė 290 rb., palikda
mi iš rastųjų pinigų 10 rub. i 
senukams duonai. 4) Iš Pu- 

Į spėdžių kaimo važiuojantį 
ūkininką ir vežantį karstą 
apiplėšę, įdėjo jį į karstą, 
kurį aprišę virvėmis pakišo 
po tiltu. Jo arkliu ir ratais 
nuvažiavo. 5) Prieš pat Ka-i 
ledas grįštantį iš jomarko; 
kasžin-kokį žmogų sunkiai 
sužeidė, o arkliais ir vežimu 
nuvažiavo. Katilėlis.

Limpamos ligos. Pasku
tinę savaitę susirgo Vilniuje 
9 žmonės defteritu; 9—ska
rlatina; 9—tymais.

Profesorius medicinos

LiMmteta Bhb E ZMaan.
7 l’armeater SL
Boston, Jaša. 

Vįsokias Mgaa gy 

uau pasekmingia- 

usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
(repais į viršų tik 
neikit j apuoką: 
mano d ory g bal
tos arba telefoną 

duok o ategir
Ofiso valandos 

Nuo 9 iki 11 ryte 

nuo 1 iki 2 urd iki
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Mano dirbtuve yra

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių., Wolthom ir El- 
gin, ir sliubinių žie- 
<fij. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom j namus. Užlaiko m 
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.

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

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass

>
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Katalogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras daugelį visokių daiktu. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir
moka ą-tą procentų. Siunčia pinigus J 
ir parduoda laivakortes j visas dalis ij
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 4 
visokius drukoriškus darbus greitai, j(- 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- J 
liogo prisięskite 2C markę ant adreso: į?
Geo. A. Pupausky & G

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

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

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

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis vas savo tautietį

M. K Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. k. Chicago, III

Meilužis.
Ūsai (Zvp. valsč. Naumie

sčio pav.) Gruodžio 24 n. k. 
kučioje pas Oną Maliokai- 
tienę tarnaująs vaikinas, 
norėdamas nušauti kurap
ką, šautuvui trukus, mirti
nai susižeidė galvą. (

Meilužis.
Vilkaviškis (Suv. gub.). 

Vilkaviškio apielinkėje yra 
susitaisiusi didelė vagių ir 
plėšikų kuopa, nuo kurios 
žmonės nebežino kaip apsi
ginti ir ką bedaryti. Laik
raščiuose buvo apie tuos a- 
piplėšimus minama, bet da

Naujas, laikraštis. .Vil- 
niuje ėjęs ”Kwartalnik Li- 
tewski” patekęs Į Zavads
kio, žinomojo knygininko,' 
savastį ir busiąs pakeistas 
mėnesiniu illiustruotu laik
raščiu ”Litwa” i ”Rus.” Jo 
svarbiausis tikslas bus Lie
tuvos ir Baltarusijos etno
grafijos tyrinėjimas.

Marijampolė. Policija 
pasiėmė nuo parodos komi
teto sekretoriaus inž. P. Vi
tkausko surašą, kam yra 
duota dovanos. Kiti spėja, 
kad pagal tą surašą atimi
nės pagyrimo laiškus su lie

tuvišku tekstu.
• ("Lietuvos žinios.”)

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRICE

Siuvu visokius

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiu
va pagal naujausią madą. Išpjaunu, išvalau, 
išprosmu ir sutaisau senus vyriškus ir mote
riškus rubus.

Darbą gvarantuoju.
Iš toliau «tvažiavusiems apuokam keliones 

lėšas tik ne vir<a is 51. 00

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

i

Philad. Med. Klinikai tikrai zilima tikėt. Psdekavones ištirtos, teisingos!

H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai «'ngęs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dčkavoja Klinikui už gerų sveikai; naujų gyvenimų— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPĖNĖ. iŠ Conemaught. Pa. sirgusi 9metus skau
dėjimu galvos, kojų, viduriu. pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja geni 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Klitiikui. kurio tikros nekarštos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,

i

Ilakiai.. čia vietinis aptie- 
kininkas - lietuvis pardavė 
savo aptieką žvdui.

( NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

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

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 
džiaugsmų, išgydant sergančius-nesveikus. sugrųžinant 
gt>rų sveikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jusų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjus Jūsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai

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

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

j<*i tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstų, Išradimų ir pagerinimų. toi p kad kitur geresnių liekantų negalima gauti, čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribnt,asabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
mus. reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsi*. tikrų sveikatai pagelbį nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, tripužsise- 
nėjusių. kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant, 
Siuom adreso rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 1 po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikaiair Pėtnyčiomls.

•J
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Vietines Žinios
Žmonių

19 vasario 60 L. S. S. kuo
pa statė ant scenos ”Stoly- 
pino Užmušimą.” 
prisirinko, kiek tik galėjo
svetainėn tilpti. Pats "už
mušimas” išėjo gerai, bet vi
sas lošimas nekaip. Greitu 
laiku buvo viskas surengta 
ir nekurie aktoriai nemokė
jo savo rolių. Po perstaty
mui buvo šokiai. Pelno kuo
pai liks turbut apie 100 do
lerių.

20 vasario Labdarystės 
draugija statė „Audra Gied
roje.” Pelnas buvo skiria
mas svetainės statymui, te
čiaus publikos prisirinko ne- 
perdaug. Perstatymas irgi 
silpnas išėjo.

Pajieškau draugų Pranciškaus Ka
roso ir Mateušo Užubalio; Kauno 
gub., Panevėžio pav., Biržų parap., 
Stakirių sodos. Pirmiau gyveno Chi
cago, III. Jie pats lai atsišaukia arba 
kas apie juos žino malonėkit pra
nešt, nes turiu labai svarbu reikalą.

Jonas Ruplėnas,
Nat. Fer. Co, W. Honover, Mass.

Pereitoj sąvaitėj So. Bos
tono Labdarystės draugija 
laikė fėrus. Kadangi ši 
draugija rūpinasi pastaty
mu lietuviams svetainės, tai 
ir fėrai buvo rengiami dėl 
to, kad surinkti daugiaus 
pinigų ir greičiau pradėti 
darbą. Bet tuom pačiu lai
ku ir parapija nutarė laikyt 
balių. Iškilo nesusiprati
mai. Kun. T. Žilinskas, 
kurs pirmiau buvo toks kar
štas tautietis, dabar per pa
mokslą išniekino Labdarys
tės draugiją ir uždraudė pa- 
rapijonams eit ant jos f erų, 
o jo špitolninkai sumanė da 
gražesnį darbą. Ant fėru, 
kaip ir pirmiau būdavo, su
rengta visokie išlaimėjimai. 
Špitolninkai įskundė polici
jai, kad tie laimėjimai yra 
kenksmingi, ir pardkaiavu 
sustabdyti. Nors policija 

pirmiau buvo leidus, bet ka
da prasidėjo skundai, palie
pė išlaimėjhnus sustabdyt. 
Draugija pertraukė išlai- 
mejimus ir fėrus užbaigė su 
mažesniu pelnu, negu buvo 
tikėtasi. Bet kokia nauda 
iš to musų špitolninkams ir 
pačiam kun. Žilinskui kenkt 
tokiai draugijai, kuri rūpi
nas pastatymu lietuviškos 
svetainės? Palauksime, o 
pamatysime, ką tas geradė- 
jas pradės toliaus daryt.

Bažnytinis.

Red. Pastaba: — Tai pa
mokinimas Labdarystės 
draugijai, kad veikiant pro- 
gresyvišką darbą su tokiais 
žmonėms nereikėjo susidėt. 
Nereikia užmiršti, kad da 
neseniai kai-kurie iš komi
teto bučiavo kunigo gaspa- 
dinės rankas ir niekino so
cijalistus, kurie pirmutiniai 
už svetainę pradėjo agituot 
ir rėmė aukomis. Jei tas 
teisybė, tad kunigas užsi
pelno panieką už ardymą 
kultūros darbo.

-

Ant Tileston gatvės po 
No. 10 įsiveržė du nežinomi 
žmonės ir radę tenai vieną 
moteriškę, baisiai ją sumu
šė o paskui uždegė damą ir 
Rabėgo.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų kuopa vėl rengia pra
kalbas, kad paremti Law- 
rence’o streiką. Prakal
bos prasidės 7:30 vai. vaka
re. Kalbės visi geresnieji 
vietiniai kalbėtojai.

>Steitas
i

Viru
T* dykai rauta Įnyra yra w«rtte 

$10.00 kožnam sergančiam 
vyrui.

Ar Esat Kankinami

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

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

Vardas t pavardė

Adresas

KELEIVIS
■Į '

• pa ligoje į sąvaitę bus mokama $3.00. 
Pristoti gali visi: merginos, moterįs 
ir vyrai, ypatingai paranku tiems, 
kurie myli pirsidėt prie dailės. Dai
nų praktika atsibuna kiekvieną se- 
redą 7:30 vai. vakare Jurgio Čer- 
niauskio svetainėj, 1900 So. Union st., 
Chicago, III. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną antrą utarninką mėnesio.

Su pagarba
DRAUG. RŪTOS. VALDYBA.t

KN Y G U
Pajieškau draugės Karalinos Par- 

navaitės, Martinčiunų kaimo, Jūžin
tų par., Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Elizabeth, N. J. Kas ją žino arba ji 
pati malonės pranešt šiuo adresu: 

Natalija Tumoniutė.
268 Oak st., Lawrence, Mass.

Pajieškau Petronės Pajaujutės, Su
valkų gub., Kalvarijos pav., 
gmino, Gulbiniškių kaimo, 
metą atvažiavo į Ameriką, 
labai svarbų reikalą, todėl
jos pačios atsišaukt arba kas apie ją 
žino meldžiu pranešt šiuo adresu:

A. Dereškevičia,
31 Washburn st., Worcester, Mass.

Janavos 
Pernai 
Turiu 

meldžiu

Pajieškau tėvo, Domininko 
to, Suvalkų gub., Šeinių pav., 
lių gmino, Obelninkų kaimo, 
žiavo i Ameriką apie 26 metai, 
gu kas 
jis pats 
su:

Beren- 
Miete- 
Atva-

Jei-
žinote meldžiu pranešt arba 
malonės atsišaukt šiuo adre-

Antanas Berentas,
568Driggs avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio J. Januolio ir 
dėdės K. Dovydo; abu Kauno gub., 
Kupiškio parap. Januolis Slavinčiš- 
kio sodos, Dovydas Biriečių, ir drau- 

.go J. Žalnieriuno Skupiškio parap., 
Naivių sod. Jie patįs tegul atsišau
kia arba kas žino meldžiu pranešt, už 
ką busiu dėkingas.

Petras Dovydas, 
210 Salisbury st., Waterloo, Iowa.

Pajieškau Jono Vaitaško; pirmiau 
gyveno Kensington, III. Meldžiu jo 
paties atsišaukt arba kas žino malo
nės pranešt šiuo adresu:

Jos Lavanas,
151 Kensington avė., Chicago, UI.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 20 iki 30 metų, teisingos ir lais
vų pažiūrų. Aš esu našlys 30 metų 
senumo. Turiu gerą užsivedimą ir tu
riu pelningą darbą ant visados. No
rinčios susipažinti su manim arčiau, 
meldžiu .atsišaukti per laišką šiuo ad
resu: [10]

Ą, C. Širduks,
656 Park st., Kenoshą, Wįg.

■ ■

Dr-stė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

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

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

PUIKŲ TEATRĄ
Rengia Dramatiškas Ratelis prie Liet. 
Soc. S. Kuopų Chicagoje Nedėlioj, va
sario 25 d., 1912 ra., HULL HOUSE 
svetainėje., kampas Polk ir Halsted 
gatvių., Chicago. III. Bus lošiama 5 
veikmių drama ’TŠ MEILĖS.” 
liau dainos ir šokiai. Pradžia 
vai. vak. . Įžanga 50, 35 ir 25 c.

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

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Vė-
7:30

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Apšvietos Draugystė lai

kys mėnesinį susirinkimą 25-tą vasa
rio, 7-tą vai. vakare, po numeriu 
101—103 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Meldžiu visus atsilankyt paskirtu 
laiku.

Sekr. J. D. Sherknes.

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

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

PAJIEŠKAU DARBO.
Duonkepys (bekeris) jieško atsa

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

ANUPRAS ZARANKO,
126 Mvrtle st., Lawrence, Mass.

NEPAPRASTA PROGA!
Parsiduoda geroj vietoj Bučernė ir 

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

MIDDLEBORO, MASS.

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

12 kambarių, kaina $1,500; ant 6-th 
st., No. 93, 11 kambarių, kaina $2,- 
900; ant 6-th st., No. 95, 11 kamba
rių, kaina $2,900. Apžiūrėkite juos 
ir pasakykite man, kiek jus duosite. 
Išlygos labai lengvos. Gal gausite 
kiek ir pigiau, nes aš noriu juos grei
tai parduoti. [10]

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

Tel Dor. 423.

Vysai

Parduodu

— DU LOTUS-----
Ryitnej pusėj miesto Springfield, IIL 
nepertoli C. P. st. L. Šepių. Ateinan
tį pavasarį žada statyti karų dirbtu
ves. Kadangi sąvininkas išvažiuoja 
į kitą miestą, todėl gali nupirkti už 
lengvą prekę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkįtėg ŠIUO adresu;
1711 Ė. Matheny avė., Springfield, IIL

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINKTA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA 

Į Rotterdamą 8 dM į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$48.00

$65.00
Dabar plauks iš New Yorko:

Kursks 10 d.
Lituania
Birma 9 
Kursk 23

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00 
$50.00 
$75.00

24 
d.

d.

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

kovo (March).

VISU DRAUGU ATIDAI!
Gera proga tik ant trum

po laiko. Kas prisius “Mo
ney Order’į” ant $3.00 gaus 

“Vienybe Liennvinku” ant metų ir 
Bibliją priedo vertes $3.00.’J

Kreipkitės šiuomi atrašu:

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

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas. vyriško ir mo
teriško didumo,ant 

; 20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viešais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pasiulyjimas. Mąs išsių
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad-

LIET. TEATR. DR-STe. 
RŪTA No.l,CHICAGO,ILL 
Duoda žinoti visiems savo nariams, 
taipgi ir visai jaunuomenei, kad šita 
draugija buk gyvavo per tris me
tus i rneturėjo jokių pamatų. Jos su- 
tvertojai manė pasipelnyti vien dėl ___ ___________ t __ _________
savęs. Dabar visi tie nariai tapo XKSO uj $5.75 c. O. D. ir persiuntimo 
prašalinti ir draugija tapo pastaty
ta į geras vėžias. Draugijos tikslas 
yra sekantis: Lavintis- dainuoti ir 
lošt teatrus, kitaip pasakius, lavint 
jaunuomenę prie dailės. Prie to y- 
ra pašalpos skyrius ir kiekvienas pri
gulintis prie jos narys gaus pašalpą 
ligoje. Dabar yra labai lengva prie 
jos prisirašyti, nes įstojimas tik 25c. 
ir 15 c. mėnesinės mokesties. Pašal-

kastus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Pulkus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeun Blg„ CHICAGO, ILL.

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abeluu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Dziusua, Užsi veržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? *

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

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

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

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

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

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

Dykai
I
i

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

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.

M.Caljvan&Go.
Užlaiko sieriausį

Elių, Vyną, visokius Lekie- 
rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams tai yra mnsų 

SPECIJALLŠKUMAS.

366 Second st., So. Boston.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA 

kartą pas mus atsilankys, 
To niekad nesigraudys;

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

iB
S

i

&

Russian-American Biiifžii

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

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

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

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

PUIKI PROGA
Mislė iš 75.

skaitlines iš vieno ketur-Paimkit
kampio ir sudekit į kitą taip, kad iš 
kiekvienos pusės sudėjus išeitų 75. 
Atsiųskit atsakymą, o męs nusiūsim 
mums atsakymą, o męs nusiųsim 

' jums kredito kvitą ant $100 dėl 4 
gražių lotų, kurie turi 10,000 ketur- 
kampių pėdų ir guli tik 10 mylių nuo 
New Yorko, ir tik kelios minutos nuo 
stoties. Tikra tų lotų kaina yra $199, 
todėl jums reikės pridėt tiktai $99 
už 4 lotus, jeigu išrišite šitą mįslę. 
Tuos pinigus užmokama įmokant $7 iš 
kalno, o paskui po $3 kas mėnesį.

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

New York, N. Y.

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

A. SUDYMT |
328 E. stM 3 fL, Sa. Bostan, Mass.

DIDELES

DOVANOS
AR MOKI ANGLIŠKAI?

Jaigu nemoki, tai išsirašyk z

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

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

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką tik 

(išleistos .....................................................................................

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

LYTIŠKOS LIGOS
IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Kas tik yra arba mano būt vaikų tėvu arba motina, 
vienas šit^ knygelę turėtų perskaityt, nes iš to 
turės didelę naudą................................................................... | OC
Kas prisius dolerinę, tam nusiysime visas čia 

paminėtas knygeles,
arba

Kas prikalbus vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisips 92.00, tam nusiusime visas čia 
paminėtas knygas, kuriy tikra kaina $1.10
Tai geriausia dovana kokią męs prirengėm gerbiamiems “Ke

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

Pinigus geriausiai siųst per “Money Order.” 

Siųsdami pinigus ar laišką visados užrašy- 
kit šiaip adresą:

“KELEIVIS”
28 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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