
‘KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY 

Published by 
J. G. Gegužis & Co.

EVERY THURSDAY IN BOSTON, MaSS.
Represents over 4,000 Lithuanians 

_ in the City of Boston, 50,000 in IQ Nęw England, and about
400,000 in the United Statės.

The Best Advertising Medium.

Advertising rates on application. 
» Ali communications should be 

addressed to:

“KELEIVIS”
B’way, S. BOSTON,

I KELEIVIS”
. DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia
J. G. Gegužis ir draugai.

PRENUMERATA METAMS: 
Amerikoje................................. 81.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... 82.00

PUSEI METŲ:
II Kanadoje ir užrubežiuose .... $1.25
I Amerikoje..................................... 90 c.
|Į| Apgarsinimų kainos klausk laišku. 
IKreipianties su kokiais nors rei

kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
Į 28 B’way, S. BOSTON, MASS

|| Teiephono No.; 
H Ve 1 1 So. Boston 935 W.

SO. BOSTON, MASS., 14 KOVO (March) 1912 m. Telephone: 11 C I I I
„EnTEHKD A8 SeCOND-CLA8K MATTER-’ FkbRUARY 23, 1905, AT TFK PO8T ' >FIHCR AT BOSTON, Ma««.. VNDKR "HR \<T O? CONGRB88 OP MaRCH 3, 1879.” So” Bos1011 935-\\ J IVIUm 1 •

1S RUSIJOS.
Prieš D. Macocho bylą.
Petroko ve (Lenki j oje), 

kur sėdi kalėjime Damazas 
Macochas, sparčiai rengia
masi prie garsios Macocho 
bylos. Toji garsioji byla 
bus nagrinėjama prie atvi-j 
rų durų, tad bus proga vis-i 
ką girdėt ir žinoti, kas laike I 
bylos dėsis ir išsiaiškįs. Da- | 
bar jau iš visų pasaulio kra- j 
tų laikraščių koresponden- į 
tai važiuoja Į Petrokovą, ku
riame butai ir maistas su
syk pabrango. Kalbama, 
buk Į Petrokovą atvažiuosią 
net iš Vatikano (Rymo) de
legatai ir busiąs justicijos 
ministeris Ščegloritovas. 
Dabartinis Čenstakavo klio- 
štoriaus zokoninkų perdėti- 
nis raštu pranešė Petroko- 
vo teisėjams, jog ir jis at- 
vvksias bvlos pasiklausvti.

Lenkų klerikalai ir jų kle
rikaliniai laikraščiai geidė, 
kad byla butų prie uždary
tų durų. Dabar tie klerika
lų laikraščiai vėl savo gir
nomis mala, kad hutų kuo- 
mažiau anie tai rašoma ir A 

kalbama. Laukite!
Paaukavo 5000 rublių.

Rusų caras Varšavos uni
versiteto neturtingiems stu
dentams paaukavo 5000 ru- 
blų.

Valstybės durnoje.
Šiose dienose valstybės 

durnoje priimta Įstatų pro
jektas apie globą kareivių 
ir jų šeimynų.

Mirties bausmė.
Varsavoje tapo mirtin pa

smerktas koks tai Kožukov- 
skis, bet general-gubernato- 
rius jam mirties bausmę pa
keitė i 20 metų katorgos.

Nubausti laikraščiai.
Odesoje laikraščio ”Juž- 

naja misi” redaktorius nu
baustas 500 rublių bausmės. 
Maskvoje konfiskuota ”Go- 
los Moskvi.”

Badas Rusijoje.
Nors apie/ badą Rusijoj 

daug buvo rašyta, bet vis da 
jis nesiliauja. Daug jau pi
nigų badaujantiems yra iš
leista, o badavimas vis da 
tęsiasi. Turbut, tada pasi
baigs, kada vasarą užaugs 
nauji augalai, vaisiai ir dar
žovės.

žemės drebėjimas.
Vasario 5 d. 8 vai. 45 min. 

vakarų Irkutske buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. 
Apie padrytus nuostolius da 
laikraščiai nieko nerašo.

Ketina streikuoti.
Peterburgo Putilovo fa

brike darbininkai, skaitliu- 
je 2000 žmonių, apskelbė, 
jog jie streikuosią.
Caras rengiasi j busiamąją 

savo prieglaudą.
Peterburgas. — šiomis 

dienomis pavojingai apsir
go carienė. Iš tos priežas
ties caras rengiasi su ja Į 
Krymą, o pakelėje užsuks i 
Juodkalniją, kur yra pri
rengtas jam nalocius, kai
po busiamoji prieglauda, 
kada iš Rusijos j j išvys.

i Iš jaunuomenės gyvenimo.
Vasario 6 d. Peterburgo 

universitete buvo didelė stu
dentų sueiga. Da kartą bu
vo protestuota prieš apšvie- 
tos ministerio paskirtuo
sius profesorius.
Ginklų ir bombų sandėlis.

Mieste Baku policija pa
dariusi kratą atrado viena
me name po asla 30 šautu- 

jvų, 15 revolverių, 1000 pa- 
i tronų, keletą prirengtų 
| bombų ir sprogstančios me- 
degos dėžutę. Manoma, kad 
ginklai buvo gabenami Per- 

i sijon.
Užmušė Įtariamą raganą.

Žmonės da tebetiki, kad 
yra raganos. Dimitrovo 
pav. tamsuoliai valstiečiai 
taip primušė vieną moteriš
kę, kuri buvo praminta ra
gana, kad jinai tu jau ir pa
simirė.

Krata.
Vasario 7 d., 1 vai. nakties 

policija padariusi kratą re
dakcijos bute, suėmė ”L. 
Uk.” leidėją F. Bortkevičie- 

, nę. Krėtė tiktai gyvena
muosius kambarius. Tą pa
čią naktį suėmė ”L. U.” re
daktorę— M. Radzevičienę. 
Niekur nieko nerado. Ka
me kaltinama — da nežinia.
Gausi, bet negardi pašalpa.

Psiho-Neurologijos insti
tutas prašė valdžios pašal
pos. Valdžia sutiko duoti 
1 milijoną rublių, bet su ta 
išlyga — institutą globos ap- 
švietos ministeris. Tada in
stituto vyriausybė atsižadė
jo ir tokios gausios pašal
pos, kad tiktai negavus to
kio gero globėjo.

Pakorė.
Pakartas Tiflise 

Ramišvili.
• mušėjas.

Mirties bausmė.
Maskvoje pasmerkta du 

žmogų miriop.
šalčiai.

Per šių dienu šalčius Rusi
joj buvo atsitikimų, kad 
žmonės sušaldavo. Kokče- 
tajevo pav. po pūgai suras
ta sušalusių 32 žmogų ir 
daug gyvulių.
Dėl rinkimų Į ketvirtąją 

valstybės durną.
Vidurinių reikalų minis

terio padėjėjas išsiuntinėjo 
gubernatoriams aplinkraš

tį, kuriame štai kas įsako
ma: pirma negu apskelbti 
ketvirtosios durnos rinkėjų 
sąrašą, pasiųsti tą sąrašą 
vidurinių reikalų ministeri
jai peržiūrėti.
Pasportai darbininkams.
Vidurinių reikalų minis

teris įsakė darbininkams, 
keliaujantiems į Vokietiją, 
vasaros darbams, davinėti 
tam tyčia sutaisytus paspor- 
tus. Pasportai tie bus iš
duodami pavietų viršininkų 
(ispravninkų).

Nušautas prie blynų.
Jekaterinoslavas. Pasi

kvietė vienas žmogutis sve
čių blynų pavalgytų. Suži
nojęs apie tai miestsargis 
Birinkovas, atėjės pradėjo 
juos vaikyti. Bevaikyda
mas šovė į pati šeimvninką, 
kuris vasario 7 d. pasimirė.

Jieškos žemgalio.
9 kovo iš Norvegijos mie-

Baisenybės Chinijoj.
Iš Tien Tsino telegrafuo

ja 7 kovo, kad riaušės ka- 
riumenėje nesiliauja. Ching 
Ho mieste liko nušautas

IS AMERIKOS. Lawrenco streikas laimėtas
i
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sto Christianija telegrafuo- ~ieĮlas . misD°Pierlu.s

Nojus
Jisai buvo

ja, kad vienas Amerikos mi
lijonierius Liarton, garsus 
Francuzijos oriai vininkas 
Vedrine, du norvegai ir da
ktaras Cook važiuosią jieš- 
kot Cooko pamestų doku
mentų apie šiaurinį žemga
lį. (Mat, milijonierius tiki, 
jog Cook buvo prie šiauri
nio žemgalio, tik jis, grįžda
mas nuo jo, pametęs doku
mentus apie jį. Prie to pa
stūmėjo kapitonų Scotto 
ir Amudseno pagarsinimas, 
buk jiedu atradę pietinį 
žemgalį. Geografai ir publi
ka netiki pagarsinimui ir 
reikalauja pirma darodyt 
savo atradimą. Ypač Dani
jos karalius, kuris vaišino 
Cooką, o paskui dasižinojo 
apie jo melagystę, dabar 
atsineša šaltai į naujus at
radėjus.
1,000,000 angliakasių strei

kuoja.
Pereitam numerij prane

šėme, kad Anglijoje su- 
j streikavo milijonas ang
liakasiu kurie reikalau
ja algos padidinimo ir pas- 
kirimo tokios algos, kuri ne
turėtų būt sumažinta. Vi
si angliakasiai metė darbą 
ir vis da streikuoja, nes jie 
yra užtikrinti, kad streiką 
iaimės. Kaip tik neteko an
glių, tuoj sustojo judėjimas 
ant geležinkelių ir dirbtu
vėse. Tūkstančiai trukių 
stori ir negali gabenti tavo
rą į paskirtas vietas.

■stas iš tos priežasties pa-
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F. Day ir kėsintasi kitą mi- 
sijonierių užmušt. Ching- 
Ho miesto pusė liko sude-; 

• gintas, gyventojų stubosj 
išvogtos ir šimtai chinie-' 

' čių užmušta. Prezidentui i 
Yuan Ši Kai’jui riaušinin- 
kus pasisekė apgalėt Peki-I 
ne. Šimtais juos dabar žudo 
už riaušių kėlimą. Vienoj 

(miesto dali j 200 su viršum 
I riaušininkų nukapotos liko 
^galvos, ant kuolų užmautos 
ir nešiotos po gatves. 100,- 
000 chiniečių žuvo, kol įvyk- 
dinta liko republika; dabar * 
skelbiama, kad kita tiek tu-: 
rėš žūt, kol įvyks anarchija, j

Generolas nubaustas 
mirtin.

Port-Au— Prince, Hayti, 
kovo. — Generolas Julės9

Coicou, buvusis Havtės ka
riumenės tironas, liko pas
merktas mirtin už nužudy
mą 10 žmonių 1908 metuose, 
15 kovo. Tarp nužudytųjų 
buvo tris jo broliai.

Paleidžia kalinius.
Pekin, llkovo. ----- Nau

jas Chinijos prezidentas Yu 
ąn Ši Kai išleido manifestą, 
kuriuomi jis paliuosuoja vi
sus politiškus ir kitokius 
kalinius išskyrus žudikus ir 
plėšikus. Sykiu su tuo jis 
apskelbė, kad mokesčiai už 
žemę turi būt visai sumažin
ti.

3,000 turkų užmušta.
Rvmas, 11 kovo. Iš 3,500 

i turkų armijos krito 3,000
■v uz-

I

I

I 
Mai-i

brango. Iš daugelio dirb-i humuse Sheik-
tuvių paleista darbininkai. į į.° prmiJa is Idns, arti Mi- 
Jau du milijonai su viršumi^.1; Jemene, 28 vasario^ Vi- 
žmonių randasi be darbo. | ?į?urkų oficeriai nko uzmu- 
Jei streikas prasitęstu daif-į- . Suą žinią parnese 6 i- 
kelias sąvaites,tuomet neto
li visi darbai turėtų sustoti 
ir įvyktų revoliucija. Val
džia tai permato ir stengia
si sutaikyti darbininkus su 
darbdaviais. Pagarsinta, 
kad bilius apie mininum al
gą jau likęs įneštas į parla
mentą ; ministerių pirmi
ninkas Asųuith sušaukė 
konferenciją iš darbdavių 
ir streikierių atstovų ir lie
pė apkalbėti plačiai klausi
mą ir abiem pusėm būt nuo
laidžiom.

Laikraštis ”London Ex- 
press” kviečia karalių Jur
gi sutaikyt abi pusi, bet to 
pienai pasirodė netinkan
čiais streikieriam ir kara
lius pasiryžo lankytis pas 
kitu šalių valdonus, kol 
užsibaigs streikas. Mat, bi
jo vargšas pasilikt namie, 
nes likimas jo abejotinas.

Sunderlande moters už
klupo anglių stotį ir išvogė 
anglis.nes jos neturėjo kuo
mi šildyti savo stubų. Nie
ko nė sargas nepadarė. Jis 
liko sumuštas ir pavarytas.

Anglijos angliakasių 
streiko atbalsis plačiau ir 
plačiau atsiliepia Vokieti
joj. Apie 150,000 Westfali- 
ios angliakasių reikalauja, 
kad jų alga butu padidinta 
15 procentu, o jei ne, tai šią 
sąvaitę jie sustreikuos.

di, Jamen’e, 28 vasario. Vi-

I

talai darbininkai, kurie liko 
išvaryti iš Arabijos.

Anglija ir Chinija.
Londonas, 11 kovo. — Ka

dangi Chinijoj kareivių 
riaušės ir plėšimai nesibai
gia, tad Anglija pasiuntė sa
vo kariumenės dalį padėt 
numalšint maištininkus.

Ministerj nušovė.
Rio Janeiro, 11 kovo. — 

Politiškas padėjimas Macci- 
joj, Alagoos valstijos did
miesčio, privedė prie to, kad 
vidurinių reikalų ministe
ris Cerrea liko nušautas 
šiandien.

Jau streikuoja.
Berlynas, 12 kovo. — Iš 

350,000 Westfalijos (Vokie 
tijoj) angliakasių jau metė 
darbą apie 170,000 žmonių. 
Manoma, kad ir kiti su
streikuos, tik vis da trukdo 
krikščioniškoji angliakasių 
unija, kuri nesutinka su so- 
cijalistais.

Streiką veda socijalistų 
partijos vadovai.

Chinai nori Roosevelto.
Paryžiaus ”Tempso” ko

respondentas praneša iš 
Kantono (Chinuose), kad 
tenai eina didelė agitacija, 
k&d užkviesti Rooseveitą 
sutvarkvmui republikos rei
kalų.

Leidžiant "Keleivį” į spau
dą gavom žinią, kad Law- 

Irence’o streikas jau lai
mėtas. Industrial Workers 
of the World unijos vyrai 
sako, kad streikieriai gavo 
da daugiau, negu jų buvo 
reikalauta. Buvo reikalau
jama visiems apskritai 15 
centų ant dolerio daugiau, 
o dabar gauta 25 c. tiems, 
kurie mažiau uždirba. 
Streikieriai bus visi priimti 
į darbą atgal.

10 žmonių žuvo gaisre.

Chicagoje pereitoj suba- 
toj Barnetto viešbutije už
gimė gaisras, kur žuvo 10 
gyvasčių ir apie 30 žmonių 
sužeista.

Vilkai sudraskė du 
laiškavežiu.

Kanadoj, netoli Winnipe- 
go, atrasta vilkų sudrasky
ti du laiškavežiai, kurie ve
žiojo laiškus po girias ir vie.- 
na^ėdžius. Vilkų butą taip 
alkanų, kad ir maišai suės
ti. Laiškavežiai, matyt, il
gai gynėsi, nes ten pat gu
lėjo nušauti ir keturi vil
kai.
Nori uždraust aukas rinkti 

streikieriams.

Nuo šio panedėlio eina 
jau devinta sąvaitė, kaip 
Lawrence streikuoja audė
jai ir streikui galo da nesi- 

Imato. Pereitoj sąvaitėj bu- 
| vo susivažiavę į Bostoną į- 
vairių audinyčių direkto- 

! riai, kur buvo ‘pakviestas ir 
i streikierių komitetas. Savi
ninkai norėjo taikytis ir siū
lė nuo 6 iki 12 nuošimčių al
gos daugiau, bet streikie
riams su tuo nesutikus, ka- 

Prip tn pitalistai pareikalavo iš val- 
- - - - džios, kad butų uždrausta

luotai i einamu |d, rk<xu io- . • i •ji- . ,

vytam šachui būtį mokama streikierių komitetui rinkti 0111700 l/nldr7in T -m
alga. Bet ar Amerika už
stos už Persiją, reikia abe
joti.
Nuoga mergina ant gatvės.

Atlanta, Ga. — Visa pub
lika likos nustebinta, kada 
vidurdienij ant gatvės pasi
rodė nuoga mergina ir klyk
dama bėgo tarp žmonių to
lyn. Iš jos galvos smarkiai 
plūdo kraujas. Visi praei
viai pradėjo bėgti paskui 
jos. Ant galo ją policistas 
sugavo ir įvedęs tvartan ap
supo ilga gūnia.

Kraujo pėdomis daeita, iš 
kur ji išbėgo. Tai buvo tur
tingo nevedėlio namai. Ten 
rasta visos merginos drapa
nos ir skrybėlė su raidėmis 
”R. L. C.” Žmonių nebuvo. 
Pasiremiant ta skrybėle, po
licija suėmė gerai čionai ži
nomą Robertą L. Carterį. 
Yra tai vienas iš majoro sek
retorių. Jis pasakė, kad 
mergina nusirėdžiusi šoko 
kokį ten šokį ir pramušė i 
rakandus galvą. Mergina gi 
nieko neatsimena, tik sako, 
kad galvą jai pramušė su 
bonka alaus "riebus žmo
gus.”

Politikierių kerštas.
Chicagoje likos peiliu 

perdurtas Samuel Plame, 
demokratų kandidatas ant 
teisėjo.

McNamara miršta 
kalėjime.

Buvusis geležies darbo u-| 
nijos sekretorius J. J. Mc
Namara sėdėdamas kalėj i- 
me sunkiai apsirgo, o jo 

i brolis, J. B. McNamara, ku- 
| ris yra pasmerktas kalėji
man visam amžiui, visai jau 
miršta.

Pabėgo iš kalėjimo.
New York. — Iš Sing- 

Sing kalėjimo pabėgo du ka
lniai; Thomas Denahue, 
kuris buvo pasmerktas už 
žmogžudystę iki 15 metų 
kalėti, ir Jonas Lubkinskis, 
kuris buvo pasmerktas 26 
metams.

Rusai skerdžia persus; 
prašo Amerikos pagelbos.

Washingtone gauta iš Ta- 
brizo vieno persų laikraščio 
redaktoriaus laiškas, kur jis 
aprašo žvėriškus kazokų 
darbus Persijoj ir prašo, 
kad Amerika duotų Persijai 
pagelbą. ’Tšvažiavus iš 
Persijos Shusteriui, nelai
mingos musų žemės padėji
mas likos toks,” sako laiško 
autorius, ”jog ne mano galė
ję tas aprašyti. Rusų ka
reiviai užėmė visus miestus 
į šiaurę ir valdo juos. Tabri- 
ze jie pakorė 5 musų kuni
gus ir išskerdė 3,000 gyven
tojų, neišskiriant nė moterų, 
nė mažų vaikų. Laisvesnių 
pažiūrų žmonės 
mi ir sodinami 
Mano laikraštis 
tas ir man pačiam gręsia iš-■ 
trėmimas. Tarp žmonių ne
išpasakytas skurdas, o vie
tomis ir badas. Valdžia pi
nigų neturi ir pagelbos iš 
niekur jie negauna. _ _1__ _
ria rusai reikalauja, kad iš-:

I

areštuoja- 
kalėjiman 
konfiskuo-

aukos. Valdžia tuojaus ir 
' pasiskubino savo ponams 
patarnauti. Attorney-Ge- 
neral James S. Swift pa
traukė atsakomybėn už au
kų rinkimą visą Industrial 
Workers of the World ko
mitetą Lawrence. Kaltina
mi: Haywood,Yates, Traut- 
mann, Bedard ir net sėdin
tis kalėjime Ettor,-šitoj pet- 
nyčioj bus teismas. Apkal
tinime nurodoma, kad tie 
žmonės iš kažin kur atsibel- 
dę, nieko bendro su Lawren- * 
ce’o audėjais neturi, o laiko 
čia prakalbas, išleidžia at
sišaukimus, renka aukas ir 
savo ypatiškiems reikalams 
jas sunaudoja. Tais ”ypa- 
tiškais” reikalais vadinama 
Ettoro apginimas, vaikų į 
kitus miestus išsiuntimas, 
platinimas ”nelegališkų” at
sišaukimų (kur nurodoma, 
kaip milicija muša streikie- 
rius) ir t. p. Tokie dalykai 
ponams kapitalistams nepa
tinka, todėl jie yra ”nelega- 
liški,” todėl reikia uždrausti 
auku rinkimą. Bet ištikru
jų gi to uždraudimo nugar
kaulis yra tame, kad atimti 
streikieriams pašalpa ir ba
du priversti juos grįžti dar
ban. Dabar aukų suplaukia 
nuo $1,500 iki $4.000 kas 
diena. Suprantama, kad

(Tąsa ant 8-to puslapio).
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PERŽVALGA. Amundsen pastatė ant 
žemgalio Norvegijos vėlia
vą.

Anglijos laikraščiai tiki 
daugiau savo Scottui.Mirties bausmė įvesta 

Dievo.
Massachusetts legislatu- 

roj buvo pakeltas klausimas 
apie panaikinimą mirties 
bausmės. Po ilgų ginčų, 
klausimas leista per balsus. 
42 balsavo už panaikinimą, 
o 61 prieš. Tokiu budu mir
ties bausmė Massachusetts 
valstijoj pasilieka ant to
jaus.

Demokratiškas atstovas 
Greenwood pasakė: "Mir
ties bausmė liko įstatymu 
daugiau kaip 4,000 metų at- §ų su vyrais, 
gal, kada Dievas suteikė ją per prievartą pradeda verž- 
Nojui, ir nuo to laiko ji ne- tis į parlamentą ir pas mi- 
buvo panaikinta nė vienoj nisterių pirmininką, kad pa- 
krikščionių šalije.” duot savo reikalavimus ir

Tai kataliko nuomonė, protestus. Daug sykių įvy- 
Nors kiekvienas žmogus 
jaučia, kad mirties bausmė 
vra žiaurus darbas, kad tai 
senovės barbarizmo lieka
na, bet tikintis demokratas 
negali priešintis Dievui.

Iš kitos gi pusės, tas pats 
Dievas sako: ”5-tas, neuž
mušk.” Čia jau męs aiškiai 
matom, kad Dievo klausyti 
jokiu budu negalima, nes jis 
pats nežino, ko jis nori: vie
noj vietoj jis draudžia už
mušinėti, kitoj vietoj įveda 
mirties .bausmę. O jei mu
sų įstatvmdariai remiasi 
ant Dievo, kokie tad gali 
būt pas mus Įstatymai?

Moters daužo langus.

Skaitytojai žino, kad mo- 
I terš, reikalaujančios lygių 
tiesų su vyrais, vadinasi su- 
fragistėmis. Apie sufragis- 
čių kovą daugiausiai girdi
me iš Anglijos. Pirma joms 
buvo lesta paduot prašymus 
parlamentui ir ministe- 
riams, bet paskui uždraus
ta tai, nes jos visai smarkiai 

| pradėjo atakuot valdžią už 
(nesuteikimą joms lygių tie- 

—----- Tuomet jos

ko net kruvini susirėmimai 
su policija ir kareiviais.

Bet čia ne vieta išdėstinėti 
jų kovos istoriją. Svarbu 
paminėti jų pastarąsias 
priemones.

Pereitais metais jos atsi
žymėjo valdžios įstaigų lan
gų daužymu ir namų gadi
nimu. Kada jų geruoju ne
praleidžia į parlamentą, jos 
susispiečia į kuopas ir eina 
gatvėmis mėtydamos plytas 
ir akmenis į valdžios namus. 
Ypač nukentėjo valdžios 
raštinė, iždo namas, Tautiš
kosios Liberalų Federacijos 
namas, karės raštinė ir Tau
tiškojo Liberalų Kliubo na
mas. Šio mėnesio pradžioj, 
kaip pranešėm pereitam nu- 
merij, jos išmušė ministerių 
pirmininko ir buvusiojo pir
mininko namų langus ir iš
daužė daugelį langų priva- 
tiškose krautuvėse ir na
muose.

Kiekvieną sykį jos pada
ro už daugelį tūkstančių 
blėdies ir lieka vadovės į ka
lėjimą pasodintos. Bet jos 
nepaiso. Net teisme kelia 
triukšmą ir kalėjime daužo 
langus.

Kada teisėjas vienos kal
tininkės užklausė, kodėl ji 
daužė langus, ji nusišypsojo 
ir atsakė: ”Aš niekad neti
kėjau, kad krautuvių langai 
yr tokie stiprus ir sunkiai 
duodasi sudaužvt.”•7

Sufragistės nešasi akme
nis ir plaktukus mašnose ir 

"Scotto ekspedicija buvo muftose ir reikale pavartoja 
aprūpinta gana gerai. Ang- 1uos- . Lawrence

’ •**. ’ - pasakė: Yra žmonių,, ku
rie nenori suprast dalyko, 
kol jo neatneši prie jų durų 
arba lango. Yra bešališki 
žmonės, kuriuos męs turime 
priverst mislyt, todėl męs 
daužom ne tik valdžios įstai
gų langus, o ir privatiškų 
žmonių.” Vieno redakto
riaus, priešingo sufragiz- 
mui, liko išmaišyti visi lan
gai.

Eidamos į kalėjimą, mo
ters pasako, kad jos da aš
triau veiks išėjusios iš jo.

Su policija jos imasi nepa
prastai drąsiai ir ne vienam 
drožia į ausi, iš teismų juo
kiasi ir į kalėjimą eina šyp
sodamos.

Yra tai entuziazmas, ko
kiu vyrai niekad neatsižv- 
mėjo. Šiaip ar taip, o Ang
lijos moters greitoj ateiti j 
iškovos sau lygias tiesas su 
vyrais. Jos tankiai remia 
ir Amerikos moterų kovą.

Atrado pietinį žemgalį.

Kapitonas Scott atrado 
pietini žemgalį! Tokia ži
nia praskambėjo pereitos 
sąvaitės laikraščiuose. Ar 
tas teisybė, tai žinios da nė
ra. Kad ir butų teisybė, ir 
tai ne taip greitai žmonės 
jai patikės, nes visi atsi
mena, kaip anais metais 
d-ras Cook prigavo visą pa
saulį skelbdamas, buk jis at
rado šiaurinį žemgalį.

Kapitonas Scott yra ang
las. Iš Anglijos jis išvažiavo 
9 birželio, 1910 metuose, o 
galutinai su civilizacija atsi
sveikino 9 lapkričio, Naujoj 
Zelandijoj. Jo laivas ”Ter- 
ra Nova” sugrįžo iš tenai 
Naujon Zelandijon atgal ir 
nuo to laiko iki šiai dienai 
nieko apie jį daugiau negir
dėta.

lijos valdžia jam paskyrė 
$100,000, be to sudėta daug 
aukų. Jis pasiėmė su savim 
100 suviršum sibiriškų šunų 
rogėms traukti ir trejas ro
ges varomas motorais. Ti
ri nė j imam s jis pasiėmė ke
letą gabių astronomų ir ge- 
-ografų sti geriausiais ins
trumentais. Surengimas vi- 
•sos ekspedicijos lėšavo 
$200,000.

Pietinio žemgalio jieško- 
jo jau vokiečiai, japonai ir 
norvegai.

Bet paskutines žinios 
skelbia, kad pietinį žemgalį 
atrado norvegas Amundsen, 

* o anie Scotto atradimą jau 
abejojama. Tai butų lygiai 
taip, kaip su šiauriniu žem
galiu. Amundsen išvažiavo 
vėliau, negu Scott, būtent 
10 vasario, 1911 metuose; 
žemgalį pasiekęs 14 gruo
džio. tų pačių metų. Ant 
pietinio žemgalio yra saus- 
žemis ir dideli kalnai. 
Amundsenui reikėję lipti 
per Helman Nanseno kalną, 
kuris 
dų 
per 
šunes. Šaltis buvęs 75 laip
snio pagal Fahrenheito. 
Saulė kaip prapuolė nuo 24 
d. balandžio, tai pasirodė tik 
24 rugpiučio. Per 4 mėne
sius saulės visai nematyta.

Amundsen sako, kad apie 
Scottą jis nieko nežino ir ne
tiki, kad jis butų buvęs ant 
žemgalio.

yra 12,000 pė- 
augščio. Belipant 
kalnus užmušta 24
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žvėriškumas..

Daugelis žmonių da atsi
mena Kolorados angliakasių 
streiką, kada vieno slapto, 
bet ir šiandien viešai gyvuo
jančio ir po didžiųjų žmonių 
protekcija esančio kliubo 
nariai slaptu budu baudė 
streikierius. 1 Streikieriai 
iš pat pradžos ten patyrė, 
jog jų gyvastis randasi pa
vojuje, jei jie darys demon
stracijas, ir nusprendė ra
miai sau sėdėti namie. Vie- 
įiok kelios dešimtįs streikuo-

jančių angliakasių neteko | 
gyvasties, nes atsirado ko
kie tai žmonės, kurie įeida
vo į jų namus ir atimdavo 
gyvastį.

Valdžios, geriau sakant, 
kapitalistų laikraščiai tuo
met skelbė, buk tūli anglia
kasiai nori grįžti į darbą ir 
keršija streikieriams. Vie
nok visi policijos pasistengi
mai surast bent nors vieną 
tų keršintojų nuėjo ant nie
ko ir daugelis tikėjo, kad jie 
yra po pačios policijos pro
tekcija.

Dabar, kada taip pasek
mingai eina Lavvrence’o au
dėjų streikas, IndustriaI 
Workers of the World orga
nizacijos vedamas, vėl pra
deda atsirast tie slapti ker- 
šintojai.

Laikraščiai praneša, kad 
nakčia į 4 kovo Marlboro na
me, La\vrence, kur buvo ap
sigyvenęs vienas iš viršmi- 
nėtos organizacijos narių, 
atėjo tris gerai apsirengę 
ir dideli vyrai ir norėjo už
mušt jį. Tas jis yra I. W. W. 
organizatorius James
Thompson. Subadyta jam 
galva, bandyta ir užmušt 
rankomis ir paleista į jį tris 
šūviai, tik nepataikyta. Tie
sa, tas žmogus ištruko pus
nuogis ant gatvės ir liko da 
gyvas, nors ir skaudžiai su
žeistas.

Policija spėja, buk jo or
ganizacijos draugai jam 
keršiję už vaikų siuntimą į 
Philadelphią. Rodos, reikia 
būt bepročiu, kad tai pripa
žinti.

Tie tris nežinomieji ir pa
sislėpusieji (o mažu jiems 
lengva yra visur pasislėpti) \ 
vyrai nekėsinosi ant Thomp- 
sono gyvasties be tikslo. 
Reikia tikėtis, jie buvo keno 
nors pasiųsti atlikti darbą.

Ir jei kapitalistai ne sykį 
jau kėsinosi ant darbininkų 
vadų gyvasties net viešai, 
kodėl gi mums labai abejot, 
jog tie ponai nepasikėsino 
ant Thompsono gyvasties 
slaptai. Jie kėsinosi ant 
Haywoodo, Moyerio, Petti-i 
bone. Jie kėsinasi ant Etto- 
ro ir Giavannitti ir kitų. Jie 
mato, kad I. W. W organiza
toriai veda streiką taip, jog 
jis turi būt išlaimėtas. Jie 
suareštavo tulus vadovus be 
kaltės; jie užsikvietė milici
ją. ugniagesius ir policiją ir 
leido daryt betvarkę; jie 
peržengė įstatymus, bet vis
gi streiko sulaužyt negali. 
Ir męs drįstame abejot, ar 
nepradeda ponai kapitalis
tai veikt slaptais keliais. | 
Juk tai žemiausio laipsnio 
brutališkumas.

i

Toliau nosies nemato.

Lenkų tautiškas lai
kraštis ”Ameryka Echo,” 
kuris kaip ir mūsoji ”Vien. 
Liet.” mėgsta vadintis pirm
eivišku ir nesupranta, kas 
yra konservatyviška, skel
bia, buk socijalistų valdžia 
nėra gera. Tik klausykitės:

”Du dideli Suvienytų Vals
tijų miestai turi majorus, 
priklausančius į socijalistų 
partiją. Yra tai: Mihvau- 
kee ir Schenectady. Majo
ras Seidel Milwaukee yra 
ant savo vietos jau arti du 
metai, o majoras Lunn Sche
nectady tik kelios sąvaitės.

”Kaslink majoro Seidelio 
tai svarbiausis užmetimas, 
kokis jam yra daromas, yra 
abelnas miesto išlaidų padi
dinimas. Miesto mokesčiai 
pakilo iki milijono dolerių 
laike dviejų metų. Prieš tai 
jie siekdavo 250 tūkstančių 
kas metai.”

Tautiškas laikraštis neno
ri žinot, kad mokestis už 
vandenį ir tulus kitus daik
tus liko kelis sykius suma
žinta, kad karais važinėji
mas dabar atsieina 3c. vietoj 
buvusių 5 centų, kad darbi
ninkais apgyventuose dis-

triktuose yra taisomos gat
vės ir palaikomas švaru
mas, kokio pirma nebuvo, 
kad miestas įsteigia plačiai 
publiškus darbus, kad duot 
pragyvenimą bedarbiams ir 
1.1, ir 1.1.

Negana to, dabar yra iš
duodamos aiškios atskai
tos ,kiek mokesčių iiko su
rinkta ir kiek ant ko išleis
ta. O pirma viešpatavo viso
kios suktybės ir gyventojai 
nežinojo, kiek pinigų suren
kama ir kiek išleidžiama.

Galų gale, juk padarymas 
tvarkos mieste, kur jos ne
buvo, ir da turint po šonu 
jos ardytojus — demokratus 
ir republikonus— nėra leng
vas darbas ir reikalauja lai
ko. Republikonai ir demo
kratai laikė miestą betvar
kėj jau kelias dešimtis metų, 
o nuo socijalistų reikalauja
ma. kad jie umu laiku atlik
tų tokį darbą, kuris ima lai
ką.

KORESPONDENCIJOS
SCRANTON, PA.

Teko man girdėti nuo ko
miteto šv. Juozapo lietuviš
kos parapijos, kad 25 d. va
sario bus atidaryta lietuvių 
bažnyčia, kuri jau beveik 4 
metai kaip uždaryta. Kuni
gą duos į minėtą bažnyčią 
lenkų vyskupas Hudor; iki 
šiol vis jieškojo r joniško, bet 
nė vienas nepasidrąsina už
imti mus parapiją. Galų gale 
advokatas patarė imti kuni
gą tokį, kuris tiktai eis. Aiš
kus dalykas, kad da storžie
viai vra mus lietuviški kuni- 
gai ir kaip velija musų tau
tai. Gatavi per prievartą, 
per teismus atimtrmusų tur
tą ir atiduot svetimtau-v
čiams, Bačių Juozas.

PITTSTON, PA.

32 kuopa L. S. S. parengė 
prakalbas, kad surinkt Law- 
rence’o streikieriams aukų. 
Kalbėjo vietiniai A. Valin- 
čius, P. Mozūras ir K. Armi
nas. Aukų surinkta $17.95 
ir išrinkta kolektoriai, ku-; 
rie eina per stubas rinkdami I 
aukas. Ten buvęs.

VVATERBURY, CONN.

18 d. vasario 34 kuopa L. 
S. S. parengė koncertą ir 
prelekcijas. Koncertas ne
pavyko, nes trumpai prieš jį 
tūlos dainininkės sustreika
vo dėl nežinomų priežasčių. 
Didžiausia priežastis — tai 
stoka išsivystimo moterų 
progrese. Vienok panašią 
silpnybę papildė vienos iš 
labiau prasilavinusių Wa- 
terburio lietuvaičių, ir jei
gu paminėjus jų var
dus, tai tūliems, kurie jas 
pažįsta, išrodytų keista. 
Mat, bubnas visuomet iš to- 

, liaus išrodo garsesnis.
Prelekcija įvyko; skaitė 

drg. J. Perkūnas temoj 
”’Moteriškė religijoj ir mo
ksle.” Prelekcija gana ru- 

j pestingai apdirbta ir uži- 
I manti, nes publika taip ty
kiai užsilaikė, kad net mu- 

! sės birzgėjimas buvo girdėt, 
neveizdint, kad arti tris va
landas skaitė.

I

Vietinis.

BROCKTON, MASS.
Brocktone, ant Sherman 

gatvės sudegė lietuvis Alek
sas Jonikis. Jis parėjo va
kare namo išsigėręs ir kietai 
užmigo. Naktį užgimė 
gaisras, bet apsvaigęs Joni
kis negalėjo pabusti. Kada 
atvažiavo ugnagesiai, jis bu
vo jau sudegęs.

Angliški laikraščiai rašo, 
•kad trumpame laike pas Jo- 
nikį atvažiuosianti jo šei
myna iš Lietuvos, o tuo tar
pu jis sudegė. Bet vargiai 
tas gali būt teisybė, nes ve-; 

I lionis buvo 52 metų amžiaus,! 
seniai gyvena Amerikoj ir 
apie šeimyną buvo visai jau 
pamiršęs. Nuo girtuokliavi
mo buvo suvis nupuolęs ant 
sveikatos ir proto. Šeimyna 
buvo jam nė galvoj.

Tai prie ko veda girtuo
klystė. M. Vakarėlis.

DETROIT, MICH.

Ponia V. Barkauskienė, 
673 Hadie avė., paliko namie 
dviejų metų vaiką, o pati 
nuėjo bažnyčion. Parėjus 
rado vaiką išpuolusį iš lop
šio. Vaikas rėkė paskui vi
są sąvaitę. Motina nunešė 
ant mišių, bet tas nieko ne
gelbėjo, vaikas verkė da la
biau. Kada nuėmė vaikui 
drapanaites, pasirodė, jog 
nulaužta jo rankutė. Vai
kas likos nuvežtas ligonbu
tin. Daktarai net pečiais 
trauko, kad per visą sąvaitę 
motina nežinojo, jog kūdi
kis nusilaužė ranką.

Dabar kitas gražus atsiti
kimėlis. Pas P. Slavicką bu
vo krikštynos. Kaip pas 
musų dievotus žmones pri
prasta, krikštynos turi būt 
iškilmingos. Privežta a- 
laus, degtinės, sukviesta 
kaimynai ir kun. Kz. Valai
tis. Gėrė, gėrė ir atėjo vė
lyba naktis. Svečiai likosi 
nakvot. Žinoma, kur kas 
parvirto, ten ir miegojo. 
Vienas to namo burdingie
rius kažin kaip įsirioglino į 
lopšį ir atsigulė ant šviežiai 
pakrikštyto kūdikio.

Ant rytojaus visi pradėjo 
keltis ir papoteriavę baigs 
jau gerti, tuo tarpu motina 
atranda, kad jos kūdikis su
plotas kaip blynas. Parpuo
lė moteris ant aslos ir šau
kia ne savo balsu, o tėvas 
pagriebęs revolverį norėjo 
nušauti burdingierių, bet 
svečiai sulaikė.

Mažamokslis.

HARTFORD, CONN.

Tarp parapijonų ir kun. Že- 
brio iškilo vaidai. Jau 9 
metai kaip čia nupirktas že
mės plotas su maža bažnytė
le ir parapijos ižde yra jau 
šiek-tiek turto. Sumanyta 
statyt naują bažnyčią. Ku
nigas tam priešinasi. Para- 
pijonai išrinko savo komi
tetą ir pavedė tvarkyt para
pijos turtą, o kunigui nutar- ’ 
ta mokėt algą. Mitinguose 
daromi triukšmai. Kunigas 
buvo užkvietęs net 4 policis- 
tus, kad išgązdinti parapijo
ms, bet tie nepabūgo.

V. Kairunas. 

DETROIT, MICH.

Čia yra lietuviškas sky- 
rius prie IndustriaI Wor- 
kers of the World organiza- į 
ei jos, kuris turi jau 50 narių: 

: ir vis da auga.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

daugiausiai užsiima kortų 
lošimu ir išsišniaukimu. 20 
vasario draugas Jonas Nau
jokas paprašė, kad kliubas 
paskirtų kiek aukų Lawren- 
ce’o streikieriams. Po ilgų 
ginčų, kuriuose ką tik prie 
peštynių neprieita, paskyrė 
$25.00. Renkant aukas, tū
li kliubo nariai visaip truk
dė rinkėjus. . Kliubietis.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Kol čia kunigo nebuvo, tai 
ir vaidų tarp lietuvių nesi
matė, dabar prasidėjo visas 
triukšmas, nes parapijonįs 
pradeda nesutikti su kuni
gu. o tūla jų dalis jį apgina.

Pirmiausiai kun. Kli
nauckas subaudino žmones 
sudėt turto bažnyčios staty
mui. Kada liko nupirktas 
žemės plotas, išimtas čarte- 
ris ir užvestos knygos, tada 
kunigėlis geruoju prikalbi-

I
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no komitetą, kad jam atneš
tų parodyt visus dokumen
tus ir turtą. Jis viską tą 
pavedė savo išrinktam ko
mitetui, paskui sušaukė mi- 

, tingą ir pasakė, kad laikas 
j padėt bažnyčios pamatą, 
kuris turėsiąs 60 pėdų ilgio 
ir 50 pločio. Atsieisiąs jis 
$300. Visi dėjo po $1.00 ir 
daugiau. Paaiškėjo ,kad pa
matas turi tik 12 pėdų pločio 
ir 50 ilgio.

Parapijonįs pareikalavo 
atskaitų. Jis pasakė, jog jis 
ne ”gazietninkas,” kad kas 
sąvaitė jas garsint. Priža
dėjo išleist atskaitų lapelius 
ant Kalėdų, bet jie nepasiro
dė.

Galų gale, kunigas suor
ganizavo chorą ir pavedė 
savo gaspadinei mokinti jį. 
Choras tuoj parengė balių ir 
uždirbo $104.00. Tie pini
gai paimti, kunigėlio mis- 
trancijos nupirkimui, bet ją 
nupirko tūlas L. Vaitke
vičius ir pinigai kažin kur 
dingo. Dainininkai išsiskir
stė, matydami kunigo suk
tybes.

Kun. Klinauckas ir prie 
moterų prisitaikė: sutvėrė 
jis vieną moterų draugiją, o 
kitą merginų ir pats pirmi
ninkavo. Jo įstatai rodė, 
kad merginos neturi tiesos 
maišytis su moteriškėmis ir 
kad tos merginos, kurios iš
tekės už vyro, turės pereiti 
į moterų daurgija ir gaus 
pašalpą nuo pat pradžios, 
jei apsirgs.

Moteriškių draugystė &u- 
orato, kad kunigas nori jas 
išnaudot, o merginų turtą 
sau užaugint, ir išvijo kuni
gėli taip, kad tas turėjo poli
cijos šauktis.

Šiaip jis nestoja keikęs 
pirmeiviškus laikraščius. Y- 
pač "Keleiviui,” kaipo bedie 
viškiausiam, labai kliūva.

žvirblelis.

. CHICAGO, ILL.

3 d. kovo taip vadinama* 
Lietuvos Jaunikaičių Dai
nos Mylėtojų Draugija tu
rėjo savo mitingą, kuris 
praleistas negražiais bar
niais.

Pabaigoj Jonas Burdulis 
paaiškino apie Lawrence’o 
audėjų streiką ir meldė pa 
aukaut. Vienas barzdasku- 
tis suriko: ”Lai eina dirbt, 
tai ir nereikės aukų!” Ma
tyt, jis jaučiasi jau kapita
listu esąs. Draugijos nariai 
yra tiek tamsus, kad nė cen
to nepaaukavo streikie
riams ir susigrūdo į karče
mą gert. Tai bent tautie
čiai ! Tamsunėlis.
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SPRENGFIELD, ILL.

Į 26 vasario užsidegė vie
nas namas, kur gyveno 2 lie
tuviškos šeimynos. Visai su
degė tūlas 30 metų amžiaus 
vaikinas Kazys Juraitis. Jis 
iš vakaro po bažnytinių pa
maldų buvo ganėtinai išsi
traukęs ir negalėję jo išbu- 
dint greitai, kada ugnis kilo. 
Gaisras kilo iš kamino. Vie
na šeimyna išbėgo laimin
gai, bet ji nepranešė nieko 
kitai šeimynai, nors da buvo 
laiko. Už tai likos areštuo
ti vienas vyras ir moteris ir 
laikomi, kol bus teismas.

A. Čekanauskas.

CHICAGO, ILL.

Nedėlioj 3 d. kovo vyrų ir 
mišrus 81 kp. L. S. S. chorai 
rengė teatrą. Buvo lošta 
du veikalu: ”Pietro Caru- 
so” — vieno veiksmo drama 
ir ”Kas nuveiks” — trijų 
veikmųi drama. Veikalų tu
rinys, spėju, žinomas skai
tančiai visuomenei. Lošime 
dalyvavo artistai-mylėtojai, 
veik visi 81 kp. choro nariai. 
Nors lošimas ne visai artis
tiškai išėjo, bet kiekvienas, 
kuris arčiau žino kokiose a- 
pystovose tasai darbas buvo 
rengiamas — kiek jis turė-
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jo priešų (gėda! net iš savo 
tarpo)—turi pripažinti, kad 
lošimas buvo atliktas net ir 
pergerai. Tiesa, tūli artis
tai truputį nenaturališkai, 
nedrąsiai lošė, bet, mato
mai, pas juos buvo noras iš- 

yy mokti, tik nebuvo gero rezi-

i

l
i
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seriaus. Geriausiai lošė p. 
Kislauskaitė — Margrietos 
rolę, Juodis — ”Pietro Caru- 
zo;„ paskui Viščiulis, Pač- 
kauskas — angliakasiai; Gi- 
raitas-grafo Fabrico ir ka
syklos direktoriaus; Jan
kauskas — kasyklų savinin
ko truputį silpniau. Trum
pos rolės angliakasių ir mo
terų atlikta gerai.

Matėsi truputis netvar
kos. Suflioris taip rėkė, kad 
net pas duris buvo girdėti. 
Ir visos klaidos, visi nepasi
sekimai puola ant tų, kurie 
norėjo šitą teatrą suardyt. 
Kelios ypatos, kurių vardai 
nemalonėčiau minėt, iš mu
sų pačių tarpo, augščiausiu 
savo tikslu statydamos savo 
”aš" darė visokias kliūtis. 
Mat, norėjo vadovout, o to 
negavę atsisakė nuo lošimo 
ir da kenkė.

Bet garbė choristams už 
tai, kad jie pergalėjo savo 
priešus, dirbo energiškai ir 
atliko taip, kaip galėjo. Nors 
čia nevieta pamokinimui,btxt 
nerėčiau štai ką pridurti. — 
Daugiau solidariškumo, 
daugiau tikro drugiškumo, 
mažiau kvailos ambicijos 
ir ironijos.

Da kartą linkiu choris
tams pasivedimo ateinan
čiam jų darbe. Chicagiečiai 
privalėtų remti šitą chorą, 
nes tai tikras darbininkų 
choras.

A. J. Karalius.

SHEBOYGAN, WIS.

Pereitą mėnesį musų mie
ste likos suimtas M. M—lis 
už vogimą daiktų iš vagonų. 
Dabar vėl du lietuviai suim
ti. Visi jie yra karštais ka
talikais. Jei kur socijalistas 
taip padarytų, tai katali
kų laikraščiai kalnus ver
čia, o jų pačių tarpe tai tūks
tančiai atsitikimų.

V. Vasilius.

E.ST. LOUIS, ILL.

21 saus, čia įvyko teatras 
ir balius, kurių pelnas buvo 
skiriamas knygyno įsteigi
mui ir parapijai, bet iki pat 
šiol jokios atskaitos neišduo
ta. Nežinia, nė kiek pinigų 
liko, nė kur jie dingo.

V. Domesevičius. 

RUMFORD, ME.

Doros musų mietelij nė už 
3 centus. Yra gerokas skai
tlius vaikinų, kurie valkio
jasi iš stubos į stubą ir kal
bina moteriškes į teatrus ir 
t. t. Merginos su tokiais 
sportais nelabai draugauja, 
bet moteriškių tokių čia ne- 
stoka.

I

PAVEIKSLAS IŠ LAWRENCE’O AUDĖJU STREIKO.

KELEIVIS

Streikierių paroda prispirta milicijos m-e sienos.Milicija gatava pralieti motery kraują.
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neklauso, jis užfundijo bač
kutę alaus ir parapijonų 
širdįs biskį suminkštėjo.

Pasakė kunigėlis, kad ne
skaitytume "Keleivio” ir 
"Kovos," nes tai yra bedie
viški laikraščiai. Aš jam 
paaiškinau, kad jie yra 
darbininkiški ir jei juos ne
valia skaityt, tai kam kuni
gėlis valgo darbininkišką 
duoną. Jis nutylo.

A. Urbonas.

E. ST. LOUIS, ILL.

28 vasario Pranas Smals
kis (lenkas), 29 metų am- Leiba prakeikęs ją pats

------------------------------------- r------------------ -
cagoj statė penkiaveiksme! čiuose ir pasiųsti į kongre-
J______ » _____ ________dramą ’Tš Meilės,” parašy
tą Tegobocnio, vertimas 
Jaunutės, ”Teatro” leidinys. 
Veizdelis paimts iš kaimie
čių jaunimo gyvenimo. Jau
na žydelkaitė Sorė, duktė 
Leibos, įsimyli krikščionį 
vaikiną Joną. Sorės tėvas 
Leiba nori apženyt ją su 
Joseliu. Sorė nenori ženy- 
tis su Joseliu iš priežasties 
pamylėjimo Jono. Velyk ji 
pabėga nuo tėvų, priima kri
kščionišką tikėjimą ir apsi- 
ženija su Jonu. Sorės tėvas

G. Sportas. 

HOLYOKE, MASS.

25 vas. čia įvyko pirmos 
lietuviškos prakalbos. Kal
inėjo F. J. Bagočius apie 
Žmonijos evoliuciją. Sekė
si gana gerai, tik prisiėjo 
apsirubežiuot, kad neužga
vus fanatikų, kurie jau prieš 
prakalbas nerimo.
Rinkta aukos lėšų uždengi

mui ir Lawrence’o streikie
riams. Sudėta $12.17. Au
kavo daugiausiai iš kitur 
atvykusieji svečiai, o ne 
musų miestelio žmonės. 
Padengus lėšas nieko neliko 
iš aukų. K. P. šimkonis.

GREAT NECK, N. Y.

3 kovo įvyko šv. Franciš- 
kaus ir L. S. S. kuopos mi
tingas, į kurį atsilankė ir 
kun. Petkus iš Mespheto. 
Mat, jis išgirdo, kad Great 
Necko lietuviai nutarė pri
klausyti į airių bažnyčią, tad 
atvyko atkalbėt. Atsivežė 
su savim ir porą agentų. 
Pamatęs, kad sauso niekas

žiaus darbininkas, atsilankė 
pas ponią K. Mieszczak Į 
No 2208 Gaty avė. Kada mo
tina išėjo i krautuvę ir pali
ko jam prižiūrėt 14 mėnesių 
mergaitę, tad Smalskis ban
dė ją sužagti. Motina sugrį
žusi išvydo jo darbą ir pakė
lė triukšmą. Subėgo kaimy
nai ir policija. Pranas su
imtas. Žmonių būrys sekė 
paskui jo su revolveriais ir 
lazdomis ir rėkė, kad reikia 
ji čia pat užmušt. Tik poli
cijai pavyko jį apgint ir nu- 
vežt į kalėjimą.

J. N. Simanauskas.
PHILADELPHIA, PA.
Kun. Kaulakis užsakė, 

kad jei kas įmes mažiau per 
10 c. laike kolektavimo, tas 
turi pasisakyt per išpažintį, 
nes tai "griekas." 25 vasario 
jis pats rinko pinigus ir ne
nužvelgė, kad viena mergi
na įmetė du penktuku. Jis 
išėmė 5c. ir atgal jai atidavė. 
Mergina paraudo iš gėdos

Kriaučius.

SO. BROOKLYN, N. Y.
Vietinė D. L. K Mindau- 

gio draugystė ir Lietuvių 
Jaunuomenės Draugiškas

• ką gali paliudyti apie šimtas 
[ypatų, prakalbose buvusių.
i P. J. Guokas užginčija, buk 
kalbėtojas negiręs krikščio
nybės ir Lietuvos, vien tik 
aiškinęs apie tai. Taigi, 
aiškindamas ir išgyrė, liep
damas būti Lietuvos pilie
čiais ir sakydamas, jog A- 
merikos pilietystė — tai ne
svarbus daiktas. Toliaus p. 
J. Guokas sako, buk kalbėto
jas nepeikęs partijų ir drau
gijų. Tai sakydamas, p. J. 
Guokas didžiai klysta. Argi 

jda reikia didesnio peikimo 
už pasakymą, jog visos par
tijos ir organizacijos — tai 
mažos vertės ir menka nau
da prie jų prigulintiems (da
ktaro žodžiai), o socijalistus 
net vaikėzais išvadino. Gir
di: „Nežiūrint į Amerikos 
vaikėzų riksmą (suprask 
socijalistų), kun. Alšauskas 
su Tumu surinko 36 tūks
tančius.”

Taigi, n. J. Guokas, norė
damas iškreipti d-ro Rut
kausko kalbą ir pataikau
damas jo y patai, pats begė
diškai sumelavo.

A. M. Ručas.
Šiuomi užbaigiame gin

čus ir nė vienai pusei nebus 
leista teisintis, nes dalykas 
visai nesvarbus. Red.

Šiaip dirbtuvėse persekio
jami kiek progresyviškesni 
darbininkai.

A. V. Kazakevičius.

są.
Čia seka rezoliucija:
Priimant į atidą kad caro 

valdžia stengiasi panaikinti 
visą spėką ir svarbą liaudies 
atstovybės ir surengė suo
kalbį prieš 2-rąją valstybės 
Durną su tikslu išvaikyti jos 
atstovus ir pakeisti rinkimų 
įstatus dėl naudos valdžios; 
surengė tam tikslui be jo
kios juridistiškos prasmės 
teismą prieš 55 atstovus so- 

I cijal-demokartų frakcijos 
2-ros valstybės durnos; kad 
tame teisme ; _' 
miems atstovams socijal-de- 
mokratų frakcijos buvo a- 
timtos elementariškos tie
sos viso apsigynimo ir pave
sta teismui pasmerkti; kad 
provakatorišką rolę slapto
sios ploicijoos skyriaus lai
ke proceso ir paskutiniame 
laike aiškiai pasirodė, pasi-j 
dėka vo j ant prisipažinimui 
buvusio valdininko pro
vokatorių skyriaus Bo
leslovo Brodskio; kad dau
gumas 3-čios valstybės du
rnos iš pataikavimo val
džiai begėdiškai atsisakė at
virai pakelti klausimą apie; 
neteisingą teismą prieš ats- 

, tovus socijal- demokratų ; 
frakcijos valstybės durnos ir 
apie provokatoriškus dar- į 
bus slaptosios policijos ta
me teisme; kad socijal de
mokratų frakcija 2-ros du-

CHICAGO, ILL.

2 kovo, 3 vai. po pietų No. 
4354 S. Wood gat. nusinuo
dijo karboliaus rukštim G. 
B. Baltakys, kuris į laikraš
čius rašinėdavo eilutes ir 
šiaip trumpus raštelius po 
pseudonimu G. B. Raitelis. 
Jis buvo da jaunas žmogus 
apie 23 ar 25 metų. Jo gas- 
padinė išėjo į krautuvę iri 

apkaltina- prašė jo pabūt namie. Jis į- 
sipylė į puoduką karboliaus 
rukšties ir išgėrė. Kada ji į 
sugrįžo, jis da buvo gyvas, i 
bet greitai pasimirė ir liko 
palaidotas prie šv. Kazimie
ro kapinių, kur visus nebaž- 

i nytinius laidoja.
Velionis buvo jautrus, tei

singas ir darbštus žmogus. 
Tūlą laiką jis buvo redakto
rium „Amerikos Žinių,” o 
joms nustojus eiti atlikdavo] 
šiaip spaudos darbus. Jis [ 
buvo žmogumi su progresy-; 
viškom pažvalgom ir nema-1 
žai vargo pakėlė.

Lai būna lengva jam ši že- ‘ 
mele! J. N. Šimkus.

Port Washington, Wis.

24 vasario bažnyčios tar
nas S. Jankūnas su savo ki- Į 
tais draugais: A’. Burgaila, j 
J. Budreikiu, K. Čiplinskiu 
ir da vienu, kurio pravardė 

[.nežinoma lietuviškam sa- . 
liūne, prisitraukę rudžio, 

I sumanė vieni į kitus išmė- 
i ginti kumščias, ir vieną iš 
} jų, būtent K. Čiplinskį, taip 
pritrenkė, kad tas krito be 
žado. Faitoriai tuojaus su
manė, kad primuštąjį gali- dirbtuvėj. Labai negražu! 
ma atgaivint byru ir pus- [ M B
gyvį čeplinskį pavaišino da 
rudžiu; bet persitikrinę, kad HERRIN, ILL.
vaistai nieko negelbsti, nu- Darbai čia eina visai pras- 
tarė namo gabenti, o kadan-j tai. Kitokių nėra, kaip tik 
gi visi iki soties buvo nušilę- anglių kasyklose. Pereitą 
sę ir panešti neįstengė, tai vasarą mažai tedirbo. 1910 
kaip Jėzui Kristui užnarinę metuose angliakasiai turėjo 
šniūrą ant kaklo ir visi su- streikuot 10 mėnesių ir 8 
kibę gatve vilkte parvilko. • j

Gydytojas apžiūrėjęs li
gonį pasakė, kad vąrgiai pa- 
gys. "Faitoriai” liko pa- kurio galima laukt nuo ba- 
statyti po kaucija $400.

V. R.

išeina iš proto. Danutė, bu
vusioji pirmesnė Jono mer
gina, jieško progos atkeršv- 

| ti Jonui už suviliojimą. Ji 
atkeršija tuomi, kad Jonas 
ją pradeda mylėti, o savo 

| moterę neapkęsti. Jo mote- 
i ris pasidaro sau galą, o Da- 
! nutė išjuokia jį. Drama pa- 
i ti norints ir sunki , -vienok 
sulošta neblogiausiai. Tik 
apgailėtina, kad tūli akto
riai imas ne už savo rolių. 
Kaip tai Sorė (Dundulienė) 
tai rolei nebuvo tinkama. 
Nes Leiba (Sankunas), jos 
tėvas, buvo daug jaunesnis 
už savo dukterį. Per tai ji 
ir atlošė prasčiausiai. Mat, 
Dundulienė myli bent 
scenoje jauna pasirodyti. 
Bet kur kas lošė geriau Da
nutė (Algminavičiutė); ji 
da pirmą sykį pasirodė mu
sų Chicagiečių scenoje, bet mos teisingai kovojo už dar- 
galinti lošti, tik butu velyti- bininkų reikalus ir uoliai: 
na daugiau pasidarbuoti stovėjo už liaudies atstovy- į 

bę, prieš persekiojimus ir 
prievartą caro valdžios ir j 

I be perstojimo vedė kovą už į 
darbininkų klesos reikalus: 
męs buvę rusijos pavaldiniai 
ir Amerikos piliečiai, susi
rinkę 25 d. vasario, 1912 me
tu, svetainėj Walsh’o ant 

I Noble ir Emma gatvių mies
te Chicogo, IIL, protestuoja
me prieš žiaurus veikimus 
rusų valdžios, išreiškiame 
panieką daugumui 3-čios du
rnos atstovų ir siunčiam 
karštą sąjausmą caro val
džios aukom, atstovam so- 
cijal-demokratų frakcijos 
2-ros durnos.

P. Galskis.

TERRE HOUTE, IND.
Jauna socijalistų kuopa 

jau įgijo biaurų priešą. Mat, 
lenkų kunigas Pocieka norė
jo sutraukt lenkus ir lietu
vius, kad pastatytų jam baž- 
nvčią, kas jam nenusisekė. 
Jis yra neprigulmingu kuni
gu.

Nabagas nuėjo į dirbtuvę 
ir įskundė socijalistus, išva
dindamas anarchistais ir 
pasakė vardus. Kompanija 
paskyrė vieną lietuvį, kad jis 
ištirtų kur tie anarchistai 
renkasi ir ką jie daro. Tas 

'paskirtasis, ant musų lai- 
i mės, yra musų kuopos narys 
ir pranešė kompanijai, buk 
nėra socijalistai, o parapi
jonįs, kurie tariasi apie sta
tymą bažnyčios.

•
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CHICAGO, ILL.
Man gerai pažįstamas lie

tuvis Petras Paršonis, gy
venantis No. 1624 Newbury 
avė. ir paeinantis iš Kauno 
gub., Ukmergės pav., Svede- 
sų vals., Juodonių kaimo, už
ima streiklaužio vietą Illi- 

1 nois Centrai geležinkelio

scenos sritiie, o su laiku bu
tų gera artistė.

Iš vyrų geriausia lošė Lei- 
ba (Sankunas), bet nepasta- 
rąią vietą užėmė ir Jonas 
(Uktveris). Kaimiečių uba
gai tikrai naturališkai nuda- 

ir 
Grigas (Juška) gražiai at
lošė girtus mužikus. Taipgi 
gerai lošė Prusinskas Jurgid 
rolėj ir kiti.

Publikos buvo labai daug, 
kiti' negavę tikietų grįžo na
mon. Buvo renkamos au
kos Lawrence’o streikuojan
tiems darbininkams, surink
ta 26 dol. su centais.

Minkštutis..

CHICAGO, ILL.

Vasario 25 d. buvo tarp- 
tautiškas * susirinkimas, va
dovaujant A. Hinkelmonui; 
kalbos buvo laikytos rusiš
kai, angliškai, lenkiškai, 
lietuviškai ir žydiškai. Tar
pe kalbėtojų buvo atstovas 
2-ros durnos Gerus, kuris 
aiškiai perstatė veikimus 
slaptosios policijos, kuri 
didžiausią rolę lošia laike 
proceso prieš socijal- demo
kratų frakcijos atstovus 
2-ros durnos. Aukos buvo 
rinktos kankintiniams; su
rinkta $41.00. Po prakalbų 
buvo perskaityta rezoliuci
ja keliose kalbose ir priimta

Kliubas rengė eilę paskaitų.!Vė. Gabrys (Buragas)
Q lrz\xrz\ drmtn TZ* Dnnlrnnclznc’ I /->« • z t* \ x • •3 kovo skaitė K. Račkauskas 
ir kalbėjo Ramanauskienė. 
Aukų surinkta $7.95, kurie 
pasiųsti tiesiai i Lawrence.

K. Vaicekauskas.

SEELYVILLE, IND.

Čia buvo bandyta du sy
kiu sutvert socijalistų kuo
pą, bet be pasekmių. Mat, 
jaunimas įprato į karčem- 
ninkų rengiamus šokius, ku
rių būna po trejatą sąvaitėj, 
taigi ir nenori nieko geres
nio. Salėse prie karčemų 
prisigruda pilna, na ir rė
kauja, ir trepsi.

Vienas vaikinas padarė 
laižybas su vienu karčem- 
ninku, kad gyvuliai kalba 
kūčių nakčia. Suderėta po 
$20.00. Karčemninkas per
gulėjo su arkliu per naktį ir 
iko sveikas. Vaikinas pridė

jo $20.00. Dabar karčem- 
linkas skaitosi gudriausiu 
žmogum, nes gavęs pasikal
bėt su arkliu.

I
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A. V. K.
CHICAGO, ILL. I

25 d. vasario Hull House '.
teatre Dramatiškas Ratelis vienbalsiai; rezoliuciją nu- 
LSS suvienytų kuopų Chi- Tarta pagarsinti
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dienas. Taigi daugelis dar
bininkų da iš skolų neišbrido, 
o jau gręsia naujas streikas,

i

laikraš- j

Polemika ir Kritika
• v'"Keleivio” No. 9 iš De- 

Kalb, III., patilpo korespon
dencija p. J. Guoko. Pir
miausia p. J. Guokas visai 
neteisingai užsipuola ant 
manęs, buk aš "Keleivio” 
No. 6 aprašęs d-ro Rutkaus
ko prakalbą neteisingai ir 
buk išniekinęs kalbėtoją, iš
kreipdamas jo kalbą.

J Guokas, norėdamas iš
girti ir tuomi įtikti d-ro, 
Rutkausko ypatai, pats be
gėdiškai meluoja, nes kas 
buvo "Keleivio” No. 6 apra-1 
šyta, tas yra gryna teisybė.

landžio pradžios.
Durnas mokinys. 

E. ARLINGTON, VT.
Vietinėse kėdžių dirbtu

vėse darbai po naujų metų 
sumažėjo ir negalima darbo 
gaut naujam darbininkui.

D. Alekšis. 

KENOSHA, WIS.
Čia darbai eina visose dirb

tuvėse gerai — dirba po 10 
vai. dieną ir net po 13, bet iš 
kitur atvažiavusiam sunku 
yra gauti darbą, nes ir savų
jų yra daug bedarbių. Nors 
nedidelis miestelis, dirbtu
vių yra pusėtinai, ir jau pra
deda statyti naują dirbtu
vę—drataunę kur galės gau
ti darbą apie porą tūkstan
ti darbą apie pora tukstan-

i
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Pasikalbėjimas Maikio su
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— Matau, tėve, tu jau iš 
biblijos semi išsitarimus. 
Juk taip neseniai sakiai, buk 
jau ir tu viską žinai, o čia 
vėl tari, jog tavo silpnas 
protas negali visko žinot.

— Tu, Maike, darodei, jog 
taip yra. Ir aš nesuprantu, 
kodėl tu Į dievo buvimą neti-

► ve
di. Aš, mat, įtikėjau tau ir 
pradėjau manyt, kad jau 
viską žinau. Žiūrėk, kad tė- 

ivo nesuvadžiotum ir neįs- 
tumtum į pragarą!

į- — Kaip tai tu, tėve, čia 
Dievą atradai reikalingu. 
Argi todėl jau Dievas turi 
būt, jei žmonės ko nežino? 
daleiskim, tu nežinai, kur 
Afrika randasi — tai jau tu
ri būt Dievas. Da aiškiau: 
daleiski mtu nežinai, kur 
dingo tavo pypkė, jieškai jos 
ir nerandi. Argi ir todėl jau 
Dievas turi būt, kad tu neži
nai, kur randasi ’tavo pyp
kė?

—Tu vaike, visai negerus 
prilyginimus darai. Pasau
lis — tai ne pypkė.

— Tėve, aš nenoriu pasau
lio sulygini- su tavo supuvu
sia pypke, bet aiškinu, jog 
nežinojimo nereikia aiškint 
Dievo buvimu. Jei ko žmonės 
da nežino, mažu jie žinos už 
šimtmečių, o jei niekad ne
žinos tūlų daiktų, tai da ne
reiškia, kad Dievas neleidžia i 
žinot. Pasaulio platumas ir 
kombinacija yra tiek dideli 
ir painus, kad žmogus neturi 
ganėtinai tobulumo viską su
prast, ištirt ir matyt.

— Maike, nors aš visada su 
tavim ginčinausi, vienok ge
rai išsilavinau. Dabar man 
rodos, kad viską aš žinau. 
Turbut, nieko nėra pasau- 
lij, kas man nebūtų aišku.

— O man rodos, tėve, kad 
tu beveik nieko da nežinai. 
Suprantama ,tulus dalykus r VL4 A 
žinai paviršutiniai, bet tik jr iš tikėjimo
paviršutiniai. Šiaip pašau - 
Ii j yra milijonai daiktų, apie 
kuriuos tu neturi mažiausio 
supratimo.

—Kaip aš matau, Maike, 
tu ir vėl Į ginčus eini. Aš no
rėjau nors sykį su tavim su
sitaikyt ir pasirodyt su sa
vo žinojimu, o tu vėl mane 
kvailu perstatai. Juk aš ne
aklas, kad nematyčiau, kas 
pasaulij randas.

— Kad didžiausi mokslin
čiai da nežino pasaulio daik
tų, ne tik tu. Tu, tėve , esi 
panašus į musę, kuri stovi 
ant namo ir negali suprasti, 
nė matyti, iš ko tas namas 
susideda, kas yra jame ir 
kam jis reikalingas.

— Ne jau, Maike, prie 
musės manęs nelygink. Aš 
turiu dūšią ir gyvenu daug 
ilgiau už ją. Musė prieš 
mane — tai tik nusispiaut.

— Taip, tėve, tu didesnis 
už ją ir, gal būt, kiek kvai
lesnis.
- Ka?!
— Atleisk, tėve, aš norė

jau pasakyt, kad tu biskį 
gudresnis už ją, bet tu esi 
kur kas mažesnis sutvėri
mas prieš pasaulį, negu mu
sė prieš namą. Tu visai ma
žai da žinai apie tą vietą, 
ant kurios stovi ir kuri vadi
nasi žeme. O juk žemė yra 
tik menka dulkelė sulyginus 
ją su visu pasauliu. Žmonių 
ištirtosios žvaigždės yra 
daug milijonų sykių dides
nės už musų žemę. Vienok 
ir tą męs žinome tik apru- 
bežiuotą skaitlių. Aš sakau, 
męs, bet žinau, jog tu, tėve, 
ir apie kelias žvaigždes nie
ko nežinai. Astronomai, 
kurie mokinasi apie dan
gaus kunus ir kurie visą lai
ką žiuri per teleskopus į 
juos sakosi jau labai daug 
žiną. Bet pereina kiek lai
ko ir vėl jiems pasiseka už- 
tėmyt naujus kunus. Be to, 
juk ir teleskopu neperžvelg
si begalinių dausų: vienais 
teleskopais matoma toliau, 
kitais arčiau. Tai liudija, 
jog ir teleskopas nėra galu
tinai tobulu įrankiu.

—Palauk, Maike, tu taip 
Įsikalbėjai, kad aš turiu ty
lėt.

—O ką norėjai pasakyt.
— Man stebėtina, Maike, 

kad ir tu pripažįsti, kad 
žmogaus silpnas protas ne
gali visko žinot.
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ŽYDĖKI RŪTELE.

žydėki rūtele,
Žalioji gėlele, 

Kol saulė šildo lapelius, 
Kol rasa gaivina žiedelius;

Atėjus šaltoji,
Žiema nelaboji, 

Nušaldys tavo lapelius, 
Paliks tik vienus stiebe

lius.
Dainuoki mergele, 
Jaunoji sesele,

Kol da nešioji rūteles, 
Apkaišius savo kaseles;

Nes tuoj bernužėlis, 
Gražus dobilėlis, 

Nuskins tavo rūteles — 
Sumins jaunas dieneles...

Jonas Juška.

Indianos valstijos kalėji
me Įvesta krutančius pavei
kslus, kad nebūtų taip nuo
bodu prasikaltėliams. Pa
veikslai rodomi daugiausia 
tikėjimiški.

Nelaimingi Atsitikimai. imt brangiau paskirtos 
kainos už tavorus, kad ir už 
važiavimą geležinkeliu.

R. Varas.

Feljetonėlis.

Vogti laiškai.
Nors Amerika skaitosi 

esanti pryšakij civilizacijos, 
vienok tūluose klausimuose 
ji yra žymiai atsilikus net 
nuo pusiau barbariškų val

stybių. Tiesa, vargiai yra 
šalis, kur butų taip plačiai 

Į ir taip gabiai išvystyta ma
šinerija ir susinešimo keliai, 
bet vargiai yra šalis ,kur 
butų taip rizikuojama dar
bininkų gyvastis prie tų ke- 

i lių ir mašinų.. Čia žūva nuo 
nelaimingų atsitikimų ant 
kelių, kasyklose ir prie ma
šinų 55,000 žmonių kas me
tai, visai neskaitant susižei- 
dusiųjų. Kapitalistai veda 
tarp savęs konkurenciją ir 
visai nepaiso apie žmonių 
gyvastį, bile tik savo nau
jais įvedimais užbėgt ki
tam už akių. Jiems atsiei
tų pusėtinai, jeigu reikėtų 
Įvest apsaugojimo prietai- 
sos dirbtuvėse, kasyklose ir 
ant geležinkelių. Ir kam 
jiems tai daryt, kad jie iš
leido čia tokius įstatymus, 
kurie neverčia darbdavio 
atlyginti sužeistamjam arba 
užmuštojo šeimynai bei gi
minėms? Rusijoj ir pana
šiose, pusiau barbariškose 
šalyse visgi yra Įstatymai, 
kurie verčia darbdavį atsa- 
kyt už darbininko sveika- tini baronesos 
tą ir gyvastį, jei jį nelaime 
paitko prie darbo.

Tiesa, nelaiminguose at
sitikimuose ir čia gali skųsti 
darbdavį, bet nuosprendis 
priklausys nuo teisėjo ma
lonės, kuris irgi tankiausiai 
yra geležinkelio arba dirb
tuvės savininku. Prisie
kusieji teisėjai da turi pir
ma išklausvt ir išnešt nuta- 
rimą, kas kaltas, ar darb- 
davis, ar darbininkas, o tik 
tuomet teisėjas paskiria at
lyginimą, jei darbininkas 
pasirodo nenorėjusiu nu- 

; kentėt. O kas to nežino, 
jog teismams vest reikalin- 

1 gi pinigai, kurių pas nuken- 
tėjusį beveik niekad nėra ?
Vienok galų gale ir Suvie- 

įnytų Valstijų kongresas 
priverstas buvo 1910 metų 
pavasarij išrinkti tam tik
rą komisiją, kuriai pavesta 
išdirbt sumanymą, kokia 
atsakomybė turi būt darb
davio, jei geležinkelio dar
bininkas susižeis arba už
simuš laike darbo, 

į Dabar komisija jau turi 
sufabrikavus sumanymą, 
kuris per prezidentą liko 

j paduotas kongresui ant ap- 
I svartymo. Sumanyme
skamba, kad kiekvienas ge
ležinkelio darbininkas, nu- 
kentėjusis nelaimę, laike 
darbo, turi gaut 
skyrtą atlygininmą 
sai neturi būt paisoma, ar 

kaltas nelaimėje ar 
Išėmimai daromi 

tada, jei darbinin-
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pa- 
ir vi-

• • Jis 
ne. 
tik 
kas buvo girtas arba susi
žeidė bei nusižudė, norėda
mas papildyt saužudystę.

Suprantama, pastarasis 
punktas vėl gi duos progą 
darbdaviams netoli kiev- 
viename atsitikime daro- 
dyt, jog darbininkas norė
jo nusižudyt arba kad jis 
buvo girtas.

Bet atsiminkite, kad tik 
apie geležinkelių darbinin
kus da tebesvarstoma, o vi
si kiti paliekama be atidos.

Be to, aš visai nematau 
gerovės darbininkų klesai, 
jei Amerikos kapitalistai 
virš minėtą sumanymą pa
darys Įstatymu. Jei jiems 
prisieis atlygint už nelai
mes, jie pabrangus savo ta- 
vorą, kad ir trukiais važinė
jimą, ir reikalingas sumas 
sumokės kiti darbininkai, o 
ne kapitalistai. Visai kas 
kita butų, jei kongresas sy
kiu išleistų nurodymus, ku
rie verstų kapitalistus ne-

i

Tai ne išmislas, ne anek
dotas, bet grynas faktas, 

i kurį peterburgiečiai labai 
gerai žino.

Tas atsitiko prie caro 
Aleksandro III.

Dabartinis valstybės ta
rybos narys Durnovo tuo
met buvo policijos depart- 
mento direktorium. Šis 
vyras uoliai amuravo su ba- 
ronesa Ikskiul — baronesa 
ir dabar tebėra gyva. Bet 
Durnovo turėjo didelį kon
kurentą; apie tą pačią ba- 
ronesą ir tuom pačiu laiku 
sukėsi Ispanijos pasiunti
nys Peterburge. Durnovo 
žinojo, kad jiedu susirašinė
ja, kad pas pasiuntinį yra 
baronesos laiškai. Tie laiš
kai ir nedavė policijos vyrui 
ramybės: juk iš jų visas pa
slaptis galima sužinoti. 
Durnovo pasišaukė pas sa
ve du sumanius policijos vy
rukus ir pasakė:

— Pas Ispanijos pasiun- 
laiškai, 
prista-jus man turite juos 

tvti, būtinai!
• Vieną rytą Ispanijos pa

siuntinys, Įėjęs savo kabi
netan, pamatė, kad jo ra
šomojo stalo stalčiai išlau
žyti ir nė vieno baronesos 

visi išvogti!laiško
Veikiai buvo sužinota ke- 

no šis darbelis.
Apie vagystę dagirdo ir 

pats caras Aleksandras 
III. — Neapsakomai Įtūžęs, 
apie Durnovo,jis parašė šio
kią rezoliuciją: ”Šią kiaulę 
Į 24 valandas prašalint iš 
vietos!”
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II.
Tas atsitiko pabaigoj 

1911 m. P-lė Račiutė para
šė laišką ponui Pruselaičiui. 
Bet laiškas keistu budu ap- 
lenkė pati adresatą, o pa
kliuvo Į rankas p. Mikolai- 
nio. Pastarasis gi laišką pa
suko savo geram bičiuliui 
p. „Tėvynės” redaktoriui — 
Račkauskui.

Klausimas — kokiu budu 
laiškas galėjo pakliūti Į 
svetimas, o ne adresato 
rankas? Ant adreso aiš
kiai užrašyta: Pruselaitis. 
„Tėvynės” redaktorius p. 
Račkauskas ir p. Mikolainis 
juk skaityti,turbut, moka— 
reikia tikėtis, kad moka! 
Bet rasi, per apsirikimą, ne- 
tyčioms laiškas tapo atplėš
tas? Jei panašiai butų at
itikę, p. p. Mikolainis su 
Račkausku butų labai atsi
prašę ir grąžinę laišką kam 
jis priguli, bet jie po New 
Yorką ir Brooklyną girėsi:

— Musų rankose Račiu- 
tės laiškas!

Tiesa, dabar p. Račkaus
kas, apsimetęs kūdikio ne
kaltybe, purtosi.

— Aš šventai, aš nieko 
nežinau! Man Mikolainis 
tik laiško kopiją prisiuntė... 
Aš nieko nežinau, mano, re
daktoriaus, žodžiui turite 
tikėti.

Žodžiu, musų tautiški 
veikėjai pradėjo vogti 
svetimus laiškus!

Ten vogė laiškus — Dur
novo, čia vagia — politikie
riai.

Pirmasis — policijos de- 
partmento direktorius, an- 
' ’ “ i — visuomenės vei-trieji gi 
kėjai.

Bet koks šiame dalyke 
skirtumas tarp Rusijos po- 
licisto ir musų redaktoriaus 
su visuomenės veikėjų?

Pirmasis gavo vardą — ja trukdo jį darbe, ir trum
pina jo amžį. Bet juk ne tas 
yra visuomenės tikru veikė
ju, kuris viską už dyką daro. 

{Mokytojai, rašėjai yra vi- 
j suomenės svarbiausi veikė
jai, o jie gauna atlyginimą 
didesnį, negu paprasti dar
bininkai. Argi tas bus dide
snis veikėjas, kuris dirbs už 
dyką, arba netoli už dyką, 
ar tas, kuris mokės išrei- 
kalaut už savo triūsą atsa
kantį atlyginimą? Jei kal
bėtojas ima kelis dolerius už 
sugaištį ir vargą, tai da ne
reiškia, kad liko nupirktas 
ir jo veikimas.

Kalbėtojai skelbia, kad 
darbininkai nesiduotų save 
išnaudot, o patįs save davė 
iki šiol net perdaug išnau
dot. A. Antonov.

kiaulė! Antrieji gi kokio 
vardo užsipelno už tokį pat 
darbą? Rasi, pats skaityto
jas atsakys?

P. Butėnas.

į Pabrango kalbėtojai.
Tūli Bostone ir, kaip gir

dėt, Chicagoj gyvenantieji 
kalbėtojai pradėjo reika- 

' laut atlyginimo už savo 
kalbas.

Nežnau, kaip chicagie- i 
čiai, o bostoniečiai neina už 
dyką kalbėt ne tik todėl, kad 

1 už kiekvieną darbą turi būt 
apmokama, o yra kur-kas 
svarbesnės priežastįs. Vie
na jų ir, turbut, didžiausia 
yra ta, kad organizacijos ė- 

1 mė perdaug išnaudot kalbė
tojus : užkviečia jų po 5, 6 ir 
gaišina jų brangų laiką. Mat, 
organizacijoms svarbu pasi- 
garsint, kad užkvietė pusę 
tuzino kalbėtojų. Kalbėto
jai gi turi sėdėt salėj po kė
lės valandas ir laukt, kada 
išeis proga kuriam kalbėt. 
Matyt, kvietėjai nežino lai
ko brangumo, kad taip len
gvai jį eikvoja jas kitus.

Da blogiau, kad kvietėjai 
pradėjo net slėpt, kiek kal
bėtoji! ir kuriuos jie kviečia. 
Nors temų yra daug, vienok 
kiekvienas kalbėtojas prisi
rengia ant pakvietimo tik 
vieną, kuri tinka bėgančiam 
laikui. Ir pasitaiko, kad ko
kie trįs, keturi kalbėtoj’ai 
buvo pasiryžę kalbėt ant vie
nos temos. Jei kalbėtojai ne- 
ausivažiuoja iš pradžios ir 
ir negirdi, kas pirma buvo 
kalbėta, tad sekantis, naujai 
pribuvusis kalbėtojas tan
kiai atkartoja, kas jau buvo 
kito kalbėta, kas erzina pu
bliką ir žemina kalbos vertę. 

Mus organizacijos tiesiok 
konkurenciją varo viena su 
kita, kuri tik gali didesnį 
kalbėtojų skaitlių užkviest. 
Žinoma, nesunku parašyt 
laišką, kad atvažiuok kal
bėt. Ir taip parašoma ke
liems, o paskui net. už 
kelionę nėra galima
atlygint, nes • perdide-
lis skaitlius. Turbut, kvie
tėjų manoma, kad kalbėto
jai išalkę kalbėt. Už- 

i mirštama, kad tie žmonės 
neatsisako tik todėl, kad no
ri padėt veikt veikiantiems, 
nori varyt pirmyn kultūros 
darbą — ir tik todėl aukau
ja savo laiką ir pajiegas.

Kada kalbėtojas prasėdi 
kelias valandas salėj, kada 
jis pavargsta, tuomet išny
ksta tas ūpas, ta energija, 
kuri reikalinga yra retori
koj.

Kad užbėgt kelią tokiam 
kalbėtojų išnaudojimui, pra
dėta reikalaut atlyginimo už 
sugaištį. Tas atlyginimas ir 
verčia . kvietėjus nekviest 
tuzino kalbėtojų, o aprube- 
žiuotą skaitlių.

Suprantama, nėra stokos 
tokių kalbėtojų, kurie patįs 
gatavi primokėt, kad tik 
jiems leista butų kalbėt, nes 
jie neturi kur dėt laiko ir jie 
neatranda žmonių, kuriems 
galėtų išreikšt savo mintis. 
Jeigu tokie kalbėtojai užga
nėdina publiką ir užsitar
nauja kalbėtojų vardo, 
juos kviečia. Bet tankiausia 
tokį kalbėtoją, kuris moka 
užinteresuot publiką, laiko 
pabaigai, kad neišeitų pub
lika, girdėdama jos neuži
mančias kalbas, o šiaip iš
stato kokį tuziną kalbėtojų, 
kad pagarsint, jog daug 
kalbėtojų buvo.

Iš kitos pusės, jeigu imti 
piniginį klausimą, tai visgi 
kalbėtojai turi tiesą reika
laut atlyginimo už savo triū
są, ne tik kelionės lėšas. Juk 
iš kelionės lėšų kalbėtojas 
nepralobs, tik daugiau pa
vargs bevažiuodamas. Jo 
išeikvota prakalbose energi-

i i

lai
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Auką rinkėjams.
Malonu, kad lietuviai taip 

gausiai aukauja Lav/ren- 
ce’o streikieriams, bet ne
smagu ,kad aukų siuntėjai 
arba rinkėjai garsina tuos 
pačius aukautojų vardus 
keliuose laikraščiuose. Juk 
visuomenei svarbu matyt 
ne ypatų vardus, o aukų 
skaitlių. Ji kur kas links
miau priimtų pagarsini
mą, kad tiek ir tiek aukų li
ko sudėta, o ne matyt kelias 
laikraščio skiltis, užimtas 
vardais. Vardai garsina
mi tik todėl, kad patįs au
kautojai matytų, jog jų 
duotos aukos liko priimtos. 
Vien tik patiems aukauto
jams svarbu matyti savo 
pravardę. Bet tūli aukų 
rinkėjai, ypač iš Brooklyn’o

Detroit’o pasiunčia au
kautojų vardus net į kelis 
laikraščius. Šią sąvaitę 
męs turėjome išmest apie 
tris skiltis jau sustatytų 
vardų, nes pamatėm juos 
kituose laikraščiuose.

Matyt, tūli aukų rinkė
jai arba siuntėjai turi per
daug laiko ir neatranda 
nieko naudingesnio veikti, 
kaip perrašinėti aukautojų 

j vardus ir siuntinėt Į kelis 
laikraščius. Jie netik save 
gaišina, o ir redaktoriams 

. ir spaustuvėms užduoda 
bereiklingą darbą.

Męs nepriešingi, kuriame 
Ijaikraštij aukos bus pagar
sintos, bet iš kalno jau mel- 

į džiame nesiųst mums tų 
vardų, kurie yra siunčiami 
ir įkitą likraštį.

"Keleivio” r^d. ir adm.
I

Ar jus žinot kad==
Iškasimas Panamos kana

lo Su vieny tom Valstijom 
lėšuos $50,000,000.

Drukuojamas mašinėles 
šiandien vartoja šimtas įvai
riu kalbų; bet chinai jų ne
turi.

Chinai yra didžiausia tau
ta pasaulije.

Francuzų orlaivininkas 
M. Dencan nusileido visų 
šventų dienoj ant užrakintų 
kapinių ir papuošęs savo 
brolio kapą vėl nulėkė. Ka
pinių sargas, radęs gėles, 
negalėjo suprasti, kaip jos 
ten atėjo ir pranešė kunigui 
Dumontui. Kunigas apskel
bė, buk dūšių dienoj ant ka
pinių pasirodė stebuklas.

Pirmutinis universitetas 
buvo Įsteigtas Aleksandri
jos mieste, Egipte, apie 300 
metų prieš Kristų. Aleksan
drija tuomet buvo centru 
pasaulio kultūros. Tenai 
buvo uždėtas pamatas moks
lui, su kuriuo paskui krikš
čionių dvasiškija vedė tokią 
atkaklę kovą.

Londone yra 12,000 poli- 
cistų.
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Lawrence’o Streikieriams
RACINE, WIS.

Tadeus Beleckis sumanė parinkti 
aukų Lawrence’o streikieriams. Au
kavo šios ypatos: T. Beleckis, K. 
Norvaišas, J. Norvaišas, F. Vaitiekū
nas, J.- Margevičia, P. Rakštis ir J. 
Grigas po $1.00; J. Rugis, L. Jesins- 
Tdš^W. Mikulskas, J. Sinkevičia, A. 
Matonis ir M. Bubelis po 50 c.; A. 
Kumpis, M. Ledudenskis, F. Paleliu- 
nas, F. Kubilius, A. Juška, A Ogins
kis, M. Stalmokas, K. Stalmokas, K. 
Juknevičia, K. Zuba, J. Zikas, P. Nar
vilas ir B. Beleckienė po 25 c.; viso 
$13.25.

Aukos priimtos ir pasiųstos strei
kierių komitetui. Red.

MT. CARMEL, PA.
L. S. S. 10-tos kuopos 3-čią d. ko

vo per prakalbas suaukauta $5.65. Au
kavo šios ypatos: A. Ambroziejus ir 
S. Derenčius po 50c.; A. Navickas, J. 
Norvilaitis, J. Bukšnis, B. Dekevi- 
Čius, P. Gilius, J. Sakoskis, J. Kaza- 
kevičia, J. Saukaitis, J. Balkauskas, 
A. Aktova, P. Balčiūnas, J. Subačius, 
M. Mikolaitis, T. Vasekauskas, 
M. Dekevičius, P. Milčius, J. B. Smel- 
storius
Burauckas, P. Gustaitis — po 
Kurie aukavo mažiaus 10 centų 
vardai netilps.

Aukos gautos ”Kel.” redakcijoj 
perduotos strekierių komitetui.

kiu $8.40. Aukavo šios ypatos: J. 
M. Jesulevičius 50; A. Leonas, J. čiu- 
dinis, J. Vitkauskas, P. Slavickas, 
■J-. Kaminskas ir P. Zuikis po 25c.; A 
Mieldažis ir P. Kirtiklis po 15 c.; P. 
Lukošiūnas, A. Pečiukaitis, J. Jonai
tis, J. Kriauza, J. Starinskas, K. Sa
vukynas, A. Marazas, M. Kaminskas, 
J. Brūzga, R. Riauba ir M. Brazukas 
po — 10 centų; 3 dieną kovo 
susirinkime 15-tos kuopos L. S. S. 
paskyrė iš kuopos iždo $5.00; draugai 
sumetė $1.40; sykiu $6.40; viso labo 
$14.80; krasos lėšų 12c.; liko $14.68.

J. M. Jesulevičius.
Pinigai gauti ”Kel.” red. ir pasiųsti 

Lawrence’ą. Red.i
DETROIT, MICH.

Aukos surinktos per prakalbas 15 
kp. L. S. S. Aukavo šios ypatos: S. 
Urbant, S. Shnobis ir A. Matijošaitis 
po $1.00; F. Šiugžda 50c.; J. Vasaitis, 
Karalius, J. Trimirka, A. Varnas, M. 
Padoriunas, V. Milius, V. Danisevičia,
J. Putrius, M. Vanauskas, J. Gailiunas
K. Baltakis, A. Mažeika, S. Borąniks, 
F. Gražys, M. Mockus ir Martinaitis 
po 25c.; smulkių aukų 80c.; viso $8.30.

Aukas priėmė ”Kel.” red. ir perda
vė streikierių komitetui.

po 5c.; viso $11.95. 
Aukas

V. Kelmelis 
priėmė A. Ramanauskas.

DETROIT, MICH.
sudėtos Lietuvių Piliečių 
Aukautojų vardai: A. Put-

Aukos 
Kliubo. 
rius, P. Ulinskas, P. Givis ir J. Ban
dža po $1.00; J. Aranaučkas, A. Ku
ras, J. Ganipraučkas — po 50c.; J. 
Rastauckas, V. Didžiūnas, J. Buzinc- 
kas, J. Naujokas, J. Varnetckis, K. 
Stankus, L. Maknavičia, J. Cirvins- 
kas, P. Dūdas, V. Paškauskas, lietuvis 
tautietis — po 25c.; viso $8.25.

Aukos pasiųstos ant A. Rama
nausko vardo.

Bakanauskas, J. Jurelionis, 
Paplauskiutė — visi po 50 centų. 
Kriukanis, J. Norkūnas, A. Biek- 
M. Barišauskiutė, A. Peciukonis, 
Pečiukonis, A. Peciukoniutė, S.

— po 25 c.; J. Ancelauskas, J. 
10 c.

tų

ir

NEW HAVEN, CONN.
Vietinis Lietuvių Kliubas prisiun

čia per draugą J. Vaitkevičių $25.00 
Lawrence’o streikieriams.

Pinigai priimti ir perduoti 
kierių komitetui. Red.

DETROIT, MICH.
Prisiunčiu $7.70, kurie liko surink

ti 24 vas. per socijalistų diskusijas 
Aukavo šios ypatos: J. Jokubenas ir 
K. Laima po $1.00; M. Jesiukenas, J. 
Vasaitis, K. Gumauckas, F. Šiugžda 
J. Martinkevičia po 50c.; K. Antanai
tis, F. Skripkevičia, A. Mažeika, A. 
Varnas, J. šilaika, J. Marauckas, J. 
Gailiunas, A. Stanislovaitis ir M. Moc
kus — visi po 25c.; vi

J. Martinkevičia.
strei-

G RE AT NECK, N. Y.
Draugystė šv. Franciškaus aukau

ja $20.00 Lawrence’o streikierių pa
rėmimui ir meldžia, kad ”Kel.” redak
cija juos perduotų į vietą.

K. Lipskis.
Pinigai jau perduoti. Red.

ST. CHARLES, ILL.
Aukavo šios ypatos: D. Kilkus, P. 

Greiviškis ir B. Greiviškis — visi po 
$1.00; P. Glemža, A. Glemža, J. Bal
za, Jonas Balza ir E. Greivienė po 
50c; V. Greiviškiutė 25c.; viso $5.75.

V. Greiviškis.
pa-Pinigus priėmė ”Kel.” red. 

siuntė į Lawrence’ą.
ir

Pajieškau Vinco Kaptusausko, Kau
no gub., Skersnemunės par.

A. Vai norius,
2220 Tustin st., Pittsburg, Pa.

atsisaukt arba kas apie juos žinote 
meldžiu pranešti šiuo adresu: 

K. Keršulis.
139 W. Walnut st., St. Charles, III.

PITTSTON, PA.
Pittstono socijalistai padarė pra

džią aukų rinkime. Per prakalbas 
aną sykį buvo surinkta nemažai, o be 
to eina per stubas socijalistų išrink
ti 6 vyrai, kurie gausiai gauna aukų 
streikieriams.

3 kovo per Sim. Daukanto draugys
tės susrinkimą, socijalistų delegatas 
paprašė, kad draugystė paskirtų kiek 
nors iš iždo. Nariai sutiko duoti 
$20.00. Smulkių aufcų surinkta$3.20. 
Aukavo šios ypatos: V. Laurinaitis 
$1.00; J. Bagušauskas ir V. Radvila 
po 50c; S. Navarauckas, B. Skilan- 
džunas, P. černevičius ir A. Pilkio- 
nis — po 25c.; smulkiais sumesta 20c.; 
viso $23.20. P.Šlekaitis.

Pinigai jau gauti ir pasiųsti į Law- 
rence’ą. Red .

AMBRIDGE, PA.
Keletas socijalistų susirinko 

draugą J Briedį ir nutarė paaukauti 
kiek nors Lawrence’o streikieriams. 
Be to, likos išrinkti kolektoriai, kurie 
ėjo per stubas, rinkdami aukas. Auka
vo šios ypatos: J. Gramba $2.00;J. 
Zubris, S. Vitkauskas, J. Briedis, B. 
Gramba, P. Misiūnas, J. J. Lekeraus- 
kis, M. Ordonas — po $1.00; S. Daka- 
nas, F. Dakanas, J. Radinskis, K. Ge
gužis R. Šimėnas, A. Gramba — po 
50c.; M. Miginis, A. Padimauskas — 
po 25c.; A. Balienė, J. Kinderis, M. 
Varsavičius — po 50c; viso $14.00; už 
pačtą 10c.; liko $13.90. Pinigai pasiųs
ti ”Kel.” redakcijai. Jul. Gramba.

pas

GARDNER, MASS.
Aukautojų vardai: Dr-stė šv. Pet

ro ir Povylo ir Dr-stė Liet. Sūnų po 
$10.00; J. Kučinskas ir D. J. Klinga 
po $1.00; J. Jokubonis, J. Karsokas, 
K. J. Ambutas, J. Bagdonas,J. Ge
nys, J. Petrauskas, J. Baltušnikiutė, 
F. R. Dobužinskas, St. Kunca, V. Na- 
livaika, J. Jeknevičius, J. Finevičius, 
J. Rasimavičius, J. Sargutas, J. Ru- 
kauskas, J. Bručias, A. Žilis, J. Ivo- 
naitis, V. Dalykas, J. Jezukevičius, 
J. Totoris, A. Puida, M. Stankaitis, J. 
Gronskis, M. Gavėnas, P. Krikščius, 
J. Jonionis, J. Kulišauskas, J. Ivoni- 

, tis, A. Bekešius, G. Tuginas, A. Bal
sevičius, M. Jokubėnas, A. Baltušni- 
kas, F. Jelouzis, P. Naušes, J. Rim- 

Į kus, P. Juška, M. Petrauskas^ K. Ba- ■ 
rauskas, P. Godonis, K. Aišmonas, 

’ F. Kulvetis, V. Vendzulis, P. čeka- 
tauskas, M. Šimovičius, P. Bruzgu
lis, Juoz. Tauteris, Ad. Punis, J. Žu
kauskas — visi po 50c.; M. Kveda
rą vičius 40c.; J. Varekojis 53 c.; P. 
Korjonas, J. Klibas, ir K. Nagi- 
nevičius po 35c.; A. Parsimkaus- 
kas 30c.; A. Ladvičia, A. Vin- 
grys, D. Dziukas, P. Karosas, J. Sa- 
mulionis, Jurg. Ivonaitis, J. Tručins- 
kas, J. šatrauskas, K. Adomonis, P.

' Vaicevičienė, K. Karnauskas, J. Bart
kus, J. Velečka, J. Mockus, J. Dru- 
žinskas, M. Družinskiutė, F. Balčiū
nas, J. Alekna, J. Likas, K. šinku- 

. nas, A. Miškinis, J. Naudžiūnas, J. 
i Šimėnas, J. Naudžiūnas, A. Nalivai- 
ka, J. Kuleckas, A. čalkis, S. Liau- 
dauskas, A. Rutkauskas, A. Dovidai- 
tis, V. Kasparaitis, V. Mikošionis, B. 
Šerkšnas, J. Sargutis, 
kas, M. Gasiliauskas, V.

j P. Pažėras, J. Dainelis,
čius, A. Adomaitienė, J. Dagelis, M. 
Baranauskienė, J. Podžiunas, V. Lin
kevičius, A. Tamkevičia, A. Kvet- 
kauskas, J. P. Carey, 
Setunaskas, P. Podžiunas,
Vėjalis, J. Palšis, K. Adomavičia, J. 

I V. Margaitis, M. Stakėnas, J. Stru- 
žas, Ad. Šlekys, P. Majauskas, P. A- 
bazorius, J. Ambrazas, J. Gedrai- 
tis, V. Andickas, Liaudauskas, J. če- 
katauskas, J. Urbonas, J. Deveikis, J. 
Mileris, J. Rasimavičius, J. Rapule- 
vičius, J. Petraitis, A. Petraitis, A. 
Petrikis, P. Talkšnys, P. Žilinskas, 
A. Mickevičius, J. Valanta, P. čer- 

i niauskas, J. Tauteris, S. Mačionis, S. 
Kulbis, J. Kulbis, A. Punytė, K. An
tanavičius, F. Daukantas, K. šlėge- 
ris, P. Baltušnikas, J. Kaušpadas, J. 
Balčikonis, B. Andickas, M. Marcin- 
ka, M. švilpoms, P. Matuzevičius, 
P. Šapranauskas, F. Vičius, J. Vait
kus, B. Jodelis, J. Laimikis, J. Vare
kojis, P. Višniauskas, M. Višniaus- 

' kas, A.. Baltušnikas, Jur. Ivanovas, 
i B. Tabolkevičius, A. Pežis, A. Vaitie- 
, kus, S. Kulbis, J. Mockus, A. Bakevi- 
čius, A. Mickunas, A. Bankauskas, 
V. Lučka, J. Budriunas, J. Juodakis, 
— visi po 25 c.; J. Vaitkus, V. Nou- 
šer, K. Balčikonis, P. Dogdis, L. Kle- 
vickas — visi po 20c.; J. Liaudaus
kas, J. Kašėnas, J. Edrikis, K. Ter- 
minskas, A. Bernadišius, D. šaknis, 
J. Kazinskas, M. Vaitiekus, A. šešto
kas — visi po 15c.; M. Sadauskas, J. 
Matuškevičius, D. Bučius, J. Šapra
nauskas, Ig. Žančik, I. Taškevičius, 
A. Karpovičius, J. Andickas, J. Jo
nelis, Juoz. Laimikis, J. Vailiulis ir 
A. Dagis po 10 c.; V. Petrik 14c.; J. 
Kulišauskas, V. Makulis, A. šylerie- 
nė, F. Jodaitis — po 10 c.; K. Valen
tinavičius ir P. Miškinienė po 5c.; vi
so $82.52. D. Klinga.

Aukos pasiųstos tiesiai streikie
rių komitetui.

J. Laurenči- 
Badeskas, J.
J. Dapkevi-

Į

J. 
J.

Pajieškau draugų M. Dimšos, A. 
Aglino ir Vinco Mikuličiaus, Suv. gub. 
Kvetiško gm., Kelminės kaimo.

P. Marcinkevicz,
725 Metropolitan avė., Brooklyn, N.Y.

Jur- 
Pa- 
Lu-

V. Vilkiu- 
V.

J.
M.

R. Kaziu- 
J. Balčius,

kas, D. Čras, M. Stravinskas, R. Ma- 
karavičia, J. Belskis, F. Puidokas, J. 
Versiackas, S. Uzdavinis, M. Lion- 
dinskas, W. Choise, P. Valiukevičia, 
B. 
V. 
A.
ša,
A.
Gudonis, S. Andriuškevičia, J. Keire- 
vičia, P. Jenčiauskas, J. Kandratavi- 
čia, V. Jancevskas, A. Blažiutė, J. 
Subičanka, S. Jančevska, J. Valiuke
vičia, E. čenkiutė, J. Valiukevičia, V. 
Rodulskis, P. Rodulskienė, 
šius, J. Jurgelevičia, 
gelevičia, J. Aldovičia, 
liackas, K. Pauliukonis, 
kauskas, M. Graziukevičia, 
loniutė, J. Stravinskas,
Baranauskienė, D. Aliukonis, B. Ta- 
mulevičia, S. Jankauskas, K. Kaz
lauskas, A. Paltanavičia, M. Saule- 
nas, P. Stravinskas, A. Slouta, V. 
Valiukevičia, M. Barišauskas, V. Ba
kanauskas, L. Mahone, J. Dabrovols- 
kas, D. česnulevičia, A. Buja, A. A- 
leksionis, M. Pauliekas, V. Kevliečius, 
A. Kazlauskas, S. Jaskelevičia, M. 
Meškinis, J. Naujalis, K. Rinka, A. 
Šluota, F. Zuravlia, A. Martinkus, V. 
Saulenas, F. Salkevičia, P. Piackus, 
F. Bakanauskas, L. Bakanauskas, 
M. Kaziukonis, D. Ramanauskas, J. 
Barišauskkas, S. Žilinskas, M. Ki
birkštis, J. Politika, A. Guzauskas, 
S. Pirog, J. Kiaršis, B. Rizvanovičia,
J. Regan, J. Uždavinis, K. Abroma- 
vičia, M. Butkevičia, K. Nedzinskas,

į M. Marijn, W. Ričko, F. Kato, J.
Dymskis, K. Peciukoniutė, A. Kazlau- 
skiutė, A. Arlauskiutė, K. Žameicis,
K. Primas, J. Davičenka, E. Valiuke
vičiūtė, Z. Biekšiutė, J. Salkevičius, 
J. Truska, V. Bingelis, J. Aidukonis, 
M. Meškinis, A. Karpičius, J. Jurkū
nas, J. Valiukevičius ir A. Kazlaus- 
kiutė po 25c.j J. Egoto 18c.; A. Ver- 
bickienė 15c.; F. Tebi 14c.; A. Mi
zinenka, A. Vilkišienė, M. Raugiale, 
A. Kazokas, A. Sekis, Pauliukonienė, 
A.
J. Keras, 
Baltuškoms, 
Jurgelevičius, 
Bruzgelevičiutė, P. Vencius, F. Vie
nutis, A. Raugeliutė, P. Paplauskie
nė — visi po 10c.; M. Gudaitis 8c.; 
M. Blotnier, A. Pitersonas ir J. Ra- 
dulskas po 20c.

Majauskas,
M.

M.

M. Dagesounas,
Kaškevičia, 

Valiukevičiūtė, 
P. Rimkevičia,

J. 
J. 
E.

Pajieškau Motėjų Daniuną, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Ramigalės par., 
Pazarejų sodžiaus. Turiu svarbų rei
kalą; meldžiu patį arba kas kitas jį 
žino meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Antanas Bartkus, 
1217 Jeferson st., Springfield, III.

Pajieškau brolio Antano Budrikevi- 
čiaus, Suvalkų gub., Senapilės pav., 
Klebiškio gmino, Giniunų kaimo, apie 
11 metų Amerikoj, turiu dėl tavęs 
pranešti svarbų dalyką. Meldžiu at
sišaukti ant šio adreso:

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

Paješkau brolio Prano Paltaroko, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., kaimo 
Giluičių. Trįs metai atgal jis gyveno 
Shaft, Pa. Turiu svarbų reikalą.

Meldžiu atsisaukt arba kas apie jį 
žinote meldžiu pranešti

A. Paltarokas,
Tacoma, Wash.P. O.

Pajieškau J. Franckiavičiaus, pir
ma gyveno Chester, Pa., paskui apie 
Chicago, III., dabar nežinau kur ran
dasi; jis pats ar kas kitas teiksis at- 
sišaukt ant šio adreso:

Vincas Bobialis,
813 E. 8-th st., Chester, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės; gali būti gyvanašlė, tik do
ra ir nejaunesnė kaip 30 metų, nese- 
nesnė kaip 35. Aš turiu 35 metus.

Tikėjimo neskiriu, tiktai turi būti 
laisva nuo visokių prietarų ir mylinti 
mokslą.

J. Žemaitis,
17 E. Broadway, New York, City.

I

Pajieškau draugų Juozo Dovidai- 
čio, Baltgudžių kąimo, Kazimiero De- 
miko, Maleiskės kaimo, Samalevičios 
Felekso, Budos kaimo, — visi Tamoz- 
budžio gminos, Suv. gub.; turiu svar* 
bų reikalą.

Jonas Kazlauskas,
56 Jersey st., Ansonia, Conn.

Pajieškau pusbrolio Aleksandro Ba- 
ciulio; pirmiau jis gyveno Grand 
Works, III. 1909 metais jis prapuolė; 
meldžiu, kas jį žinote, pranešti man 
šiuo antrašu:

T. G. Dwelis,
1412 So. 49-th Avė., Cicero ,111.

Pajieškau Boleslavo Kuzmicko ir 
Petro Kuprinavičiaus, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Ezno volast., Verbliškių 
kaimo.

J. Navickas,
P. O. Box 75, Dorrisville, III.

Pajieška dėdės Antano Kalvelio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės par., 
žilių sodos; apie 15 metų kaip Ameri
koj; meldžiu paties atsišaukti arba 
kas apie jį žino pranešti šiuo adresu: 

J. Smilgis,
Main st., Cambridge, Mass.719

HARVEY, ILL.
Męs lietuvių ir rusų socijalistų kuo

pa prisiunčiam aukas Lawrence’o 
strekieriams, kurias teiksitės perduo
ti streikierių komitetui. Aukavo šios 
ypatos: S. Venckus $1.00; K. Roze-
nas, A. Skirmontas, V. Buitkus — po 
50c.; T. Lubis, P. Milašius, J. Bačku- 
lis, A. Budvidis, S. Jurevičia, K. 
Streukas, — po 25 c.; K. Augustina- 

'vičia 20c.;'J. Bernotas 15c.; S. Rac- 
kauckas, A. Tilas, J. Maskauskas — 
po 10c.; viso $4.65.
Aukų rink. S. Venckus ir K. Rozenas.
Pinigai priimti ir perduoti. Red.

/ -----------------------
CHICAGO, ILL.

Draugas K. Jaukaitis prisiuntė 
$40.75 į ”Kel.” redakciją ir liepė 
perduoti streikieriams. Aukavo: Chi
cagos draugystė "Liuosybė” iš savo 
iždo paskyrė $20.00; L. Kasper $2.00; 
K. Jaukaitis, E. šliažiutė, P. Gers- 
kis, V. Damijonaitis, M. Damijonai
tis, P. Galumbickas,J. Dausa, S. Bal- 
zeris, B. Sakolevicz, J. Paulauskas, J. 
Keturakis, S. Dausa, A. Kuzas ir A. 
Kigiutė — visi po $1.00; J. šliažas, 
K. Ramašauskas, S. Drigotas, D. Ne- 
munis, K. Kuršinskas, B. Bubelis ir 
K. šimkaitis po 50c.; V. Miltakis, P. 
Petryla, F. Končius, P. Venskus ir A. 
Piaulokas po 25c.

Aukos gautos ir jau perduotos.

WALLINGFORD, CONN.
Per pasidarbavimą D. Kasmaucko 

tapo surinkta $7.70. Aukavo šios y- 
patos: A. Petrauskas $1.10; K. Ste- 
pulevičia 50c.; J. V. Stalioraitis ir F. 
Striuvas po 30c.; J. šarkauskas, A. 
Žilinskas, Tačialis, V. Yokymas, C. 
Dosinas, S. Bakanas, A. Keršis, K. 
Stankus, M. Šatas — po 25c.; J. Iva
nauskas 35c.; A. Krasnitskas, J. Kras- 
nitskas, J. Bakanas, J. Sabaliauskas, 
J. Remenčius, A. Klišys — po 20 c.; 
S. Vinkšnaitis, V. Kalvelis, K. Šatas, 
N. Bakanienė, A. Karpovičia, P. Gi- 
—’itienė, V. Daugirčiutė, O Jštepu- 
liavičaitė, K. Ivanauskas, A. Iva- 
-”iuskienė, S. Vaškelis. P. Chelh, E. 
"e^sak, L. Di-Saubre, C. Wendt, R.

S. Dvozd — visi po 10c.; viso 
$7.70. J. V. Stalioraitis.

Pinigus sravo ”Kel.” red. ir pasiun
tė streikieriams.

Draugas J. M. Pauplis iš Simsbury, 
Conn., prisiuntė $1.00 ir liepė perduot 
streikieriams, ką ”Kel.” red. ir pada
rė.

DETROIT, MICH.
Indusrial Workers of the World 

lietuviškas skyrius savo susirinkime 
surinko $10.80 ir tiesiai pasiuntė 
aukas į Lawrence’ą streikierių komi
tetui. Aukautojų vardai: J. Batai- 
tis ir J. Naujokas po $1.00; J. Nau
jokas, J. Garštaulas, V. Stankevičia, 
P. Balčiūnas, V. Paškauskąs, J. 
Laužauninkas, J. Aranauskas, F. Pe- 
travičia, J. Zaunis, J. Šileikas, A. Do- 
vidaitis, J. Raštauskas, J. Petraus
kas, T. Grunskis ir J. Gailiunas — 
po 50c.; K. Jarušiunas, J. Paškaus
kas, P. Barštis, J. Gailiunas 
J. Jakubynas —.visi po 25c.; 
Putrius ir K. Garpištas po 15 c.

A. Mitkus.

ir 
J.

LISBAN FALLS, ME.
Lawrence’o streikieriams aukavo 

šios ypatos: L. Sčupokas, P. Alesiu- 
nas ir A. Jonaitis po $1.00; F. Alesiu- 
nas, F. Šlapelis, B. Daunis, P. Bar- 
dauskis, J. Balis ir J. Petralis po 50c.; 
J. Ramanau 25c.; J. Juozupaitis ir J. 
Kraučiunas po 15c.; viso $6.55. Au
kos pasiųstos ”Kel.” red.

Sčupokas.
Pinigai priimti ir pasiųsti streikie

riams. Red.

MINERSVILLE, PA.
Per pasidarbavimą Minersvillės 

socijalistų tapo surinkta aukų Law- 
rence’o streikieriams. 2 d. kovo susi- 
sirinkime draugystės "Spindulys švie
sos” iš draugystės iždo paaukauta 
$5.00; susirinkusieji sumetė $3.40; sy-

TORRINGTON, CONN.
Vinco Kelmelio ir Juoz. Staniulio 

surinkta $11.95. Aukavo: Neprigul- 
mingas Liet. Kliubas $5.00; J. Sta- 
nulis ir V. Kelmelis po $1.00; V. Za- 
vetskas, M. Leimonas, F. Grigas, J. 
Tarasevičia, V. Mencevičius, J. Juo- 
zupaitis, L. Kupinkevičius, A. Lipin- 
skas ir A. Woskiavicz po 25 c.; W. 
Kelmelis, J. Renkis, Jočis — po 15c; 
P. Ramonas, A. Bieliauskas, J. Sei
lius, Ad. Mažeika, J. šakinskas, A. 
Radzevičius, J. Malunaitis, J. Grūs
tas, B. Juozapaitis, P. Petrauskas, A. 
Kemezis, Ig. Baltuškoms, L. Brains- 
kas, J. Simonaitis, A. Naviskas, M. 
Šakinskas, A. Lazauskas, P. šerakas, 
J. Baltčius, A. Peipulas, J. Buzins- 
kas ir M. česnas — po 10 c.; J. Gla- 
biukas, Koskaras, A Gurskas, V. Mar
tinas, K. Meiliauskas, ir J. Aleksinas

HAVERHILL, MASS.
1 d. vasario mėnesiniam savo su

sirinkime Šv. Kazimiero Kareivio 
Draug. nutarė paaukauti Lawrence’o 
streikieriams $25.00 ir išrinkta ko
lektoriai pasiųsti per stubas, išrink
ti šie draugai: S. Dzingelevičia, M. 
Andriuškevičia, ir M. Benkus. Ko
lektoriai surinko aukų $53.55. D. L. K. 
Gedemino Ukėsų Kliubas paaukavo 
$10.00; iš viso suaukauta $88.55, ku
rie ir tapo perduoti per kolektorius 
Lawrence’o streikieriams, jų vieša
me susirinkime 11 d. vasario. Per
duota $87.00; kelionės lėšos išimta 
$1.55.

Aukautojų vardai:
S. Bakar.auskas $2.00; S. Dzinge

levičia, P. Jankauskas, S. Benkus, J. 
Blažukonis, T. Baltulionis, K. Ven
cius, Ch. Basmat, K. Pucis, A. Ven
cius — visi po $1.00 M. Andriuškevi
čia, M. Benkus, Z. Gudukas, T. Kašė
ta, K. Mizinenka, J. Kazlauskas, P. 
Gardziulis, F. Masis, K. Bakanaus- 
kienė, A. Domont, ’J. Jurgeliavičia, 
J. Kazlauskas, V. Finienko, A. Kviat- 
kovsky, V. Poplauskas, J. Machnic-

Vardai aukautojų iš Easton, Pa. ir 
Phillipsburg, N. J.: A. Ličkunienė, 
A. Simutis, J. Katinas, ir L. F. Kaspa- 
vičius po 1.00; J. Jasaitis, Kriščiuniu- 
tė, K. Gitlal, L. Pocius, J. Pietrzak, 
J. Czocokovska, O. Czocokovska, G. 
Loipšis, B. S. Moris, A. Matonis^ J. E. 
Tamkevičius, F. Laurinaitis, K. Simu
tis, J. Garnis, M. Gudickis, L. Gudic- 
kis, A. Jankauskas ir T. Kasparavi
čius po 50c. ;P. Lukauskas, E. Mato- 
nienė, S. Matonis, P. Trainaitis, V. 
Smilgius, J. Jankauskas, M. Mieliaus- 
kas, A. G. Ūsas, M. Mieškauskienė, S. 
Mieškauskas, F. Ličkunas, F. Masile- 
vičia, M. Grušiutė, K. Naralaitė, S. P. 
Kulaitis,, J. Jankauskas, P. Jankaus
kas, S. Masiulevičienė, V. Masiulevi- 
čius, J. Pagrabas, J. Linka, F. Žu
kauskas, J. Zalecka, U. Pikauskis, 
M. Anskaitienė, A.Anckaitis, J. Masis,
A. Vituris, P. Ūsienė, A. Ūsas, M. Ru
činskaitė, P. Jurkus, J. B. Juškaitis, J. 
Kižauskas, N. Kižauskienė, C. Ki- 
žauskas, U. Nierienė, K. Unikackas, 
S. Rukšiavičius, S. Vilčinskas, K. Gra- 
bauckas, A. žvatka, A. J. Tulacka, J. 
Dimškovska, A. Skaudas, G. Gedvilą, 
W. Linka — visi po 25c.; E. Rugienė, 
P. Dargienė, W. šakiutė, J. Stankus ir 
J. Krikščiūnas po 20c.; S. Kubilienė, 
M. Linčius, P. Kviadis, M. Rubliaus- 
kas, S. Jančiauskas, V. Stankienė, F. 
'Gustis, B. Jurkus, A. Macis, V. Da
nelius, E. Bužinskaitė, R. Zubrickienė, 
F. Klumbis, L. Tilvikas, V. Stankus, 
M. Kazlauckas, J. Jankauskas ir K. 
šeštokas po 15 c.; A. Cvirka, E. Cvir- 
kienė, S. Jaknevičienė, V. Gaidviia, J. 
Bruzinskis, A. Bružinskienė, A. Zu- 
kauskiutė, V. Subaičiutė, V. Stankiu- 
tė, A. Biliowski, A. Tulacka, S. Mi- 
lowski, T. Slogiems, F. Budis, A. Da
nelis, J. Jonieka, J. Rudis, F. Lipšis,
B. Black, J. Noreika, A. Gatavičius, A. 
Štaras, V. Jokimas, A. Kupriavičius,
J. Stankienė, A. Drasdauskas, S. Vil
kas, J. Meškauskas, S. Nutautas, J. 
Gailis, P. Pupšis, J. Zegulaitis, M. 
Zubickas, B. Kupetaitė, O. Kulnienė,
K. Kakanauckas, P. Ryga, F. Mineika, 
J. Baltraitis — po 10c.; J. Siauris, J. 
Skaudas, J. Gielažinis, A. Rimas, P. 
Balsis, S. Ūsas, J. Cvirka, E. Giela- 
žinienė ir J. Klubis — po 5 c.

Aukas surinko socijalistai ir pa
siuntė tiesiai į Lawrence’ą streikierių 
komitetui.

Alek Sebeika $1.00.

t

Troy, N. Y.
S. Zaramba aukavo $1.00.

Pajieškojimai
Pajieškau draugo Juozapo Balčiū

no, Kauno gub., 4 metai kaip Ameri
koj. Pirmiau gyveno Athol, Mass., o 
dabar nežinau kur. Turiu labai svar
bų reikalą; meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žino teiksitės pranešti.

Juozapas šūkis,
21 Willson st., Worcester, Mass.

Pajieškau vyro Motiejaus Arlaut- 
sko, paeina iš Vilniaus gub.,Trakų p., 
Valkininkų par., Juodžių sod. Seniau 
dirbo mainose, dabar nežinau kur. Aš 
ką tik atvažiavau su sunum iš Argen
tinos, Pietinės Amerikos. Meldžiu 
jo paties arba kas apie jį žino praneš
ti šiuo adresu:

Lewasi Arlautskienė,
586 — 6-th st., Oakland, Cal.

Pajieškau pusbrolio A. Penkaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Baisagalės 
par., Valatkėnio sodos. 2 metai kaip 
Amerikoj. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas duokite žinią šiuo 
adresu:

Feliksas Žilinskas,
349 Kensington avė.,

Kensington, III.

Pajieškau apsivedimui merginos; 
reikalinga gaspadinę, nusibodo pa
čiam valgyt vyrti. Kuri norėtų su 
manim apsivesti, meldžiu siųsti lai
šką, o visom duosiu atsakymą.

P. G.
456 Manitoba avė., Winnipeg Man 

CANADA.

Pajieškau draugų Petro Shidlos ir 
Bronislavo Ičiaus. Shidla Criauke- 
liškių sodos o Icius šimpeliškių. Abu 
Kauno gub., Panevėžio pav., Biržių v. 
Taigi jų pačių arba kas apie juos ži
not meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Jonas Janulionis
Box 27, Dalzell, III.

Pajieškau Juozo Masteikos ir Juozo 
Bilutaičio; abu paeina iš Suvalkų gub. 
Naumiesčio pav., Svetušinos 
Klaigių kaimo. Prašau jų pačių 
šaukti arba kas kitas duokite 
už ką busiu dėkingas.

Vincas Kalasauckas,
Box 65, Rayalton, III.

gm-, 
atsi- 
žinią

Pajieškau krikšto tėvą Dominiko 
Kazlausko, Juozapo Kupsčio ir Juo
zapo Kulvelio, visi paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Papilės par., žilių 
sodos. Meldžiu jų pačių atsišaukti 
arba kas apie juos žino teiksitės pra
nešti šiuo adresu:

Ona Kupstaitė,
698 Oliver Avė., Aurora, III.

Pajieškau švogerio Kostanto Liubi- 
no. Jis seniau gyveno Cambridge, 
Mass. ir jau keturi metai kaip išva
žiavo į Los Angeles, Cal. meldžiu jo 
paties arba kitų apie jį žinančių pra
nešti šiuo adresu:

J. Urbonas,
413 Pleasant • st., Gardner, Mass.

Paješkau Onos Venteriutės, paeina 
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Starkų kaimo. Jeigu kas žinote mel
džiu pranešti šiuo adresu:

Juozas Petrukaitis.
1260 Dickson st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio ir pusserės: 
Walinto Kazimiero ir Walintaitės El
zbietos, abudu Kauno gub., Aleksan- 
dravos pav., Kupreliškių par. Vieni 
metai kaip Amerikoj; pirmiau gyve
no Montello, Mass. Prašau jų pačių

Pajieškau pačios, Emilijos Dundie- 
nės, iš namų Andriusiunytės. 28 sau
sio ji pabėgo iš namų su burdingie- 
rium Petru Džiovalu, išsiveždama 
$1,000 mano pinigų ir 15 mėnesių 
dukterį. Ji yra apie 5 pėdų ir 6 
colių ūgio, su ilga nosia, akįs mė
lynos ir plačio.s; po kairiaja akim 
yra brūkšnys, tamsių plaukų, liesa 
(sausa); metų apie 22. Kas man a- 

praneš, duosiu $50.00pie juos 
dovanų.

115 Salėm
V. Dunda,

st., Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio K. Balio, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Skopiškio par., 
Bajorų sodos; ir merginų, su kurioms 
kartu atvažiavau į Ameriką, Ulianos 
Diraičiutės, Atstovų sodos, Onos 
Kabašauckytės, Oginių sodos, abi 
Kauno gub., Salamiesčio par.; turiu 
svarbų reikalą; meldžiu pačių atsišau
kti, 
šiuo

210

arba kas 
adresu:

K. 
Salisbury

žino malonės pranešti

Balčiunas.
st., Waterloo, Iowa.

Pajieškau savo draugų P. Čižiuno, 
j A. Bulavo, J. Krakaucko ir R. Šilaga
lio; visi Kauno gub., Zarasų pav., Pa
nemunio par., P. čižiunas Panemu
nio nuėsto, A. Bulovas Puškonių sod., 
Krakauckas Slabadninkų sod., Šiloga- 
lis Paseriaukščių sod.; turiu labai 
svarbų reikalą. Jie patįs ar kas kitas 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

V. Valiulis,
22 Norvvood st., W. Fitchburg, Mass.

Pajieškau sunaus Juozapo Pareigio, 
Nausėdžių sodžiaus, 
Kauno gub. 
Rumford, 
nerašo ? 
no tėvo? 
man nors

Reseinių pav., 
Girdėjau, kad gyvena 

Me. Kodėl jis man nieko 
Nejaugi išsižadėjo savo se- 
Busiu dėkingas, kad praneš 
jo atrašą.

Juozapas Pareigis,
Box 51, Randolph, Mass.

Uždėta 12 d. Rugpiučio, 1906 m. 
Viena iš geriausių ir bagočiausių 
draugyščių Chicagoj, kaip turtu taip 

i ir nariais. Priima naujus narius gero 
pasielgimo. [stojimas $1.00 iki 30 
metų amžiaus.

Malonus drauge, P. J. G., aš turiu 
svarbų reikalą prie Jusu. Rašyk lai
škus senu adresu: W. B.

Hartford, Conn.

Pajieškau Juozą Laukitį iš Kauni 
gub., šaulių pav., Akmenė’ miest.

W. Abakanovicz,
701 E. Columbia st., Springfield, Ohio.

PRANEŠIMAS
Aš Vincas Banuškevyčius šiuomi 

pranešu savo pačiai Agotai Banuške- 
vyčienei (po tėvais Lieponiutei), 
kad jeigu ji neatsišauks arba ne
parvažiuos iki 15 d. balandžio (A- 
pril) mėnesio, 1912 m., tada aš pa- 
Teikalausiu valdiško persiskyrimo 
(devorce) [13)

VINCAS BANUŠKEVICIUS.
Monroe St» Taunton, Mass.8

Pajieškau darbo salune, jeigu kas 
nori smarkaus darbininko, galite 
tuoj gauti

P. URBONAS,
Wasson. III.

«
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NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

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

Knygelėj ai-kinama tnaterijalistiš- 
kosios istorijos supratimas.

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

Gaunamos lik pas vertėja. Gali
ma prisiųst ir štampoms.

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

Trįs kardinolai.

"Šventas tėvas” 
Mums paskyrė 
Kardinolus tris. 
Mat jis manė, 
Kad nuo šito 
Socijalizmas kris. 
Veltui, veltui, 
"Šventas tėve,” 
Soc’jalizmą naikini; 
Veltui savo 
Žioplą galvą, 
Seni, kankini. 
Soc’jalistams 
Žmonės tiki 
Daugiau negu jums; 
Juos į miestų 
Valdžias renka, 
O jus tuoj nustums. 
Ek, po plynių 
Kiek turėsim 
Juokams medegos, 
Kad eis visas 
Jūsų triūsas 
Ant šuns uodegos!

iš tavęs arba iš tavo bei- 
bių padaro raidavei pikčių, 
kurį paskui net į seną kont- 
rą gali nusiųst. Jesary. Ar 
tas ne mokslas: tu gyveni 
sau Jemerike, o tuo tarpu 
tave mato kitam kontre? Aš 
mačiau, kad tie kreizi ponai 
net ir savo šunų daro tokius 
pikčius, o paskui paduoda į 
peiperius. Arba, daleiskim, 
išrunino tavo boba su bur- 
dingierium; kaip ją sujieš- 
kotum, jei tokių išmislų ne
būtų? O dabar padavei pi- 

i kčių į gazietas ir dac oi. To
liau, žmogus išmislino trei- 
nus, eleveitorius, policiją, 
vaiską, armotas, džėlas, da- 

i ktarus, gazietas, drugšto- 
rius, saliunus, brandę, viskę, 
sterlingą, lagerį, šlicą,tokius, 
ką dantis ištraukia ir tokius, 

I ką naujus įdeda, visokius 
I pauderius nuo blakių ir mer
ginoms ant feisų, visokias 

j dreses ir pedikotus su dif- 
(rent sagtimis, kabliukais ir 
i visokiais galais. 0 jus sa
kot. kad žmogus vra kreizi. 
Sv?

— Ar jau pabaigėt? — 
klausia kalbėtojas.

— Jesarv.v

—Taigi dabar paklausy
kite. Kad žmogus išrado 
visus tuos daiktus, tai tiesa, 
—sako cicilistas—bet kad jis 
nėra tobulas, tai taipgi tie
sa. Mergina va kur sėdi su
brendus, nešioja ilgą dresę, 
turi ilgus plaukus ir kitus 
daiktus, o sakoma, kad da 
nepilnametė, nepilno proto, 
Taip pat ir su vyrais. Bet 
pragyvens jie da 20 metų, o 
proto vistiek daugiau netu
rės. Išrado žmogus, kaip sa
kei, vaiską, armotas, bom
bas, kalėjimus, dinamitą, 
ginklus — bet tas viskas ant 
jo nelaimės, šiurkštų daro
si, kada žmogus persistatai 
sau karės lauką. Tai tikras 
pragaras. 0 ar žmogus tą 
darytų, jei jis hutų protin
gas? Išrado jis svaiginan
čius gėrimus, o kada pasige
ria, tai jį patį sodina kalė- 
iiman. Ji išrado policiją, o 
ši apdaužo jam pakaušį. Ar 
ne taip ?

Publika jam pardėjo ploti.
Mano kūmas patraukė 

man ož rankovės ir sako:
— Sy, tu jo nesubytinsi.
— Šiur, Maik, tas sanava- 

gan, padarė man ant publi
kos sarmatą. Ale kaip jis a- 
teis į mano saliuną. tai aš 
jam pafvksvsiu. Jesary!

Džian Bamba.

I

TELEPHONE: Fokt Hill 1861.

HARRY H.NAYOR
ADVOKATAS.

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškilose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 E.\cliauge BIdg.

53 Statė street, Bcstcn, Mass.

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

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

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

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

Parduodu

DU LOTUS
GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

1VOMENS MEDICAL CALLEG
Balti m ore. M d 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON,

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
aiyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at 
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SI t) LA l’A S.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadwaf S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs perezpresągyduoles prisiusim

Ryitnėj pusėj miesto Springfield, III. 
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 kreipkitės šiuo adresu: *
1711 E. Matheny avė., Springfield, I1L

Bu j
Bamba kritikuoja 
socijalistus.

Bai gat tie cicilistai ir iš
tvirkę. Anądien atėjo pas 
mane kūmas ir sako:

— Sei, mister Bamba, šią
dien cicilistų mitingas. Ar 
nenueitume pasiklausyti, ką 
jie ten kalba?

— 01 rait 
nat!

Užfundijau jam turkišką 
cigarą, ant Salėm stryto pa
daryta, užsirukėm ir nuė
jom.

Cicilistai pamatė, kad 
Bamba atėjo, tuoj atne
šė du krėslu ir mane su ku
rnu pasodino. "Denkiu,” ir 
sakau savo kumui:

— Matai, kaip žmogus bi- 
znieris, tai visi tave laikina. 
Ir pas cicilistus biznieris pa- 
vožotas.

—Kyp kvait, Džian — jis 
man sako. — Jau kalbėtojas 
išeina ant steičiaus.

Sakau:
— Prieš biznierį ir kalbėto

jas kepurę nusiims. Ai beč 
jur laif.

Pradėjo apie protų, ar 
kaip*ten kitaip — nežinau, 
ba tokios geografijos musu 
škulėj nemokino. Sako, kad 
žmonės tebėra da visai kvai
li, ba neseniai buvo monkė- 
mis. Ir rodydamas į tą pu
sę, kur aš su kurnu sėdėjau, 
pridūrė, kad jis gali daro- 
dvt, kad šiur žmogus iš mon- 
kės pasidarė.

Džizus kraist, mislinu 
sau, ar tai jis mane prie 
monkės lygina. Pašokau ir 
sakau:

—Mister čėrmen, uskiuz- 
mi, aš fylinu insoltytas!

Kūmas traukia mane 
skverno:

— Džian, vactumari 
ju? Šit daun!

— Šariap! Nat jur biz
nis! Jis mane monke pava
dino ir aš noriu balso. Džian 
Bamba monke nebuvo ir ne
bus.

Atsistojo čėrmanas ir sa
ko:

— Tšššš. Ko tamista nori?
— Mano vardas yra Džian 

Bamba, aš kypinu saliuną ir 
bučernę, priguliu prie sosai- 
dės ščestlivos smerties ir esu 
tenai prezidentu...

— Bet kalbėkit prie daly
ko: ko norit? — vėl klausia 
čėrmanas, sudavęs kuju į 
stalą.

—Aš noriu balso —sakau. 
Jūsų kalbėtojas mane insol- 
tino. Aš nesu jokis monkė, 
ale Džian Bamba ir saliuną 
turiu. Aš noriu paduot jū
sų kalbėtojui vieną kvesčen.

— Galit sakyt; tik trum
pai.

— Denkiu, mister čėrmen. 
Dabar prie biznio. Kalbėto
jas pasakė, kad žmogus iš 
monkės. Dat iznt rait. No- 
sary. Jeigu žmogus butų iš 
monkės, tai jis ir uodegą tu
rėtų. Ai beč jur laif. Toliau Į 
kalbėtojas sakė, kad žmonės 
yra kvili. Nosarv! Kad, 
žmogus nėra kreizi, tai męs 
matom ant kiekvieno punk
to. Ot, pažiūrėkit tiktai: jis 
išmislino visokius inžinus.

< ii
Džian

• v

v •
Yla.

AMERIKOS LIETUVIO

KALENDORIUS
sakau — vai

uz

vit
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Naujas mesijošius gimė.
Iš Detroit, Mich., mums 

praneša šitokią žinią:
Viena ponia (vardą aplei- 

džiam) pagimdė čia sūnų. 
0 kadangi jau penkti metai 
kaip šita ponia su vyru yra 
persiskyrus, tai katalikiški 
musų tautiečiai apreiškė, 
kad sūnūs gimė iš nekalto 
prasidėjimo ir yra nauju 
mesijošium. Nors gimė ne 
tvarte ir ne tarp asilų ant 
šieno po ėdžiais, bet ant 
Grand avė., po No672, vie
nok 3 saliunininkai atnešė 
dovanas da puikesnes, negu 
anais metais 3 karaliai bu
vo atnešę Kristusukui. Vie
nas atnešė kvortą degtinės, 
kitas keisą alaus, trečias ba- 
ksa turkiškų cigarų. Buvo 
pašauktas ir kun. Valaitis, 
bet šis už mesijošių vaiką 
nelabai pripažįsta, sako, ne
panašus. Tuo tarpu polici-

v •

h
ja prispyrė motiną, kad pa
sakytų, kas yra to mesijo- 
šiaus tėvu, o motina sako, 
kad tai greičiausia bus šven
tosios dvasios darbas, nes ji 
tėvo nepažinojusi.

Kitos moterįs irgi kalba, 
kad mesiiošius į musų dva
siškąjį labai panašus.

1S3U11O11HV vioviMMo Pažiūrėsim, kas iš jo bus.
boilerius, lektriką ir da to- O gal da ir musų tautos var- 
kis ant trijų kojų mašinas, ką dą pakels. • •

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

PROF. JULIUS SILSKO, 
2124 S. Halsted st., Chicago, I1L

Redakcijos atsakymai.
Kaz. Braz 

jų mitingų tarimai svarbus 
tik jų nariams, o ypač vienos 

i kuopos tarimai ir vidurinė 
tvarka nežingeidi visuome
nei. Nedėsime.

D. Aleksiui. — Tamista 
rašai paraginimą savo mies
to lietuviams. Nors jis geras, 
bet laikraštij neliktų vietos, 
jei atskiriems miestams ra- 
šinėt paraginimus. Nedėsi
me.

Skuodo Tėvynainiui. —Ta 
pati žinia tilpo kitam laikra
štij pora savaičių atgal, to
dėl męs nedėsime. Butų ma
lonu, kad tuoj po atsitikimo 
parašytumėte.

V. Vasiliui. — -Jūsų pa j ieš
kojimas yra apgarsinimu. 
Už tokius pajieškojimus rei
kia užmokėt.

Ten buvusiam. — Tai pa
prastas atsitikimas tarp lie
tuvių. Jie visur mušasi ap
sigėrę. Vietos stoka to 
kioms žinioms. Rašykite ką 
nors svarbesnio.

M. š. — Apie kun. Micke
vičių ir bažnyčios reikalus 
plačiai buvo parašyta perei
tam numerije, todėl neapsi
moka atkartot. Nedėsime.

A. L. Rimkui. — Kaipo ko
respondencija ir žinia yra 
pasenus, todėl nedėsime.Gai- 
la, kad pereitą numerį nesu- 
spėjote prisiųst.

Rainacirui. — Neužsimo
ka vest ginčų apie korespon
dencijas su tokiais redakto
riais, kurie patįs jas apgina. 
Iš to matos, kad jos jų pačių 
rašytos.

Korespondentui. — Atlei
skite, kad negalime įdėt Jū
sų žinios, nes ji gana ilga, o 
vietos stoka. Rašykite trum
piam

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

"PASAULIŲ RATAS”
Su paveikslais. Kaina 25 c.

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

"MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 c.

Reikalavimus ir pinigus adrisuokite 
taip:

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

Organizaci-

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

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavų skrybėlių nė dre- 

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

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

I

A

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 vi

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

”Kel.” Administracija.

i
Telephone So. Boston. 845 M.

|Dr.F. Matulaitis
495 Broadvvay, So. Boston.

Valandos:
5uo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlieins iki 3 vai. po pietą.

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.

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Breadway.

I

” DIDIS 
GYDYTOJAS

KVJ”

Dr. Ignotas Stankus M. D.'
pabaigęs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 
ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakta
riškoj mokykloj New York Post-Graduate MEDICAL 
SCHOOL & H0SPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų tr daryme operacijų; pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr 
IG- STANKUS,*per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapoiis. Ind , kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriaus*ei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulįir:

Jeigu sergi, ar Kenkia kas sveikatai, ...c.pkis pas manę ypaūškai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino liga neišgvdoma, neabejok.

--------- ------------- ---------------- - 1 • — ---------
,.r. Kad 
daktarai

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų iršonų; nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokių spuogų, dedervintų. 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 r.u^ 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų^r neregu- 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo Ilgų:

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

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
linti kuogeriausei ir už menką mokestį.* Darau teip-gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų irlytiškų organų, kaip vyrų teip ir moferų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Tšgydau su naujausio budo operacija rep’urą, už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks. pr;siu$iu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate‘Amerikoi. Anglijoj, Kanadoj ar k'tose šalis®.

Atsilankantiems yna’iškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
LIGOSBUTĮ. Bicdnus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D. '"SIS;n.
Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4,.ir no 6 ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare-

nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsir 
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišeekti''^ 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir gatiu ' __«citi
svetimtaučiai.

APSIUS IŠGYDYTI LIGAS -3^,

I

I

I

F»At>«EKA vones daktaru ioinotu staivku
Nuo visokiu spuogu ir isbėritnų^ ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo !igi^ 

niera geresnio daktaro.^ kaip Dr. I. Stankus Daug daktary atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgy
dyti. Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Scręet Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingą padėką Dr Stankui už išgvdvrrą nervę hga ir sugrąžinimą 
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti. Ir viste? su slaptomis b^crms patariu kreiptis pas 
Dr. Ig. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio A. Zmudzen, Salėm, Mass. 57 Pingree Street.
• john Akuotaitis Montreal Que Cana ia. rašo: Meilutis gyly tojau:-Ššta diena kaip gavau nuo 

Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atstdėkavou Tamstai iš džt^ugsroo da tik pu
sę h karstu sunaudojau ^>et jau visas sustiprėjau ir baigiu gy t: Daugay neturu ką rašvti Vieš jaune 
reikalauju daktanškos pageibos Ta ;kiri liga kuri taipjdaug pnkankino mane >r kurią kiti daktarai 
laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gi ti. Aėuj Tamstoms už ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkaiou Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo viduriu ir gėl mo kauly. Kiti 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano namu* 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo 
•žsisenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kurias 
>mano akiij savo aptiek oje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu
%e daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pametėt nodieją išsigydyti.

Kada tu gimei?

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

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. 60x3232 Boston, Mass.

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% sąvaičių.

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

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

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

"Keleivio” sAgentura
Po Kaucija ir Priež ūra Massachusetts Bankų Komisoriaus

Laivakortės į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsaugOj'am reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnčj. Važiuojančius į Lietuvą 
aprūpinam konsuliariskais pašportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO” AGENTŪRA £



Lietuviška Banka

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00

i SALĖM, MASS.
213 DERBY STREET

PROV1DENCE, R. I. 
MARKET SQUARE.

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

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

Lietuvių Imigracijos Korpora 
cį’os'

SKIRSNYS I.
1. Vardas šitos draugijos — "Lie

tuvių Imigracijos Draugija,” (Lith- 
uanian Immigration Society).

2 šitos draugijos tikslas yra: duo
ti patarimą, pagelbą ir apsaugojimą 
lietuvių imigrantams (ateiviams) 
abelnai pagerinti jųjų padėjimą, 
kančiais budais:
a) Aprūpinti laikinai prieglaudoje 
kius, katrie atvažiavę neturės drau
gų arba giminių;
b) įsteigti ir užlaikyti susinėsimus ir 
darbininkų informacijos biurą;
c) Nurodyti ir padėti jiems apsigy
venti vietose, kuriose jiems labiau
siai būt tinkamos sąlygos jų doriškai 
ir medžiagiškai gerovei;
d) Surinkti ir apgarsinti visas infor
macijas, kurios butų reikalingos 
imigrantų (ateivių);
e) Duoti medžiagišką pagelbą 
kiems, kuriems butų reikalinga.

Stengtis įvykdinti tokius apsaugo
jimo biurus lietuvių imigrantams, ku
rie tik bus reikalingi, prisilaikant į- 
statymų emigracijos draugijų ir Suv. 
Valstijų.

3. Draugija neturi 
arba eit kokių sektų keliu.

ir
se-

to

dėl

to-

būt politiška
2

Am- 
San-

įmo-

(lygus skaitlius. Jei direktorių susi- 
! rinkime butų lygus skaitlius, tąsyk 
I direktoriaus vietą užima prezidentas 
arba vice-prezidentas.

Per direktorių susirinkimą pirmi
ninkauja prezidentas, arba vice-pre- 
zidentas; tik jis negali turėti taria
mojo balso; direktorių narys, norė
damas rezignuoti, turi paduoti rezi
gnaciją 2 mėnesiai prieš rezignaciją. 
Rezignacija pasiduoda centro prezi
dentui.

SKIRSNYS V. 
Kasos globėjų užduotis.

Kasos globėjai pasirašo ant kvitų 
su parašu prezidento ir centro sekre
toriaus išmokėjimui pinigų; taipgi 
♦ iri paduoti atskaitas įplaukų ir iš- 
plaukų, drauge su kasierium, pabai
goje kiekvieno mėnesio. Turi dažiu
rėti visą turtą Imigracijos Draugi- 

' jos, kad užsilaikytų taip, kaip direk
toriai informuos; jeigu butų kvitą 
parašyta per centro sekretorių su pa- 

! rašų prezidento ir pasirodytų, jogei 
' neverta išmokėjimo, turi tiesą paleis- 
į ti per direktorių krivulę. Visos kvi- 
tos pasiųstos kasos globėjams neturi 
būti ilgiau užlaikytos, kaip per 24 vai. 
Taipgi kasos globėjai turi tiesą pri
žiūrėti knygas iždininko ir sekreto
riaus. Jie turi dažiurėti visą Drau
gijos turtą judinamąjį ir nejudinamą- 

kasos globėjas 
ant direktorių

jį. Rezignuojantis 
paduoda rezignaciją 
susirinkimo ir gali būt užtvirtinta 
tik antrame susirinkime po padavi
mui

I

I

i

I 
tis prie direktorių. Už padarytasį 
klaidas arba klastas atsako iždininko ; 
kaucija.

SKIRSNYS IX. 
Centro komitetas.

Centro komitetas susideda iš šių y- 
patų: prezidento, jo pagelbininko, se
kretoriaus, iždininko, 2 kasos globėjų, 
9-nių direktorių (direktorių gali būt 
ir daugiau pagal seimo nutarimą).

susi- 
butų

Draugysčių atidai!
Gerbiamieji! Teiksitės savo 

rinkimuose ją perkratyti. Jeigu 
kas negerai, teiksitės pranešti apie
tai draugijos pirmininkui, žemiau i 
rodytu antrašu.

VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
J. JANKAUSKAS, pirm.,

350 Newark st., 
HOBOKEN, N.

S. ZALIANCKAS, pagelb.,
243 Bedford avė., 

BROOKLYN, N.
P. MONTVILA, prot. sekr.,

124 North 4-th st., 
BROOKLYN, N.

J. JUKELIS, fin. sekr.,
307 W. 30-th st., 

NEW YORK, N.
V. DAUNORAS, iždinin.,

229 Bedford avė., 
BROOKLYN, N.

J.

Y,

Y.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI

GERIAUSIASProfesorius iae-lii in<»*

Lietiviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Panueuter St
lio-ioti, juass. 

VimjK’Si *:<ras gy 
J.lu p.i' ktulllgi*- 
iim»i uk'.l tie- 
-.ch p <.» mane 1 
tr«-|»ais | vi r ų tik 
neikit į apuoką: 
mano durys bal
tos a Oa telefoną 
iuok oa-atesir 
Ofiso valau los 
N no 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Ū ik!
•i vakare. Telephone 1967- -3 RiCidnco*

GERA PROGA
Cambridge’čiaus lietuviams, kurie no
rite pirkti namus. Aš turiu labai pui
kų namelį dėl dviejų šeimynų su labai 
puikiu sodeliu ir ant puikios gatvės, 
galima nupirkti labai pigiai. Taipgi 
turiu tris namus vienoj vietoj ir lietu
vių apgyventoj, parsiduoda labai pi
giai ir randos įneša labai gerai. 
Kas turi $2000 įmokėti, tas gali tuos 
namus pirkti ir užtikrinu, kad savo į- 
mokėtus pinigus atsiims laiek trijų 
metų. Taipgi turiu daugelį kitokių 
namų, ateikite, dasižinosite. Turiu 
namų ant pardavimo Watertone, po 
tris gyvenimus kožnam name ir visi 
nauji. Lietuviai, kurie tenai roberi- 
nėj dirbate, jums butų labai gerai te
nai pasipirkus. Kurie norite pirkti 
žemės lotus Cambridge’uj ar toliaus, 
kreipkitės pas mane, aš jums suteik
siu plačias informacijas. Taipgi, ku
rie turite kokias provas teismuose ar 
reikalaujate advokatų (Lavvyerių), 
kreipkitės pas mane, aš jums priro- 
dysiu kuogeriausius, ir pats einu už 

i tlumočių (peršnekėtoją) į teismus.
Inšiurinu viską, kas tik yra inšiu- 

rinama nuo ugnies ir nelaimių, kaip 
I turtus, taip ir žmogų patį.

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

A. BABILIUS,
Ofisas: 873 Cambridge st., 

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

CAMBRIDGE.-------- MASS.
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J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

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

822 Washington st, 

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

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

F. S. Simanckis.

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

Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

453 Broadiray So. Boston, Mass

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

J. ILGAUDAS
1613 S. Halsted st., Chicago

Vienatinis lietuviskai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

SKAITYK, O VISKĄ
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA

LUSTU Al.
Didžiausi, geriausi ir greičiausi 

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

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

$48.00
$65.00

Dabar plauks iš New Yorko:
Kursks 10 d.
Lituania
Birma 9
Kursk 23

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, koičikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 

____ Ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdaini už 5c markę, o apturCc’ mano 

i Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

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

i

rezignacijos.
SKIRSNYS VI. 

Prezidento pareigos.
Centro prezidentas dažiuri 

Draugiją ir visokius komitetus, kurie 
randasi Draugijoje. Veda tvarkų ant 
susirinkimų, pasirašo ant kvitų; pil
do nutarimus seimo ir nutarimus dire
ktorių, prižiūri, kad nebūtų perženg
ta Suv. Valst. įstatymai. Taipgi pri
žiūri, idant konstitucija ir nutarimai 
butų pildomi tarpe žemesnių komite
tų; turi rūpintis užlaikyti Draugiją 
čielybėj, atsakinėti ant klausimų ly- 
tinčių Draugiją, turi dažiurėti, kad 
butų visados pilnas komitetas; išva-

SKIRSNYS II. 
Sąnarių priedermės.

1. "Lietuvių Immigracijos Draugijo
je” bus keturi sąnarių skyriai: 1) 
žini nariai, 2) Garbės nariai, 3) 
draugai ir 4) Metiniai nariai.

a) Amžinieji nariai. Draugas,
kėjęs ant syk $150, liekasi amžinuoju 
nariu; jam duota tiesa lankytis į me
tinius seimus ir turi pilną balsą taip, 
kaip ir turintįs mandatus nuo drau
gijos; taipgi turi patariamąjį balsą 
direktorių susirinkime; jam gali būt 
suteiktas pilnas balsas, jeigu didesnė 
pusė direktorių pripažins.

c) Garbės nariai. Draugas, užsi
mokėjęs ant syk $75, tampa garbės 
nariu, gal lankytis į susirinkimus i- 
migracijos direktorių ir tam panašių 
susirinkimų; jam gali būt 
pilnas balsas, jeigu didesnė 
rektorių pripažins.

c) Sandraugai. Yra tie 
kurie renka aukas imigracijos užlai-; žiavus ar numirus komiteto nariui, 
kymui; ir tokių draugų vardai turi vejį<iai kreiptis prie direktorių ir pa-

suteiktas 
pusė di-

draugai,

visą

būt perskaityti per seimą ir išrengta j trupinti kitą į jo vietą.
Prezidentas matydamas neištikimą 

komiteto narį arba darbininką, išrink
tą per direktorius, turi tiesą suspen
duoti ir prašalinti nuo vietos, apreik
šdamas jo netikumą nevėliau, kaip 15 
dienų. Jeigu butų paduotas skundas 
ant prezidento laike susirinkimų, tą
syk prezidentas turi apleisti pirmi- 
ninkvstę iki tas klausymas bus išriš
tas, po tam vėl užimti savo vietą; lai
ku jo apleidimo užima jo vietą jo pa- 
gelbininkas arba sekretorius.

Prezidentas centro, baigęs savo tar
nystę, turi perduoti visą Draugijos 
turtą, kokis tik rastųsi pas jį, naujai 
išrinktam Draugijos prezidentui. Už 
padarytas klastas atsako jo kaucija; 
jeigu prezidentas neretų atsisakyti 
nuo savo vietos, turi paduoti rezigna
cija į direktorius; rezignacija gali būt 
priimta negreičiau kaip 3 mėnesiai po 
padavimui.

SKIRSNYS VII. 
Centro sekretoriaus pareigos.

Sekretorius veda knygas tvarkoje, 
kaip surašų, taip ir finansų; visados 
pasilaiko centro prezidento patarimų, 
visas kvitas arba laiškus, lytinčius 
Draugiją perduoda prezidentui dėl 
peržiūrėjimo. Atsakinėja ant žemes- 

j nių klausimų ir ant palieptų per pre- 
I zidentą išrašo išmokėjimo kvitas, su - 
traukia įplaukimus,parengia atskaitas 
įplaukimų ir išplaukimų kas pabaiga 
mėnesio; privalo knygas turėt gata
vas dėl revizijos; įtraukti į surašų 
knygas visus seimo nutarimus; no
rint rezignuoti, turi paduoti rezigna
ciją į direktorių susirinkimą; rezigna
cija gali būt priimta po revizijos kny
gų peržiūrėjimo pagal nutarimą di
rektorių; už padarytas klastas, atsako 
sekretoriaus kaucija.

SKIRSNYS VIII. 
Iždininko pareigos.

Iždininkas turi priimti visą pinigiš- 
kitą, iki bus kitas išrinktas per visuo- ką turtą, išmokėti kvitas su parašais 
menę; netinkančio arba prasižengu- centro sekretoriaus, centro preziden- 
sio vardas turi būti tuojaus pagarsin- to ir dviejų kasos globėjų; turi užsi- 
tas organe, idant tuojaus būt kitas iš- statyti kauciją paskirtą per direkto- 
rinktas. Visos krivūlės, paduotos di-, rius arba per seimą; prisilaikyti di
rektoriams per centro komitetą, netu- j rektorių nutarimų, išduot atskaitas 
ri būt ilgiau užlaikomos, kaip 48 va- kasos globėjams, prisiųsd kvitas nuo 
landas. Jeigu pasirodytų Jog vienas priimtų pinigų iš centro sekretoriaus, 
ar kitas direktorių narys neatlieka i surengti ir turėti gatavas knygas dėl 
savo užduoties, tąsyk prezidentas su j revizijos ant kiekvieno pareikalavi- 
patarimu didesnės puses direktorių mo; knygų revizija privalo turėt pa- 
gnaciją 2 mėnesiais prie rezignaciją, liudijimą nuo centro prezidento; kvi- 
iki visuomenė išrinks kitą . tos prisiųstos dėl išmokėjimo

Direktoriai turi susidėti iš 7 arba būt išmokėta į 48 valandas, nevėliaus. 
9 narių ar daugiaus. Tik neturi būt Rezignuojantis iždininkas turi kreip-

padėkavonė; taipgi turi būt ” 3.*rsin- 
ti Draugijos organe ..as trjs mė
nesiai, jog jie T .otri ir neapgavi- 
kai, kad visuomenė gali jiems užsiti- 
kėt su aukomis.

d) Metiniai nariai. Tai yra tie, 
kurie priguli prie kitų draugijų ir už
simoka paskirtą mokestį imigracijos 
reikalams į savo draugystę ir gauna 
tas tiesas, kurias draugystė turi.

SKIRSNYS III. 
Draugysčių tiesos.

Draugystės, užsimokančios nuo 
rio po 20 c., turi pilną tiesą rinkti di
rektorius. rinkti centralinį komitetą, 
taipgi siųsti delegatus į metinius 
seimus nuo 25 narių po vieną; taipgi 
draugystės, mokančios mažiau, kaip 
po 20c. ant metų, turi pilnas tiesas 
rinkime centralinio komiteto, tik dele
gatą gali siųsti į seimą vieną nuo 50 
narių. Draugystės arba kuopos, tu
rinčios mažiau kaip 25 narius, taipgi 
turi pilnas tiesas rinkimuose ir gali 
siųsti dvi ar daugiau tokių draugysčių 
delegatą; bet mandatas turi 
būt išduotas tos, prie kurios pri
guli delegatas. Taipgi draugystės, 
kurios bus aukavę po $50 ant metų, 
turi tiesą dalyvaut rinkimuose cen- 
trališkų viršininkų, kurios bus auka
vę ne mažiau $50.00 ant metų. Mo
kestis turi būt sumokamos prieš 1 d. 
gruodžio, idant centras galėtų išduo
ti pilną atskaitą prieš 1 d. gruodžio.

SKIRSNYS IV.. 
Direktorių užduotis.

Direktoriai privalo turėti susirin
kimus 4 kartus ant metų (kas 3 mė
nesiai); jei yra reikalas, tai ir tan- 
kiaus; jie turi prižiūrėti visą Drau
gijos vedimą. Jie turi peržiūrėti cen- i 
trj komiteto knygas kas 3 mėnesai; 
jeigu pasirodytų, kad centro komite
tas nebūtų tinkamas, tąsyk jį turi tie-' 
są prašalinti ir pastatyti jo vieton

na-

Į

turi

Farmos! Farmos!
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 
VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę 105 
lietuviai farmeriai farmas, Mason a- 
pielinkėj turiu ant pardavimo

GYVENAMŲ FARMŲ 
su budinkais, sodais ir kai-kuriais į- 
rankiais. Žemė maišyta molis su smė
liu ir juodžeme. Turiu taipgi daugy
bę geros bet neišdirbtos žemės Lake 
County, parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išmokesčių. Norintieji pla
čiau sužinoti galite gaut lietuviškoj 
kalboj informacijų knygelę ir mapą 
dovanai. [13-2]

ANTON KIEDIS,
Lake Co., Peacock, Mich.

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

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

kovo (March).

24
d. 

d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway, New York.

dus, 
tus.

A

V
Užlaikome visokius Laikrodžius. Laikrodėlius, Dei- 
montus. Silabinius žiedus. Britvas. Perdirbame pa
veikslus iš mažų ant didelių ant audimo. Darome Ka
lendorius Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
tūrą, Išsiunčiant pinigus, parduodam Laivakortes ir 
Geležinkelio Tikietus. Jei norit būt turtingais, nusi- 
pirkit Sekretnas Kvortas. Taipgi apmainome senus 
Laikrodėlius ant naują. Sutaisome Laikrodžius, Žie-

Laikrodėlius, Lenciūgėlius ir visokius auksinius ir metalinius daik- 
Užlaikome keliaujančius agentus ir pareikalavus pristatomį namus.

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

$
i 
i tI

Vienatinis lietuvyskostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRIDCE

Siuvu visokius 

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

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

Darbą gvarantuoju.
JĮš toliau atvažiavusiems apmokam kelionės 

lėšas tik ne viršaus $1. 00

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

I Pavasaris TA DIENOS,
bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkštų 
žiemos šaltį—ligą, kuri vargma Vienok jei to nepadarysi, tai 
liga vargins kūną iŠ viršaus ir vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip beskurstant ne tik pavasarije, bet ir vasarą be 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės

iz n rx IfllITIPCI nesveil{um?- ♦>et nor* I\1W cJnUllLOl turėti linksmą pava 
sarį. tai išsigydyk. išvaryk ligą lauk iš kūno, krau
jo, nervų ir vidurių: o kad tą viską padaryti, tai 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalą pritaikys spe- 
ciajiškai geriausias liekarstas, kurios kaip šilti 
saules spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip ligą 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. Iš DAUGYBES nofs keletą patalpinam:

Albany, N. Y„ 613 Livingston st. Ant. Bametas. aš sveikinu Philadeiphijos M. 
Kliniką ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitą išgydymą ligos. Draugams ir pažįstamiems 
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis prie Jus. kad tikrai gali išgydyti.

K. Olševiče. 1444 Ross st., Camden. N. J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dėkavoja 
už išgydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domeikene. 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau. — bet Philadelphios M. Klinika Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.III I

Jlaagybč tokiu padėkaronių ateina kasdien už išgydymą nuo:
nervų ir nusilpnėjimą, peršalimo ir kosėjimo, calvos skaudėjimo ir svaigimo. vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėzimo nuo saužazystės. greito pailsimo, nege-o ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų lizų Ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

|/*n MITAI I DDIQIIT nsa'ii.-kai. tai parašyk, oapturėsi rodą, pazelbą ir 
l\AU irtunLI rnlDUI tikras liekarstas. kurios gali tave išgydyti ir turėsi 

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

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

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedaliomis nuo 10 iki 3 p p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Itarninkais ir Pėtnyčiomis.

Dėl visuomenTs naudos Phil. M Klinikas, išleidžia naujausiądaktariSkį knyga "DAKTA
RAS”; laba: naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimu pri
sius virė padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.

I
IIIIIIIII



1

8
T

t

(Tąsa nuo 1-mo puslapio).

prie tokios pašalpos darbi
ninkai gali lengvai kovoti. 
Aukos streikieriams dau
giau reiškia, negu kapita
listams milicija. Ir vargiai 
pasiseks kapitalistams jas 
uždrausti. Nors teismas ir 
uždraus streiko komitetui 
jas rinkti, bet jis negali už
drausti visuomenei streikui 
aukauti. Visuomenė tuo
met da daugiau pradėtų 
streiką remti kad tik jis bu
tų laimėtas ir kapitalistams 
vistiek reikės pasiduoti. Jie 
baisiai bijosi, kad nesustrei
kuotų ir kitų miestų audė
jai, todėl nuo praėjusio pa- 
nedėlio visoj Naujoj Angli
joj neprašant pridėjo 5 nuo
šimčius algos. Dabar anie 
galės tą pridėčkĮ paaukauti 
Lawrence’o streikieriams, 
nes per juos jį ir gavo.

Streiklaužių skaitlius jau 
sumažėjo. Susirėmimai es
ti labai tankiai. Pereitoj 
sąvaitėj policija užpuolė ant 
’tyikietų” siauroj gatvėj iš 
abiejų pusių ir be pasigai
lėjimo skaldė galvas, pas
kui kelioliką areštavo.

Pikietais vadinasi strei
kierių sargybiniai, kurių 
užduotimi yra saugoti 
streikaužius ir atkalbinėti 
juos nuo darbo.

ŠĮ panedėlį vėl buvo keli 
susirėmimai ir 7 žmonės a- 
reštuoti.

Sakoma, kad žmonės a- 
reštuojami tyčia, kad pasi- 
pelnyt, nes miestas jau arti 
bankruto. Policija atveda 
streikieri, teisėjas nežiūri, 
ar jis kaltas ar ne, tik liepia 
užsimokėt ir gana. Į kalėji
mą jau nelabai nori sodinti, 
nes viena jis pilnas, ant
ra — ten reikia duot užlai
kymas. Bet streikieriai vi
suomet greičiau nori eit ka- 

- lėjiman, negu mokėt.
Haywoodas būdamas Bos

tone anądien papasakojo ši
tokią istoriją: Policija suė
mė vieną rusą. Atsižymėjęs 
teisėjas Mahoney tuojaus 
liepia jam užsimokėt $10. 
Rusas sako, kad jis neturi 
tiek pinigų. Teisėjas penkis 
nuleidžia, bet rusas-nė pen
kių neturi. Teisėjas daro da 
didesnį ”bargain,” prašo tik 
$2, o ant galo dolerio. Rusas 
atsako: ”Mister, mi got no 
moni; mi straiker” ir nusi
vilkęs apdriskusį švarką 
priduria: ”teik mai kot?” 
Ir teisėjas liepė policistui 
paimti iš streikieriaus švar
ką.

Buvo ir kitas panašus at
sitikimas. Tas pats teisėjas 
liepė užsimokėt merginai 
$10 bausmės (už ką — neži
nia). Motina sako, kad jei
gu jos duktė peržengė kuo
mi nors Įstatymus, tai ji tu
ri eiti kalėjiman, bet pini
gais nemokės nė vieno cen
to. Teisėjas gi reikalauja pi
nigų. Mergina verkia, bet 
taipgi sako, kad geriau ei
sianti kalėjiman. Tuomet 
vieno laikraščio reporteris 
išsiėmė $10 ir užmokėjo už

Užlaikymas milicijos ir 
specijališkų policistų visai 
išdžiovino mieto iždą, kuris 
ir be to jau buvo demokratų 
apvogtas. 11 kovo majo
ras Scanlonas, kuris pats 
pirmutinis pareikalavo mi
licijos, pasigirė, kad per šį 
streiką miestas Įlindo į sko
las jau $500,000 daugiau, 
negu buvo paskirta. Pas
kui, žinoma, ant gyvento
jų reikės uždėti mokesčius, 
kad išmokėti skolas. Rei
kės mokėti tuos mokesčius 
ir audėjams, prieš kuriuos 
šita milicija pašaukta. Iš
eina, kad prie kapitalistiš
kos tvarkos žmonės turi i 
mokėti milicijai alga ir mai- 
tint ją už tai, kad ji skaldo 
jiems galvas.

Bet to da negana; milici
ja moka streikierius ir tie

siog apiplėšti. Štai kaip ap
rašo vieną atsitikimą ”Bos- 
ton Post.” ”Subatos naktį 
buvo kareivių užpultas ir 
apiplėštas vienas lietuvis. 
Kareiviai buvo pasigėrę ir 
apstoję tą žmogų pareika
lavo, kad jis duotų jiems 
ant ’drinkso.’ 
sisakius duoti geruoju,- ka
reiviai iškraustė jo kišenius 
ir atėmė $2.50.”

Lietuviui at-

Vietinės Žinios
v —•

So. Bostono lietuviškieji 
rubsiuviai rengiasi į strei
ką. Priežastis tokia: kon- 
traktoriai pareikalavo iš 
”verauzių” po 25c. nuo sur- 
doto daugiau ir atleido 
darbininkus, sakydami, kad 
kaip tik jų reikalavimai 
liks išpildyti, tuoj juos ir 
vėl į darbą priims, dabargi 
priversti darbą pertraukti. 
Vadinas, kontraktoriai su
streikavo. Bet atleisti dar
bininkai taipgi savęs negali 

Lužmiršti. Jeigu ”bosai” 
gaus daugiau už darbą, tai 
jiems irgi reikia šį tą už tai 
gauti. Dabar jau jie susi
organizavo ir ketina tuo- 

; jaus pareikalauti daugiau 
mokesties.

Kurie nepriklauso da prie 
unijos, tegul pasiskubina 
prisidėti prie lietuviškojo 
skyriaus No. 149, nes" jei 
prisieis streikuoti, nepri- 
gulintiems prie unijos bus 
daug sunkesnė kova.

Liet. Rub. Un. pirm.
J. Nevulis.

■
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KELEIVIS
DIDELĖS PRAKALBOS

Nedėlioj, 17 d. kovo, (March), ’12 
metą 162 LSS. Boston, Mass. rengia 
prakalbas, nuo 2 valandos po pietų, 
svetainėj po No. 2 North Russell st., 
kampas Cambridge st. Boston, Mass.

Meldžiame visus atsilankyti.
KOMITETAS.

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. 

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

D-stė. Palaimintos Lietuvos,
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th p..
Prez. pagelb. K. Škadauskas,,
Prot. rašt. J. Syker,

5043 W. 32 st., Cicero, III. 
Fin. sekr. K. Simonavičia, 
Kasierius L. Kasper,

3131 Wentworth avė.
Užveizdėtojas ligonių P. Steponaitis.

Bostono legislaturoj yra 
Įneštas ir priimtas sumany
mas apie nevedusius vyrus. 
Sulig to sumanymo, kiek
vienas nevedęs vyras, virš 
55 metų amžiaus, turi mo
kėti miestui $5 mokesčių 
ant metų. Merginoms toks 
sumanymas labai patinka. 
Jis ir išplaukė iš moterų. 
Pernai tūla moteris prikal
bino atstovą Newtoną, kad 
tas tą sumanymą Įneštų. 
Newtonas Įnešė, bet jis nu
puolė. Šįmet ponia Smith 
prikalbino atstovą Dono- 
vaną ir jis vėl ji inešė. ŠĮ 
kartą sumanymas likos pri
imtas ir bus legislaturoj 
svarstomas, bet vistiek nė
ra vilties jam pereiti.

Kun. Richesono advoka
tas William A. Morse ren
gia peticiją, kad jo klientui 
butų dovanota gyvastis. Jis 
tikisi, kad vieton mirties 
paskirs kalėjimą, kur jis ir 
dabar jau sėdi.

Praėjusį panedėlį, 11 ko
vo, Bostone tapo peršautas 
bankierius Spencer Ri- 
chardson Hill. Jis sėdėjo 
savo ofise prie darbo, kaip 

! iėjo tūlas Herman Lewins- 
ki ir paleido iš revolverio 
šūvį. Kulka pataikė krūti
nėn, bet bankierius sugy- 
siąs. Sykį iššovęs, Lewins- 
ki numetė revolverį ir nesi
skubindamas norėjo išeiti, 
bet buvusio tenai Daviso li
kos sulaikytas ir atiduotas 
policijai. Jis yra 62 metų 
amžiaus ir didelis speku
liantas. Dėdamas pinigus 
į visokius biznius prakišę 
visą savo turtą ir nuo to 
gavo pamišimą proto. 
Būdamas nepilno proto, i- 
sivaizdino ,kad Hill yra kal
tas už jo nepasisekimą ir 
nutarė jam atkeršyt. Nusi
pirko revolverį ir nuėjęs jo 
ofisan šovė.

60 kuopa L. S. S. So. Bos
tono rengia prakalbas ant 
17 kovo, nedėlioj, 7:30 vai. 
vakre. Kalbės A. Anto- 
nov. F. Bagočius ir kiti. 
Prakalbos atsibus socijalis
tų salėj, 376 Broadway.

Subatos vakarais toj 
čioj salėj būna šokiai.

pa-

Lietuvių| Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitįs,

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

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

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

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

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No 
3301 Auburn Avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 

j niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus- 
i metinis Liepos mėn.

III.

III,

III,

III,

I

CHICAGIEčIŲ ATIDAI.
Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos Chicago, 

i III., stato ant scenos trijų veikmių 
komediją ”Aukso Dievaičiai”, versta 

J J. Balčikonio, taipgi bus deklamaci
jos ir V. Brusoko monologas. Atsi
bus, nedėlioj, 17 kovo, ’12 m. .M.
Meldažo svetajnėj, 2242—44, W. 23 
place, prasidės 7 vai. vakare.

Meldžiam atsilankyti visus, senus 
' ir jaunus, o busit užganėdinti. Įžan
ga 25, 35, 50 ir 75 centai.

Kviečia KOMITETAS.

i

BALTIMORE, M D.
Dėl sušelpimo Lawrence’o audėjų, 

14 LSS kuopa rengia prakalbas ir 
stato teatrą kovo 19, 1912. 
čiami yra visi atsilankyti.

P. Glaveckas.

Kvie

PARSIDUODA NAMAS.
Gražus namas su 5 kambariais ir 

’ sodu su 12 vaisingais medžais, tvartas 
karvėms ir vištoms, 2 minutos nuo ka
ro, parsiduoda už pigią kainą. Kreip- 

i kites pas ]12[
R KARLIN,

P. O. Box 193, Wrentham, Mass.
__________________________________

FORNIČIAI.
Parsiduoda geri forničiai. 

prieinama. Kreipkitės pas:
ANTANAS ABAZORIUS

835 Yz Dorchester Avė.,
Dorchester, Mass.

BUK MANDAGUS!
nusipirk

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

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

Kaina

NAMINĖ MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

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

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

šiuo adresu: [16-2]

P. MIKOLAINIS,
NEW YORK CITY.BOX 62,

DOVANOS

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

Ta dykai gauta knyga yra wertče 
JlO.oC kožnam sergančiam 

vyrui.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigrraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

Vysai Dykai

Adresas

i
■

DIDELES

(
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II

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

NATARfJUšAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

KN Y
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 prastoj sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale \auduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
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.

Ar Esat Kankinami
Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Keumatizmu, Organiškume- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? >

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, icgalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pvktas ir aržus,—turetė gau(i tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
Ir aiškieis ž odei s dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam 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 i tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paezta. Nekokie varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresu aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

SIUSK ŠIT* KUPONĄ ŠENDERA.
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.

pavardė

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.
------------------------- --------- ------------

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

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

istoriškų ir maldų knygų, popierų 
gromatoms rašvti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už 86. Ma£ikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di- 

\ delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite' daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu:
W. ^VAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.—
RETA PROGA.

Dėlei išvažiavimo priverstas parduoti 
nekurius lotus namams statyti už pu
sę prekės, 20 minutų nu oDudley st., 
Dorchesterij. Lotai labai gražioj 
vietoj ir prie fabrikų, kur labai pa
ranku gyventi, užlaikyti burdinghau- 
zę arba laikyti ant spekuliacijos. 
Žemės kaina teit kyla dvigubai kas 
metai, todėl neturint pinigų bankas 
paskolins. Pasi skubinkit. [11.

FRITZ NEEDRIN,
153 Cherry st., Cambridge, Mass.

Pasimatyt galima vakarais po 5 
vai. arba dasižinot per laišką.

PARSIDUODA FONIČIAI.
Visi reikalingi prie namų rakan

dai, gerai užlaikyti, parsiduoda už 
pigiai. Norintieji persitikrint atsi- 
kreipkit šiuo adresu:

MARTIN MAŽEIKA, [11] 
180 Gold st., So. Boston, Mass.

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

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

Waterbury, Conn.

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

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

Steitas

M. Caljvan & Go.
t

Užlaiko geriausį

Elių, Vyną, visokius Lekie- 
rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams tai yra musų

< SPECIJAL1ŠKUMAS.
366 Second st., So. Boston.

fe&*&

AR MOKI ANGLIŠKAI?
Jaigu nemoki, tai išsirašyk

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

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

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką lik 
išleistos ....................  ...........................:............I5c

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

LYTIŠKOS LIGOS
IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.

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

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

paminėtas knygeles,
arba

Kas prikalbus vieną “KELEIVIO” skaitytoją 
ir prisius $2.00, tam nusiųsime visas čia 

paminėtas knygas, kurių tikra kaina $1.10
Tai geriausia dovana kokią męs prirengėm gerbiamiems “Ke

leivio” skaitytojams ir todėl 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.




