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Iš Rusijos.
Šiomis 

vienas iš

Negirdėtas suokalbis ant 
caro gyvasties.

Peterburgas, 
dienomis susekta 
aršiausių pasikėsinimų, ko
kie tik kada nors bandomi 
ant Rusijos caro gyvasties. 
Šį kartą norėta jį su žiur
kių pagelba užkrėsti biau- 
ria liga. Jeigu šitas pasi
kėsinimas butų nusisekęs, 
tai ne tik Mikė, bet ir visa 
jo šeimyna ir visi arti
miausieji sėbrai — visi ga
lėjo būti sunaikinti; nors 
nežinia da, kokios pasekmės 
bus dabar.

Šis atsitikimas turėjo vie- 
. tą Carskame Siele, numylė- 

toj caro gyvenimo vietoj, 
netoli nuo Peterburgo. 
D-ras Vėl j amino v, vienas iš 
sanitariškų caro tarnų, pa
matė caro ruime” žiurkę. 
Btivo tai paprasta žiurkė, 
bet nepaprastas jos užsilai
kymas. Ji sėdėjo sau ra
miai ir žmogaus visai nesi
baidė. Daktaras norėjo ją 
paspirti, bet prisiartinus 
jam prie jo arčiau, per jo 
kūną perėjo šalti šiurpuliai.

Daktaras tuojaus prišoko 
prie telefono ir pareikalavo 
skurinių pirštinių ir sląstų 
žiurkėms gaudyt.

D-ras Veljaminov buvo 
savo laiku tarnavęs ant Si
biro ir Chinuose sanitarų 
skyriuje. Kada jis pamatė 
dabar, kad ši žiurkė nesibi
jo žmogaus, jam tuojaus 
prisiminė, jog žiurkės Chi
nuose taip elgiasi, kada jos 
užsikrėtę taip vadinamąja 
”buboniškaja plėga.” Yra 
tai viena iš aršiausių limpa
mųjų ligų.

Užkrėstos ta liga žiurkės 
pameta baimę, nepaiso apie 
jokį pavojų ir drąsiai slan
kioja tarp žmonių. Jos ne
bijo nė kačių. Nors jos už
silaiko ramiai, bet ištikrujų 
jos esti tuomet pasiutusios. 
Daktaras pasistatė apykak
lę, paslėpė savo veidą ir su
sikišęs rankas į kišenius da
bojo tą pavojingą sutvėri
mą. Žiurkė pradėjo po j 
kambarį vaikščiot.

Pribuvo daugiau Valja- 
minovo žmonių ir visi jie 
paslėpę veidus ir rankas ir 
uždarę visas duris, pradėjo 
tą žiurkę tyrinėti. Ir tuo
jaus jie persitikrino, kad ji 
yra užkrėsta ”buboniška 
plėga”. »

Žiurkė likos nugabenta į 
laboratoriją ir tenai galuti
nai persitikrinta, kad ji bu
vo užkrėsta.

Dabar jau niekas neabe
joja/kad šita žiurkė buvo 
paleista tyčia ant caro gal
vos, bet ant greitųjų ji bu
vo patėminta ir sunaikinta.

Caras dabar taip įbaugin
tas, kad ir užmigti ramiai 
negali. Takiai nakčia jis 
iššoka iš lovos ir rėkia, kad 
anarchistai jį užpuolė.

Baisus urvas.

Policija patėmi-
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ji pamatė tų žemių didelę 
krūvą. Kieme stovėjo senas 
namelis, kuriame nuo metų 
laiko jau niekas negyveno, 

į Pradėjus tirinėti, pasirodė, 
kad iš to namelio skiepo ka
sama urvas ir iš to urvo su
piltos kieme žemės . Prane
šta tuojaus policijos ir žan
darų viršininkams, suvary
ta visi miestsargiai, pašau
kta rota kariumenės, bet 
nebuvo tokio drąsuolio, kas 
išdrįstų pirmas į urvą lįst. 
Policija galvojo visaip: gal 
tai tik plėšikų lindynė, o gal 
anarchistų kokia paslapta 

i tvirtovė; gal jie sėdi ten su 
brauningais, o gal daro 
bombas — bet kaip ten ne
būtų, o visgi lįsti pavojinga. 
Siūlyta 10 rb. dovanų, kas 
pirmas įlys, bet niekas ne
apsiėmė. Tuomet oficierius 
privertė du kareiviu ir tie 
įlindo. Bet po valandėlės 
sugrįžo ir pranešė, buk ur
vas tuščias. Paskui įsidrą
sino keli žandarai ir tie į- 
lindo. Pasekmės buvo tos 
pačios — urvas tuščias. Iš
kasta buvo apie 30 sieksnių.

Pasirodo, kad urvas buvo 
kasamas į banką, kuris ran- 

’dasi nuo tenai apie 140 sie
ksnių. Kas jį kasė — neži
nia. Suimtas žydelis sako
si jis nieko nežinojęs iš kur 

įtos žemės buvo. Jį pasam
dė du ponaičiai ir užmokė
ję už "savaitę darbo iš kalno 
10 rublių.

Policija spėja, kad urvas 
buvo kasamas naktimis.

Kratos.

Viatkoje tarp darbininkų 
padaryta daug kratų. Ras
ta slapta socijal-revoliucijo- 
nierių spaustuvė. Suimta 
8 žmonės.
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ŽINIOS IS VISUR.

Tula.
jo, kad apie sąvaitę laiko iš 
vieno kiemo žydelis veža 
žemes. Įėjus į 'kiemą, tenai

Iššvilpė valdžios paskirtąjį 
profesorių.

Dorpatas. Valdžios įbru
ktas medicinos skvriun nau
jas special. patologijos ir 
klinikos profesorius Ves- 
tenrik’as, buvęs karinėj a- 
kademijoj privat.-docentu 
ir neturintis žymių moksliš
kų darbų, sausio 28 d. di
džiojoj universiteto salėj 
norėjo perskaityti savo į- 
žengiamąją lekciją. Klau
sytojų prisirinko daug, bu
vo ir profesorių, net juristų 
ir kitų skyrių.

Vos tik pasirodė pr. Ves- 
tenrik’as augštavietėj, —iš 
visų salės kampų pasigirdo 
nenutilstantis švilpesys. 
Medicinos skyriaus dekanas’ 
pildydamas savo prieder
mes, bandė numalšinti susi
rinkusius, bet veltui: po jo 
žodžių švilpesys atsikartojo 
d a garsesnis. Tada buvo 
apskelbta, kad lekciją iš
klausysią vien arčiausiai 
prie pr. Vesternik’o stovin
tieji žmonės, t. y. profeso
riai. Studentai, užsiganė
dinę tuomi, ramiai išsiskirs
tė. — Taip buvo sutiktas 
Dorpate pr. Vestenrikas, a- 
pie kurį kalbama, kaipo a- 
pie dešiniųjų pažiūrų žmo- 
gy-

IS AMERIKOS. šautuvus, ir sunkiai sužeis
tas jis pats. Kiti-gi, kurių 
esą 18 vyrų, kalnuose pasi
slėpė. Dviejų valstijų poli
cija ir vietiniai gyventojai, 
visi gerai apsiginklavę, išė
jo jų jieškoti.
Streikieriai mušasi su po

licija.
Barre, Mass. — Pereitoj 

subatoj čia sustreikavo au
dėjai ir tuoj įvyko karštas 
susirėmimas tarpe policijos 
ir streikierių. Policija el
giasi taip žvėriškai, kad su
mišus lazdomis kelis žmo
nes paskui da spardė kojo
mis. Keliems darbininkams 
reikėjo šaukt daktarus, taip 
buvo sumušti. Bet iš poli
cijos taipgi 3 likos peršau
ti.

Kitas Richeson.

Pittsburge eina byla, ku
rioj kaltinamas kun. Far- 
land už jaunos merginos El- 
sie Coon mirtį. Jis panašiai 
pasielgė su Elsie Coon, kaip 
Richeson su Linnėll, paskui 
„taisydamas” ją numarino. 
Jam gręsia mirtis.

Pasikorė.
Brockton, Mass. — Čia 

pasikorė 70 metų našlė, El
zbieta Clapp.

Angliakasių streikas.
Nuo 1 balandžio Pennsyl- 

vanijoj laukiama didelio 
angliakasių streiko. Kovo 
31 pasibaigia kontraktas. 
Angliakasiai reikalauja 20 
nuošimčių daugiau algos, 
pripažinimo unijos ir kito
kių pagerinimų. Kontrak- 
toriai nori, kad darbininkai 
apsiimtų dirbti ant tų pačių 

i išlygų da 3 metus. Perei
toj sąvaitėj buvo sušaukta 
New Yorke angliakasių ir 
kontraktorių konferencija, 
bet užsibaigė be jokių pase- 

.... ........... kmių. Kiekviena pusė pasi- 
das) paėmęs siuntinį į ran- ijįS0^prie savo reikalavimų, 
kas pajuto, kad vienam gale 
jis labai sunkus. Jis tuo
jaus pašaukė sprogstamųjų 
medegų žinovą Eganą. Tas 
kaip tik paėmė siuntinį į 
rankas ir pradėjo vinioti iš 
popieros, tuoj ir sprogo. 
Eganui nunešė du pirštu ir 
labai apdegino veidą. Tei
sėjas Rozalskis buvo tuo 
tarpu išėjęs kitan kamba
rin.

Karė su razbaininkais.
Virginijos valstijoj, Cor- 

roll paviete gyveno kaip ir 
senovės feodalai Allenų šei
myna. Jie neklausė įstaty
mų, elgėsi, kaip ir kokie ca- 
rukai. Vienas iš Allenų li
kos patrauktas už tai teis
man ir pasmerktas metams 
kalėjiman. Vos tik teisė
jas perskaitė nuosprendį, 
kaip pasmerktojo broliai 
išsitraukė revolverius ir 
pradėjo šaudyt. Tapo už
muštas teisėjas, prokuro
ras ir šerifas. Paskui visi 
Allenai pabėgo į kalnus ir 
gerai apsiginklavę pasislė
pė. Policija su gyventojais 
pradėjo razbaininkus perse
kioti.’ Apsupta pasmerkto-j vėžių dirbtuvėj, darant ban- 
jo Alleno tvirtovė, kurion! dymus, sprogo naujas gar- 
jis su savo pačia buvo jau vežis, užmušdamas 32 dar- 
pasislėpęs, ir prasidėjo šau- bininku, o sužeisdamas. 50. 
dymas. Čia tano nušauta Visi sužeisti ir užmušti yra 
jo pati, kuri liuodavo jam i streiklaužiai.

ant lubų naktiniuose rūbuo
se ir ėmė rėkauti. Kitas lai
vas juos išgelbėjo.

Gubernatorių nužudė.
Teheran, Persija, 15 ko

vo. —Buvusiojo šaho brolis 
Saler ed Dowleh nupiovė 
kojas Kirmansheh guberna
toriui ir sudegino jį gyvą. 
Kadangi šaho brolis daro 
didelę betvarkę Persijoj su 
savo sėbrais, tad Anglija 
pasiuntė 150 Indijos karei
vių į Lingah, kad išgelbėt 
miestelį nuo plėšimų.

Angliakasių streikas.
Anglijos valdžia skubina

si užbaigti angliakasių 
streiką. Ministerių pirmi
ninkas Asąuith agituoja sa
vo draugus, kad butų pripa
žinta minimum alga darbi
ninkams. Apie tai liko į- 
neštas biliuS, kurį svarstys 
šią sąvaitę parlamentas. 
Be to ministerių pirminin
kas kviečia streikierių ir 
darbdavių atstovus da sykį 
daryti derybas. Sakoma, 
kad angliakasių unija daro 
sutartį su kitų amatip orga
nizuotais darbininkais, kad 
ir jie mestų darbą, jei ang
liakasių reikalavimai nebus 
užganėdinti. 16 kovo užda
rė savo dirbtuvę Great 
Western geležinkelio kom-

Karalių norėjo nušauti.
Rvmas, 14 kovo. — Kada 

Italijos karalius Emmanue- 
lius važiavo ant pamaldų, 
kurios atsibuvo jo tėvo pa
minėjimui, likusio užmuštu 
1900 m., 29 birželio, Milane, 
tad iš žmonių būrio iššoko 
jaunas žmogus ir. šovė į ka
ralių 3 sykius, vienok nė sy
kio nepataikė. Viena kul
ka įlindo į karaliaus apsau
gos narį majorą Langą, ku
ris jojo šalę karaliaus veži
mo. Karalienė metėsi ant 
vyro kaklo ir stengėsi jį ap
saugot nuo užmušimo.

Pasikėsintojas yra tūlas 
Antonio Dalba, 20 metų vai
kinas. Šnipų ir juodašim
čių gauja jį norėjo ant vie
tos užmušt ir vos gyvą nu
vežė į ligonbutį. Jis sakosi 
esąs anarchistas. Policija 
spėja, kad pasikėsinimas į- 
vvko dėlei liejimo bereika
lingai žmonių kraujo Tripo
li j arba kad tai yra Turki
jos pasamdytas žmogus. 
Dalba yra akmenų tašytoju. 
Jis sako, kad ant karaliaus 
gyvasties pąsikėsino, norė
damas sugriaut šią netiku
sią tvarką.

Nors kiekvienas toks pa- panija ir atleido 10,000 dar- 
sikėsinimas yra priskaito- bininkų dėl anglių stokos, 
mas ^socijalistams, vienok Lancashire apielinkėj iš- 
šiame atvėjuj pats karalius | kilo smarkus susirėmimas 

angliakasių su policija, 
saugojusia 7 angliakasyklas. 
Streikierių dalyvavo 1000. 
Sužeisti 5 policistai ir 30 
streikierių.

Chinijos reikalai.
Iš Pekino telegrafuoja, 

kad ten prasidėjo neapy
kanta prieš baltveidžius 
misijonierius, kuriems ne 
tik veikt neleidžia, o ir jų

•

Lancashire apielinkėj iš-

sako esąs socijalistų. Ka
raliaus socijalizmas tikvesąs 
kitokis, — jis stovi ne už 
turto, tik už progos lygybę, 
ty tokįs socijalizmas, kaip 
pats karalius išsitarė, kokis 
dabar yra Suvienytose Val
stijose.

Dalba esąs nepilno proto 
žmogus, todėl mirties baus
mė galinti būt išvengta.

Niaukiasi.

Laikraštis „Daily 
sraph” rašo straipsnį, kad 
Europoj gali įvykti 
karė greitoj ateitii, nes ne
susipratimai prasidėjo tarp 
kelių valstybių ir karė esan
ti neišvengtina.

Iš karės lauko.
Į Konstantinopolį 

grafuoja, kad arabai ir tur
kai užpuolę italus mieste 
Derna ir užbarikadavę juos 
taip, kad išeigos neliko. Sa
koma, kad užtvertieji iš vi
sų pusių italai turi ganėti
nai maisto ir ginklų.

Revoliucija Siame.
Bangkok, 16 kovo. — Gy

ventojai sukruto prieš savo 
karalių Vajiravudh’ą ir rei
kalauja republikos įsteigi
mo. Anglijos ir Francuzi- 
jos reikalai eisią geriau prie 
republikos, todėl jos rem- 
siančios revoliucijonierius. 
Sakoma, kad revoliucijonie- 
rių laimėjimas užtikrintas.

Laivas nuskendo.
Eastbourne, Anglija, 16 

kovo. — Laivas ”Oceana” 
susidūrė su Vokietijos ta- 
voriniu laivu arti Beachy 
Head angliškam Kanale ir 
taip liko sumuštas, kad ne-į 
spėjo priplaukt prie kranto 
ir nuskendo, žuvo apie 20 
"žmonių. Ant laivo buvojo paskui ją 
500 pasažierių. Jie išbėgo Amerika tam priešinga. »

Tele
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Vilkai suėdė moterį.
Hancock, Mich. — Netoli 

nuo čia vilkai suėdė farmer- 
ką Mekkinienę, kuri buvo 
išėjus atlankyt savo kai- 
mynką. Atrasta jos tik 
drapanų šmotai.

šuo — garbės svečias.

Palm Beach, Fla. — Žino
mo milijonieriaus Vander- 
bilto pati iškėlė pereitoj sa
vaitėj savo sėbrams puotą 
viename čionaitinių vieš
bučių. Susėdus visiems prie 
stalo, ponia Vanderbiltienė 
liepė atnešti ir savo kudliui 
kėdę, nes jis esąs čia garbės 
svečiu. Patarnautojas už
klausė, ko tam šuniui atne
šti. Vanderbiltienė atsakė, 
kad jis beabejonės norės 
žemuogių su Smetona ir 
puodeli arbatos. Patarnau
tojas atnešė. Šuo žemuogių 
neėdė, bet Smetoną išlakė, o 
paskui gražiai nusišluostė 
snuki i servetę, kurią fran- 
cuziškas patarnautojas jam 
palaikė.

Nestebėtina tad, kad La- 
wrence’o motinos neturi sa
vo vaikams duonos, nes jos 
turi uždirbti Vanderbiltų 
šunims ant žemuogių ir ant 
Smetonos.
Amerika siunčia Meksikai 

ultimatum.
Washingtonas išsiuntinė

jo savo pasiuntiniams Mek
sikoj pranešimą, kad jeigu 
sukilėliai nuskriaus nors 
vieną Amerikos pilietį, pas
taroji tuojaus nusiųs savo 
kariumenę.

Teisėjui nusiuntė bombą.
New York. —Pereitoj su- 

batoj po pietų teisėjui Ro-

I
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■gyvastis randasi pavojuj, j zalskiui prisiųsta koks tai 
Keletas likę_nužudvta. To- 

ikia pat betvarkė eina mies- 
ite Kantone. Generolas 
j Sheng Yen vis da tikėjosi 
sugrąžinti sostą ir maršavo 

. su savo kariumene link Pe- 
I kino, bet liko skaudžiai su
muštas ir vargiai beatsi- 
griebs.

Skurdas Paryžiuj.
Iš Paryžiaus rašoma, kad 

ten 1,097 šeimynos, turin
čios po 6 ypatas kiekviena, 
turi gyvent viename kam- 
barij po 6 žmones. Skurdas 
esąs neišpasakytas ir džio
va žmonės serga daugiau, 
negu kitose Europos daly
se. Kaip tai keistai skam
ba, kada atsimename, jog 
sykiu su tokiu skurdu Pa
ryžiuje viešpatauja tokios 
linksmybės ir pinigų eikvo
jimas ant įvairiausių madų.

Turės apsivest.
Dublin, 14 kovo. — Aps

kričio Dunshaughine tary
ba, Health paviete, pranešė, 
vaikinams, kad jie turi apsi
vest laike 3 mėn.,o jei ne, tai 
turi išsinešt iš miesto.

Amerikos laivynas 
Chinuose.

Pereitoj savaitėj Ameri
ka nusiuntė daugiau laivy
no i Chinus. Mat, pasirodė, 

'kad Rusija su Japonija nori 
įsimaišyti į Chinų betvarkę, 

pasidalinti.

[siuntinys. Rozalskis (žy-
Jei iki 31 kovo nesusitaikys, 
tai 1 balandžio apie 500,000 
angliakasių išeis į streiką.

Šiaučių streikas.
Bridgewater, Mass. —Mc 

Elwin Shoe Co. dirbtuvės 
i sustreikavo 100 šiaučių,

Daugiau audėjų ketina 
streikuoti.

Nors audinyčiose pakelta 
visur alga ant 5 nuošimčio, 
bet nevisur darbininkai tuo- 
mi užsiganėdina. Fall Ri- 
ver, Mass., 30,000 audėjų tą 
pasiulijimą atmetė, o reika
lauja 15 nuošimtį. New 
Bedforde 20,000 audėjų taip 
gi 15 reikalauja. Barrej 
jau streikuoja. Tenai , rei
kalauja jau ir milicijos.
Kaip dabar pasirodė, tai ir 

Lawrence’o streikas da ne
visai pasibaigęs. Su pasiuli- 
jimais mažesnių komanijų, 
kaip antai Pacific, Arling- 
ton, Everett, Uswoco, Law- 
rence Duck, Fanvell Blea- 
chery ir Champion Paper, 
darbininkai nesutinka.

Užmušė 32 streiklaužiu.
San Antonio, Tex. — Gar-

50.

%
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PERŽVALGA.
• Lawrenc,e’o streikas.

Lavvrence’o streikas lai
mėtas. Išskiriant Everett 
kompanijos, visos kitos dar
bininkų reikalavimus išpil
dė. Kurie gaudavo po 9c. į 
valandą, tiems pridėta 25 c. 
ant dolerio; kurie gaudavo 
daugiau, tiems pridėta ma
žiau.

Nors sunki buvo šita ko
va, bet linksma dabar vi
siems, kad ji laimėta. Links
ma patiems audėjams,links
ma ir tiems, kurie dėjo 
streikui aukas. Tas paro
do, kad prieš darbininkų 
vienybę ir solidariškumą 
niekai policijos lazdos ir ka
lėjimas.

Tas taipgi parodė, kaip 
ponai demokratai ir repub- 
likonai atsimoka darbinin
kams už jų. balsus. Demo
kratas. Fosš prieš rinkimus 
laižėsi prie darbininkų, 
sakydamas, kad jų reikalai 
niekam nėra taip arti prie 
širdies, .kaip jam. Tik išrin- 
kit jį gubernatorium, o jis 
kaip matai jų būvį page
rins. Ir ne vienas Lavvren
ce’o audėjas balsavo už po
ną Foss’ą. Bet kada jie iš
ėjo su darbdaviais į kovą, 
kada pareikalavo daugiau 
duonos, tai ponas Fossas 
atsiuntė jiems miliciją, dau
žė jiems galvas ir kimšo ka
lėjiman.

Visi demokratai peikė 
streikierius ir vadino juos 
kvailiais, nes, girdi, jeigu 
dirbtų, tai vis ant duonos 
užsidirbtų, o dabar nieko 
negauna.

Taip, jie nieko negavo per 
streiką. Jie badavo, bet 
nėjo dirbti, nes dirbant irgi 
negalėjo sočiai pavalgyt. 
Jie pasiryžo arba laimėt, ar
ba kovoj numirti. Ir jie lai
mėjo. Tas parodo, kad ko
voti reikia ir užsimoka. Ge
ruoju niekas nieko neduos. 
Niekas tos kovos taip neat
jautė, kaip socijalistai. Pa
sirodo, kad 60 nuošimčių 
aukų sudėta vien tik socija
listų kliubuose ir kuopose. 
Socijalistai ir patį streiką 
vedė. Lavvrence’o audėjai 
dabar pamatė, kas yra jų 
draugas ir kas priešas. Nie
kas jiems kovoj rankos ne
padavė. Kunigai juos keikė, 
kapitalistu laikraštija juos 
šmeižė, teismai ėjo prieš 
juos, . demokratai išstatė 
prieš juos artileriją, tartum 
prieš pavojingiausius šalies 
priešus, tik socijalistai sto
vėjo už juos, jie net kon
grese pakėlė triukšmą prieš 
/kapitalistų šunybes. Jie su
judino visą šalį ir privertė 
■prezidentą į tai įsikišti. 
Tuojaus pradėjo tirinėti 
dalykų stovį ir kompanijos, 
nenorėdamos, kad jų niek- 
šystės išplauktų ant vir
šaus, pasiūlė darbininkams 
da daugiau, negu jie buvo 
reikalavę, kad tik kuogrei- 
čiausia tą dalyką užbaigti.

Ar juodoji musų tautiečių 
ir klerikalų spauda da ir da
bar drįs meluoti, kad socija
listai nieko nenuveikia?

V)

niai. Tankiai darbininkai 
verčiami pasirašyti 
jiems nepatinkamais, 
priešingais raštais.

Tokis barbariškumas 
retų būt uždrausta įstaty
mais, nes jis verčia žmogų 
balsuot už tai, ko tas žmo
gus, gal, nenori, už ką jis 
kaip tik priešingai balsuotų, 
jei reikalas eitų ne tarp 
dirbtuvės sienų.

Beabejonės, sakys mums, 
kad ir čia darbininkas gali 
pasirašyt arba ne. Tai tik 
išjuokimas, nes kuris gi drįs 
nepasirašyti, jei jis nori tu
rėt darbą ir mato, jog tūli 
jau pasirašė. Čia jau gau
domi darbininkų parašai 
pavieniai ir niekas nedrįsta 
atsisakyti, nes už atsisaky
mą gali likt išmestas iš dar
bo.

Kol įstatymais nėra drau
džiama rinkt parašus dirb
tuvėse ir da tai daroma pa
čių kompanijų, tol kapitalis
tai visada lengvai surinks 
jų reikalams reikalingą pa
rašų skaitlių.

Standard Watch Works 
kompanijos darbininkai pa
sirašė po reikalavimu, kad 
muitas nebūtų sumažintas. 

lYra tai republikonų reikala
vimas ir įrankis apgint sa
vo rinkas nuo svetimų tavo- 
rų, kad galėtų brangiau 
pardavinėt savuosius.

Mums rodos, kad darbi
ninkui svarbu yra, kad laik
rodėliai. sermėgos, mėsa, 
cukrus ir kiti daiktai butų 
pigesni, o ne brangesni. 
Vienok darbininkai turėjo 
pasirašyt ant to. kas daro 
daiktus brangesniais.

Gal darbininkai manė, 
jog muito didumas neįleis į 
Suvienytas Valstijas kitų 
šalių laikrodėlių ir jiems čia 

; bus daugiau darbo. Taip, 
darbo daugiau, bet netoli už 
dyką. Už ilgą darbą moka- 

(ma mažai, o ta vorai ačiū ap- 
rubežiavimui muitais bran
gus. Taigi darbininkai da- 

i ro taip, kad tik dirbt, kad 
tik ilgiau, o ne trumpiau 
dirbt. Beto pasirašiusieji 
laikrodėlių dirbėjai ar pa- 

| galvojo, kad Švedijos ir kitų 
šalių laikrodininkas taipgi 
yra jų brolis, su tokiais pat 
reikalais?

Ir Švedijos ir Amerikos 
laikrodininkams yra net 
perdaug darbo, kad tik iš 
darbininko nebūtų išsun
kiama visas turtas. Milijo
nai žmonių reikalauja laik
rodėlių ir turi pagal saulę ir 
mėnulį bei gaidį spėt laiką, 
bet jie neturi iš ko nusipirkt 
laikrodėlį. Velyk lai butų 
laikrodininkai pasirašę po 
tokiu protestu, kuris ap
skelbtų pražūtį šiam neti
kusiam surėdymui.

po 
net

tu-
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Varde visų globėjų šv. 
Juozapo parapijos Scran- 
ton, Pa.; pasirašo preziden
tas Jonas Aponas.
'--------------M ■ - ------------------ ■ . ■ . ...

Gyvenimo ruožai
Nuo 14 d. kovo mėnesio 

šių metų garsusis p. B. K. 
Balutis liko čikaginės „Lie
tuvos” redaktorium. Minė
tas Balutis tai yra tas pats 
garsingasis Balevičia, kuris 
„supeizavo” visą tautinin
kų ratelį, apsivesdamas su 
ruse moteria. Nebūtų tame 
jokios svarbos, kad Balevi
čia liko „Liet.” redakto
rium, jeigu tas neatsilieptų 
ant lietuviškosios visuome
nės reikalų, bet šiandien 
męs tą naujieną turime su
tikt su skausmu iš daugelio 
atžvilgiu. B. K. Balutis ar
ba ex-Balevičia yra gerai 
žinomas kaipo gudrus atža
gareivis. Jis paslėpęs vilko 
nasrus, rodo lapės uodegą. 
Būdamas atžagareiviu, bet 
gudriu politikierium, jis 
prisišlėjo prie trumparegių 
tautininkų ir su tųjų pagel- 
ba mėgino padaryti žymią 
spragą lietuvių progrese. 
Juodašimtiškais išvadžioji
mais jis nesidrovėjo šmeiž
ti susipratusias darbo žmo
nių minias, jis nesidrovėjo 
biaurioti prakilniausią 
žmonių teisę — visuotiną 
balsavimą, pagaliaus, su pa- 
gelba tų pačių trumparegių, 
aiškiai matant irančius jų 
pienus, nepasigailėjo supa- 
raližiuoti didžiausią lietu
viu tautos organizaciją — 
S. L. A.

Šiandien tas pats doriš
kas bankrutas paliko re
daktorium laikraščio, kuris 
pirmiau buvo gana pirmei
višku ir daug padarė nau
dos. Bet ir tas žingsnis pa
darytas gudriai, tylomis. Iš 
palengvo bando sudrumsti, 
kad paskui lengviau butų 
galima gaudyti lengvati
kius. Dabar tyliai bando nu
stumt į šalį Šerną, kuris tiek 
metų dirbo be atvangos, su-i 
krovė kitiems turtus, o pats 
nusenęs ir dvasiškai išsekęs I 
liks auka politikierių. Visu-, 
pirmu patarė Šernui išva- ’ 
žiuot ant vakacijos arba net! 
į Europą, o tada bus drą-i 
siau pasakyt, kad tu jau ne
reikalingas. Puikus pie
nas ! Vadovu visos tos poli-; 
tikos yra p. Balevičia. Bū
damas galva politikieirų ra
telio, jis mokės viską pa- 
kreipt savon pusėn. . To-
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Kapitalo įrankiai.
Standard VŽatch Works 

kompanija, kuri yra gana 
galingu trustu Suvienytose 
Valstijose, įdavė Jersey Ci
ty ,N. J., savo dirbtuvės dar
bininkams popierą, kur. pa
rašytas reikalavimas, kad 
ant iš Švedijos ir kitur įve
žamų laikrodėlių į Suvieny
tas Valstijas muitas nebūtų 
sumažintas. Reikia suprast, 
kad ir kitur savo dirbtuvių 
darbininkus ji privertė taip 
padaryt.

Šitokis parašų rinkimas 
po įvairiais protestais, pri
žadėjimais ir reikalavimais 
yra renkamas jau nuo se-

MELAGIĮ^TRAICIA”
„Draugas” pagarsino, kad 

Scrantono lietuviai užrašę 
savo bažnyčią lenkų vysku
pui Hodurui.

Paskui tą pat atkartojo 
„Saulė” su „Vien. Liet.” 
Minėti laikraščiai žino ge
rai, kas per paukštis yra 
„Draugo” redaktorius; ji
sai yra sukelto jas tų visų 
vaidų. O „Vien. Liet.” su 
„Saule” pleškina tą visą me
lagystę. Ir da pastabas de
da nuo savęs, sako: „Maty
sime, ar bus geriau po len
kais, tą parodys ateitis.”

Scrantoniečiai džiaugėsi 
atsiprovoję savo bažnyčią 
nuo airių despoto, ir jos 
daugiau niekam neužrašys. 
Lenkų vyskupas Hodur yra 
teisingas ir laisvę mylintis 
žmogus ir bažnyčios užra
šymo visai nereikalauja!

Jeigu „Draugas” su savo 
seserimis ”Vienybe” ir 
„Saule” neatšauks tą mela
gystę, tai męs drąsiai minė
tus laikraščius vadįsime me
lagiais.

dei galim tikėtis, kad už va
landos pirmeiviškoji „Lie
tuva” liks klerikališkai-tau- 
tiška ir organu reakcijonie- 
rių, kuri varys agitaciją 
prieš pirmeivius ir abelnai 

■ progresistus. O tu, Šernai, 
kuris per visą pulką metų 
auklėjai miniose demokra
tišką mintį, tame pat lizde 

! susilauksi savo mintims gil- 
! tinę.

Narkunų Jurgis.

I

Polemika ir Kritika.
Mažas tame nuopelnas, 

jeigu pats nieko neveikda
mas, moka tik iš kito triū
so pasijuokti. Tiesa, patarlė 
sako, kad „tuščia bačka la
biau skamba.” „Keleivio” 
No. 9 tilpo korespondencija 
p. Jono Petraičio iš Chicago, 
Ilk, kur gana dailiai pajuo
kia „Rūtos” Dr-ją ir jos pa
rengtą vakarą. Kad neda
lyvauja „Rūtoje” artistai 
profesijonalai, tą ne tik p. 
Petraitis žino, bet visi, ir ta
me nieko tokio stebėtino. 
Nurodymas gi prisidėt prie 
„tikrai” teatrališkų draugi
jų taipgi bergždžias. Kodėl 
p. Petraitis nenurodė bent 
vieną tokią ”tikrą” draugi
ją? Yra „Birutė,” „Jau
nuomenės Ratelis,” „Dra-

no, užsimokėjau $90.00, da
bar vėl kits suraštino. Jus 
nemanykit, kad aš iš savo 
kišeniaus mokėsiu: nė vieno 
cento; aš užmokėsiu para
pijos pinigais. Savo myli- 

I miausiam draugui galvą 
perskelsiu arba padėsiu ant 
vietos kas tik bandys pasi
priešint; tegul mane šteitas 
nuteis, pakars, ar ką pada
rys, man vistiek.” Po jo to
kios kalbos iškilo baisių-baL 
siausis trukšmas; .parapijo- 

Įnįs susigriebė už gerklių, 
‘ s neišpasakytas,

i Viena moteris turi išsira-. pirmsėdis J. T. Kazlauckas 
šius „Keleivį”, tad vyras jai' uždarė susirinkimą ir vos 
draudžia jį skaityt. Yra ir Į tik spėjo pabėgti lauk. Kiek 
daugiau tokių pusgalvių. 
Krikštynose pas Z. sudau
žė galvą pačiam tėvui ir 
perpjovė vienam ranką. Ve
žta žmogelius į šaltąją ir 
bausta. Kun. Petkus džiau
giasi iš tokių avelių ir lie- 
kad neimt ųprotauti.

Draugija yra tik viena — 
tai Šv. Petro ir Povilo, kuri 
verčia narius prie ausinės, 
todėl ne visi nori priklausy- 
pia neskaitvt „Keleivio”, 
ti.

Neseniai Bridge Works 
Co. dirbtuvėj P. Pilkauskui 
nulaužė mašina kairiąją 
ranką. Žmogus yra su šei
myna. x.

SCRANTON, PA.

Jau tik stebuklai! Kovo 
9-tą apie 9-tą vai. vakare 
pas šv. Juozapo lietuvišką 
bažnyčią ekspliodavo dina
mitas. Buvo padėtas ant 
to akmens, kur yra stiebas 
pastatytas dėl pakėlimo a- 
merikoniškos vėliavos. Nuo 
ekspliozijos bažnyčios lan
gai išbirę jo.

Kaip paduoda ”Scranton 
Times’’, tai tą vakarą pas 
sargą bažnyčios Joną Jur
kų, kuris ten pat gyvena, 
klebonijoj, buvęs susirinki
mas iš Hodoro pusės. Me
na, kad dinamitas taikyta 
greičiau ypatoms, nekaip 
bažnyčios sunaikinimui.

M. šliakys.. 
NEW HAVEN, CONN.

Da pora žodelių apie lie
tuvišką parapiją ir jos va
dovą kun. Šelkų. Kaip jau 
buvau minėjęs „Kel.” No.9, 
kad Kaz. Makaravičius su
areštavo kun. Šetkų, ir kad 
kunigėlis turėjo užstatvt 
paranką, o paskui, jausda
mas pralaimėsiąs perprašė 
K. Makaravičių ir užmokė
jo iškaščius be teismo $90, 
bet dabar tą vargšą ir vėl 

Nors čia jokių organiza- patiko nelaimė: vėl jį suare- 
cijų ir susirinkimų nėra, štavo kita ypata ir nežinia, 
vienok lietuviai skaitymą kaip da išeis. Štai kaip bu- 
mėgsta ir gatavi yra parem- vo: kaip jau buvo minėta, 
ti gerus užmanymus. M. kad kun. šetkus sukolek- 
Gribas ir J. Skiautarė pėrė-į tuotus pinigus dėl bažny- 
jo per stubas, rinkdami au-Įčios pirkimo pasilaikė pas 
kas Lawrence’o streikie- 
riams ir surinko $36.60, 
kurie liko pasiųsti Rama
nauskui dėl perdavimo strei- 
kieriams. Tik vienas M. K. 
atsisakė duot tam svarbiam 
reikalui. žydelis.

GARDNER, MASS.

3 kovo čia įvyko tarptau-! 
tiškos prakalbos, kur kalbė- i 
jo lietuvis P. Jatulevičius, 
3 anglai, tarp kurių ir pane
lė Pearl McGilI, I. W. W. or
ganizatore ir socijalistė, ir 
vienas finas. Finų socijalis
tai davė už dyką salę, o lie
tuvių socijalistai išgarsino, 
tokiu budu visos aukos — 
$56.07 —, kurios per prakal
bas surinktos, teko streikie- 
riams. D. J. Klinga.

LAWRENCE, MASS.

7 kovo lietuvių streikierių 
mitinge kalbėjo O. Rama
nauskienė, kuri da sykį pa
rodė savo bobišką „gabu
mą”, nes be jokių faktų už
sipuolė peikt „Kel.” ir girt 
„Vien. Liet.”, sakydama, 
kad toji labai patarnavo 
streikui. Klausytojai juo

I matiškas Ratelis,” „Šv. 
Martino Teatr. D-ja” ir 
tūkstančiai įvairiausių te
atrališkų draugijų (Vargiai 
tiek jų gali būt. Red.), ku
rios p. Petraičiui, gal ir iš
rodo tikromi, bet ištikrųjų 
pažiurėjus, nežinia, ar jos 
daug bus tikresnės už „Rū
tą.” Visur tie patįs barščiai, 
ponuti! Pamename labai ge
rai, kada tas pats p. Petrai
tis lošė toje „tikroje” drau
gijoje, bet (atleiskite už ne
mandagumą) niekas gėlių 
bukieto nesuteikė. Taigi da
bar gal ir pasiliejo tulžis iš 
piktumo, kad ne tikroje 
draugijoj ir ne p. Petraitis 
ir štai buketas! Argi tai ne- 
nuodėmė? Tai viena, o ant
ra piktumas, kad tą buketą 
gavo ne Reshke, Caruso ar
ba Šaliapinas, bet gerai ži
nomas ir pažįstamas para- 
pijonas! Ir kaip tai išdrįso 
padaryti be p. Petraičio pa- 
velynimo? Ir aklumas gi 
nepasiklausti. Aš kitaip bu
čiau padaręs korespondento 
vietoje. Jeigu buketą gavo 
tas, kuris blogiau lošė už ki
tus, nieko nesvarstęs bučiau 
nubėgęs’ir nupirkęs bukie
tą tam, kuris lošė geriausia. 
Ar negražus atkeršinimas? 
(Bet neprotingas. Red.)

„Matyt, iš kalno buvo nu- 
spręstajam jį duot,” apgai- 
lestuoja p. Petraitis. Tai 
tiesa. Tas, kuris davė bu
ketą, tiek buvo taktišku, 
ka pasibaigus lošti nepa
prašė lošusiojo pastovėti 
ant scenos ir palaukti, kol 
paskutinis nubėgs ir nu
pirks buketą. Tas imtų 
mažiausiai pusę valandos. 
Argi, p. Petraiti, užlaiky
tum publiką ir stovėtum ant 
scenos laukdamas, kol ža
dėtas buketas parkeliaus? 
Gal ir lauktum, bet šį kartą, 
kaip ant nelaimės, buketas 
buvo jau nupirktas ir pa
duotas tam, kuris pagal au
kautojo nuomonę, lošė ge
riausiai. Užginti-gi kam 
tai nebūtų aukauti bukėtą 
taipgi nieks negali.

Nesigailėk, p. Petraiti, ki
tiem bukėtų, bet eik pats ant 
scenos ir rink liauro vaini
kus, o nė ”Ruta,„ nė jos na
rys gavęs tą vakarą bukėtą 
nė kiek neaimanuos ir neuž- 
vydės.

I

v •kėši pilvus susiėmę, žinodo- 
mi, kaip ardė vienybę laike 
streiko ”V. L.” ir kiek aukų 
suplaukė "Keleiviui” pasi
darbavus ir jo skaitytojams. 
Gėda streikierių komitetui, 
kad leidžia kokią tai biz- 
nierką peikt darbininkiškus 
laikraščius, kurie padėjo 
streiką išlaimėti, ir girt ko
kią tai biznierių mazgotę iš 
Brooklyno. Streikieris.
BLISSVILLE, L. I. N. Y.

Lietuvių čia yra apie 350.
Jie girtuokliauja ir mušasi. į riksmas

, aprimus kunigo priešai iš
ėjo ir tamsunėlių vyrų bū
relis nuolankiai pasirašė 
kunigui, kad jis jiems skal
dytų pakaušius ir jų pačių 
pinigais užmokėtų. Geras 
pavyždis kitų kolionijų lie
tuviams. Laisvamanis.

S. BROOKLYN, N. Y. ,

Nedėlioj, 10 kovo, atsibu
vo antra prelekcija, pareng
ta D. L. K. Mindaugio dr- 
stės ir Lietuvių Jaunuome
nės Dr-giško Kliubo. Prieš 
paskaitą padeklamavo A. 
Beniuliukas, 7-nių m. vai
kutis, ”Ve rytas, dangus 
raudonas”; atliko gerai.

Po deklamacijos prasidė
jo paskaita; skaitė J. Šukys 
temoj ”Kas rėdo draugijos • 
nuotikiais?” Prelegentas 
gana aiškiai nurodė, kaip 
žmonės rišas Į sąjungas ir 
kas juos prie to verčia. Ant 
■užbaigos buvo įnešta iš pu
blikos, kad aukautų kiek 
kas gali Lewrence’o strei- 
kieriams. Prie to Šukys 
paaiškino plačiau apie strei
kierių padėjimą, ir nurodė, 
kad jiems pašelpa yra rei
kalinga. Publika ant to su
tiko ir sumetė $10.75, ku
rie tapo pasiųsti „Keleivio” 
redakcijai.
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Bi—ios

KORESPONDENCIJOS
ABERDEEN, WASH.

save, tad parapijonai neuž- 
! sitikėdami daugiau kuni- 
gui, įgaliojo tūlas atsakan
čias ypatas kontroliuoti pa
rapijos turtą. Kitų nemi- 

; nėšiu, bet nelaimingas tas, 
kuris nuo klebono gavo 
mušt bažnyčioj — tai Sta
sys Ražanckas. Jis buvo 
parapijonų įgaliotas parda- 
vinėt kviteles dėl velykinės 
išpažinties ir pinigus dėti į 
banką ant parapijos knyge
lės. Kunigas pareikalavo, 
kad jam atiduotų kuogrei

čiausiai. Tai atsitiko 3 ko- 
Ivo beeinant iš bažnyčios. 
S. Ražanckas pasipriešino, 

į nenorėjo atiduot pinigų; 
kunigas rėžė jam per veidą 

į ir kojoms ėmė spardyt, už 
ką ir vėl liko suimtas; vėl 
paranką užsidėjo iki teis
mo. Kunigas Šetkus, matyt, 
gana drąsus ir atviras, nes 
per mitingą, kuris atsibuvo 
7 kovo, pasirodė kuo jis e- 
sąs, štai jo kalba: „Aš vi
suomet darau gerą dėl jūsų 
ir niekuomet da neprasi
žengiau, tik komitetas pa
rapijos negeras; tuoj jis 
mane raštyt: viens surašti-

Vai—kas.
ELIZABETH, N. J.

Kovo 7 čia buvo sušauk
tas susirinkimas visų Eliza- 
beth’o lietuvių draugysčių 
ir kalbėjosi apie Lawrence’ 
streikierių vargingą padėji
mą. Draugysčių komitetas 
meldė klebono, kad užsakv- 
tų bažnyčioj per pamokslą, 
kad bus susirinkimas ir kur, 
ką klebonas ir išpildė; susi
rinkimas atsibuvo senoj lie
tuvių bažnyčioj, bet klebo
nas visai nepasirodė.

Susirinkime buvo visokių 
įnešimų, tūli įnešė, kad tas 
visas darbas butų atiduotas 
ant klebono rankų, kad tas 
žmogelis rinktų aukas baž
nyčioj, bet vėliau tapo iš
rinktas komitetas iš trijų 
laisvų ypatų.

Žmonių buvo prisirinkę 
arti 200, bet kaip tik minė
tas komitetas paaiškino, 
kad pereis pora vyrų parin
kti aukų, tuoj visi dievuo- 
čiai iššovė laukan, pasiliko 
tik apie 30 ypatų, visi lais
vų pažiūrų, kip juos vadina, 
bedieviai, bet nors iš mažo 
būrelio surinkta aukų $22. 
Pinigai atiduoti išrinktam 
komitetui; jis išrinko 6 rin
kėjus, kurie eis per stubas 
rinkti aukas.

A. P. Grigutis.

MANCHESTER, N. H.

„Lietuvių Laisvės Artojų” 
pašelpinė draugystė ant 3 d. 
kovo buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo S t. Michelso- 
nas trijose temose: apie 
draugijų naudingumą, apie 
socijalizmą, kas jis, ko jis 
nori ir kaip gali įvykti, taip
gi nurodinėjo dabartinį ne
tikusį surėdymą; trečioje 
temoje kalbėjo ”yra Dievas, 
ar nėra?” Aiškino astrono
miją ir gamtos mokslo ša
kas.

Po prakalbų susitvėrė L.S. 
S. 171 kuopa iš 9 narių.

Gamtos gyvūnas.

• •



PAVEIKSLAS IŠ BUVUSIO LAWRENCE’O STREIKO

Streikierių susirinkimas.Kareiviai areštuoja streikierį

ce.

Kuku-
Stoš-
Gri-

Lawrence’o Streikieriams.

ILL.
prakalbos; 
Lawrence’o

K.
J.
A.
Rimdzias,

K. Junčius,

Šneideris ir J. Treideris — po 10 c.;
S. Juozatis 5 c.; viso pasidaro $46.00.

J. M. Gelgaudas.
Pinigai gauti ir pasiųsti į Lawren- 

Red.

NEW HAVEN, CONN.

3 kovo atsibuvo susirinki
mas Lietuvių Kliubo ir bu
vo įnešta J. T. Kazlaucko, 
kad kiek paaukauti Law- 
rence’o streikieriams; įne
šimas tapo priimtas ir Kliu
bas paskyrė $25.00. 6 kovo 
tūli susipratusieji lietuviai 
surengė prakalbas. Susi
rinkimą atidarė p. J. T. Ka- 
zlauckas ir vedėju tvarkos 
liko p. Blazaitis. Kalbėjo p. | 
Ruseckas iš Lawrence, | 
Mass, ir p. J. Taraila iš An-1 
sonia, Conn. Po prakalbų! 
padaryta kolekta dėl sušel
piamo streikierių ir, nors pu
blikos nedaug buvo, bet su
metė $18.65; vardai aukau
tojų bus pagarsinta per 
streikierių komitetą „Kelei-
vij” ir „Drauge.”

Šiomis dienomis guberna
torius Conn. valstijos S. E. 
Baldwin suteikė tiesas Ra- 
jento „Notarv Public” ant 
dviejų metų vienam iš lietu
viu J. T. Kazlauckui.

t M. D.

pritarė ant piano. Žmonių 
buvo nemažai — apie 200 
ypatų. Ten buvęs.

MONTREAL, CANADA.

Miestas susideda iš 592, 
000 gyventojų, lietuvių ran
dasi apie 1,100. Darbai ei
na vidutiniškai, žmonių be 
darbo mažai vra. Antras v
metas, kaip pribuvo čia ku
nigas, kuris pasivadino Sta
nislovu Kuču; buvo susitai
sęs tris pus-seseres, viena 
lietuvė, antra lenkė, trečia 
francuzė; visos buvo pui
kiai papuoštos, šilkines pan- 
čiakas nešiojo, bet kaip pri
buvo jo tikra sesuo iš Lietu- 

i vos, tai visas 
prašalino. Bet 
vien nepapuošė, 
viai jam moka 
ant mėnesio, o 
pagrabą ir šliubą kiek nori, 
tiek ima. M. G.

pus-seseres 
sesers vis-Į 
nors lietu-! 

po $115.00 
už krikštą,

WINNIPEG, CANADA.
Aukavo šios ypatos: K. Ginkevičia, 

A. Volas ir U. Urbonytė po $1.00; P. 
Jauniškis, M. Šilinskas, J. Leskaus- 
kas, S. Paknis, A. Paknis, J. Paknis, 
V. Kevelaitis, J. Augystis, P. Blusius, 
J. Blusius, K. Stankevičius, A. Mon- 
kus, A Karalius, P. Griaunis, J. Vai- 
šutis ir F. Salekevičiutė — po 50c.; J. 
Papas, L. Sawczykas, J. Križauskas, 
J. Stankevičius, M. Kamerčiunas, P. 
Burokas, A. Garauckas, W. Maršai, J. 
Siūlius, J. Kisielius, W. Edval- 
skis ir W. Karalius — visi po 25 c.; 
J. Gasevičius 20 c.; A. Mon- 

į kienė 10c,; viso labo $14.30; už pri- 
siuntimą 20c.; liko $14. 10.

Pinigai gauti ir perduoti Lawren- 
ce’o streikierių komitetui. Red.

Martinaitis, J. Jankus, A. Staseu- 
čus, J. Jokūbaitis, J. Ribelis, J. Mete- 
jaitis, J. Žiūraitis, J. Genis, J. Valis, 
J. Sinkus, K. Vaitiekūnas, T. Laz- 
dauskas, J. Šidlauskas, P, Laurinau- 
čius, J. Jeseliunas, J. Staškus, J. 
Petrošius, M. Rakauskas, K. Povilo
nis, M. Vaitieka, M. Naurackas, Ag. 
Šoblickienė ir A. Petkus — visi po 
25 c.; mažiau kaip 25 c. suaukauta 
$1.55; viso labo $20.55; iš tos sumos 
išmokėta prakalbų lėšos $7.55, o $13 
prisiunčiam Lawrence’o kovotojams

A. A. Petkus Jurg. Valiulis, ir P. J. 
Sablickas.

Pinigai gauti ir perduoti steirkie- 
riams. Red.

— po $1.00; 
Delazuras,
Rypskis,

; W.

žereckas — visi po 25c.; P. Januška, 
30c..; V. Gutauskas, F. Gutauskas, A. 
Savickas, K. Jankauskas, M. Joman- 
čiutė, J. Biliūnas, J. Ražukauskas, M. 
Ročus — visi po 50c.; St. Labanaus
kas 75c.; K. Satonis ir J. Aidukas po 
40c.; viso $21.55, surinkta per A. Vai- 
norių ir P. Maisėjų. D. L. K. Gedi
mino draugystė $10.00; viso $31.55; 
persiuntimas 20c.; lieka $31.35c.

A. Vainorius.
Pinigai perduoti. Red.

MARYVILLE, ILL.
Aukavusių vardai: D-stė Šv. Anta

no $10.00; J. Višniauskas, S. Paugo- 
nis, P. Galmanas, M. Grasevičia, J. 
Mičiulis, V. Grasevičienė, V. Katilius, 
F. Augustavičia, J. Bulota — visi po 
50c.; J. Ramonaitis, 4. Majoras, V. 
Plečkaitis, M. Plečkaitienė, A. Bara
nauskas, J. Plečkaitis, E. Plečkaitie- 

! nė, J. Gavienia, J. Kazakaitis, Ad. 
Martinkus, A. Tamulionls, M. Smels- 
torius, M. Smelstorienė, P. Berzvins- 
kis, A. Kučinskas, J. Vilkenis, M. Ka- 
sakaitis, M. Katilienė, S. Kinderis, O. 
Kinderaičiutė — po 25c.; M. Esia- 
niauskas, J. Bakanas — po 20c., J. 
Sabaliauskas, V. Kavaitis, J. Zienis, 
K. Pautelis, J. Enikis, Aug. Kinas, A.

■ Butkus, A. Juknaitis — po 15c.; A. 
Liovanienė, St. Sungaila, V. Miliaus
kas, M. Gainiuvienė, J. Baranauskas, 
E. Sabaliauskienė, P. Kovaitienė, M. 
Gavienia, M. Ziemis, A. Skinkis, M. 

j Enikienė, M. Vilkenienė, Rinienė, 
M. Sprainaitis, E. Butkuvienė, B.

i Luknaitienė — po 10c.; A. Mortutai- 
' tis ir B. Leovas po 5c.; viso $22.80.

J. Bulota.
Pinigai gauti ir jau perduoti į vietą 

Red.i

.1

CAMBRIDGE, MASS

Liet. Sūnų dr-ja Cambri- 
dge’uie, matydama kritišką 
padėjimą Lawrence’o strei
kierių, paaukavo antru kar
tu iš savo kasos $20.00 ir 
$10.05 surinko savo susirin
kime. Pinigai perduoti per 
P. J. Jatulavičią Lawrence 
streikierių komitetui. Da
bar per L. Sūnų dr-ją aukų
streikieriams įplaukė $95.20I 
Tai vis triūsas bedievių ir 
socijalistų.

Taipgi nutarta mokėti 
nuo kiekiveno nario po 10 c. 
Imigrantų reikalams ir u- 
mu laiku bus pinigai pasių
sti Imigrantų Šelpimo Ko
mitetui. J. Plošktis.

MEDICINE HAT. ALTA, CANADA.
Aukavo šios ypatos: V Navickas 

$2.00; J. Žebrauskas ir V. Račkaus
kas po $1.00; K. Rugienius, A. Ra
manauskas, J. Domeika, J. Bizulis, V. 
Bizulis, P. Bizulis, J. C. Navickas, T. 
Andriukevičia, J. Arminas ir P. Pie- 
čaitis po 50c.; A. Sinkevičia 45c.; K. 
Bishof 35c.; S. Dovidaitis, V. Rama
nauskas, P. Buikšnis, A. Russell, J. 
Adomaitis ir J. Benekeris po 25c.; vi
so $11.30.

surinko J. Žebrauskas.
Pinigai gauti ir perduoti streikie

rių komitetui. Red.

streikieriams, o kad 
jauna, tad negalima 
iždo, tad turėjom 
galėjom; liko suau- 

buvo

HARRISBURG, ILL.
Kovo 3 d. D—stė Lietuvos Sūnų tu

rėjo susirinkimą; sumanyta paau
kaut Lawrence’o 
musų draugystė 
paskirt nieko iš 
aukaut kiek kas
kauta $20.00; paskui išrinkta 
4 kolektoriai pereit stubas Harris- 
burge, Dorrisvilėj ir apielinkėj; ko
lektoriais išrinkta: A. Gerultauskas, 

♦ J. Kondrotas, A. Kuzmickis ir S. Sluc- 
| kis.

Aukautojų vardai: K. Rasimas 
$2.00; K. Mogolis, A. Gerultauskis, J. 
Rasimas, J. Navickas, C. Gotautas, J. 
Vilkelis, A. P. Gerultauskis, A. Ku- 
nickis, J. Good, A. Navickas, V. Jo- 
kubauskas, M. Kubilius ir S. Mikelio- 
nis po $1.00; A. Kuzmickis, S. Sluckis, 
J. Vėželis, W. Žukas, K. Babarskas, 
W. Eravičius, M. Vilčinskas, J. Sokol- 

I skis, J. Naurušis, F. Bensevič, A. Ke- 
ziavič, C. Rasimas, J. Daniulevič, A. 
šukaitis, J. Kondrotas, J. Daniule
vič, V. Jesinskas, J. Lazauskas, W. 
Zukleda, J. Abečiunas, A. Brazionis, 
P. Balseris, J. Bagutis, A. šuminskis, 
A. Krištalevič, A. Daniuliauskas, M. 
Bakunas, B. Vąivoda, M. Kunigas Au
gulis, S. Kunsevičius, A. Kunsevičius, 
A. Letuvnikas, A. Sinkauskas, A. Zin- 
kus, F. Bedalis, J. šliumba, P. Masiu
lis, J. Kazaitis, J. Puslis, A. Bukaus
kas, K. Grigonis, A. Varenas, M. Ben— 
sevičius, M. Kvedaras, A. Brazionis,. 
M. Mikionis, M. Litvinskas ir M. Pla- 
nutis — visi po 50 c.; B. Rasimas 60 
c.; K. Stelmokas 30c.; J. Bujonauskas, 
J. Bukevčius,’ K. Vaičiūnas, K. Loko- 
sevičius, W.Plitnikas, S. Parednis, M. 
Gardziulis, J. Jesevičius, J. Lazaus
kas, J. Butrimavičius, K. Kanavars- 
kis, W. Gaidamavičius, S. A. Ebepo- 
le, L. S. Detton, S. Precit, P. Kurti
naitis, A. Jančiukas, A. Gražulis, K. 
Navickas, J. Stanaitis, W. Bakunas, 
M. Žitkus, J. Dulikas, M. Drūtis, P. 
Bartkevičius, S. Krasnauskas, J. Rut- 

! kus, J. Radvilas, J. Brolelis, J. Stan
kūnas, J. šeštokas,A. Keršis, A. Leš- 
činkas, A. Abromavičius, R. Radvila, 
J. Ramanauskas, P. Lujus, H. Mage- 
liutė, M. Gerultauskas, K. Morkūnas, 
A. Juraška, Wm. Juraška, L. Juraš- 
kienė, A. Jončienė, J. šimkaitienė, K. 
Baltrukonis, A. Vaitkevičius, O. Kle- 
vinskiutė, K. Poteliunienė, M. Lipski, 
S. Sai, K. Matulis, J. Planutis, P. 
Vaitkevičius, P. Raudonis, A. Petro
nis, A. Siratavičius, J. Litvinskas, L. 
Rasimas, P. Notskunas, A. Gerul
tauskas ir A. Norkūnas po 25 c.; J. 
Baltrūnas ir J. Radzevičius — po 15 
c.; A. Baltrūnas, J. Radzevičius, A. 
Liesionis, J. Minkevičius, K. Stadal- 
nikas, P. Mockus, J. Kavaliauskis ir 
S. Litvinavičius — visi po 10 c.; K 
Burkauskas ir A. Abromavičius po 
20c.; S. Kuseliauskas 5c.; viso $57.00.

Pasiuntėjas pinigų Joe Good.
Pinigai gauti ir pasiųsti j Lawren- 

ce’ą. Red.

VNEW BRITAIN, CONN.
Vietinai lietuviai atjausdami savo 

brolius darbininkus, streikiuojančius 
Lavvrence, Mass, nors pirmeiviškes- 
nieji aukavo, t. y. Apšvietos Dr-stė 
iš savo iždo paskyrė $10.00; taipgi 
Liet. Ukėsų Nepr. Kliubas ant lai
kyto susirinkimo 11 vasario paskyrė 
iš iždo $10.00 ir iš geros valios Kliu
bo nariai sumetė $9.15; prisiunčiu 
$29.15; norint tai maža auka dėl tiek 
badaujančių, bet tuomi nors simpati
ją išreiškiame.
L. U. N. Kliubo pirm.J. J. Gerdauskas. 

Aukavusiųjų vardai: J. Skritulskis 
$1.00; J. J. Gerdauskas, M. Matule- 
vičia, A. Kristofikas — po 50 c.; J. 
Prapuolenis, T. Zdančiukas, M. Ne- 
verdauskas, J. Vinikaitis, F. Mingelas, 
J. Dičpetris, K. S. Kriaučiū
nas J. Riskevičia, K. Baikaus- 
skis, M. Neimanas, J. Juozapavičia, 
A. Navickas, V. Vinikaitis, K. Kukan- 
kauskas, T. Baksa, J. Ptakauskas it 
S. Dambrauskas — po 25 c.; Mar. 
Petruskevičia 30 c.; P. Pilkionis 50c.; 
smulkių $1.85; Apšvietos Dr-stė $10; 
L. U. N Kliubas $10.00; viso pasida- 

; ro $29.15.
Pinigai gauti ir perduoti streikie-, 

riams. Red.

i

MELROSE PARK,
LSS kuopos atsibuvo 

kalbėjo B. Šidiškis apie 
streiką; po prakalbų nutarta parink
ti aukų Lavvrence’o streikieriams.

Aukavo šos ypatos: S. Radovič$2; 
J. Palecki, L. Zuperku, F. Lapinski, 
J. ščarbinski 
čionis, A. 
kus, K.

Utenas— visi po 50 c.
I E. Milinski — po 30 c.;
; M. Butkus, A. Staškus, J. Witkus, K. 
į Butkus, J. Reščyk, J. Ručinski, J. Ško-
• dis, S. Alelunas, J. Platkovski, N. 
' Gorodzionok, F. Šekšna — visi po 25
centus; A. Bartulis 20c.; J. Vaitkus, 

j M. Takimas, J. Meškunas, W. Ruso-
’ mič, J. Usevič, F. Kastricki — visi po ;
10 c.; J. Balandžius ir S. Bružas —Į 
po 5 c.; viso surinkta $13.00 ir tapo

• išrinkti 4-ri nariai LSSP dėl rinkimo 
aukų po stubas — S. Radovič, M.

j šeštukaitis, K. Junčius ir K. Rypskis, 
kurie kolektuos po Melrose Parką 
visą savaitę.

Pinigus gavo ”Kel.” red. ir pasiun
tė į Lavvrence.

CHICAGO, ILL.

Kovo 10 buvo parengtos 
prakalbos Lietuvių Rubsiu- 
vių Unijos Skyriaus 126-to. 
Kalbėtojai buvo sekanti: J. 
J. Sonsteby (rubs. un. adv.), 
A. Adamski, V. Pačkonskas, 
P. M. Kaitis, Murza, P. Gal- 
skis, K. Rugis ir A. Bočiu- 
nas. Deklamavo eiles B. In- 
taitė „Į kovąv. Agituota už 
unijas ir socijalistų partiją; 
buvo kalbėta apie Lawrence 
didįjį streiką; surinkta au- 
ku $11.33 strekieriams.

v. , . ... vaisius, j. jnauniKa, m.. iviuizis, rŠiaurvakarine J oalije zjįS} Rupšienė ir J. Muižienė
miesto susitvėrė lenkų dar- 25 c. 
bininkii .. x.. v 
draugija pienininku. Antra, lektoriU komitetas, kuris ėjo per stu- 
susiorganizavo lenkai ir lie- \Das ™kdamas aukasnnAu?a^ varT' , . ... _ , , ,.v dai: J. Masionis $1.00; A. Bitinas, J.
tuviai 11 atidarė  ̂tarptautiŠ- Morauskas, A. Jurgaitis, J. Kupšis, J.

i

i

i
i

I

kooperatyviška

MONTELLO, MASS.

Kovo 9 buvo surengtas 
lietuvių teatrališkos kuopos 
„Viesulą” vakaras. Lošta 
dvi dramos: pirma „Penk
tas Prisakimas” ir „Kerš
tinga Meilė”. Pradžioje de
klamavo M. Daržinskiutė 
”Ak, tu Laisve”” ir ” Auš ta 
Rytas”; paskui M. Ustupie
nė „Iš kur rytas praded au
šti”. Po to buvo lošta ”Pen- 
ktas Prisakimas”. Akto- . _. .
riai atliko roles neblogiau-1 naktinėj mokykloj, bet nė
šiai, bet pabaigoje, kaip rei- noriu, kad kas mane pagir- 
kėjo šauti, tad revolveris tų niano pačios vardu ir da 
neišdegė greitai, kas pailgi- nužemintų mergaites. Is 
no laiką nusišovimo, bet tas i 200 mergaičių yra visokių, 
atleistina, nes dabar sunku jnokytų ir nemokytų , ne 

M nėra

!
I

I
* * si

laik-

CHESTER, PA.
Susirinkime L. S. S. 68 kuopos su

rinktos aukos Lavvrence’o streiki- 
riams. Aukavo šie: K. Klišis, F. 
Noreika, A. Krall, T. Tamkus ir V. 
Belskis po 50c.; S. Krivida, A. Rup-1 
šis, J. Mitriks, J. Arštikis, T. Trile- 
l^auskas, V. Andriukaitis, J. Pus- 
vaiškis, J. Klumka, A. Muizis, P. Pug- 

po

Tame gi susirinkime išrinktas ko-

ką. Kliubą ir užlaiko salę Pugzlis, M. Siratavičia, K. Petronis 
mitingams bei savitarpi- m. Siupsis, A. šalavaišytė — po 50c.; 
niam lavinimuisi ir žais- p- KolP<>kas, v- Babelis, m. Budnik,
lems. Pasekmes nėra pras- į s;. “a”aiti8; į E)epsis’i. . F. Pugzelis, K. Kilda, J. Pundzevi- 
tOS. V įe miS. p stankas, P. Molevičia, K. Mi-

triks, J. Povolauskis, J. Pliusciuks, P. 
Tamavieia, M. Laprus, J. Harrison, 
K. Belaskas, A. Kiševičia, P. Petro
nis, J. Stakas, N. Kišaitė, J. Morce- 
vičia, T. Rutkytė, J. Tamošaitis, K. 
Kikštaponis, J. Beliskis, J. Beiiskis, 
M. Mikalkytė, G. Gvozdus, J. Kiškis, 
J. Kiškis ir J. Remeikis__ po 25c.;
Z. Janušionis ir K. Morkvičius po 20 
c.; M. Garais, J. Morkevičia, A. Ka- 
vickas, P. Karkauskas ir K. Petro- 
list — po 15 c.; J. Ditcpitris 14 c.; K. 
Strumskis, J. M. A. Sudeika, M. Mo
levičia, J. Povilionis, A. Pereščius, J. 
šebek, A. Pivuriunas, J. Malula, F. 
Bružą ir J. Radzvilanis — visi po 10 
c.; viso labo $21,49.

”Kel.” Red. gavo $21.40 ir pasiuntė 
tuoj j Lavrence. Red.

LAIŠKAS Į RED.
Gerbiama Redakcija: — 

”Keleivio” No. 10 buvo 
patalpinta korespondenci
ja apie E. St. Louis mano 

i vardu, bet ne mano pačios 
! rašyta. Nors ten nieko blo- 
■go nėra, bet nenoriu, kad 
'kas mano vardu rašinėtų 
i korespondencijas. Tiesa, 
kad aš ten mokinu vaikus ir

i

gauti geras revolveris (męs ^aįP. korespondentas rašė, 
manom, galima. Red.) laike p ’ 
streikų. Toliaus J. Tarno- ( 
šaltis griežė ant smuikos. t 
J.Čialiutkaitė skambino ant 
piano.

Toliaus buvo lošta „Ker
štinga Meilė”. Čia irgi lo
šėjai atliko gerai roles. M. 
Tuinila perstatė monologą 
„Karė”: M. Ustupienė dai-į 
navo „Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka” ir „Saulutė mano 
•motinėle”, o J. čailitkiutė

buk iš 200 nė vienos 
pamokintos.

Jeigu aš bučiau rašius,! 
tai nebūčiau taip užgauna
mai parašius ir savo vardą 
pasidėjus.

Jie netvirtina.
Klausyk,Mokytojas: — ____ „

Petrai, ' kaip tu darodysi, 
kad žemė yra apskrita?

Petras: — Aš niekad ne
tvirtinau, kad ji apskrita.

WAUKEGAN, ILL.
3 kovo 125 LSS kuopa turėjo pra

kalbas ir rinko Lavvrence’o streikie
riams aukas: aukautojų vardai: 

i Ant Kripas, A. Tauraza ir fotogra
fas Jučus — po $1.00; V. Gabris, A. 
Kibartas, J. Kriakis, J. Povilaitis, J. 
Miliušis, M. šablickas, K. Ambraziu- 
nas, J. Visockis, A. Sabieskis, K. ,E- 
ringis ir P. Dabušinskis — po 50 c.; 
St. Žiburka, A. Jankauskas, Pr. Kve- 

i deras, K. Stasiulis, J. Lingevičia, B. 
Sabeiskis, Anastazija Virbickienė, J. 
Valiulis, Ver. Ališauskienė, Z. Miliu- 

; šis, M. Valentukonis, A. Stankus, F. 
; Sidaravičia, V. Rudzinskas, J. Ne- 
įriauckas, K. Pošela, J. Neriauckas, 
P. Dagdonas, M. Ambraziunas, T.

. JOHNSTON CITY, ILL.
Vardai aukavusiųjų dėl streikuo

jančių audėjų Lavvrence, Mass: 
Dr-stė D. L. K. Keistučio $5.00; L.S.S. 
63 kuopa $5.00; T. Pačkauskas, K. 
Klibas, J. Puodziunas, P. Tankunas 
ir P. Vaičius — po $1.00; J. Čeplaus- 
kas, O. Valatkevičienė, M. Poskevi- 
čienė, B. Milinovskis, J. Tankunas, 
J. česna, O. Šiugždinienė, J. Kaspa
ras, A. Stanionis, J. Sadauskas, J. 
Morkis, D. Vaičiulis, P. šidla, Iz. Sa- 
ročka, J. Gelgaudas, J. Tepolis, S. 
Šleinis, N. Federavičius, S. Senkevi
čius — visi po 50 c.; J. Vikšraitis, A. 
Morkevičius, J. Matulionis, S. Marti
naitis, F. Šiaučiulis, J. Pacenka, M. 
Urbauskas, V. Paplauskas, I. Mažei
ka, A. Malinauskas, J. Paznokaitis, J. 
Mockus, J. Aliošaitis, O. Kalinauskie
nė, K. Juozapaitis, M. Albans, J. Kli- 
junas, J. Karnauskas, J. Akramavi- 
čius, A. Rauktis, J. Klimas, M. Kut- 
kienė, M. Karnauskas, Ig. Kavaliaus
kas, A. Kubilius, L. Stukas, J. Dėme
nis, J. Kvietulaitis, M. Draugelis, J. i 
Liesius, J. Vaičiūnas, J. šalčius, A. 
Kasparas, M. Karosas, S. Sanko, S. 
Saliunas, M. Kamarauskas, A. Arna- 
stauskas, J. Viršutis, K. Lenkunas, 
V Putrementas, J. SaukaitisJ’. Skar- 
zinskas, K. Gučius, P. Vasilius, F. 
Braisis, K Klusius, A. Baužas, J. Ku- 
belskis, V. Drakunas, M. Grazulienė,
J. Nausieda, K. Mackevič, K. Pėda,
K. Lapinskas, A. Orentas, J. Jančau- 
skas, K. 
lukonis, 
turakis, 
skis, J.

Burila, J. Jokūbaitis, M. A- 
J. Keturakis, 
P. Pavasaris,

Noreika, J.

M. Ke- 
J. Šuns- 

---- , _.  , Senkevi
čius, A. Abromaitis, A. Vališauskas,

O. Bajorienė, J. Mileris, A. Stakaus- 
kas, S. Mitkevičius, J. Gudauskas,
A. Čeponis, L. Klimavičius — po 25 
centus; P. Kavalauski, M. Kemziura, 

! O. Čepulienė, O. Malinauskienė, J. 
Malinauskas — po 20 c.; V. Draugi
nis, J. Rinkevičius, J. Kaminskas, V. 
Urbaitis, J. Mališonis, J. Sutkaitis, 
M. Kubilskis, E. Kulokienė, K. Sabe- 
skis, K. šiupienis — po 15 c.; P.

PITTSBURG, PA.
Gerbiamoji ”Kel.” Red.:__

Kadangi matome iš 
raščių, jog Lawrence’o streikieriai
randasi vargingam padėjime ir kad 
"Keleivio” redakcija priimdinėja 
aukas dėl perdavimo komitetui strei
kuojančiųjų, pertat musų draugystė, 
gyvuojanti? S. S. Pittsburg, Pa., po 
vardu Aukščiausia Prieglauda Lietu
vių Amerikoj, susirinkime 3 kovo 
nutarė paaukaut minėtiems streikie
riams $25.00., kuriuos meldžiam per
duot streikierių komitetui.

Su pagarba
Karolius Varašius, kasier. 

Pinigai jau priimti ir perduoti. Red.

RUMFORD FALLS, ME.
Da biskj aukų Lavvrence’o streikie

riams. Aš bevaikščiodamas po mies
teli su nekuriais žmonėmis prisimi
niau apie streiką ir paprašius bent 
keletą centų sušelpti juos, aukavo 
šios ypatos: M. Mimont $2.00; K. Po
cius, J. Mimont, S. Jankauskas, J. 
Lolaikis, Z. Stalmokas — po $1.0.0; 
B. Golembievski, V. Mimont, J. Kon- 
drotas — po 50c.; A. Piejaulokas, K. 
Petrušunas, J. Kubilius J. Žutautas, 
K. Anūkas, S. J. Baublis —'po 25c.; 
B. Mimontienė, A. Zadeikienė, J. Skir- 
montas, B. Domavičia — po 15 c.; Z. 
Mažeikiutė 10c.; viso $10.70; atėmus 
persiuntimo lėšas liko $10.55. Pini
gus prisiunčiu per ”Kel.” red.

Karolis
Pinigai gauti ir pasiųsti 

rence’ą. Red.

Pocius.
Law-i

sunaus 
Šimku-

PITTSBURG, PA.
Aukos surinktos P. Stuko 

krikštynose: J. Šimkūnas, K. 
nas, P. Blekas, J. Baltrenas, K. Šim
kūnas, P. Stukas — visi po 25c. Au
kos surinktos po stubas: A. Rumšas,
J. Stanaitis, P. Masiulinas, J. Dud- 
zinskas, J. Gadilauskas, M. Jaraniu- 
nienė, K. Gruzdis, V. Markūnas, J. 
Laucaitis, P. Navickas, Ad. Butkus,
K. Butkus, Ant. Budrytė, V. Verukai- 
tė, J. Balukas, J. Bagočiunas, J. Moc
kus, P. Pūkinis, V. Vaikutis, O. Vir- 
giniutė, B. Povilaičiutė, F. Pikelis, K. 
Urbonas, A. Gelažauskas, F. Mikel- 
bsas, D. Sarievičia, A. Vestartas, O. 
Valenčienė, K. Spirgis, M. Urbonavi- 
čia, A. Bernotas, M. Gelažauskas, F. 
Stulgis, J. Petraitis, P. Delenkytė, 
V. Cakaičiutė, J. Ričkas, P. Sargau
tas, M. Žalga, J. Sadauskas, M. Sa
vickas, K. Tvaska, M. Peciukinas, VI. 
Norbutas, J. Bongardys, J. Krikšču- 
nas, D. Matikaitis, A. Mikolačius, J. 
Esilaitis, V. Uičus, J. Strazdas, J. Pa-j

I
I

HYDE PARK, MASS.
J. Leponis, P. čižiunas ir V. Kroli 

po $1.00; L. Zavistanavičia, S. Šaku- 
nas, J. Balčiūnas, J. Kočenas, I. Kiš
kis, S. Raulinaitis, J. Karzulis, K. 
Lengvinas, J. Aukštkielis, Z. Sama- 
lius, M. Korinas, M. Valantukevičie- 
nė — po 50c.; J. Norbutas, P. Budvi- 
tis, K. Budvitis, J. Staraitis, T. Kre- 
mell, D. Budvitis, K. Lengvinas, A. 
Kačenas, P Stapulionis, I. Kumalo- 
kas, V. Rovas — visi po 25c.; J. Kran- 
čenas 55c.; J. Sibitis ir S. Miliauskas 
po 10c.; viso $12.50. V. Kroli.

Pinigai gauti ”Kel. ” red. ir perduo
ti Lawrence’o streikieriams.
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paims i savo

? A.

gių, kad ir jas pertikrinus, 
jog moterims yra išeiga iš 
sunkaus jų padėjimo.

— Kokia tai išeiga, vai
ke?

— Lai jos dasimuša iki to, 
kad gaut tiesą dalyvaut vir
šininkų rinkimuose ir kad 
galėtų pačios jais likti. Tie 
viršininkai arba Įstaigos 

: daro įstatymus. Įstatymas

9
KELEIVIS

■ -f ■ -4 - --- '

5 procentais, nes Lawren- todos ir uždaviniai irgi kei- gautas dovanas nuo kitų
® • • • > • . v * • ▼ • v • . A • v • • • _ _ __

—Tu, tėve, šiandien išro- 
dai linksmesnis. Kas per 
priežastis?

— Mat, apie moterų klau
simą ėmiau svarstyt, vaike, j

— Argi, tau, seni, links
miau, kada tu apie tą klau
simą galvoji?

— Suprantama. Juk be
juoko apie moterį negali 
mislyt. i___

— Kokius gi juokus, tėve, yra visai kas kita, negu pa-
tu surandi apie moteris?

— Nugi jos reikalauja ly
gių tiesų su vyrais, o aš ir 
šiaip linksmesnis kada atei
na mintis apie moteris.

— Kas-gi tame blogo, kad 
moters reikalauja lygių 
tiesų?

— Tu, Maike, nežinai, nes 
da ženotas neėsi buvęs. Jei 
tavo žmona imtų rūkyt pyp
kę, eiti Į saliuną, liktų po- 
licmanu ar kareiviu, tuo
met jau tau užpečkij vietos 
mažai bus.

— Bet kada vyras tai da
ro, ar daug vietos lieka mo
teriai namuose? Tu, tėve, 
bandai užstot vyrus per 
daug, o moteris palieka be 
atidos.
— Bet, vaike, aš nesupran

tu, kaip tu gali moterų pa
dėjimą pagerint. Jos jau 
taip ir sutvertos, kad varg
ti.

— Kodėl ne? Aš vienas 
nepagerinsiu, bet jeigu di
džiuma žmonių prie to sten
gsis, galima yra viską pada
ryt.

— Taip, Maike, bet ką tu 
padarysi tiems, kurie lai
dys moterį verge ir viskas.

— Mano nuomone, tėve, 
pirmų pirmiausiai mote
rims reikia duot lygias po
litiškas tiesas su vyrais, 
kad ir jos galėtų balsuot.

— Niekus kalbi, vaike. 
Aš girdėjau, kad tik kapi- 
talistės, turtingos moters 
to reikalauja, o darbininkei 
reikia pirmiausiai pasiliuo- 
suot iš ekonomiškos vergi
jos, kad jos gyvastis nepri
klausytų nė nuo darbdavio, 
nė nuo vyro malonės.

— Bet kaip tu tai padary
si? Juk viskas šiandien da
roma pagal Įstatymus.. Ir 
jei vyrai vieni išleidžia įsta
tymus, kaip gali tikėtis, kad 
moterų padėjimas butų ap-| 
rūpintas? Vyrai ir nesu
pranta pilnai moterų padė
jimo, ir gatavi yra turėt jas 
vergėmis.

— Maike, prieš tokius vy
rus reikia moterims kovoti.

— Mažu ir tame tavo tei
sybė, vienok tokia kova tan
kiausiai priveda prie dides
nių vaidų ir moters da la
biau nukenčia. Vietoj ėstis 
su savo vyru, lai moteris 
darbuojasi tarp savo drau-

vienių žmonių reikalavi
mas. Jei moters liks išrin
ktos Į Įstatymdavystės į- 
staigas, jos stengsis, kad tos 
Įstaigos išleistų Įstatymus, 
apginančius moters nuo 
vergijos. Jei ką įstatymai 
skelbs, tą turės pildyt visi, 
o nepildantieji bus baudžia
mi. Taigi nebus reikalo at
skiroms moterims peštis su 
atskirais vyrais, nes pasta
rieji turės atsinešt Į moteris 
taip, kaip įstatymai rodys.

— Tai tu, Maike, sakai, 
kad tos visokios sufragis- 
tės daro gerai moterims, 
reikalaudamos lygių politi
škų tiesų?

— Suprantama. Tik rei
kia atsimint, kad turtinges
nės moters apie tolimesnį 
moterų išsiliuosavimą ne
mano, kaip tik apie Įgijimą 
politiškos lygybės, vienok 
jos turi būt paremtos savo 
kovoj, nes visgi jos eina prie 
gavimo to Įrankio, kuriuo- 
mi paskui galima bus panai
kinti ir ekonomiškąją ver-l 
giją. Ir socijalistai, kurie | 
stovi už visuotiną žmonijos 
pasiliuosavimą, visgi neat
meta sufragisčių darbo, nes 
jis artina moteris prie žmo
niškesnių tiesų.

— Bet kad bobos kvailos, 
Maike, ir neišbalsuos gerų 
viršininkų.

— Bet vyrai pasirodo da i 
kvailesniais, nes per šimtus 
m'etų renka vis sau priešin
gos klesos žmones į virsi- • 
ninkus.

— Tu, Maike, vėl sugadi
nai mano ūpą. Aš jau tikė
jau, kad iš moterų klausi
mo galima juoktis, o tu kai- • 
bi, kad jos susilygįs su vy-; 
rais.

v •

I

Tarpe vedusiųjų.
— Aš savo ”senę” paži

nau da tris mėnesius prieš 
šliubą.

— O aš jau treti metai,a- 
čiu Dievui, kaip gyvenu, o 
nė kaip tručyznos negaliu 
pažinti.

Didelis tautos labdarys.
— Matai šitą va poną? Jis 

jau ne vienam musų tautie
čiui nušluostė ašaras...

— Ępkiuogi budu?
— Parduodamas nosines 

skepetaites.

čiasi. Kad juos pažint, rei- vyrų, 
kia žinot gadynės užduotis 
ir stovis, reikia sekti auklė
jimo patarimus.

A. Baisus.

h’ZSKaip atsikratyt nuo 
negeistinu žmonių.

Didelė daugybė merginų 
ir net moteriškių žūva kas 
metai nuo kerštingos ran
gos romantistų, kurių mei
lė lieka atmesta.

Meilė yra tai tokia neap
rašoma galybė žmoguj,- ku
ri jį gali begaliniai apsvai
gini ar nepaprastai įšblai- 
vyt. Jeigu žmogus tikrai į 
ką įsimyli, jam rodos, kad 
jo gyvenimas niekam never
tas lieka, jei jis negalės su- 
silaukt meilės nuo mylimos „lai’turi but“teTsingai tve- 
y pa tos. Įsimylėjimas be • * -----

ce’o audėjų streikas prie to 
privarė. Visos Amerikos 
audėjai liko drąsus ir pasi
ryžę į kovą, nes Lawrence’o 
audėjai laimėjo. Pastarie- 
jie taipgi jaučiasi galingais 
ir kiekvienoj valandoj pasi 
ryžusiais 
nors ir dabar da ginklo ne
padeda.

Taip darosi todėl, kad vi
sų darbininkų reikalavimai 
vienodi;kad vienų išlaimėji- 
mas yra ir kitų laimėjimu. 
Šitas išsitarimas yra visai 
priešingas kapitalistų kle- 
soj, nes ten nuo vieno laimė
jimo kitas turi pralaimėti.

I

Anglijoj streikuoja mili
jonas suviršum angliakasių. 
Prieš streiką jie buvo parei
kalavę, kad butų paskirta 
angliakasiams tokia alga, 
mažiau kurios nebūtų valia
mokėt ir kad butų padidin
tos lgos. Dabar jie reika
lauja da daugiau.

Jau iš kalno galima sa
kyt, kad Anglijos angliaka
siai išlaimėjo, nes jų vietas 
neužima jokie streiklaužiai 
ir jie iškalno buvo prisiren
gę prie streiko. Jie išgąz- 
dino valdžią ir kapitalistus; 
jie sustabdė visoj šalij judė
jimą ir uždraudė valdžiai 
net siųsti kariumenę; vien 
tik angliakasiai parodė, kad 
jie gali duot šaliai gyvastį 
arba atimt ją.

Jiems pritaria geležinke
lio, krasos, telegrafų ii* lai
vų darbininkai. Šiuo kartu 
Anglijos proletarijatas pa
rodė, kad jau arti tas laikas, 
kada jis viską 
rankas.

* *

Vokietijos 
pasirodė pažįstančiais savo 
reikalus. 350,000 Vokietijos 
angliakasių pasiryžo išeit i 
streiką, jei jų reikalavimai ■■ tradicijomis, 
nebus užganėdinti. Jie rei-! Kada ; '...................
kalauia, kad bent 15 procen- nariai gerinasi, sykiu su tuo 
tas butų pridėtas prie jtą į 
algos.

Ir šiaip 
angliakasių 
judėjimas.

*

Amerikos 
reikalauja, 
pridėtas 20 
algos, kad ne unijistai

Žodis apie 
auklėjimą.

_ , išeigas, su jais sma
giai praleistą laiką.

Taigi, jei moteris mato, 
kad į ją gali įsimylėt negeis
tinas jai vyras, ji turi pasis
kubint atstumt jį viršnuro- 
dytu keliu. Tuomet jokių 
nesmagumų, jokių tragedi
jų ji nesusilauks.

Marė Vaitėkaitienė.

*

angliakasiai

tarp Europos 
eina smarkus

* «
angliakasiai 

kad jiems butų 
procentas prie 

ne-

žmonijos auklėjimas, ar
ba, kaip paprastai sakoma. L. _ . .
kūdikiu auklėjimas vra vie- atsiliepimo ir buvo per am- 
nu iš svarbiausių klausimų 
ir jo išrišimu seniai jau už
siima pedagogai, filozofai ir 
tėvai. Suprantama, pasta
rieji labiausia turėtų inte
resuotis tuo klausimu, bet 
jie, ar tai laiko, ar tai žino
jimo neturi, arba jų smege
nų darbas yra varžomas,

Kada atskiri žmonijos

gerinasi ir pati žmonija. O 
žmonių tobulumas pilnai 
priklauso nuo išauklėjimo. 

•Paimkite vaiką inteligentiš- 
Į kos šeimynos ir vaiką, kuris 
? auklėjamas kitų vaikų ant 
• gatvės ir mažai reikalo turi 
su tėvais. Juk tai tokis 
skirtingumas tarp jų, kad 
nesinori pripažint, kad jie-

butų priimami i darbą ir 1.1. c’-u paeina iš tos pačios gy-
Jei tie jų reikalavimai ne
bus išpildyti, nuo 1 bal.

vunų veislės. Paimkite, ant 
galo, inteligentą ir paprastą

1 šių metų prasidės angliaka- muziku *ga
šių streikas.

Amerikos anglys eina į • 
visą pasauli; čia dirba jau 

’ kur kas daugiau žmonių 
1 prie anglių kasimo, negu 

Anglijoj. Angliaksių strei
kas gali būti revoliucijos 
pradžia Amerikoj. Tiesa, ■ 
jie neturi revoliucijoniškos 
ir tikrai darbininkiškos uni
jos, kurioj priklausytų ang-į 
liakasių didžiuma, L ’ 
ant valandėlės neužmirški- j ę1- --------~■>------ -
me, kad ir Lawrence’o audė-: delikatnumas,. dalykų su* 
jai neturėjo unijos, vienok pratimas pas inteligentišką 
laimėjo kovą.

* * *

Da tik pirmą sykį žmoni
jos istorijoj taip solidariš- 
kai laikosi kovoj darbinin- 

| kai ir tik pirmą sykį prasi- 
| deda tokie milžiniški strei- 
! kai.

Negana to, kad kas metai 
įvyksta revoliucijos tai vie
noj, tai kitoj' šalij, taip sa
kant, negana to, kad už po
litiškąją laisvę kovojama, 
paraleliškai su ta kova eina 
ir ekonomiškoji kova.

Kad pasekmingiau ją ves
ti, darbininkai pradėjo rin
kti į valdžios įstaigas soci
jalistus, kurie ne tik netruk
do darbininkų kovos, o da 
prigelbsti jai.

♦ . * ♦

Kapitalistai stengiasi už- 
! gesint proletarijato kovą 
; šiokiais-tokiais pasiuliji- 
mais, bet jie užmiršta, 
kad tai yra pilimu kerosino į 
ugnį. Suprantama, jie turi 
ką nors siūlyti ir kiek nors 

' nusileist, nes darbininkų 
reikalavimai veržiasi iš se
nųjų rėmų, bet kaip tik vieni 
darbininkai kovą išlaimėja, 
to ir kiti reikalauja. Kaip 
tik jie ką gauna, taip da di
desnė proga atsiveria jiems 
suprast savo reikalus. Ir 
vieną sykį laimėjusieji kovą 
darbininkai kitą sykį drą- 

; sesni yra į ją stot.'
Jau šiandien girdime, kad 

j netoli visiems Amerikos au
dėjams liko padidintos algos

lite pavadint. Jų kalboj, 
pasielgimuose, atsinešimuo- 
se į kitus žmones, protiška
me žvalume yra tokis skir
tingumas, kad toli, gražu 
vieną negalima pripažint 
tokiu pat žmogumi. Tiesa, 
ir vienas ir kitas paeina iš 
tos pačios gyvūnų veislės, 
tečiaus ir etiškieji ir fiziš
kieji reikalavimai pas kiek- 

bet nė ' vien3 nepaprastai skirtin- 
• • 1 Mandagumas, jausmų

; žmogų yra visai skirtingi , 
! negu pas paprastą žmogų.

Pasiremiant tais mažais 
i prilyginimais ir šimtais ki
tų, kuriuos patįs skaityto
jai gali perstatyt, aiškiai 
galima tarti, kad auklėji
mas visai permaino žmogų-; 
kitaip kalbant, auklėjimas 
padaro žmogų žmogumi.

Tėvai gali vaiką išmokin
ti blogų ir gerų dalykų. 
Pats vaikas yra linkęs bile 
ką priipit. Jis pats yra 
žiaurus, netobulas, savo rū
šies gyvūnas. Ir jį galima 
išmokinti gerumo arba blo
gumo.

Suprantama, kiekvieni 
tėvai geidžia savo vaiką iš
auklėt jreru, bet tam vra 
reikalingas triūsas ir žino
jimas.

Iki šiol męs da neturime 
visų pripažintų auklėjimo 
rankvedžių, bet tėvai turė
tų su didžiausia atida skai
tyt kiekvieną auklėjimo 
rankvedį. kiekvieną patari
mą apsvarstyt ir pervirt sa
vo galvoj. Lai kiekvienas 
tėvas ir'motina atkreipia di
džiausią atidą į išsimokini
mą auklėt vaikus, nes žmo
nija nukentės nuo netiku
siai išauklėtų vaikų. Tėvai 
gali prasižengti prieš žmo
niją ir savo vaikus, jeigu jie 
nesimokina apie auklėjimą.

Vaikus męs.' auklėjame 
tam tikriems tikslams, ku
riuos jiems prisieis atlikt. 
Gadynė ir jos tikslai mai
nosi, todėl ir auklėjimo me-

/

i Kaip sakyt prakalbas.
Prakalbų sakymas yra 

nelengvu amatu ir reika- 
lauja gabumo. Tūli žmo
nės turi Įgimtą gabumą ir 
jiems lengva išmokt tas tai- 

isykles, kurių būtinai reika
lauja prakalbų sakymas.

Pirmiausia kalbėtojo už
duotis atsakantis kalbos ži
nojimas. žodžiai ir saki- 
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riami. Kalbos grynumas ir 
teisingumas daro ją malo
nia klausytojo ausiai.

Paskui kalbėtojas turi 
mokėt tuos žodžius taip tar
ti ir savo 'mina, gestikulia
cija, judėjimais ir balso per
mainymais padaryti ant 
publikos tokį Įspūdi, kad jo 
žodžiai Įgytų hipnotizuo
jančią galę. Trumpai sa
kant, prakalboj turi būt ne 
tik žodžiai ir prasmė, o ir 
jie jiega.

Ypač pastaroji yra svar
bi, nes jeigu ji prakalboj te- 

Psu® J? ka, tuomet publika su įsi
tempimu gaudo kalbė
tojo žodžius ir judė
jimus. Jeigu ne ta jie- 

Kga, kurią perduoda kalbėto
jas publikai retorikos žino
jimu, tai prakalbos liktų 
paprastu pasakojimu ir nie- 

i kuomi nesiskirtų nuo pas
kaitų ir skaitymo, kur tik 
kantrieji gali ramiai ir be 
snaudimo klausytis ir su
prast Svarbiausis dalykas 
nebūna svarbus, t. y. neiš
šaukia publikoj entuziazmo, 
jei kalbėtojas nemoka pri- 
duot savo žodžiams jiegos.

Trečias prakalbų daly
kas — tai mokėjimas suriš
tai protauti, kad žodžiai 

i tvertų tekančią vis tolyn 
mintį. Atkartojimai ir šo
kinėjimai nuo vieno da
lyko prie kito ir ne- 
daleistini, nes tuo
met prakalba pasidaro tuš
čia ir nuobodi. Kalbėtojas 
turi greitai sugalvoti sekan
tį sakinį, kad publikai ne
prisieitų laukt, kada jis su
galvos.

Kas jaučiasi, bent tų tri
jų užduočių negalįs atlikt — 
ir būtinai visų trijų, — te
gul tas velyk neeina erzinti 
publikos ir nusibosti jai. 
" Kadangi vietos stoka, tad 
atidedu tolesnius aiškini
mus kitam sykiui.

A. Antonov..

žius ir šiandien yra tvėrėju 
skaitlingų ir baisių trage
dijų. Yra tai saužudvsčių, 
galutino nupuolimo ir ker
što retežis.

Kam teko prisižiūrėti į 
atmestos meilės aukas, tas 
rimtai užsimąstys, kaip jų 
išvengti ateitij, ir pats bus 
atsargus meilėj. Skaudžiai 
prasižengia visi tie, kas ty
čia uždega priešingos lyties 
ypatoj meilę, o paskui ją at
meta. Tuomi galima pražu
dyti visą jo laimę, 
pasisekimus ir_ padaryt jį 
paskutiniu valkata, arba ty
čia pasidaryt sau tokį prie- 

'šą. kuris arba pasikėsis ant 
tavo gyvasties, arba visą 
amžių keršįs.

Čia aš ištarsiu tik kelis 
žodžius apie merginų ir mo
terų atsinešimus Į priešin
gąją lytį, nes iš moterų tar
po yra skaitlinga daugybė,! 
kurios ar tai tyčia, ar tai 
per nežinojimą susilaukia 
tragedijų.

Jei mergina nori grei-j 
čiau ištekėt ir nesusilaukt 
nuo vyro išmetinėjimų, ji 
turi stengtis, kad jai nepa-| 
tinkami, t. y. tokie, už ku
rių ji netekėtų, vyrai jos ne- 
įsimvlėtų, nes jei ji turės 
daug numylėtinių, paskui 

'kiti ant keršto melu ir ki
tom priemonėm jai darys 
blogą. I

O apsigint nuo negeisti
nų žmonių, t. y. padaryt 
taip, kad jie neįsfmylėtų, y- 
ra labai lengva. Lai tik. 
mergina atkartoja vaikinui 
tuos pačius komplimentus, 
kokius jai suteikė kiti vaiki
nai, ir jis jau bėgs nuo jos. 
Daleiskime, labai graži 
mergina turi visą būrį pa
sekėjų ir jie visaip giria ją. 
Bet reikia tik jai pradėt sa
kyt, kad tokius pagirimus 
ji jau girdėjo nuo kitų, kaip 
tuoj išnyks jos visi pasekė
jai. Niekas taip neįžeidžia 
vyro, kaip girdėjimas nuo 
merginos apie jos prietikius 
su kitais vyrais; vyras ne
nori, kad moteris mislytų 
apie kitus vynis, kada jis 
randasi prie jos; tuo labiau 
jis negeidžia, kad ji kalbėtų 
apie‘kitus vyrus. Jis mana 
esąs pirmu atradėju jos 
gražumo, bet jei išgirsta, 
jog ir kiti jau tai pasakė, 
tuomet jis lieka atstumtas 

i ir neturi traukimo prie taip 
kalbančios moters.

Vyras nori, kad moters 
! jo klausytųs ir nuduotų, kad 
jo kalba ir išvedžiojimai y 
ra Jnteresingi. Jei moteris 
prade’da ginčytis, remda
mosi kito vyro žodžiais, ar
ba ką nors priduria ir pasa
ko, jog taip kalbėjo kitas, 
arba pagiria kito vyro su
manymą, tuomet ji lai ne
laukia, kad kas į ją Įsimylė
tų.

Vaikinus galima atstumt 
kalbėjimu apie save, pasi- o________o__ r__
gyrimai^ pasakojimu apfe padaro juodas akis.

t

I

I

t

Ar žinote, kad—
Paryžiuje valgoma kupra

nugarių (verbliudų) mėsa. 
Ji eina ant geriausių stalų 
ir kainuoja kaip geriausia 
jautiena. Kupranugarius 
siunčia iš Algerijos.

Venecijoj (Italijoj) yra 
paprotys, kad numirus ko
kiam nors žmogui, ant tų 
namų, o taipgi ir ant arti
miausių gatvės kampų, prie 
sienos prilipdo kortas, kur 
padėta mirusiojo vardas, pa
vardė, amžius ir išpasakota, 
nuo kokios ligos jis mirė.

Žirafas turi 18 colių lie
žuvi ir lengvai jį suvaldo, 
bet žmonės, kurių liežuvis 
neperviršija trijų colių, tan
kiai jo nesuvaldo.

Daugelis žmonių gimsta 
su juodomis akimis, o dau- . 
geliui draugai prie alaus
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HUDSON ir MAYNARD, MASS.
Šv. Juozapo draugystė iš iždo pas

kyrė $10.00 ir išleido kolektorius. Au
kavo v šios ypatos: J. Begonis, A. 
Bartuška, F. Bauša, F. Greška, K. 
Statkus, F. Dabravolskas, M. Rimkus, 
A. Sinkevičius, B. Kraunelis — po 
$1.00; F. Talalas, V. Buteikis, V. Va- 
lantukevičius, J. Grigas, M. Begonis, 
A. I-azauckas, E. Lazauskienė, V. Gre- 
baitė, A. Vilčinskiute, F. Lazauckas, 
J. Lazauckas, J. Smith, P. Zanow, K. 
Staniunas, A. Staniunas, V. Greska,
J. Subačius,A. Cezadla, E. Kalodzei, 

Vaitekūnas, A. Nanartavičius, A.
Mazuronis, B. Markūnas, A. Jenušiu- 
tė, P. Greiviškis, F. Grigas, K. Trai- 
nevičius, D. Sebeika, P. Aptuk, M. 
Grenduk, P. Lupsevičius, R. Janula- 
vičius, A. Navickas, J. Ramoška, K. 
Kibilda, M. Begonis, A. Tamošiukiu- 
tė, M. Venskiutė, K. Kranelis, K. Nau
džiūnas, A. Stasiulavičius, A. Greška,
K. Sapitavičius, P. Gaucus, M. Meš
kauskas, J. Meškauskas, J. Tapa- 
rauckas, B. Taparauskienė, K. Duse- 
vičius, J. Stanina, V. Liškeričius, J. 
Morkūnas, M. Svenconis, K. Gelažis, 
J. Navučionis, — visi po 50c.; J. Ma
tusevičius, J. Vaicekauskas, A. Sid- 
levičius, J. Mulica, M. Brozoniutė. A. 
Cepuraitė, M. Cehif, S. Lisas, M. Da- 
linevičiutė, R. Wrublewski, P. Plaus- 
ka, A. Zelenis, J. Taiačka, D. Greška, 
Z. Lazauskas, A. Daunoras, J. Bat- 
ruk, D. žičuke, V. Jenušis, M. Luc- 
kiutė, A. Janušukė, J. Dibko, J. Ma
zuronis, J. Paplackas, A. Vilkiutė, M. 
Vilkiutė, V. Giendžiutė, Z. Kedikie- 
nė, J. Brokus. A. Janulevičiukė, A. 
Tatarunas, A. šimukauskas, M. Shult, 
J. Kedikas, J. Melkunas, K. Baleska, 
M. Stanina, Z. Mikščiutė, K. Susta, V. 
Zapovalo, K. K. Kuzneckas, F. Taura- 
go, W. Ališauskas, M. Valkevičius, A. 
Sereika, J. Simonavičius, R. Ročkus, 
J. Mockevičius, M. Ružinskiutė, . F. 
Kaluzevičius, J. Kaluzevičius,, A. 
Kraučiunas, L. Kolodze, F. Malvnik, 
S. Petror, J. Aleksinas, V. Dideko, M. 
Tamošauskas, P. Semeškienė, A. Pau-, 
lauckas, J. Paulauckas, S. Papleckas, 
J. Lipkevičius, L. Brudrik, K. Sinda- 
ras, A. Dumalakas, J. Aukštalis, J. 1 
Aukštalis, P. Palckas, L. Aukštalis, 
M. Malinauskas, K. Šolis, P. Stepana- j 
vičius, J. Ajutis, M. Kurgonas, M. 
Greška, V. Raudeliunas, V. Lainis, V. 
Sinkevičius, J. Jenevičius, V. Grenda, 
J. Markūnas, K. Kunevičiutė, D. Au
gustas, M. Jeravičia, S. Kunevič, P. 
Paltkevič, J. Aptuk, J. Janulis, K. 
Jenusis — 25c.; smulkių surinkta 
$1.60; Hudsone surinkta einant per < 
stubas $60.15; D-stė šv. Juozapo pas- i 
kyrė $10.00; iš Maynard atvežė suka- 
lektavę $14.90; viso pasidaro $85.05; 
atėmus persiuntimo lėšas lieka $84.50, 
kurie liko išsiųsti per A. Lazauckų ir 
A. Navickų į ”Kel.” redakejų.

NEW HAVEN, CONN.
Guodotina 'Keleivio” Redakcija: — 
Musų Lietuvaičių Apšvietos Drau

gystė nutarė ant susirinkimo, laiky
to 7-tų kovo, pagelbėti Lawrence’o 
streikierius nors su mažiulėle auka— 
15 dolerių.

Todėl meldžiam Jūsų perduoti tų 
musų mažų aukelę Lawrence’o strei
kieriams; gal, vis atjaus keletas var
guolių musų pagelbų. Malonėtume 
su didesne auka pasirodyti, bet ne
esant turtingoms, turime tuomi už
siganėdinti. Kuodidžiausių pasek
mę Jinki Lawrence’o streikieriams 
Liet. Apšv. Dr-stė per Fn. Sekr.

A. Lelešienę.
Pinigai priimti ir pasiųsti. Red.

NEWARK, N. J.
Palangos Juzės Draugystė aukavo 

$25.00. Aukos, surinktos TMD pas
kaitų laike; aukovo šios ypatos: J. 
Duobinis 50c.; G. Taukevičia, K. Šul- 
čius, M. Janušionis, J. Stravinskas, 
P. Kairiūkštis, J. Jenušionis — po 
25 c.; smulkių aukų 87 c.; viso $2.87.

Aukos surinktos per prakalbas LSS 
kuopos 4 kovo; aukavo šios ypatos: 
J. Taukevičia $1.00; F. Naujeklis, J. 

į Beeis, P Miknaitis, K. Jenkovskis, J. 
j Munsis, V. Miciulskis, J. Miciulskis,
A. Kregždis, J. Siplinskas, J. Stanau- 

. skas, A. Palubinskas, A. Gumauskas,
J. Žolynienė, M. Žolynas, J. Agur- 
kis, J. Kasparaitis, M. Radzevičius— 

i visi po 50 c.; M. Avarecki, R. Merkis,
B. Mikulis, A. Grablikiutė, A. Janu- 

' šions, S. Janušionis, J. Daubaras, J.
Judeckis, A. Kvedaras, M. Janušionis, 
J. Laukaitis, M. Žolynas, K. Kairiū
kštis, P. Kairiūkštis, L. Briliutė, J. 
Žvingila, V. Reklis, S. Milievas, G. 

Į Paušlidis, A. Labanauskas, M. Vale
cką, K. Kasaitis, J. Meilys, P. Urba- 
nas, J. Dainios, J. Karanauskas, R. 
Vinkevičius, M. Viknys, J. Papartis, 
J. Ykšas, M. Matiejonis, J. Garnis, 
A. Kanclerius, P. Merkis, P. Kveda
rą, J. Praidokas, K. Andriušis, G. Gu
mauskas, V. Papulinskis — visi po 
25 c.; smulkių aukų $2.50; surinkta 
11 LSS. kuopos $21.75; viso labo $49.- 
62. Lėšas užmokėjo J. Muncis.

Pinigus gavo ”Kel.” red. ir perda
vė streikierių komitetui. Red

I

EAST PEPPERELL. MASS.
Aukautojų vardai: J. Salavėjus, P.

Į Vizbaras ir S. Prelgarskis po $2.00; 
L. Jurėnas $1.50; J. Baltrušaitis, P. 
Bartaška, J. žvirgždinas, A. Komi
kas ir J. Bortnikas — po $1.00; K. 
Magdušauskas, B. Vasilevskas, J. Du- 
binskas, S. Zutovtas, J. Bogužas, B. 
Barzdauskas, K. Mockus, M. Špikle- 
ris, A. Danaitis, J. Jureričia, K. Va
leika, F. Sprindžiūnas, A. Jocius ir P.

i Grigovskis po 50c.; J. Komikas, A. 
I Bagužas, J. Tamulis, J. Šimkus — po 
25c.; viso labo $20.50.

Aukų rinkėjai: Juozas salavėjus,
Liudvikas Jurėnas.

Pinigai gauti ir jau perduoti. Red,

maitis. J. Norkus, K. Amkaitis, Idz. 
Lengie, A. Stulginskis, J. Galkauskas, 
J. Čebatorius, Bikulis, Velivis, M. Na- 
rijauskiutė, Sakalauskiutė, P. Štar- 
šauskiutė, Šilanskienė, Sakalauskie
nė, Glaveckas — po 25c.; viso $6.85. 
Surinkau stubose: St. Sederavičius 
$1.00; V. Kurelaitis, J. Kiškiunas, O.

■ Jesiulionienė, V. Kvedera, M. Kairis, 
| U. Kairienė — po 25c.; J. Rimas, St. 
Augustinavičius — po\10c.; viso la
bo $2.70.; viso $9.55; persiuntimas 10 
c.; lieka $9.45. P. Glaveckas.

Aukos gautos ir perduotos. Red.

NEW YORK- N. Y.
Aleksandro Gotauto dukters krikš

tynose surinkta aukų. J. Kazimierai
tis, St. Ansiutė, A. Gotautas, D. čel- 
kys ir K. Čiuberskis po $1.00; O. Pil- 
vynis, J. Vilčiauskienė, S. Vilčiauskas, 
J. šerys, J. M. Danielius, — po 50 c.; 
J. šiitas, A. Grigaitis, J. Pilvynis, J. 
Slančauskas, K. Vilčiauskiutė, B. Li
deikis, A. Laurinaitis, A. Laurinai
tienė, J. Lideikis, A. Gotautienė, A. 
Gotautytė, A. Gotautas ir Aid. Go- 
tautytė po 25c.; viso $11.00.

Aukos pasiųstos A. Ramanauskui į 
Lawrence’a dėl perdavimo strekie- 
riams. Red.

nam, kadangi per nesusiprtaimų rin
kėjų ne visų tapo užrašyta. Pinigus 
siunčiam ant vardo ”Kel.” red.

S. V. Bakanauskas ir J. T u moša.
Pinigai gauti ir jau perduoti. Red.

koj. Turiu gerų naujienų tau pranešt 
ir meldžiu atsišaukt ant šio antrašo: 

Antanas Pangonis,
357 Grove st., Scranton, Pa.

--- -- - - - r

MAYNARD, MASS.
A. Piebuškevičius, A. Grudzinskas, 

A. Tribandis, M. Gliebus, A. Rasuke- 
ričius — visi po $1.00; A. Vervecka, 
K. Paulauckas, J. Bauzevičius, J. 
Trunca, V. Bauzevičius, J. Bogdis, D. 
čenis, M. čenis — po 50c.; M. Zalec- 
kas, A. Balnis, D. Uždavinis, J. Už
darinis, V. Miškinis, M, Zaleckas, A. 
Zinkevičius, P. Grigas, K. Pečiukonis, 
M. G. Glebus, G. Miekelionis, M. Mieš- 
kiniutė, J. Gliebiutė, J. Petruškevi- 
čiutė. D. Prakojik, W. Korok, R. Pur- 
son, P. Kusurn, G. Grigas, įL. Marceri- 
čienė, J. Juralevičius — risi po 25c.; 
V. Bakunas. F. Syprinaričiutė. J. Ta- 
mučionas, M. Zdanavičia, S. Lisai, J. 
Mateika — risi po 10c.; viso $14.90.

Hud^cn ir Maynard aukos priimtos 
ir perduotos streikierių komitetui. 
Red.

ROCKFORD, ILL.
J. Latvenas, A. Krauklis ir J. Že- 

kis — po $1.00; A. Šimonis, J. Kubi
lius. J. Dragūnas, K. Pūkelis, B. Va- 
riakojis, J. Petkus, V. Latvėnas — 
po 50c.; 
liūs, J.
vičius, A.
J. Be_gard.

A. Ciruliutė 30c.; P. Kubi- 
Miseričius, A. Mise- 

Kiala, M. Fancul,
J. Raudonas A.

Bazeričiutė, A. Škėmas, J. Jurpolis, 
F. Latvėniutė, P. Savickiutė, T. Mo- 
ris — po 25c.; E. Liumas, A. Ambro- 
rienė, A. Usianiutė — po 15 c.; S. 
Burinskas, J. Vaičiulėnas, J. Usonis— 

?0c.: rišo labo $11.05. Pinigai 
•rauti "Keleivio” red. ir perduoti strei
kieriams.

, CICERO, ILL
Kovo 3 d. čia parengė prakalbas 

U. P. W. of A. lietuvių skyrius No. 
269, ant kurių buvo kviesti kalbėto
jai iš socijalistų partijos. Kalbėtojai 
nurodinėjo skraiudas darbininkų ir 
priežastis jųjų. Ačiū publikai, kuri 
ramiai klausėsi, nors mažai buvo at
silankę; kiti į bažnyčių nuėjo. Law- 
rence’o streikeriam surinkta $4.68 ir 
ir pasiųsta per "Keleivio” redakcijų. 
Komitetas: —

M. J. Butvilas ir M. A. Šarkis.
Aukos priimtos ir nusiųstos į Law- 

rencę’a. Red.

SO. BROOKLYN, N. Y.
Per DLK Mndaugio Dr-stės ir Lie

tuvių Jaunuomenės Draugiško Kliu- 
bo prelekcijas, atsibuvusias nedėlioj, 
10 kovo, aukų surinkta Lawrence’o 
streikieriams $10.75, kuriuos nuta- 
ta yra pasiųsti per ”Kel.” redakcijų.

Aukavusiųjų vardai: K. Vaičekau
skas, F. Beniulis, K. Bubickas ir J. 
Szeša — po $1.00; K. Latukas, A. Be- 
nešius ir A. Maliauckas — po 50 c.; 
Vik. Januška, P. Prasauckas, P. Bau- 
ra, J. Šukys, J. Latukas, J. Jonila, 
D. Bulauka, P. Leonavičia, J. G. Gri- 
tenas, S. čižauckas, S. Titenis, A. Be- 
niuliutė ir Kaz. Beniulis — po 25 c.; 
M. Bepirščiutė 15 c.; J. Smuikis ir 
M. Bendziutė — po 10 c.; smulkių 
aukų surinkta $1.65; viso $10.75.

B. L. Vaiciekauskas. .
Aukos priimta ir jau perduotos. 

Red.

UNION CITY ir NAUGATUCK, CT.
Aukavo šios ypatos: T. Ratkeričia 

$10.50; A. Baukus, V. Geležunas, A. 
Seyvič, K. Salokas, D. F. Eimutis, J. 
Bekeris, J. Norkus — po 50 c.; J. Dei- 
kus, M. Stain, J. Astrauskas — po 
25c.; J. Martisus, J. Stačiokas, A. 
Poskeričia, J. Cepleričia, J. Stanis, A. 
Pudimas, J. Shupis, A. Martinkaitis, 
J.šunskis, J. Jonaitis, V. Valaitis, J. 
Pauliukaitis, J. Ceickus, J. Poceričius, 
J. Leiponis, M. Braziutė, M. Bekerie- 
nė, J. Baradinskas, J. Martinaitis— 
po 25c.; S. Paskevičia ir J. Ceipleri- 
čia po 16 c.; A. Godužis, B. Kamaitis, 
J. Fleikis, M. Ūpas, J. Juomaitis, J. 
Lapinskas, K. Bertu'is, A. Mencas, V. 
Bagomazas. V. Pr.iulinskas — risi 
po 10 c.; siuntine., lėšų 12 c.; lieka 
$20.74.

Kolek. J. Martinaitis ir M. Stain. 
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

MOLINE, ILL.
Aukautojų vardai: B. Dauchinsky 

$1.25; F, Gėrius, P. Stank, W. Wap- 
sevich, A. Gudaitis, J. Ciechvicus, S. 
Zumaras, C. Valulis, M. žiemievičius, 
J. Gėrius, A. Grigas ir J. Zulis — visi 
po 50c.; A. Delis, B. Kirsmauskis, C. 
Stogis, J. Dubinski, A. Lietulauskas, 
B. Albutas, M. Minielga, A. Mutaitis, 
M. Kavienskas, A. Gėrius, A. Ciepu- 
tis, J. Sutkur. J. Vaitekius — visi po 
25c. Aukos pasiųstos A. Ramanaus
kui ir jau priimtos.

BALTIMORE, MD.
Suaukavo J. Sakalausko dirbtuvės 

darbininkai: P. Narijauskas J. Saka
lauskas, J. Birštonas, J. Narijauskas, 
A. Anckaitis — po 50c.; J. Medis, K. 
Eimantavičius po 30c.; K. Ado-

I

pijos Prienų, Suvalkų rėd., pajieškau 
savo pusbrolio Adomo Šalčiaus. Jis 
pats ar kas kitas apie jį žinotų, mel- 

Marijona Klimiutė,
P. O. box 58, Minersville, Pa.
džiu pranešt šiuo adresu: [14]Paješkau dėdės' Jurgio Vienio, Vil

niaus gub., Trakų pav., Alovės valse., 
j Vėžiškių kaimo, apie 17 metų Ameri- 
! koj. Turiu kų svarbaus pranešti ir . 
meldžiu atsišaukt šiuo antrašu:

Jonas Vienis,
427 Legett st., Scranton, Pa. i

-
I

GRAND RAPIDS, MICH.
Aukautojų vardai: J. Bielskas, J. 

Į Ačikowsky — po $1.00; W. Dearitis, 
M. Budziulis, J. Kremm, M. Čer
nius — po 50c.; J. Bulota, D. Anta- 

■ naitis, C. Miestowsky, T. Rosikas, A. 
Gutovsky, G. Polaitis, A. F. Latvenas, 

: I. Arnašius, J. Jurkšas, J. Rnkey, S. 
I Karulis, J. Besasparis, J. Kaušius, P. 
I Varnas, H. Sutkas, K. Pašluošta, G. 
Barštis, J. Stankevičia, C. Klimavi
čia, P. Kaušius, J. Dementis, A. Nau- 

j jalis, J. Gružinskas, J. Kumpelis, V. 
Liumas, J. Kavaliauskas, M. Žiuris, 

< V. Rinkevičius, I. Balis, J. Žegunas, M. 
Pumputis, P. Kareckas, — po 25 c.; 
R. Tamošaitienė, G. Tamošaitis, 
R. šinčulis, P. Skumbenas, G. Machse, 
V. Ašmutis — po 15c.; M. Ratkevičius, 
J. Petrulis, J. Simanavičius, J. Urbins- 
ky, K. Kaunas, A . Martinaitis, J. No
rutis, C. Arnolde, A. Inozaitis, V. Žvir
blis, I. Kibauskas, L. Levanavičius, A. 
Gilis, A. Navickas, T. Kliausevičius, Z. 
Janulis, R. Gaubas, K. Revaitis, J. že- 
lenas, F. Katarskis, M. Tulveiša, A. 
Kutaba, A.

Pajieškau Barboros Kondrotaitės, 
.Kauno gub., Šiaulių pav., Vėkšnių 
miestelio, 23 metų, 5 pėdų augšta, i 
liesa, apskrito veido, rusvom akim, I 
dantįs smulkus, dešinėj pusėj, apa- ’ 
tinėj žiaunėj vienas dantis didesnis, 
rankų pirštai ilgi. Pirma gyveno 
Levviston, Me. Jau 1 metai ir 6 mė- Į 
nėšiai kaip išbėgo. Kas priduos ad- į 
resų, gaus 3 dol., nes turiu svarbų į 
reikalų.

J. Perminosa, 
3610 — 8-th avė, So. Seattle, Wash. į

-

COHOES, N. Y.
Aukautojų vardai: Ona

paitienė $1.25; K. Trumpaitis, P. 
Trumpaitis, J. Lužčkis, A. Vaičiū
nas — po $1.00; F. Kudrauskas, A. 
Pakajevsky, J. Stankeričus, A. Dir- 
da, F. Bendorius, K. Vaičiūnas, V. 
Vaičiūnas, H. Palilionis, V. Palilio- 
nis — visi po 50c.; P. Trumpaičiutė, 
S. Kudrauskienė, M. Lužečkytė, J.

I Vaičiūnas — po 25c.; viso $11.00.
P. Trumpaitis.

Aukas priėmė ”Kel.”' red. ir perda
vė streikieriams.

i

Trum-

BALTIMORE, MD.
D-stė N. Koperniko mėnesiniam 

susirinkime suaukavo $7.00 Lawren- 
ce’o streikieriams. Aukavo šie sųna- 
riai: A. Žalnieraitis $1.00; Juo. Ja
ras 50c.; J. Nemura, J. Jugianckas, 
K. Mikulskis, K. Pugevičia, P. Kon- 
drotas, J. Adomavičius, J. Kvedera- 
ričius, V. Matonis, K. Jesiulio- 
nis, J. Rimkeričia, A. Nemura, 
M Radavičius. K Mikušauskas. F. Kli- 
ševičius, J. Ožiunas, J Krasaukas, 
J. Saraseričius, F. Stigas, J. Rašins- 
kas ir K. Sleikis — po 25c.; J. Kau
pas 15c.; A. Shlekis ir P. Jaras po 10 
c.; A. Kačergis ir J. Andriušiunas po 
5c. Sekr. J. Pravadževičius.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

Romanskis, — po 10c.; 
J. Bilda 5c.; viso mudu su draugu K. 
Pašluošta surinkom $15.25, kų ir pa- I 
siunčiam dėl perdavimo streikieriams. 

Aukos buvo renkamos šiaip: Liet. 
Sūnų svetainėj 10 kovo surinkta $8.85; 
šv. Petro ir Povilo draugijos susirin
kime 25 c.; šv. Jurgio dr-jos susirin
kime $ 1.65c. Beto, Liet. Sūnų dr-jos 
svetainėj per susirinkimą 12 kovo ta
po surinkta $4.50. Taip, kad viso L. S. 
D-jos yra surinkta $13.35 c. Reikia 
pastebėt, kad šioji draugija yra jaunu
tė prieš anas dvi. Bet aišku, kad jo
je žmonės priguli, o ne kapucino barz
dos plaukai.

K. Pašluošta ir P. Kaušius.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

i

S. TOPEKA, KAN.
J. Karparičia ir S. Letuks po $1.00; 

P. Letuks, J. Brazdžionis, S. Šimkus, 
A. Vainovskis ir B. Prancevičia po 
50c; G. Sadoįvoj, M. Gilesky, I. Ritt, 
P. Schesterkis, I. Schmatkom, I. Kie- 
now, J. Pranckeričia, P. Lietukienė, 
A. Bukajev, P. Komoroff — visi po 
25c; N. Safranov 20c.; viso $7.20.

Pinigai gauti ir jau perduoti strei
kierių komitetui. Red.

Pajieškau draugų: Viktoro Balsevi
čiaus, Juozo Slabenskio ir Antano 
Pautsko. Visi Suvalkų gub., iš Nau
miesčio. Prašau draugų atsišaukt J 
ant šio adreso:

B. Mačiulaitis,
1519 Maylert avė., Scranton, Pa.

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 plačios; po kairiaja akim 
yra brūkšnys, tamsių plaukų, liesa 
(sausa); metų apie 22. Kas man a- 
pie juos ’ praneš, duosiu $50.00 
dovanų. —

CHICAGO. ILL.
269-tas Lietuvių Rubsiuvių Unijos 

skyrius prakalbose surinko $11.33 
streikierių parėmimui, kuriuos čia ir 
pasiunčiu. P. Galskis.

Aukos gautos ir perduotos į Law- 
rence’ų. Red.

CAMBRUM^E, MASS.
Per prakalbas surengtas L. S. S. 

71 kp. Cambridge, Mass. suaukauta 
$17.04. Anknv'': P. Lužeckas $2.00; 

; A. Atkošaitis ir K. Vaišvill po 1.00; A. 
i Beleckas, V. Kirkvs, J. Vaisevskis ir 
i R. Grigaliūnas — r o 50 c.; K. Velec- 
: kas, K. Ramanauskas, D. Rarickas, 
J. Vaikesas, F. Radauskas. A. Valu- 
kas, J. Turauskas. M. Kabasaitis, F. 
Stašis, B. Simanavičia, J. Pelvelaitis, 
M. Grigas, J. Beleckas, C. Selemona- 

i ričia ir A. čerauskas
Danelius 21c.: Dusevičia, J. Povilaitis, 
S. Gerulskis ir A. Kareilas — po 20c; 
B. Janusas, D. Brazas, K. Gerulskiutė, 
B. Rakauskas, J. Vinčiunas, V. žiman- 
tas, J. Petkus, A. Klimas, P. Zekavi- 
čuitė, K. Joksas, A. Gricius, M. Visoc
kaitė, J. Matuzas ir J. Jauga po 10c.; 
kiti aukautojai savo vardų nepadavė. 
Pinigai pasiųsti ant vardo Joseph Be- 
dard, 9 Mason st., Lawrence, Mass.

J. Plokštis.

po 25c.; J.

BRISTOL CONN.
10 kovo Bristolio lietuvių socijalis

tų 38 kuopa laike savo susirinkimo 
sumanė paaukauti kiek nors Law- 
rence’o streikieriams. Aukavo šie 
draugai: S. Pranis, D. Pranienė, M. 
Dirgeliutė — po $1.00; J. Veiveris, J. 
Urkanavičia — po 50 c.; M. K. Žvin- 
gilas, J. Klimavičia, Ceiplikas, A. 
Silkaitis,J. Stradžas — po 25 c.; viso 
$5.25c. M. K. žvingila.

Aukos gautos ”Kel.” red. ir perduo
tos streikierių komitetui.

WORCESTER, MASS.
Per prakalbas parengtas L. S. S. 

40-tos kuopos, kalbant M. Dusevičiui, 
10 d. kovo aukavo šios ypatos: K. 
Stankus, J. Traupis, D. Petravičia, J. 
Vilson, M. Dusevičia, F. Babonis, P. 
Pauliukonis ir V. Žalečauskas — po 
$1.00, A. Mažukla, J. Tamutis, J. Dir- 
sas, J. Gataveckas, M. Vinickas, M. 
Paltanavičia, B. Ceneskis, V. Žemei- 
kis, T. S. Rubikas, J. Kairaitis, K. 
Bušinskas, B. Matijošaitis, D. Vaite
lis, A. Krilaričia, E. Aniolauskiutė, 
J. Babitt, K. Teškus, J. Kelio, K. Vai
tiekus, P. Lapeikis. P. šušas, D. Mic
kus, J. Bačinskas, J. Sluckis, A. Trau
pis, J. Jablonskis, K. Dirvelis, L. Jab
lonskis, J. Vaitkevičia, J. Malunaitis, 
J. Dukavičia, V. Galackas ir J. Ven- 
čauskas — po 50c., S. V. Bakanaus
kas 45c. ir A. J. Viznis 35c., viso 
$25.30c.; smulkių $16.82; sykiu $42.12.

Aukavusių mažiau per 25 negarsi-

Pajieškau savo vyro Motiejaus Ar- 
laucko, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Valkininkų parap., Juodžių sodos. 
Girdėjau dirba mainose su sunum. Kų 
tik atvažiavau iš Pietinės Amerikos, 
Buenos Aires. Meldžiu jo paties arba 
kas apie jį žino pranešt šiuo adresu: 

Levasė Arlauckienė,
586—6-th st., Oakland, Col.

Pajieškau draugo Krisiaus Lukšio 
Giražerio sodžiaus, Varėnos 
vols., Trakų pav., Vilniaus gub.; pir
ma gyveno’ Newark’e, N. J. Malonė
kit jis pats atsišaukt arba draugai 
pranešti šiuo adresu:

Leonas Kvaraciejus,
31 Washburn st., Worcester, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kristopo Luk
šos iš Giražerio sodžiaus, Varėnos 
vol., Trakų pav., Vilniaus gub., Se
niau gyveno Newark, N. J., o dabar 
nežinau kur. Jis pats arba draugai 
malonėkit pranešt, 'bus gražiai atly
ginta.

Martinas Czesnulevičius, 
83 Ward st., Worcester,

[13]

Mass.

i

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

Pajieškau Stanislovo Kukliausko, 
kuris išėmė mano brolio pinigus 
$96.35, pasivadindamas jo vardu An
tanu Macijausku. Tai atsitiko Day- 
ton, Ohio, 8 metai atgal. Mano brolis 
da tebėra gyvas, ale šiandien beprot- 
namij, tai jo vieton aš pajieškau tojo 
geradėjo. Jeigu kas apie jįjį žinote, 
malonėkite man pranešti už kų busiu 
labai dėkingas.

Mike Macijauskas,
P. O. bos 164, Beckemeyer, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Kuzmic
ko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 

| JOadnemencko valse., 
j mo. Keli metai atgal gyveno 
j ton, Pa. ir dirbo kasyklose, 
j nežinau kur. Turiu svarbų 
; Jie pats ar kas kitas teiksis 
nių šiuo adresu:

Joe Klerinsky, 
1413 Gardner avė., Scranton, Pa.

Kalvarijos
Navickų kai- 

Pitts- 
Dabar 

reikalų, 
duot ži-

ROCHESTER, N. Y.
L. S. S. 7-tos kuopos paskaitoj ko

vo 10 d. aukų rinkimo komisija surin
ko $8.68c; persiuntimo lėšos 10c.; liko 
$8.58.

Aukų rinkėjai A. K Boltrun, F. S. 
Thompson ir J. J. Mankęvičius.

Aukos gautos ”Kel.” red. ir pasiųs
tos sterikierių komitetui.

(Tąsa ant 7-to pusi.).

Pa j ieškojimai
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
reikalausiu valdiško persiskyrimo 
(devorce) [13)

VINCAS BANUŠKEVIČIUS.
Monroe St., Taunton, Mass.8

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

P. URBONAS, 
Wag8on, III.

Pajieškau Palionoro Vaiginos, 
Kauno gub., Aleksan^rovskos pav., 
Papilio parap., Paužuolių viensėdis. 
Pirmiau gyveno St. Charles. III. Mel
džiu jo paties atsišaukt arba kas a- 
pie jį žino teiksis pranešt šiuo adre
su:

Jonas Vaiginas,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Skilandaičio, Suval- 
I kų gub., Naumiesčio pav., kuriam 
patarnavau išsigelbėjime nuo karės 
ir dabar kaipo su geru draugu norė
čiau susižinoti. Jis pats arba kas ži
note, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

A. Ripkevyčia,
1323 N. Wood st., Chicago, III.

i

Pajieškau Antano Mulvincko, Kuro 
kaimo, Dobrovalės gmino, Naumies
čio pav., Suvalkų gub. Turiu gerų 
naujienų, meldžiu atsisaukt.

J. Gerulis,
733 Metropaiitan avė., Brooklyn, N. Y.

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

li metų kaip Amerikoj. Turiu 
pra- 
ant- 
[14]

mo.
svarbų reikalų dėl tavęs brolau 
nešt ir prašau atsišaukt ant šio 
rašo: z

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

Ai-

Stan- 
pav.,

Pajieškau švogėrio Felikso 
kaucko, Vilniaus gub., Trakų 
•Merkinės vol., Trasnykų sodžiaus. 
Jis pas teiksis atsišaukt arba kas ži
no malonės pranešt šiuo adresu: 

Peter Vaškelevicz,
10 Foyle st., Worcestęr3 Mass.

Pajieškau brolių Kazimiero ir An
tano Kaverų ir pusbrolio Dominiko 
Kiškio, Visi kaupo gub., Šiaulių pav., 
Papilės parap., Žabekų sodos. Pra
šau atsišaukt ant šio antrašo:

Juozapas Kavera,
427 Ogdon avė., Aurora, III.

Pajieškau brolio Dominiko Berno
to, paeina Kauno gub., Šiaulių pav., 
Šiaulėnų par., Sodaičių kaimo; trįs 
metai kaip Amerikoj; gyveno Brook
lyn, N. Y.; meldžiu Jūsų pačių arba 

apie jį žinot, pranešt šiuo adre-kas 
su:

827
W. Bernotas,

Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau Antano Nikštaičio 
(rubsiuvis), gyveno Brooklyne, NY., 
paskui Newark, N.J. Taipgi drau
gų: Stasio. Labonacko ir StasioSlan- 
fcsnio, 
Kauno

Aute:

abu Pakruojaus valsčiaus, 
gub. Atsiliepdami adresuo-

i

General
A. Rūkas, 

Dėl., Buffalo, N. Y.

Pajieškau dėdės Julijono Bielskio, 
Kauno gub., Reseinių pav., Pašilės 
par., 22 metai kaip Amerikoj ; jis 
pats arba kas kitas meldžiu atsišau
kti ant šio atrašo:

V. Bielskis,
P. O. Box 415, Wasson, III. j

Pajieškau savo dėdės Mateušo 
dukino, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Gmino Nadnemencko, kaimo 
Dubenų, apie 18 metų kaip Ameri-

Pajieškau brolio Jurgio Tenikaičio, 
du metai atgal kaip gavau laišką 
nuo jo iš Smugglar, Coio. Prašau 
jo paties atsisaukt arba jei kas žino 
ar jis gyvas ar miręs, meldžiu pra
nešt §iųo adresu:

A, Tenikat,
Benld, III.Bos 35.

Paješkau draugo Kostantno Ab- 
raičio. Suvalkų rėd., Senapilės ap
skr., Šunėkų gm., sodžiaus Mokolų. 
Pirmiau gyveno Nęw Jersey. Mel
džiu atsišaukt šiuo antrašu:

M. Čhernius,
41 w.Leonard st., Grand Rapids,'Mich.

Pajieškau švogėrio Juozo Talaikos, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo
nių vals., kaimo Mažiunų. Pirma gy
veno Brooklyn, N. Y. Apie 12 metų 
kaip Amerikoj, atvažiavęs antru kur
tu. Meldžiu atsiliept pas:

Simon Mikulskas,
Box 368 N. Brookfield, Mass.

Pajieškau brolio Adomo Maciuliu- 
no, Kauno gub., Panevėžio pav., Re- 
migalos valse., Karvelių kaimo. 4 
metai Amerikoj ir seniau gyveno N. 
Brookfeld, Mass., o dabar gavau 
laiškų iš Indiana, bet daugiau neat
rašo. Meldžu atsišaukt šiuo adresu: 

Kazimiera Masilioniukė,
Box 368, N. Brookfield, Mass.

jM. PEŠINIS, 
BRANGUS DRAUGE!

Žinai mano padėjimų ir tų dalykų 
tarp musų, todėl buk toks teisus dėl 
manęs, kiek galėdamas. Rodos aš 
geras jums buvau ir jūsų sųžiniai 
atsidariai; nenorėčiau sulaukt nog 
jūsų nesmagumo, kokio nevelinu 
jums, suteik žinių ar kit-kų; lauksiu 
nuo jūsų.

„ .. _ ... _ . . P- J- Mackevičius,
Pajieškau dviejų dėdžių: Jurgio ir i 81_g3 Emerald st„ Gardner, Mass.

Mykolo Narowų, abudu Kauno gub., -— 
Panevėžio pav., Smilgių par. Turiu I 
svarbų reikalų, prašau ajtsi šaukti 
ant šio atrašo:

Dominikas Narvvus,
44 Whitney st., Orange, Mass.

Pajieškau pusbrolio Ambrozie- 
jaus Snabaičio, Suv. gub., Vilkariš- 
kios pav., Vaitkabalų gmino, Graži
škių kaimo; jeigu kas žinotų apie jį 
meldžiu duot man žinių šiuo atrašu: 

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

Pajieškau savo švogėrio Petro Ma
žeikos, Kauno gub., Panevėžio apskr., 
Ramigalos parap., Eriskų. 8 meta A- 
merikoj, gyveno Taumot, Pa., kur 
rašiau kelis laiškus, bet jokio atsaky
mo negavau. Jis pats arba kas žino
te, meldžiu pranešt šiuo antrašu: 

Jonas Ivanauskas, 
4421 So. Marshfield avė., Chicago, III

Aš Marijona Klimiutė iš 
Naravų, Balbieriškės gmino,

kaimo
para-

REIKALAVIMAI.
Reikalingas liettrris kuris galėtų 

pamokinti angla lietuviškos kalbos. 
Už mokinimą žadama gerai užmokė- 

1 ti.
Atsišauk į "Keleivio” redakcijų.

Reikalingi agentai.
Mums reikalingi lietuviški agen

tai auksiniams musų daiktams 
(jewelry) pardavinėt. Reikia, 
gyventų Bostone Atsišaukit į
THE BROMFIELD JEWELRY 
5 Bromfield st., Room 51, 

BOSTON, MASS.

kad 
[13] 
CO-,

I

Parsiduoda.
Bučernė ir Grosemė.

Geroj, lietuviais ir lenkais apgyven
toji vietoj. Biznis eina gerai. Par
siduoda už pigę prekę, nes sarinin- 

’kas užsideda kitų biznį. Platesnias 
žinias klauskit ant šio adreso:

WM. KIŠKIS, [14J
Wall s t., Boston. Mass*3
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Kodėl aš netikėsiu?

Apsuko daug galvų.
A.: — Netikėsit, tamista, 

kiek aš galvų moterims jau 
apsukau.

B
Juk ir aš ne kartą Tamista 
sutikus atsukau galvą į ki
tą pusę. —— 

žinovas.

Kunigas, norėdamas per
tikrinti farmerį, kad prie 
visko reikalingas Dievo pa
laiminimas, sako: — Ot, pa- 
veizdan, jei tamista aparei 
savo lauką, ir saulė šildo, ir 
lietus linoja, bet visgi to da 
neužtenka. Ar žinot, ko 
reikia, kad javai grąžus už
derėtų?

— Tai mat, yra čia ko ne 
žinot! — atsakė farmeris.

— O ko?
— Nagi mėšlo.

Tiesus pasakymas.
Šulienė: — Jūsų vyras sa

kosi dirbąs kaip šuo.
Laukienė: — Taip; labai 

panašiai jis daro. Jis Įeina 
Į stubą purvinom kojom, at
sisėda prie šilto pečiaus pa
gal savo norą ir laukia, kad 
jį pašertum.

Iš dangaus pabėgo.

Numirė sau žmogelis ir 
nuėjo i dangų . šv. Petras 
atsidarė vartus ir sako: — 
Eik, žmogeli, ir atsisėsk ša
lę savo pačios.

— Ką? Tai ji danguje? — 
nusistebėjo žmogus. — Jei
gu taip, tai likit sveiki.

Ir daugiau Petras jo nebe
matė.

Kaip dagyventi 150 metų.

Toki apgarsinimą ketina 
neužilgo apskelbti viena iš 
tautiškųjų Philadelphijos 
klinikų, kurios dabar tik o- 
peracijas per laiškus daro 
savo pacijantams. Toks 
stebuklingas amžiaus pailgi
nimas kaštuos tik $25.00. 
Kas nusiųs pinigus, tas gaus 
gražų, spauzdintą laišką ir 
teisingą patarimą, 
skambės šitaip:

„Godotinas Tamista:—
Laišką ir $25 ga

vom, už ką visi musų gar
siausi profesoriai ištaria ta- 
mistai širdingą ačiū ir duo
da šitokį patarimą: kad da
gyventi 150 metų, tai pirma 
reikia pragyventi 149 me
tus. Daugiau nieko nerei
kia.

„Pasitikėdami, kad tamis
ta ir ant toliaus su visais 
reikalais kreipsitės pas mus, 
nes męs esam labai didelius 
mokslus išėję, mokam hip
notizuoti, pilvu kalbėti ir ki
tokius stebuklus daryti; kad 
rekomenduosit mus ir savo 
pažįstamiems, nes męs tu
rim garsiausius profesorius, 
kurie jau milijonus žmonių 
išgelbėjo nuo mirties,

„Pasiliekam su guodone, 
„Didžiausi profesoriai.”

kuris

Tv’ • *1 •Isaiskmo.

Susiėję prie alaus kaimie
čiai kalbėjo, kodėl huzarų 
taip bukti kardai.

— Na jau tu, kūmai, tai 
tik rambus ant proto,— at
siliepė vienas. — Kaip gi ga
li būt jų kardai tiesus, kad 
ių makštįs lenktos.

Musų Jonas.

E, kad linksmas musų Jonas: 
Visad juokias, visad šoka, 
Kad ir skauda vargšui šonas 
Ir dažnai žvangučių stoka... 
Nieko, nieko jam nereikia; 
Bet jai duoda, jis nepeikia 
Ir kąsniuką nuo sijono — 

Tai, koks būdas Jono!
: Jam visvien, ar žiema stena, 
į Ar pavasario saulutė
! Nuo laukų latakais gena 
Sniegą upėn palei kūtę.

i Visados jisai laimingas, 
Visados ir iškalbingas, 
Mokytesnis net už poną — 

Tai, koks būdas Jono!
į Jei pamato kokią mergą, 
Jis iš kaimo ar miestelio, 

į Tai, Dievuliau, paskui serga 
Jąją dieną ir naktelę. 
Bet negal blogai manyti: 
Gerbia jis tą gražią lytį 
Ir gyvena prie jos šono — 

Tai, kok sbudas Jono!
Su kaimynais jis išseno 
Kartu dirba, alų geria, 
Kad ir kailį jie jam peria, 
(Taip ir tėvas jo gyveno). 
O namie, ką jau ir sakyti: 
Myli savo jis patvtę, 
Slepiasi už jos sijono — 

Tai, koks būdas Jono!
Jo bakūžė samanota 
Ir pakrypusi į šalį, . 
Atsirėmus į barzdotą 
Seną ąžuolą bedalį.
Bet ji Jonui dera, dera: 
Ten vaikų jis ukdo kerą 
Nuo Mortos lig Kajetono — 

Tai, koks būdas Jono!
Kaip neimsi jį tašyti — 
Geras žmogus musų Jonas: 
Linksmas, myli gražią lytį, 
Kad ir skauda vargšui šonas: 
Visados jisai laimingas, 
Visados ir iškalbingas, 
Mokytesnis net už poną — 

Tai, koks būdas Jono!
(„L. ž.”)_ J. Gėlė.

„Poetas” redakcijoj.

Atėjo sykį kalvis redakci- 
jon ir sako:

— Sei, o kurgi čia jūsų ra- 
daktorius ?

— O kam tamistai jo rei
kia?

— Tai mano biznis.
— Sakykite, nes aš pats 

juom ir esu.
— O, tai tu pats rakadto- 

rius ?
— Taip.
— Sei, aš noriu, kad tu iš- 

I drukavo.tai savo gazietoj 
mano eiles.

Tai sakydamas, įkišo ran- 
! ką užantin ir pradėjo ten ko 
tai j ieškoti.

— Tamistos eilės netilps— 
atsakė redaktorius.

— Kodėl? '|
— Negeros.
— Tai kaip tu gali žinot, 

į kad tu da jų nematei?
— Bet aš „poetą” matau— i 

I atsakė redaktorius nusi- į 
Į juokdamas.

— Ale tu nežinai, kaip aš 
galiu parašyt. Gal geriau■ 
da ir už tave...

— Vistiek, netilps.
— Olrait; tai aš tavo ga- 

zietos daugiau neskaitysiu. 
Gud bai.

I

I

Tai tik pasaka.
Tėvas: — Marijon, kokią 

čia knygą skaitai?
Marijona: — Tai piešinė

lis iš šeimyniško gyvenimo, 
apie vyrą ir pačią, kurie ap
sivedė, niekad nesipyko ir 
mylėjosi iki mirties.

Tėvas: — A-a-a, tai pasa
ka... Na, gerai, skaityk sau, 
skaityk.

Redakcijos atsakymai.
Koposnoriui. — Atskiro 

žmogaus per laikrašti neuž
simoka mokinti, nes vieta 
perbrangi. Netilps.

I

Liet. Gerai žinomam. — 
Nedėsime, nes aukos užima 
daug vietos ir jos stoka, o 
ir žinia visai nesvarbi.

Persitikrinusiam. — Jei
talpinti tokias žinias, kuri 
aprašomi davatkų liežuva
vimai arba tamsunų pliauš
kimai apie tą ar kitą bedie
vį, tai reikėtų šimtą kartų 
didesnio laikraščio. Nedė
sime.

Poliokui. — Kadangi šia
me numeri ja vietos mažai ir 
Jūsų žinutė netaip jau svar
bi, tad atleiskite, kad netil-

• po. Toliaus bus jau nuse- 
| nūs.
| M. Iškauskui. — Kiek at- 
į simename, korespondencija 
buvo ilga, o jau kitas kores
pondentas buvo trumpiau 
rašęs apie tą patį. Rodos, 
atsakėme, jog netilps, tik, 
kaip atsimename, buvote 
pasirašę slapyvardžiu ir lei
dote dėt tikrą pavardę, jei 
norime. Jokiu budu nega

ilėjome numest koresp., nes 
taip nedarome.

A. Mitkui. — Aukų nega
lim garsinti, nes negavom 
iš tamistų nė pinigų, nė jo
kio piliudijimo.

L. Lawczykui. — Aukų 
negavom ir negalim jų gar
sinti, nes gali išeiti iš to ne
susipratimas.

Su pagarba
Elzbieta čeplauskytė.

i
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šalaputris. Komedija 
Gurauskio apysakos „Susi- 

•Imildamas” sudėstė Nerėpa. 
j „Liet.” Chicago, III.

Vyrų Vergija. Sužetas, 
semtas iš francuzų pjozos 

(„Les Maris Sont Esclaves”, 
(sulietuvino M.Rosteris, kai- 
j na 20 c. „Liet.” Chicago,III.

Piršlybos. Komedija 2-se 
veikmėse, pagal M. Gogolį, 
sukeverzojo Šalda-Balda. 
„Liet.” Chicago, III.

Žmonių Knygynas, No 6. 
—Teatras žmonijos gyveni
me, jo istorija, uždaviniai 
ir vertybė. Parašė J. Bal
trušaitis. Pittsburg, Pa.

Rojus ir Pažanga. Versta 
iš rusinu kalbos V. K. Rač
kausko. „Laisvoji Mintis”, 
Scranton, Pa.

Etika. Arba taisyklės, 
kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. 
Kaina 25c. Išleido M. M. 

I Račiutė, New York.
Reformacija arba bažny

čios atitaisymai per D-rą 
Martiną Liuterį. Popieži- 
jos pradžia — papicžių pa- 

| sielgimai. Bažnyčios gy
vavimas iki reformacijos 
laiko. Reformacija pasie
kia Lenkiją, Lietuvą ir Kur- 
liandiią. Kun. P. Drignai- 

(tis, Naugatuck, Conn.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienalinis liet uviškai-lenkišk as

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

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

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

Telefonas: 1434—3. 
Visokį patarimai velaui.

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

Nuo ko priklauso žmoniy 
-— nuotikiai.-------

Knygelėj aiškinama malerijalistiš 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 10 C. •
L. 8. S. kuopoms estra nuošimtis.

Gaunamos lik pas vertėju. Gali
ma, prisiąst ir štampoms.

A. J, KARALIUS,
1607 5. Ashlaud avė, Chicago, III.

Parduodu

----- DU LOTUS -----
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 adreso:
1711 E. Matheny avė., Springfield, 11L

j AMERIKOS LIETUVIU

KALENDORIUS
1912 METAMS, sutaisy

tas J. Ilgaudo, jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas visuo
se knygynuose, o taipgi ir 

į „Keleivio” Redakcijoj. Kai
na 25 c. Kalendorius pa
puoštas gražioms iliustraci
joms, turinys naudingas ir 

i vertėtų jį kiekvienai šeimy
nai nusipirkti.

I

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

„PASAULIŲ RATAS”
Su paveikslais. Kaina 25 c.

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

„MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 c;

Reikalavimus ir pinigus adresuokite 
taip:

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

|

I

I

Kada tu gimei?

|

I

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 jų menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

‘P.O. Box3232 Boston,Mass.

SKAITYTOJU ATIDAI, i
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.

E

E

t

Telephone So. Boston. 845 M. į

Dr.F. Matulaitis!
495 Broadvvay, So. Boston. į

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

5’edėlionis iki 3 vai. po pietą. į

Tel. Ganai 2118.

DAKTARAS A. YUŠKA 
LIETUVYS* GYDYTOJAS IR 

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

CHICAGO, ILL.

dohn E. nolan
naujausios mados

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

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

Russian-American Bureau

Jeigu jus norite išsiimti savo 
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)

<■
£

Pi-

i

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

TEISINGIAUSIA IR GElUAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at 
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. S1DLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per eipresą gyduoles prisiusim

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.

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi

t

GERIAUSIA AKUŠEKKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

1VOMENS MEDICAL CALLEG 
Baitimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 
’ palago, teipgi suteikia visokias 
das molerą ligose parūpina gydu >les

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON,

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

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

Bell Telephone, Dickinson 3757 w

3 •
Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.| 
Stankus su pagelba elektros šviesos1 
(X—ray) permato visą žmogaus kunąi 
ir atrauda pavojingas ligas. <

įrengė ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tame pačiame 
name įrengė savo locną ap- 
tieką, kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai

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

* Gvdau Visokias fe.
v °

Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy- ! 
duolėmis, su vandeniu (hy-| 
drotherapy), kraujo skysti-1 
mu (serotherapy), su moks-1 
lu psychologijos (psychothe-1) 
rapy), kaip tai žodžiais, nu- (I 
rodymu, atkreipimu atydosj .
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Dalydamas operacijas išgydau viso-l 
kias organiškas ligas, kurių negalima išg dyti vaistais ir kitais prietaisais. <

Turiu įsitaisęs savo locr\s elktra gydymo mašinas. f
Visisreganti kreipkitės prie d :z caro STANKAUS asabiškai arba laišku, o* 

busite užganėdinti nes jis gydo ,-isekmingiausiai visokes ligas ir daro viso-J 
kės operacijas savo locnam livs.outyje. Daktarišką rodą su teisingais pata-l 
rimais duoda DYKAI. — yv iškai par telefoną ir"par "laiškus beskirtumol 
kaip toli gyvenat; Ameriku/,, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto. j

DR. iGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.’

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare. 1 
Neaeldieniais nuo 1 iki 4 po pietą. j

“Keleivio” Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Bankų Komisoriaus

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

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:
28 W. £'Sadway 
So. Boston eMass.

iiKELEIVIO” AGENTŪRA
b
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t Lietuviška Banka Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00

Pritilo
BOSTON, MASS

92 SALĖM STREET.
—

J. Kubi- 
J. Ruu-

(Tąsa nuo 5-to pusi.).
1 ------ -♦— - ' ■

SPRINGFIELD, Ohio.
Aukavo šios ypatos: V. Abakanavi- 

čia, I. Molis, L. Andriejaitis, S. Geg- 
žda — po $1.00; J. Plioplis, J. Eimu
tis, J. Satkus, J. Kemzūra, 
liūs, J. Jenčiks, J. Rutckis,
zinskas, K. Rudzinskas, M. Petraus
kas, A. Petrovič, J. Veiveris,, J. A. 
Dumbrauskas, J. Plioplis, J. Lisaus
kas, J. Samauskas, A. Survilas, K. 
Bielskis, J. Klimavičia, A. Žemaitis, 
S. Volpert, M. Kreipavičia, A. Bud- 
ris, J. Kreipavičia, J. J.Rugis, F. Pet- 
rauckas — po 50c.; J. Blozgis, J. šeš- 
kaitis, J. Kriščiūnas, M. Kripas, V. 
Burnieka, E. Zigmantienė, P. Ba- 
gauckas, A. Naikus, F. Kemzūra, 
P. Burneika, M. Maziliauckas, G. Pet
rauskas, V. Bagdonas, A. Keveza, V. 
Kublius, K. Maceina, A. Kemzūra — 
po 25 c.; A. Mirgilas 20c.; J. Blazgis 
10c.; viso $22.05; išėmus persiuntimo 
lėšas lieka $21.93.

J. Rimutis ir J. Plioplis-
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

KERNEY, N. J.
Aukavo šios ypatos: 

lis ir J. Milleris po 50 c.; ! 
lis, J. Abromaitis, K. Maskus, M. Kli- 
maskauskas ir W. Milleris po 25 c.; 
K. Adomavičius, D. šiaulys, F. Kai
rys, J. Mockus, J. Mačiulaitis, J. 
Storkus, P. Jasaitis, J. Jankaus
kas, S. Stursmas ir F. Linkevičius — 
po 10 c.; A. Bražinskas ir A. Kisie
lius po 5c.; viso $3.35.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

PROVIDENCE, R-1.
MARKET SQUARE

SALĖM. MASS.
213 DERBY STREET.

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 paliudysimo Rusiško konsulio.

I
150c.; K. Andriušis, M. Kičas, J. Sta-
1 nelis, J. Verbyla, V. Kurtinaitis, J. Ma
čiulis, J. Petrulionis, Z. Pagiriutė, P. 
Juškevičius, O. Kazlauskiutė, J. Si- 
karskis, V. Mikionis, G. Blažis ir A. 
Gerulaitis — po 25c.; viso $4.50.

Pinigai gauti ir perduoti streikie
riams. Red.

DE KALE, ILL.
Surinktos per A. M. Ručą. Aukavo 

šios ypatos: J. Šimanskis, K. Liutke- 
vičis, S. Guokas, K. J. Kodis po $1.00; 
P. Garšva, D. Petronis, , A. Vaičiulio- 
nis, S. Balnionis, R. Kisielis, K. Dir
se, J. Švargždis, J. Patumsis, J. Kačin- 

i skas, K. Misiūnas, J. Kiela, F. Kli
mas, J. Pačiukenaš, K. Griškonis, K. 
Spurgis, J. Guokas, J. Renotas, K. 

I čepulionis—po 50 c.; J. Karėta 30c.; 
J. Pelis, A. M. Ručas, J. Adašiunas, 

j M. _ Tarutis, P. Pielis, A. Sa- 
lučka, A. Garšva, Ig. Veleniš- 
kis, A. Tarutienė, J. Kasarckis, A. 

. Pelis, K Kasarckis, D. Barauckas, P. 
I Tamušiunas, A. Krištapaitis, K. Sri- 
j likia, J. Jankauskas, P. Meškeris, K. 
j Motekaitis, P. Kariackas, J. Pekoris, 
1 Ipol. Pečiukenas, W. šilaika, B. Blože- 
vičis, Z. Šūkis, K. Sipavičius, D. Vaš- 

Bart-
kus — visi po 25c.; Z. Petrauskas, J. 
Tarutis — po 15c.; A. Barauskas, K. 
Meška, A. Pelienė, W. Barauckienė— 
po 10c.; A. Pelis 5c.; viso $21.55.

Varde streikierių komiteto visiems 
aukavusiems ištariu širdingą ačiū.

A. M. Ručas.
Pinigai gauti ir jau perduoti. Red.

Matu-
S. Gerge- kis, P. Lujis, W. P. Kiela,J.

šešios kvortos 
degtinės už $1.

Į

f

NEW YORK, N. Y.
Čia yra vienintelė organizacija, 

kuri neatsilieka nuo pirmeiviško 
darbo — tai vietinis Lietuvių Politiš
kas Kliubas, kuris rengia nuolatos 
paskaitas, prakalbas ir t. t. Savo 
susirinkime 3 kovo nutarė jis paskir
ti $25.00 Lawrence’o streikieriams, 
kuriuos čia ir prisiunčiu.

S. Vitkauskas.
Pinigai gauti ir jau perduoti. Red.

!S LIETUVOS

LINCOLN, N. H.
Nuo pereito sykio liko pas p. Žilai- 

tį 20 c.; aukavo dabar F. Bartusas 
$1.00; viso $1.20. Aukos gautos 
”Kel.” red ir perduotos į Lawrence’ą.

BREESE, ILL.
J. šalinskas $1.00. Pinigai gauti ir 

perduoti. Red.

LISBON FALLS, ME.
Doinikas Repšis prisiuntė 

Lawrence’o streikieriams.
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GERIAUSIAS

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

Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

So. Boston, Mass

Profesorius medicinos

Listuviszkas D-ras M. Ziselman
? Panuenter St

• 'iras gy
u kiu.ugia-

• ■■ su r iikit tie-
pu mane 1 

t vir-ų tik
i .it I aptieką: 
>u:io durys bal-

•s arba telefoną 
luok o a'-atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki.2 ir 6 ikZ
8 vakare. Telephone 1967—3 Ric’uiEea<

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 (Lawyerių), 
kreipkitės pas mane, aš jums prirū
dysiu kuogeriausius, ir pats einu už 
tlumočių (peršnekėtoją) į teismus.

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

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

A. BABILIUS
Ofisas: 873 Cambridge st., 

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

CAMBRIDGE,------- MASS.

*5 
©
©
©

> 
**3
>

orderius pai- 
Užlaikom

Kad supažindint kiekvieną šeimy
ną su musų garsingomis degtinėmis, 
męs nusiųsim
Pilnas šešias kvortas degtinės už 1.00. 

ir visas lėšas męs apmokėsime iš 
kalno. Ką jus vartojate —
Rve, Bourbon, Corn arba Sour Mash 
degtines, Gin, Rum, Slyvines, Obuoli
nes, Aprikotines, Konjaką, Brandę, 
Kordijalus ar kitokias?

Pasilikit'sau krautuvininku uždarbį.
Męs jums parodysim, kaip męs e- 

sam išsilavinę distiliatoriai ir galim 
jums nurodyt, kaip su ”ZANOL” 
EKSTRAKTU PADARYTI DEGTI
NĘ NAMIE, PER PUS PIGIAU NE
GU KRAUTUVĖSE. Tik 2 mi
nutės darbo. Degtinės su ”ZANOL” 
yra švelnios ir čystos. Ant Columbia 
parodos apdovanotos aukso meda
liais. Tūkstančiai jas giria. Gva- 

' rantuota pagal U. S. Pure Food Laws, 
j Šeriai No. 22115 —A.
| Pabandykit vieną kvortą degtinės už dyką.

Ragaukit ją kaip norit; jeigu ne
patiks, sugrąžinkit mums atgal kas 
liks, o męs atiduosim jums pinigus. 
Užsakykit tuojaus.

Pilnos 6 kvortos degtinės už $1.00.
Visos lėšos apmokėtos iš kalno. 

Lygus pakelis kokio sorto tik parei
kalausite. Dvilika pilnų kvortų — 
$1.50; dvidešimts keturios kvortos — 
S2.80. Musų knyga „Paslaptis ir is
torija darymo namie degtinės” UŽ 
DYKĄ siunčiama visiems, kas pri
duos mums savo vardą ir adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO., 
UniversaI Bldg., Cincinnati, Ohio.

I

I

į

J. P. TU NILĄ
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

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

822 VVashington st., 

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

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

F. S. Simauckis.

Mošų 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

9!>

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumenams, kad. aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laik/o« 
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausiu armonikų, skripkų, klernetų, 
trūbų, 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* 

___ žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano

RUSISZKAf-AMERIKONISZKA 
LINTIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA

Į 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

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

Joniškis (Kauno g.). Pas 
mus labai tankiai taip atsi
tinka : miesčionis, leisdami 

j vaiką pas ūkininką tarnauti, 
susikalba už kokią kainą, bet 
be liudytojų, ir paskui besi
baigiant laikui, arba kiek 

! laiko praslinkus, pradeda 
(prašyt nors dalį tos kainos; 
bet ūkininkas atsimindamas, 

i kas be liudytojų susiderėjo, 
. pradeda visokiais budais tei 
'sintis, kad blogai ištarnavo, 
ir galų-gale visai neužmoka 
ir reikia viens kitą pasiduoti 
į teismą .

Dabar paduosiu šitokį at
sitikimą: Vienas iš Joniškio 
gyventojų A. J. išleido savo 
dukterį pas ūkininką Z. S. 
tarnauti, bet 
vargingus 6 
ko negavo, 
duoti tokie 
kiniai, kad susidėjo iš kalnie- 
riaus ir rankovių, taipgi jie 
buvo parodyti teisdariui, 
kad jis liepė jam atiduoti, tai 
Š. nebepriėmė. Nieko nuo jo 
negavo, bet da jisai padavė į 
teismą už tai, kad jinai visą 
laiką gulėjusi, bet nedirbus. 
Teisėjas išžiūrėjęs tą bylą 
prisudijo Š. užmokėt 10 rb. 
Taigi Joniškiečiai apsisau
gokite tokių ūkininkų ir jei 
leidžiat savo vaikus pas kai- 

I myną arba ūkininką, tai vi
są sutikimą reikia daryt prie 

Red- liudytojų. A. J.
Panevėžys. Išsitobulinu

sios didelių miestų specijali- 
nėse įstaigose lietuvaitės į- 
kurė čia mezgimo ir nėrimo 
dirbtuvę. Toks fabrikas bu
vo mums labai reikalingas ir 
kaip jau iš anksto galima 
spėti, turės didelį pasiseki
mą. Mašinos vartojamos čia, 
tai šios pramonijosšakos pa
skutinis ištobulintos techni
kos žodis. Išdirbimai: šniu- 
ravonės, kepuraitės, švar
kai, marškiniai, kelinės, si
jonai (liučai), pirštinės ir tt. 
labai dailiai įssiziun.

šis musų lietuvaičių did
žiai pagirtinas sumanymas 
tebūna pavyzdžiu visoj Lie
tuvoj Dirksnys.

$1.00

susi- 
užsiminė 

streikierius ir liko
I1
i 
įI

SCRANTON, PA.
Neprigulmingos parapijos 

rinkime kun. Mickevičius 
apie Lawrence’o
surinkta $11.00 aukų jų parėmimui. 
Po 50 c. aukavo šios ypatos: B. An
driukaitis, A. Spūdis, V. Mieldažis ir 
vienas, kurio pravardę užmiršau. Ki
ti davė po mažiau. Viso surinkta 
$11. 16, išėmus siuntimo lėšas, liko 
$11.00, kurie ir pasiųsti per ”Kel.” 
red. M. šalna.

Pinigai gauti ir jau perduoti. Red.

SALĖM, N. J.
P. Bakovi^'is $1.59; P. Matuzevi- 

čia $1.00; P. Norkus, V. Petrašiu- 
nas, A. Varnas, F. Varnas, A. Sabai- 
tis, K. Račkaitis, A. Vildžiūnas — vi
si po 50c.; S. Malisuskiutė 60c.; J. 
Globis, S. Pluskevičia, A. Dambraus
kas — po 25c.; F. Milinauskiutė 10c.; 
viso $7.45.

Aukos gautos ir perduotos Lawren- 
ce’o streikieriams. Red.

SPRINGFIELD, ILL.
Vietinis Lietuvių Ukėsų Kliubas 

paskyrė $15.00 iš savo iždo Lawren- 
ce’o streikieriams ir pasiuntė pini
gus per ”Kel.” red. J. Karaška.

Pinigai priimti ir perduoti.

PITTSBURG, PA.
Antanas Prūsas ir Pranas Truske- 

nis po $1.00. Aukos gautos ”Kel.” 
redakcijoj ir perduotos streikierių 
komitetui.

CHICAGO, ILL.
Aukos nuo 81 kuop. L. S. S.; aukavo 
šios ypatos: B. Grabauckas $1.00; J. 
Gabovich, J. Kubilius, P. Jurgelienis— 
po 50c.; P. Semulienis, A. Kielius — 
po 25 c.; J. Giraitis 10c.. ir Morkūnas 
5c.; viso $3.15.

Pinigai gauti ir perduoti.
No. 10 ”Kel.” jsiskverbė klaida: 
toj 81 L. S. S. kuopos buvo 
ta 80 kuopa. Red.

Be to 
: vie- 
padė-

CHICAGO, ILL.
J. Mažeika ir J. Vilsonas po $2.00. 

Pinigus gavo ”KeI.” red. ir perdavė 
streikieriams.

HARRISON, N. J.
25 vas. Laisvės Choras išrinko 

kų rinkėjas ir aukavo šie choro 
riai: J. Mancius ir A. Kvedera po

au- 
na-

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

24 
d.
d.

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

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

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

ji ištarnavus 
mėnesius nie- 

jai buvo 
blogi marš-

DRAUGAI!
PLATINKIT „KELEIVĮ!”

i

dus, 
tus.

Lž’aikome visokius Laikrodžius. Laikrodelins, Rei
montus, Šliubinius žiedus. Britvas. Perdirbame pa
veikslus iš mažų ant didelių ant audimo. Darome Ka
lendorius Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
tūrą. Išsiunčiant piuigus. parduodam Laivakortes ir 
Geležinkelio Tikietus. Jei norit būt turtingais, nusi- 
pirkit Sekretnas Kvortas. Taipgi apmainome senus 
Laikrodėlius ant nauju. Sutaisome Laikrodžius, Žie-

Laikrodėlius. Lencingėlius ir visokius auksinius ir metalinius daik- 
Užlaikome keliaujančius agentus ir pareikalavus pristatom j namus.

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

ž 
g £

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRIDGE

Siuvu visokius

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

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

Darbą gvarantuoju.
Iš toliau atvažiavusiems apmokum keliones 

lėšas tik ne viršaus ?1. 00

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

Pavasaris DIENOS,
bet tik tada, kaip žmogus iš savokūnoprašalins kaipšiurkštų 
žiemos šaltį—ligą, kuri vurgrna Vienok jei to nepadarysi, tai 
liga vargins kūną ifl viršaus ir vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pavasarije, bet ir vasarą be 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės

D?l visaomeri^s niudo. Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausią daktarišku knyga "DAKTA
RAS”; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimu pri
sius virė padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.

|znf\ IBIITICCI nesveikumj. bet nori 
l\llLI eJ/lU I ILol turėti linksmu pava
sarį. tai išsilydyk, išvaryk licį lauk iš kūno, krau
jo, nervų ir vidurių: o kad tų viską padaryti, tai 
atsišauk lietuviškoj kallx>j prie tikro Daktajo Spe
cialisto Klinikos, kurs pažai reikalų pritaikys spe- 
Ciališkai geriausias liekarstas. kurios kaip šilti 
saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip ligą 
išvarys lauk, be peilio, be sopuli ngij operacijų

I I I
I II I
I

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

Albany. N. Y.. 613 Liviugston st. Ant. Bametas. aš sveikinu PUiiadeiphijos 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 dėka voja 
už išgydymą no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose irki tose kūno dalise.

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

Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien nž išgydymų nuo:
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo irsvaigimo. vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystės. greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų Ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose. baltųjų ir kitokių ligų.

IYATY AICPAI I PDIRIIT asaf>iikai. tai parašyk. O apturėsi rodą, pagelbą ir 
rlAU N t UI ALI 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. Nedėliomis nuo 10 iki 3 p p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčionus.
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VIRŠININKŲ ANTRAJAI:

llVUltViJ miUVi) gaivalas, jie gali pakelt re- , JANKAUSKAS. Dirm_

Lawrence’o streikierių 
komitetas buvo atvažiavęs 
pas gubernatorių Foss pra
šyti, kad paliuosuotų iš ka
lėjimo Ettorą ir visus strei- 
kierius, kuriuos visai berei- 
kalo laike streiko pasodino 
kalėjiman, ir kad prašalin
tų teisėją Mahonev.

Gubernatorius atsakė, 
kad to negalima padaryti, 
nes teisėjas Mahoney pildė 
savo pareigas ir konstitu
ciją.

Streikierių komitetas 
gubernatoriui nurodė, kad 
teisėjas Mahoney, užtvir-

voliuciją prieš savo išnau-i 
dotojus.

Ant Summer ir Washing- 
ton gatvių, keliant ant sto
go trijų tonų katilą, truko 
lynas ir katilas nupuolė ant 
žemės. Tris darbininkai li
ko sužeisti.

Pranešimas1
Bostono socijalistiškos 

organizacijos rengia abelną — 
mitingą paminėjimui kovo 
mėnesije nuotikių. Mitin
gas atsibus 24 d. kovo, 
Franklin Union Hali, t. y. 

, toje pačioje svetainėje, kur 
tindamas areštavimą moti- buvo apvaikščiojimas kru
nu ir kūdikių ant stoties, vinojo nedėldienio. Pra- 
kada tie buvo siunčiami į ki- džia 7 vai. vakare. Mitin
tą miestą, laužė konstituci- ge dalyvauja sekančios or- 
ją, o ne pildė ją. ganizacijos: latvių, rusų,

Tuomet gubernatorius žydų, lenkų ir lietuvių. Vi- 
atsakė, kad teisėją Maho- Sų tautų bus ir kalbėtojai, 
ney vistiek negalima pra- Taipgi dalyvaus latvių du 
šalinti. Kad teisėją praša- chorai, kurie padainuos ke
linti, reikia didžiumos 1 1 -----...............
su abiejų legislaturos 
mų ir gubernatoriaus pri-! atsilankyti' 
tarimo.

s. KNY
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

V.
jonu Kraują
, Abelnu Prastoimu Spėkų,

Gyvastinės Skvstibės, 
Išleidimais, Prastoimu 
Lytišku Nusilpneimu, 

Užsi veržimu

Y..

J. JANKAUSKAS, pirm.
350 Newark st., 

HOBOKEN, N.
ZALIANCKAS, pagelb., 

243 Bedford avė., 
BROOKLYN, N.

P. MONTVILA, prot. sektų 
124 North 4-th st.,

J.
BROOKLYN, N. Y.

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

NEW YORK, N. Y.
DAUNORAS, iždinin.,

229 Bedford šve., 
BROOKLYN, N. Y.

bal- lėtą darbininkiškų dainų. 
na_ I Todėl malonėkit lietuviai

JSocijal. org. konferen. sekr.
Praėjusį panedėlį, t. y. 18 V' Paukšt>s-

kovo, Bostone lankėsi pre
zidentas Taftas. Apie 500,- 
000 žmonių jį sveikino. 
Žioplė minia į

Iliustruota paskaita.
Šį vakarą, 20 kovo, soči-;

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. Rięe-Herman,
112 E. 19-th st, New York, N. Y.

NAMINE mokykla.
Gramatika angliškos kalbos mo

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

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

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

su paveikslais (apdaryta) ....
Pinigus siųskit per Money 

šiuo adresu:
P. MIKOLAINIS,

BOX 62, NEW YORK

.. 35e
Order 
[16-2]

CITY

grūdosi, kad jalistų svetainėj, po No. 376 Reikalingas Barzdaskutis.
tik gauti pamatyti jo ypatą, Broadway, d-ras . Tupper ir plaukų kirpikas — lietuvys; darbas 
tartu mjis butu kitokis žmo- skaitys paskaitą apie Lietu- ant visados, mokestis gera, pagal at- 

D-ras Tupper pereitoj darbo. Meldžiu mm-uIm —tgus. Bet didžiausis entuzi- vą. __ _ _
azmas buvo So. Bostone vasaroj tyčia buvo nuvažia- 
tarp airių. < 
mandagus, prie pietų juos 
gražiai pagyrė, kad ”tarp 
airių socijalizmas ir anar
chizmas vietos sau neran
da.” Mat, sulig to pono nuo
monės, socijalizmas, tai la
bai biaurus daiktas.

. Meldžiu atsišaukt ant 
šio adreso:

S. ŠILKAITIS,• y • . f f • f 3* ljIl.Al 1 10,O Taftas irgi vęs j Lietuvą, kad susipazm- Cor Bank&So. Riverside st
ti su jos adė j imu ir gvveni- 

Jis turi nusiėmęs apie Į
STATAU NAMUS 

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

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

Wat erbury, Conn.

16 kovo apskričio teismas 
patirtino pasmerkimą pa
garsėjusio šuleriaus Kelihe

mu.
100 paveikslų, kuriuos paro
dys ši vakarą su pagelba 
stereoptiško žibintuvo.

Y. M. C. A. papuošė sve
tainę naujais paveikslais.

Pradžia 8 vai. vakare. Į- 
žanga visiems dykai.

garseiusio suieriaus Keline- n *■ n e *£ Oraugjstiii8ei&*

pusantrų metų atgal, bet 
padavė apeliaciją ir buvo 
laikomas kalėjime po $50,- 
000 kaucijos.

Jį kaltina už tai, kad pri- ’ 
kalbino nepilnametį G. W. Meldžiame atsilankyti visus. 
Colemaną išvogti iš banko, Komitetas,
kur jis tarnavo, apie $400,- 
000.

Lietuvių Apšvietos Dr-jos 
susirinkimas bus 24 Kovo, 
po No, 101 Grand st., Brook- 
lyn, N.Y. Prasidės 7 v. vak.

Gera proga lietuviams!
j Parsiduoda angentura ir krau- 
j tuvė: Tabaka, Cigarų, Knygų, 
Popierų, Grosernė ir šiaip visokių 

j mažmožių. Biznis išdirbtas tarpe 
Į lietuvių. Butų geistina, kad tektų 
lietuviui. Priežastis pardavimo, kad 

j savininkas užsiima didesniu bizniu.
i Kreipkitės šiuo adresu:

J. J. KALAKAUSKAS,
' 121 Green st., "VVorcester, Mass.------------------------------------------ --------

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tuos pinigus Coleman pa- Tėvynės Mylėtojų No. 1.

vogė ne am sykio,bet py Town of Lake, Chicago, III 
kelioliką tūkstančių, ir vi
sus su Keliheru prašvilpė.
Coleman už tai gavo 15 me- 
kalėjimo, o Keliher, kuris 
mokino tą vaiką vogti —16.

Žymus Cambridge’iaus 
turčius E. M. Chamberlin 
atėjo policijon ir prisipaži
no, k&d pereitoj subatoj jis 
užmušė žmogų su savo au
tomobiliu. Policijos kapi
tonas tuojaus jį areštavo, 
bet užsistačius jam $3,000 
kaucijos vėl paleido.

i

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.fe
Kasierius K. K. Strzyneckis, 

4602 So. Ashland avė.
Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 

4612 So. Wood st.

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 
lengvu išmokesčių. Norintieji pla
čiau sužinoti galite gaut lietuviškoj 
kalboj informacijų knygelę ir mapą 
dovanai. [13-2]

ANTON KIEDIS,
Lake Co., Peacock, Mich.

Charles upėj, kuri eina 
tarp Bostono ir Cambridge, 
praėjusį nanedėlį buvo at
rastas prigėręs žmogus.

Kun. Herbert S. Johnson 
pranašauja, kad Amerikoj 
bus dideli sumišimai ir 
kraujo praliejimas. Perei
toj nedėlioj per savo pamok
slą jis išvadino Haywoodą, 
Trautmaną ir Ettorą anar
chistais ir iškeikė visa In- 
dustrial Workers of the 
World uniją. Kad ne ta uni
ja ir jos vadovai, tai Law- 
rence’o streikas seniai jau 
butų užsibaigęs, o dabar, 
girdi, žmonės badauja, o 
dirbti neina. Tokis padė
jimas buvęs prieš francuzų 
revoliuciją Francuzijoj.

Mat kunigui norėtųsi, i 
kad žmonės visuomet butų 
vergijoj, kad jie dirbtų tik 
už maistą. Jam baisi ir In- 
dustrial Workers of the 
World unija su savo 
vais, nes šie <

D-stė. Palaimifitos Lietuvos, 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
j Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

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

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

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

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

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

1830 Canalport avė., Chicago, III.

FARMOS.
New Yorko lietuviškoj kolionijoj 

yra da daug neišparduotų farmų, ku
rios parsiduoda už prieinamą prekę: 
86 akra už $2,100, 99 ak. už $1000, 
100 ak už $2000, 135 ak už $2000 ir 
daugelis pigesnių ir brangesnių. 
Daug lietuvių jau čia nusipirko. Prie 
kiekvienos farmos yra reikalingi bu- 
dinkai. Platesnių žinių klauskite 
pas: [15]
GEORGE KLEEK, Poolville, N. Y.

Reikia įdėt už 2 c. markę dėl atsa
kymo.

PARSIDUODA NAMAS.
Gražus namas su 5 kambariais ir 

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

E. KARKLIN,
P. O. Box 192, Wrentham, Mass.

III.

III.

III.

1 00 2
6 3 4
7 9 5

Jaigu nori gauti gerą 14K. auksu auksuotą

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

Lietuvių Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA: 
Prezidentas K. Raulinaitis, 

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

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

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

3301 Auburn Avė., Chicago, III.
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- 

i mas pripuola sausio mėn. Bertaini-
i vado-: niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus- 

OrganiZUOja ! metinis Liepos mėn.

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

Ta dykai tauta knyg-a yra wertča
SlO.bO kuinam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Kraują arba Brantais, 
Triperiu, 
Prastoimu
Naktiniais 
Vyriškumą,
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? %

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

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

Adresas
SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.

DR. JOS. LISTER & CO., L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 

Dykai Knvgh., meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

V ardas L pavardė

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 adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Steitas

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

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

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS. ___

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

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

’ mašinukių, albu
mų fotografijoms,

maldų knygų, popierųistoriškų ir
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 

: konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu: 
W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE: Fort Hill 1S64.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Eschange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską
28 W. Broadway So. Boston. Mass.

FORNIČIAL
Parsiduoda geri fomičiai.

prieinama. Kreipkitės pas: 
ANTANAS ABAZORIUS

835’/2 Dorchester Avė.,
Dorchester, Mass.

laikrodėlius reikalauja dvigubai ir daugiau. Išrišk šitą mįslę, t. y. skaitlines 
iš vieno keturkampio ir sudek kitan taip, kad iš kiekvienos pusės išeitų 15. 
ir prisiųsk savo išrišimą žemiau padėtu antrašu, męs nusiųsime užtai 
kredito čeki ant $25, kuris turi savo vertę, perkant pas mus laikrodėlį, prie 
to da nusiųsime katalogą iš kurio galėsi išsižiurėti sau laikrodėlį, lenciūgėlį 
ir laketuką, kokis tau geriau patiks. Įdėk dėl persiuntimo štampų ir adre
suok mums šitaip:

IRVVINC WATCH CO,, 
TEMPLE COURT, DEP. 2, NEW YORK.

JVL Caljvan & Go.
' Užlaiko seriausį

Eliu, Vyną, visokius Lekie- 
rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams tai yra musų 

SPECIJALIŠKUMAS.>
366 Second st., So. Boston.

. ....SLrf?

I
Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA 

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys;

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

South Boston, Mass.

DIDELES

DOVANOS
AR MOKI ANGLIŠKAI?

Jaigu nemoki, tai išsirašyk

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

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Toje knygoje telpa daugelis įvairių deklamacijų: revoliucijonie- 
riškų, darbininkiškų, tautiškų ir humoristiškų (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 ..................  <2vCa

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios rr užimančios. Parašė" Jovaras "r ką "ik 
išleistos .........................   IOC.

DIEVO ŽMOGUS
Labai užimanti pasaka iš srvvenimo. Minėto5 knvirele: 
aiškiai aprašo darbo žmonių padėjimą............................... <£ V*Ca

LYTIŠKOS LIGOS
IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.

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

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................................................................... I OCa
Kas prisius dolerinę, tam nusiųsime visas čia 

paminėtas knygeles,
arba

Kas prikalbjs 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.
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