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Įdomi byla.

Peterburgas. Jau dvi są- 
vaiti, kaip Senate eina 
”Dašnakciutino” byla. Kal
tinamieji padalinti į 30 gru- 
pų pagal teritorijų veikimo. 
Visos bylos tardymas sura
šytas 135 tomuose. Mano
ma, kad byla pasibaigs ne
greičiau kaip už mėnesio ar
ba pusantro.

Mirties bausmė-

Varšava. Už užpuolimą 
ant duonkepių sąjungos 
kancelerijos nuteista mirtin 
3 žmonės.

Suimtas susirinkimas.
Lodziuje policija užklupo 

nelegališką susirinkimą ir 
suėmė 23 žmones, prigulin
čius prie kairiųjų partijų.

Ir Rusijoj trustai.
Baku arganizuota žibalo 

versmių savininkų trustas, 
kurio centras bus Londone. 
Žibalo kaina vis eina bran- 
gyn.

žuvo 100 žmonių.
Tomskas. Ežere Čan 

drai siaučiant žuvo 100 
vėjų.

Nelaimė kasykloje.
Bachmuto kasyklose 

griuvusiomis žemėmis 
mušė 8 darbininkus.

Nubaudė laikraštį.
Latvių darbininkų laik

raštis "Jaunas laiks” nubau
stas 500 rublių už patalpini
mą straipsnio apie priešren- 
kamąją kompaniją. Kadan
gi laikraščio leidėjai atsisa
kė mokėti minėtą bausmę, 
tad redaktorius suimtas ir 
pasodintas kalėjiman ant 3 
mėnesių.

Lenkų socijalistų byla.
Radome teismo rūmai tei

sė 20 vasario lenkų socijalis
tų partijos grupą. Nuteista 
25 žmonės katorgon nuo 2 li
gi 8 metų, 23 ištremti, 2 ka
lėjiman 4 metams ir 2 ištei
sino.

Krata "Prosvitoje ”
Vasario 20 d. Žitomiryj 

padaryta 30 kratų tarp 
"Prosvitos” narių. Iškrėsta 
ukrainių knygynas, o taip
gi ir keli įžymus valdinin
kai.
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Kratos tarp ištremtųjų.

Archangelske vasario 19 
padarytos kratos tarp iš
tremtųjų. Suimta du stu
dentai ir kursistė Neimin, 
kuri prigulėjo prie ekspedi
cijos į Naująją Žemę.

Tarp cukraus fabrikantų.

Kijeve vas. 19 d. visuoti
name susirinkime cukraus 
fabrikantu, pirmininkas 
Brodskis pranešė, kad pas
kutiniais laikais išdirbta 56 
milijonai pūdų rupinado. 
Tokiu budu pasidarė pertek
liaus 36 milijonai pūdų.

šalčių aukos.

Iš Omsko praneša, kad 
vasario 19 d. per didelę pū
gą sušalo apie tris šimtai 
žmonių.

au 
žu-

Metas VIII.
šių, bet juos nuvijo 500 at- 
maršavusių streikierių, ku
riems prisiėjo imtis su poli
cija.

Iš karės lauko.
Tripoli, 21 kovo. — Du 

Italijos orlaiviai mėtė bom
bas į turkų ir arabų stovyklą 
Seanzur oazij. Viena bom
ba pataikė į ligonbuti,J<ur 
liko užmušti 3 kareiviai ir 
sužeistas vaikas. Iš viso li
ko numesta 30 bombų.

200 mokinių nubausta,
Paryžiaus komercijos vi

durinėj mokykloj vienas 
mokinys užprotestavo prieš 
mokyklos valdybą, nes jis 
atrado jam paduotoj užkan
doj kirmėlę. Už tą protes
tą liko paleista ant tūlo lai
ko iš mokyklos 200 mokinių.

Chinijoj.
Iš miesto Swatow telegra
fuoja 23 kovo, kad ten ren
giamos baisios skerdynės; 
gyventojai tūkstančiais bė
ga iš miesto. Iš kitų Chini- 
jos dalių irgi pranešama 
apie įvykusias smulkesnes 
skerdynes.

Ministerių pirmininkas 
Tang Šao Yi skelbia, kad jis

Paimtas iš "Boston Post

v —

liciją ir streikierius išvaikė; 
bet iš Washington dirbtuvės 
visi darbininkai išėjo ir 
dirbtuvė turėjo užsidaryti.

Clintone 1,000 audėjų ir
gi nepasiganėdino penktų 
nuošimčiu ir sustreikavo, 
reikalaudami daugiau.

Knox’ui padėjo 13 bombų.

Musų valstybės sekreto
riui Knox’ui pereitoj sąvai
tėj padėta Nicaraguos re- 
publikoj, pietų Amerikoj, 
13 bombų po geležinkelio 
relėmis, kur turėjo eiti jo 
specijališkas traukinis. Vi
sos bombos buvo užtaisytos 
dinamitu ir gerai sujungtos 
su elektros vielomis. Pik
tadariai nesusekti.

Plėšikai nusinešė 60,000.
Corith, Miss. — Keturi 

gerai apsiginklavę ir su 
kaukėmis ant veidų plėšikai 
užpuolė ant traukinio, su
sprogdino geležinę spintą ir 
pasiėmę pinigus pabėgo. Tas 
atsitiko nakčia, iš 19 į 20 d. 
kovo, 7 mylios nuo Corinth 
miesto. Pinigų spintoj bu
vę $60,000. Plėšikams j ieš
koti atsiųsta tam tikri šunes 
ir suorganizuota būrys žmo
nių-£
Gaudo kalnų razbaininkus. 
Hillsville, Va. — Keturi raz- 
baininkai, kurie nušovė teis
me 5 y patas, tebėra kalnuo
se da nesugauti. Už Sidną 
Edwards, kuris yra vadu, 
valdžia paskyrė $1,000, kas 
jį suims gyvą arba nušaus. 
Detektivai apsiginklavę ka
rabinais medžioja po kalnus 
labai atsargiai. Apie šau
dymą teisme buvom jau ra
šę pereitam ”Kel.” numeri- 
je-
žemėj atrasta dideli turtai.

, Tarp Baltimorės, Phila- 
delphijos ir Pittsburgo, pa
čiam Pennsylvanijos centre, 
atrasta didelės geležies nuo
gulos. Geblogai tvirtina, 
kad geležies esą nemažiau 
kaip bilijonas tonų. Kadan
gi tos nuogulos randasi ne
toli Pittsburgo, kur yra di
džiausios geležies ir plieno 
dirbtuvės pasaulije, tai joms 
priduodama neapkainuoja- 
mą vertę.

Kitas didelis turto šaltinis 
atrasta Californijoj. Val
džios geologai užėjo Searles 
ežere potašiaus šaltinį. Sa
koma, kad bus apie 4,000,000 
tonų, ko užtektų ant 30 me
tų visom Suvienytom Vals
tijom.

Ekspliozija.
Scranton, Pa. — Gazo eks

pliozija užmušė čionai 9 
žmones.

Patvinis.

Pittsburg, Pa. — Ohio, 
Younghiogeny upės šį pa
vasarį taip pakilo, kaip nie
kas da neatsimena. Nuosto
lių padaryta jau suvirs už 
$1.000,000. Daug žmonių tu
rėjo bėgti iš namų. Apie 
Pittsburgą vienas žmogus 
prigėrė ir keliolika sužeista.

Rooseveltas smunka.
Didis politikierius Roose

veltas jau smunka su savo 
politika žemyn. Jis varosi 

(Tąsa ant 8-to pusi.).

P1 : i“
j i i "i 

.i. J

Streikas nesibaigia. .Milijo
nai žmonių be darbo.

Pastarosios žinios iš Ang
lijos skelbia, kad parlamen
tas paėmė svarstyt bilių a- 
pie minimum algą anglia
kasiams. Dorbiečių ir Airi
jos tautininkų atstovai su
tinka bilių praleist. Nedaug 
jau priešinasi ir valdžią, bet 
taip vadinamieji unijonistai 
t. y. dabartinės tvarkos šali
ninkai, labiausiai yra prie
šingi, nes jie atstovauja 
darbdavių reikalus. Anglia
kasių unija reikalauja, kad 
butų pripažinta, kad darbi
ninkui negali būt mokama 
mažiau kaip $1.25 į dieną, o 
vaikams po 50 c. Ministerių 
pirmininkas aiškina, kad bi- 
lius apie algos mažumą gali 
būt primtas, tik jame neturi 
būt paminėta suma, nes tai 
nutarsiančios darbdavių ir 
darbininkų sueigos įvairiuo
se distriktuose. Esą, vieno
dos algos negali būt visose 
kasyklose- Ant to darbie- 
čių atstovai atsakė, kad tuo
met ir biliaus priėmimas 
nieko nereiškia, jei jame ne
būtų užtvirtinta algos su
ma. Esą, tuomi tik streiką 
norima sulaužyt.

Darbininkai, kurių visas 
milijonas streikuoja, nema
no nė kiek nusileist. Angli
ja da niekad nebuvo taip su- 
paraližiuota,kaip dabar. An
gliakasių streikas privertė 
uždaryt daugybė dirbtuvių. 
Jau apie 2 milij'onai kitų 
darbo šakų darbininkų liko 
be darbo dėl anglių stokos. 
Kas diena užsidaro naujos 
dirbtuvės ir paleidžia tūks
tančius žmonių . Vien tik 23 
kovo dieną liko atleisa iš 
darbo didžiuma audėjų Lan- 
cashire ir Yorkshire. Mie
ste Leeds neužtenka anglių 
gazo darymui ir gatvės yra 
tamsios. Geležies liejikla 
Lincoln’e tą pačią dieną pa
leido 12,000 darbininkų. Is 
Anglijos atvažiavę žmonės 
pasakoja, kad ten gali iškilt 
revoliucija, jeigu tik da kiek 
ilgiau trauksis streikas. 
Nuostoliai baisus. Vien tik 
angliakasiai pralaimėjo 30 
milijonų dolerių algų laike 
streiko, o ką kalbėt apie iš- 
dirbystes. Unijos jau išmo
kėjusios $600,000 bedar
biams. šiaurinėj Valijoj 
jau įsteigta 50,000 virtuvių, 
iš kur duodamas maistas ba
daujantiems. Visur renka
mos aukos streikierių ir be
darbių šelpimui. 
Hanley 4,000 
gauna pagelbą iš publiškų 
fondų. Miestų valdybos 
praneša, kad jeigu streikas 
greitai neužsibaigs, tai jos 
neatsako už busiančias pa
sekmes. Mieste Wrexham 
jau išplėšta daugybė krau
tuvių. Krautuvninkai jas 
uždaro ir bėga kitur. Bijo
ma, kad ir kitur neprasidė
tų plėšimai, kada išbadėję 
gyventojai ims jieškot mai
sto. Mieste Barnslev mies
to valdžia priversta yra 
maitinti 2000 vaikų. Į San- 
ųucharos kasyklas buvo atė-

paveikslėlis parodo, 
kaip Jonas Vinskus ir Anta
nas Grigaliūnas susimušę 
nupuolė nuo 4 lubų ir pir
mas ant vietos užsimušė, o 
antras mirtinai susižeidė.

Ta tragedija atsitiko per
eitoj nedėlioj, nakčia, ant 
Second st., po No. 35, kuri 
lietuviai vadina "kazarme.” 
Yra tai didžiausis namas So. 

gaus pasiskolint $70,000,000-* Bostone, priklauso lietuviš- 
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kam žydui, ir vieni beveik 
lietuviai tenai gyvena; to
dėl subatų ir šventadienių 
naktimis tenai visuomet ke
liamos laukinės orgijos.

Pereitos nedėlios naktį 
Vinckus, kuris gyveno toje 
pat "kazarmėje,” parsivedė 
Antaną Grigaliūną. Abudu 
buvo girti. Visi girdėjo ant 
laiptų jų ginčus ir peštynes 
Grigaliūnas pervertė Vinc
kų per balustradą, norėda
mas jį numesti žemėn. Bet 
kaip abudu buvo susikabinę, 
taip abudu ir nupuolė nuo 
4-tų lubų. Išgirdę sunkų 
puolimą, apie 180 žmonių iš
bėgo žiūrėti, kas atsitiko. 
Apačioje, kur ant paveikslo 
padėtas križelis, gulėjo du 
žmonės. Pašaukta policija
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nuo Chinijos turčių valdžios 
reikalams. Iš tos priežasties 
jis turėjo pasikalbėjimą su 
Įžymiais vaizbūnais ir valdi
ninkais.
Prezidentas Yuan ši Kai at
sisakė mokėt pensiją už šį 
mėnesį numestam imperato
riui, nes neesą pinigų.

Miestą Kantono turėjo pa
ėmę į savo rankas sukilusieji 
kareiviai, bet pribuvo repu- 
blikos laivai ir ėmė bombar
duot fortus. Miestas jau pa- 
liuosuotas, tik iš fortų berei
kia išvaryti riaušinin
kus.
Moters susilygino su vyrais.

22 kovo Danijos darbinin
kų federališkoji amatų uni
ja pranešė, kad nuo dabar 
moters bus priimamos į uni
ją lygiomis su vyrais tieso
mis ir už atliekamą vyro 
darbą turės gaut ir vyro už
mokestį.

Tūkstančiai be namų.
Tokio, Japonija. — 21 ko

vo iškilo gaisras Tokios da
li j Yoshiwara ir į valandą 
laiko bambooko namai buvo 
panašus į vulkaną. Tūks
tančiai žmonių liko be pas
togės. Gaisrą gėsint padė
jo kareiviai.

Vaikai sudegė.
Portugalijoj mieste Al- 

mada užsidegė kamščių 
dirbtuvė , kurioj buvo dau
gelis vaikų. Motinos veržė
si juos gelbėt, bet kareiviai 
neleido, nes bijojo, kad ir jos 
nesudegtų. Vaikai žuvo.

Milijonas dolerių mo
narcho sugrąžinimui.

Portugalijos valdžia 
leido viešą pranešimą, kad 
atgaleiviams pavyko sume 
džioti milijoną dolerių pas 
Brazilijos turtingus portu
galus sugrąžinimui ant sos
to buvusiojo karaliaus Ma- 
nueliaus. Karalius rašęs, 
kad viskas eina gerai ir ga
vęs žinią, kad jau pinigai tokio pat streiko, kokis bu- 

ję dirbti apie 100 angliaka- pasiųsti.

IŠ AMERIKOS.
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Mieste
darbininkų
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ligonbutin,Vinckų 
kur jis tuoj ir mirė, o Griga
liūną nugabeno policijos 
nuovadon. Bet čia apžiūrė
ję, kad jo nusuktas sprandas 
ir sutrupinta viena ranka, 
taipgi nusiuntė ligonbutin, 
kur dabar jis guli ant mir
ties patalo.

Tai vis girtuokliavimo pa
sekmes.

nuveze

■v •

20,000 audėjų ir visi nutarė 
streikuoti, jeigu nebus pe- 
kelta jiems alga ant 10 nuo- v • simęių.

Lowell’ije streikas jau 
prasidėjo. Darbdaviai bu
vo pridėję 8 centus ant dole
rio, bet darbininkai reika
lauja 10. Sakoma, kad Lo- 
well bus kovos centru, kada 
20,000 audėjų išeis ant gat
vių. čia ir lietuvių daug 
dirba. Policija ketina neį- 
leist miestan nė Haywood’o, 
nė kitų Industrial Workers 
of the World unijos organi
zatorių, kurie dalyvavo ir 
laimėjo pirmąjį streiką 
Lawrence.

Nors sakoma, kad Law- 
rence’o streikas laimėtas, 
bet jis da nepasibaigęs. 20 
kovo 150 audėjų sugrįžo į 
Wood dirbtuvę ir pamatė, 
kad jų vietose dirba streik
laužiai, pareikalavo pasta
ruosius tuoj prašalinti, kaip 
kompanijos atstovu buvo 
žadėta. Dabargi, kompani
jai atsisakius tai padaryti, 
darbininkai vėl išėjo i strei
ką- Nuėję pas Washington 
dirbtuvę, jie pradėjo šauk- 

.v, uu-iti, kad ir tenai darbininkai
vo Lawrence. Tenai dirba į pamestų darbą. Atlėkė po-|

Audėjų streikas platinasi.

Ačiū visuomenės užuojau
tai ir parėmimui, Lawrence 
streikas liko laimėtas. Tas 
laimėjimas nugąsdino visas 
audinyčių kompanijos ir vi
sur, kur ir streiko nebuvo, 
audėjams pridėta po 5 c. ant 
dolerio. Bet darbininkai, 
Lawrence’o streiko pasek
mėmis padrąsinti, neužsiga- 
nėdindam i penktu nuošim
čiu, pareikalavo daugiau .

Fall River 30,000 darbi
ninkų pareikalavo 10 nuo
šimčių, ir jų reikalavimai 
liko išpildyti be streiko.

Barre, Mass., kur audiny- 
čios priklauso anglams ir 
savininkai gyvena Anglijoj,: 
streikas tęsėsi 10 dienų ir! 
ant galo jų reikalavimas li
ko išpildytas.

West Warren miestelij 
4 dirbtuvės tebestovi da už-! 
darytos ir darbininkai strei
kuoja, reikalaudami dau
giau algos.

New Bedforde laukiama

I
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PERŽVALGA. Prot. rašt J. Azunaris. 
Tilpusis čia dokumentas 

rives mus prie dalyko' aiš- 
umo.
Negana to, kad daugelis 

žingeidauja platesnių žinių 
apie pavogimą p-lės Račiu
tės laiško, į mane rašyto, 
reikia da apšviesti ir visas 

Jau nuo tūlo laiko „Drau- atsitikimas, kad tuomi supa- 
gas” veda ginčus su kitais žindint diduomenę su žy

mesniųjų veikėjų bei vadovų 
darbais ir politika.

Gruodžio 3 d., 1911, atsi
buvo 11-tos kuopos S. L A. 

vra pripratę anglišką žodį susirinkimas, kur vienas iš 
’Reverand’ versti kunigu, kuopos narių Įnešė, kad rai
tai nuo šios valandos turės kia duot papeikimą Konsti- 
išsižadėti to papročio, bent tucijos Komisijos nariams, 
kuomet bus kalbama apie kad seime apsiėmė Į komisi- 
baptistų kunigužius. Chica- ją, o paskui nieko neveikia, 
gos baptistų dvasiškiai nu- Minėtas įnešimas tapo vien- 
tarė praeitą sąvaitę vadin- balsiai priimtas, ką liudija 

, tis ’Mister arba ’Pastor’ ,ir protokolų knyga su kuo- 
ir atsišaukė į visuomene, i pos valdybos parašais. Po 
kad nustotų juos vadinusi to susirinkimo, gruodžio 7 

i ’Reverand’ais.’ Velytina, d., 1911, rašiau į Račiutę lai- 
kad ir kiti protestonai pra- šką ir tarp kitko priminiau, 
dėtų eiti kuoveikausiai bap- kad 11-ta kuopa nutarė pro
tintų pėdomis. Nors anglu testuoti prieš Konstitucijos 
kalboje vra paprotis, dva- Komisijos narius, kurie iš- 
siškius vadinti ’Reverand’-stojo iš komisijos. Prie to 
ais,’ tečiaus kuomet prisiei- užklausiau, kas ten per ne- 
na kalbėti apie katalikų ku- sutikimai tarp jų (Komis, 
nigą, visi vadina jį ”Fa- 
ther.’ Taip ir lietuvių kalbo
je ’kunigas’ tinka vien kata
likų dvasiškiams, protesto- 
nams gi ’ponas’ arba pasto
rius.’

Da sykį atkreipiame į tai 
musų laisvamanių domą.”

Grynus juokus tas „Drau
gas” daro. Jeigu, vadinasi, 

. . . v nutars vadintis
V1 -auį’inTim?f profesoriais, tai jus jau ir 

4. . " i nedrįskite jų kitaip vadinti.
Mažu, tūli baptistų kunigai 
persitikrino, kad jau protin
gesnieji žmonės pradeda net 
piktintis kunigais, todėl no
ri, kad juos vadintų „mis
teriais.” Kas ginčys, kad ir 
musų Kaupas nebus kada 
nors priverstas pasigarsint, 

j jog ponas arba „misteris” 
Kaupas sakys pamokslą. 
Kaipo kunigo jo jau ir šian- 

■ dic-n pradeda neapkęst.
„Draugas” jau visai su- 

! bankrutino su savo darodi- 
Įnėjimais, jei kiša žodį ”Fa- 
; ther.” Juk tuo vardu yra va
dinami visų tikėjimų kuni
gai, kada į juos parapijonas 
kreipiasi vpaciškai. Lai tik 
„Draugo” redaktorius biskį 
geriau atdaro savo ausis ir 
išgirs, jog ir protestonai va- ■ 
dina savo kunigus „Father’-' • • Mįais.

„Draugas” pataria vadin
ti kitų tikėjimų kunigus' 
dvasiškiais. Kurgi liogika? 
Juk ir katalikai turi įvairių 

j dvasiškių, kurie ne visi va
dinasi kunigais, taip popie
žius, viskupai, vienuoliai ir; 
t. t.

Kunigas yra pas visų ti
kėjimų žmones; jis užima 
žinomą poziciją dvasiškijoj 
ir atlieka jam paskirtą dar
bą.

Drąsus biznierius.
Chicagos „Kataliko” lei

dėjas pasigarsino, kad jis 
esąs visų M. Petrausko vei
kalų savininku, vadinas, nu
pirko juos. Pamatęs tą pa
garsinimą, M. Petrauskas 
atsiliepia, kad „Kataliko” 
leidėjas neturi tiesos taip 
garsintis, nes jis nėra visus 
Petrausko veikalus nupir
kęs. „Adomas ir Jieva,” 
„Šienopjutė,” „Birutė” ir 
daugelis kitų visai da nėra 
parduoti.

Drąsus visgi biznierius 
tas „Kataliko” leidėjas! Vie
šai apskelbė, kad svetimas 
turtas jam priklauso ir tiek. 
Kada Sirvydas pasisavino 
2,000 T. M. D. knygų, tai ne
tik nesigarsino, bet ir pris
pirtas nenorėjo prisipažinti. 
Vis jau, mat, kur rimtas tai 
rimtas...

I 
į

I

ja žymiai sumažėjo dėl bu
vusios betvarkės ir mokes
čių didumo, o daugelis narių p 
pailso bekovoti su atkak- k 
liais musų atgaleiviais ir 
nustojo aktyviškai dalyvaut 
S. L. A. reikaluose.

Biskis juokų.

laikraščiais apie žodį „Ku
nigas;” No. 10 štai ką jis da 
priduria:

„Jeigu musu laisvamaniai

!

i

į ’Reverand’ versti kunigu, i

I

Žodis ne savo vietoj.
„Vienybėj Lietuvninkų” 

randam korespondenciją a- 
pie d-ro Tuppero paskaitą. 
D-ras Tupper, kalbėdamas 
apie Lietuvą, pasakęs, jog 
„svarbiausioji Lietuvos in
dustrija — tai agrikultūra 
ir gyvulių auginimas.”

Gerai da kad nepridėta, 
jog medžioklė ir grybavi
mas taipgi Įžymi Lietuvos 
industrija. Nes kas girdėjo, 
kad žemdirbystė (agrikul- kurpiai 

vadintųsi industrija? Ir da 
sakoma, buk d-ras Tupper 
taip sakęs. Koks absurdas. 
D-ras Tupper yra gana iš
lavintas žmogus (nes kitaip 
ir filozofijos daktaro laips
nio neturėtų) ir tokios nesą
monės niekad nepasakytų; 
jis žino, kad industrija, tai 
ne agrikultūra ir ne gyvulių 
auginimas. Tik „Vienybėj 
Lietuvninkų” panašus daly
kai gali rasti sau vietą. 
D-ras Tupper galėjo tik pa
sakyti, kad Lietuvoj indus
trijos da kaip ir nėra, svar- 
biausis žmonių užsiėmimas 
tai agrikultūra (žemdir
bystė), nes ištikro tenai taip 
yra. Pavadinimas gyvulių 
auginimą svarbia industri
ja verčia manyti, jog „V. 
L.” redakcija nežino tarp tų 
dalykų skirtumo; tuo tarpu 
skirtumas yra didelis, kaip 
tarp arklio ir traukinio.

——————————— u

Kas nominuota j S. L. A. 
valdybą?

Užsibaigė nominacija 
kandidatų j S. L. A. valdybą. 
Iš apskelbimo matosi, kad j 
prezidentus daugiausiai bal- 

'•sų gavo F. Živatkauskas, 
P. Mikolainis ir J. žeman- 
tauskas, kurie ir liks kandi
datais ; Į iždininkus dau
giausiai gavo balsų J. Skri- 
tulskas, J. Paukštis (Vie
nybės Lietuvninkų” lei
dėjas) ir J. Gegužis 33 kuo
pos pirmininkas („Keleivio” 
leidėjas); Į iždo globėjus 
daugiausiai gavo balsų P. 
Birštonas, T. Paukštis, P. 
Draugelis, J. Paukštis, A. 
Ambraziejus, K. Varašius, 
J. Raulinaitis, V. Luckus ir 
V. Daunora. Daunora su p. 
Lazaucku gavo po 19 balsų.

J. P. Raulinaitis gavo 50 
balsų ir turėtų stovėt trečiu 
kandidatu, bet kasžin kodėl 
vienur jo pavardė parašyta 
teisingai, o kitur parašyta 
J. P. Laurinaitis, kokio So. 
Bostone visai nėra.

K. Liutkus, kuris taip šir
dingai stengėsi pasidarbuot 
S. L. A. labui ir nominacijos 
laike jis pats ar kas kitas 
vedė už ii agitaci ją, kad bu
tų nominuotas i preziden-l 
tus, gavo vieną balsą.

Nominacijoj dalyvavo tik 
tūkstantis su biskiu narių. 
Iš to matos, kad organizaci-
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Polemika ir Kritika.
Apie pavogimą Kačiutės 

laiško.
Iš 11 kuopos S. L. A. nuta

rimų gruodžio 3, 1911. Nu
tarta parašyt papeikimą J 
S. L. A. organą „Tėvynę,” 
kodėl S. L. A. konstitucijos 
rašymo komisijoj iš septynių 
narių dirba tik trįs nariai.

11 S. L. A. kuopos virši
ninkai:

Pirm. A. J. Povilaika, 
Prot. rašt. J. Azunaris, 

F. rašt. J. Žemantaus-
kas.

Pasarga. Šis nutarimas 
buvo pasiųstas Į organą 
„Tėvynę” per S. L? A. sekre
toriaus rankas su prašymu 
perduot ir patalpint organe 

kijp atsakymo nedavė. Pa

 

sietas tuojaus po kuopos 
įnkimo, berods už po

ėvynėjbet netilpo ir jo-

l

ros

narių), kad skundiesi ir t. t. 
Ant šito Račiutė rašo man 
atsakymą: „Linkui S. L.
A. Konst. Kom. tai ilga pa
saka ; trumpai pasakius, 
Mik. ir Rčk. norėjo mane iš
stumti iš Kom., ko negalėjo 
padarvti, tai bent mano dar- 
bą bandė atmest; mačiau, 
kad niekas neišeis ir dėl ki
tų priežasčių, kurios yra pa
sakytos mano rezignacijoje, 
kuri neužilgo, manau, bus 
apskelbta viešai, išstojau.

„Patarčiau jūsų 11 kp. da 
su protestais palaukti iki 
nematys priežasties rezig- 
navimo, o paskui vieną 
’džiabą’ padaryti, ir kartu 
užprotestuoti, jei matys rei
kalą ir t. t.” (Žiūrėk 4-tam 
num. 12m. „Tėvynės”).

Tečiaus šis laiškas iki ma
nęs nedaėjo (nė po šiai die
nai da jo neturiu), tik „V. 
Liet.” 50 No., 1911, pasiro
dė tūlos minėto laiško su- 
kraipytos šiokios ištraukos:

„Pranašauja ’džiabą.’ Iš 
tikrų šaltinių sužinojome, 
jog p-lė M. M. Račiutė, S. L. 
A. Konstitucijos Komisijos 
narys, rašo savo ’gerbia- 

: miems draugams’, jog S. L. 
A. konstitucijos projektas 

' nesąs darbu Konstitucijos 
Komisijos, o tik Mikolainio 

i su Račkausku, todėl Račiu
tės nuomonė ne ką skiriasi 
nuo Laukio projekto, tik ką 
esą kalba populiariškesnė, 
bet principaliniai klausimai 
esą tie patįs. Todėl p-lė Ra
čiutė rodinėja kuopoms pa
laukti su savo protestais 
prieš konstitucijos projek
tą, idant paskiaus vieną 
’džiabą’ padaryt ir 1.1.”

Dabar meldžiu skaitytojo 
su atida perskaityt Račiutės 
augščaus cituotą laišką ar
ba iš No 4 „Tėvynės,” 1912 
m., ir sulygint jame išreikš
tą prasmę su „Vien. Liet.” 
sufabrikuota prasme ir tuo
mi persi tikrint apie „Vien. 
Liet.’’ teisingumą. Toliaus 
seka „Vien. Liet.” išvados 
ant savotiškai sufabrikuoto 
Račiutės laiško minties ku
rių čia dėl stokos vietos ne
kartosiu. „Tėvynė,” „Vieny
bės Lietuvninkų” sesulė, ne- 
veizdint, kad turi po ranka 
minėto Račiutės laiško kopi
ją ir taip pat mato aiškiai iš 
kraipytą "Vien. Liet.” min
tį, vienok cituoja žodis į žo
dį iš „Vien. Liet.”

Kaip skaitytojai mato iš 
augščau tilpusio 11-tos kuo
pos S. L. A. protokolo iš
traukos ir p. J. Azunario 
prot. rašt. prierašo, kad mi
nėtos kuopos protesto arba 
papekimo ’Tėvynė” nė iki 
šiai dienai, tai yra iki 24 ko
vo, 1912 m., nepatalpino, ne
žiūrint, kad tas nutarimas

I

buvo išsiųstas už poros die
nų po susirinkimo. Mat,pa- 
talpmus „Tėvynėje” minėtą 
U-tos kuopos papeikimą ar 
protestą, butų paaiškėję a- 
pie kokį U-tos kp. protestą 
Kačiutė savo laiške mini; o 
žinoma, tokis aiškumas ne 
tik „Tėvynei,” bet ir jos se
sutei „Vienybei Liet.” butų 
nemalonus — tiek daug pur
vų nuo savo aukos nuimtų, 
kurie, žinoma, prilips pa
tiems purvintojams; 
geriausia nutylėt.

Kas tą laišką pavogė ir 
pridavė p. Mikolainiui ir 
Co., nors drąsiai galima 
spėt, bet nenutvėrus va
dės už rankos, negalima Į- 
vardyt. Mat, aš gyvenu ant 
tos pat gatvės artimais su 
dviem Įžymiais Waterbury’o 
tautos „patrijotais;” vieno 
ir pravardė panaši Į mano ir 
tas pats laiškanešis neša 
krasą abiem. Tokiu budu 
svetimtautis laiškanešis ne
pastebėjo, kad per klai
dą mano laišką paliko 
patrijotui, kuris, pama
tęs, nuo ko siųstas, žingei- 
davo pamatyti jo turinį, 
ir radęs ką tokio žingeidaus 
dėl p. p. Mikolainio ir Rač
kausko, pasitarnaudamas 
minėtiems ponams pa
siuntė Į New Yorką.’ Anie 
gi ponai, radę minėtam 
laiške apie save nema
lonų atsiliepimą sugalvo
jo sulošti negeistiną Račiu- 
tei ir visiems sąjungiečiams 
komediją, ką ir padarė; tik 
abejotina, ar tie ponai minė
ta komedija džiaugsis, nes y- 
la ar anksčiau ar vėliau iš
lenda iš maišo.

Vieną biaurų darbą jie pa
pildė — tai vagystę, ne ma- 
terijališką, bet didesnę. Pa
mąstyk, skaitytojau: kar
tais tu išreikši savo ištiki
mam draugui savo paslap
ties jausmus, kurių už joki 
turtą kitiems nepasisaky
tum, ir štai, atsiranda juod- 
rankis, kuris tavo paslaptį 
— laišką pavagia ir apskel
bia laikraščiuose.
"Kitas, nemenkiau biaurus, 

darbas — tai iškraipymas 
svetimos minties. Jau ne
gana to, kad pavogė sveti
mą laišką, negana to ,kad jo 
turini apskelbė laikraščiuo
se, bet da tą turinį vietoj pa
talpinti originališką, iškrai
pė, idant daugjaus apšmeiž
ti — pažeminti savo auką, 
kaip skaitytojai matė iš 
augščiau cituotų ištraukų.

Minėtą vagystę papildė 
ne tik tas, kuris pirmutinis 
pavogė ir atplėšė —bet tokis 
jau vagis ir Petras Mikolai
nis, kuris minėtą laišką pri
ėmė ir slepia, nuo ko priėmė. 
Sirvydas su „draugu” Rač
kausku tik naturališki mela
giai bei šmeižikai. Kad jie 
tokie, manau, gali užtekti 
faktų iš augščiau cituotų iš
traukų, bet da pridursiu štai 
ką: Sirvydas, atsakydamas 
ant Račiutės užklausimo, iš 
kur jis gavo Račiutės laišką, 
„Tėvynės” No. 51, 1911, štai 
ką meluoja: „Tas laiškas pa
kliuvęs pašaliniam per adre- 
santą,” tai reiškia, per ma
ne, J. S. Pruselaitį, o J. S. 
Pruselaitis minėto laiško nė 
iki šiai dienai nėra matęs. 
Ištikro, panašiai meluot gali 
tiktai tas, kuris neturi nė 
krislo gėdos- t. y. degloji, ir 
drg. J. Perkūnas Waterbury 
sakydamas prakalbą teisin
gu vardu pavadino „Veny- 
bę Lietuvninkų.”

J.S. Pruselaitis.

tad
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KORESPONDENCIJOS
NEWARK, N. J.

Vasario 25 TMD. 41 kuo

pos atsibuvo prelekcijos. 
Tema ”Musų Jaunuomenės 
Žiedai”; skaitė Sirvydas; 
publikos buvo tiek, kad gali
ma ant ^pirštų suskaityt ir

tie patįs nerimavo. Daugu
mas eidami ant prelękcijų 
manė kad bus renkamos au
kos Lawrence’o strei
kieriams, nes tikėta, kad 
Sirvydas ragins, bęt taip 
neatsitiko. Sirvydas per
skaitęs savo rankraštį 
pareikalavo aukų lėšoms 
uždengti, o apie Lawrence’o 
streiką nė žodelio ir išdūmė 
iš svetainės; paskui, prane
šus vienam vaikinui apie 
streikierius, geros širdies 
žmones sumetė $2.70.

Kovo 3 ta pat kuopa laikė | 
antrą prelekciją; skaitė Ba
niulis apie orlaiviją. Klau
sytojų pribuvo vos penkio
lika.

Kovo 4 LSS. 11 kuopa su
rengė prakalbas dėlei sušel- 
pimo Lawrence’o streikie
rių. Kalbėjo M. Kirtiklis 
apie streikierių padėjimą ir 
policijos darbelius; pertrau
kus kalbą, buvo renkamos 
aukos tuo tarpu p-lė L. Bri
kutė deklamavo eiles „Dirbk 
ir Melskis.” Toliau Kirtik
lis kalbėjo apie tikėjimą ir 
dailę, bet neprisilaikė prie 
temos, maišė viską į krūvą, 

| tokiu budu kalboj darėsi di
delės spragos; špitolninkai, 
matydami kalbėtojo silpnu
mą, pradėjo kelt betvarkę, 
daryt užmėtinėjimus. Pu
blika liko neužganėdinta. 
Soc. kuopai turėtų būt lek
cija atsargiau kviest nežino
mus kalbėtojus. Susipratę 
darbininkai, nepaisydami 
jokių nesmagumų, aukavo 
kiek kuris išgali; iš nedide
lio skaičiaus susirinkusiųjų 
sumetė $24.62.

Kaip girdėt, LSS. 11 kp. 
turi surengus eilę referatų. 
Kovo 23 skaitys J. Šukys 
„Kas draugijos nuotikius 
rėdo”, 30 kovo J. Perkūnas 
—„Socijalistai, kas męs e- 
sam ir ko reikalaujam?”

Kovo 6 Palangos Juzės 
Dr-stė susirinkime nutarė 
sušelpti Lawrence’o strei
kierius ir paaukavo $25.00. 
Yra tai didžiausia Dr-stė 
New Jersey valstijoj ir su
sideda daugiausia iš susi
pratusių darbininkų.

Kovo 7 „Žiburėlio” kuopa 
turėjo susirinkimą; buvo 
pakeltas klausimas apie 
streikierius, ar butų gerai 
sušelpti; galų gale nutarta, 
kad jeigu soc. renka aukas 
ir šelpia, tai jiems butų gė
da; mat, „žiburėlio” tikslas 

;— priešintis socijalistų vo- 
| šokiems užmanvmams, o da 
jie šelps tuos, kuriuos soci- 

Įjalistai šelpia. Baisi gėda!
Kovo 10 mus vietinis ku

nigas S—čia per pamokslą 
pasirodė tikras sėbras ka- 
nitalistų: jis niekino prakal
bas ir aukų rinkėjus Law- 
rence’o streikieriams, ragi
no parapijoms nesilankyt Į 
tokius susirinkimus ir neau 
kauti nė vieno cento.

Pabalio Vykšris. 
PATERSON, N. J.

7 kovo vietinė LSS. kuopa 
surengė prakalbas. Mat, 
atvyko iš kasžin kur M. Kir
tiklis ir pasigyrė esąs kalbė
toju ir galįs kalbėt apie 
Lawrence’o streiką. Žmonių 
prisirinko daug ir Kirtiklis 
perstatytas kalbėt. Kaip jis 
ėmė rėkt, tai vos per dvi va- 
landi pailso ir nustojo. Nie
kas negalėtų pasakyt, ką jis 
kalbėjo; rodos, apie streiką; 
jokios taktikos, surišimo 
ir tvarkos jo kalboj nebuvo. 
Nors žmonės pasipiktino jo 
kalba, tečiaus aukų sudėta 
streikieriams $12.00. Dėjo 
vien tik tie, kas ir be kalbė
tojo supranta reikalą.

Antroj kalboj Kirtiklis 
maišė velnius ir visokias vi- 
sokybes, tuos pačius saki
nius atkartojo dešimtimis 
sykių. Pasirodė, kad neži
no vargšas nė 10 dievo prisa- 
kimų, o norėjo jais pasinau
dot. Pasakė „nevogk,” bet 
turėjo klaust pas publiką,

i
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kelintas tai prisakymas. 
Žmonės liko suerzinti. Kir
tiklis išdūmė sau kitur, o 
mums vietiniams socijalis
tams dabar aiškinkis iš jo 
nesąmonių prieš publiką. 
Jei neturi gabumo, brolau, 
kalbėti, tai sėdėk namie ir 
netrukdyk kitiems veikti. 

Išpažinties buvęs.

ATHOL, MASS.
5 kovo 114 L. S. S. kp. bu

vo parengus prakalbas 
Eagle Hali svetainėj. Už
kviesti kalbėt buvo P. Jatu- 
levičia iš Lawrence ir p-lė 
P. McGrall, bet nė vienas ne
pribuvo. Mat, Eagle draugi
ja davus žinią Haywoodui, 
kad neleistų kalbėtojų, nes 
čia nieko neesą parengta. 
Aišku, kad kapitalistų ber
nai stengėsi, kad aukų nebū
tų surinkta streikieriams.

Y. M. C. A. atidarė savo 
namą 17 kovo ir parengė 
prakalbas. Raginta būt ge
rais krikščionimis ir šalintis 
nuo socijalizmo.

17 kovo buvo parapijos 
mitingas. Ji susitvėrė 1908 
m. ir ketina statyt bažnyčią. 
Randasi po Rymo katalikų 
globa. Pinigų turi $700.00. 
Kunigas J. Jakaitis žada 
aukso raidėmis užrašyti tų 
vardus, kurie duos po $100. 
Kiti skubina bažnyčią pasta
tyt, kad kaip nors Įtaisyt sa
vo dukteris už gaspadines 
pas kunigą. J. K.

RAYMOND WASH.
Męs keli lietuviai, dirban

tieji lentų plovykloj, 3 my
lių atstume nuo Raymondo, 
sutarėme išsirašyti visus 
pirmeiviškus laikraščius, iš
skyrus „Vien. Liet.,” kuri 
vadina save pirmeiviška, o 

'nuolatos dergia socijalistus.
Lawrence’o streikieriams 

rinkom $7.50 ir nutarėm 
eit Į Raymondą rinkt. Ten 
surinkom $7.50 ir prisiun- 
tėm per „Kel.” redakciją.

Buvo čia atvykęs kunigas 
i ir rinko pinigus bažnyčios 
statymui. Kaip tik surinko 
$800, tuoj ir išdūmė.

P. S. Varnaitis.

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių skaitlius čia di

dinasi. Miestas nepapras
tai dailus, medžiais apso
dintas. Lietuviai turi koo
peratyvišką valgomų daig
ių krautuvę „Nemunas.” Ir 
teatrališka kuopa jau atsi
rado ir perstatė vieną ko
mediją. Po velykų ketina 
vėl pasirodyt su nauiu vei
kalu. V. Juškaitis.

SHEBOYGAN, WIS.
Čia yra Lietuvių Ukėsų 

Kliubas, kuris duoda $7.00 
pašalpos ligoje ir ima po 50 
c. mėnesinės duoklės. Jo 
pirmininkas J. Petrauskas 
10 kovo paragino, kad na
riai pasiskubintų gauti ukė- 
siškas popieras ir galėtų da- 
lyvaut rinkimuose.

J. Vasilius. 
MILLINOCKET, ME.

Čia gyvena nuo seniai vie
nas senbernis, kuris jokiu 
budu nerado merginos, ku
ri butų tekėjus už jo. Tad 
jis parsikvietė iš Lietuvos 
jauną mergaitę ir laikė už
rakinęs, kol apsives. Apie 
tai dažinojo policija ir pa- 
liuosavo mergaitę. Ji pasa
koja, buk jis norėjęs su ja 
negražiai pasielgt, bet ji ap
siginus. Buvo bėdos, kol ji 
nuo jo atimta, nes ginėsi su 
revolveriu.

Millinockietis.
EAST. ST. LOUIS, ILL.
Nedelioj, 10 kovo, Leonas 

Potfero (lenkas) nuėjo pas 
Vincą Laskauską (lietuvį) 
į svečius ir kada buvo apie 
12 vai. nakties, Potfero ir 
Laskauskas susitarė nueit į 
netolimą saliuną da po vieną 
išsigerti; nuėję atrado da du 
lietuvius, Joną Bajoriną ir 
Andriejų Žagarą, su kuriais



susikivirčino ir išėję ant ga
tvės pradėjo kovą; J. B. 
ištiesęs peilį smeigė Potferui 
į galvą. Pastarasis ištrukęs 
pabėgo; tada J. B. ir A. Ž | 

' metėsi abu ant Laskausko ir 
7 tą kiek aplupo ir atėmę ap- 
/ siaustą pabėgo. Potfero pa- 

nedėlio dieną praleido na-i 
mie, utarninke nuėjo dirbti, 
bet jam bedirbant pradėjo 
tinti galva. Paskui nuėjo 
pas Dr. Stewort, kuris, ap
žiūrėjęs Potfero, tuojaus pa
siuntė ligonbutin ir padaręs 
operaciją išima Potferui iš 
galvos užlaužtą peilio galą 
nuo dviejų colių ilgio. Kada 
daktaras užklausė, iš kur jis i 
gavo tą peilio galą į galvą, 
Potfero pasisakė susipešęs 
su dviem vyrais ant gatvės 
dvi dienos atgal, bet nesiti
kėjęs, kad jie butų jam taip 
blogai padarę. Tuomet tapo 
duota žinia policijai ir sua
reštuota V. L—kas, J. B. 
ir A. Ž.; Laskauskas po isti- 
rimo likos paliuosuotas, o : 
kiti du tebesėdi kalėjime. 
Daktaras tvirtina, kad Pot
fero pasveiksiąs.

J. N. šimanauskas.

ST. CHARLES, ILL.

Airių kunigas pakvietė į 
čia porą lietuvių kunigų, ku
rie išklausė musų lietuvių 
„griekus „ t. y. ėjo žmonės 
prie išpažinties. Kitais me
tais reikėdavo mokėt, o šį
met atliko viskas dovanai. 
Kunigėliai iškeikė skaitan- 
čuosius žmones ir liepė ne- 
laikyt pas save bedievių. Ma
tyt, jie nežinojo, kad čia 
žmonės uždirba mažai ir ; 
jiems yra malonu gaut kelis' 
dolerius nuo įnamių, nežiu-i 
rint kokio tikėjimo jie yra.

Kunigo vaikas.

ROCKFORD, ILL.

Vietinis socijalistų sky-Į 
rius prie socijalistų partijos 
buvo parengęs sausio mėne
si j prakalbas. Kalbėjo J. V. 
Raškevičius, J. žemaitis ir 
keletas ypatų deklamavo. 
Viskas nusisekė gražiai.

Socijalistų čia nėra daug, 
bet visi tvirti pažvalgose ir 
darbštus. Kun. Molinaus- 
kas yra priverstas juos gar- 
sint gana tankiai. Net vie
toj pamokslų kartais skaito 
iš knygučiųapiesociialistus. 
Žinoma, jos kunigų parašy- : 
tos ir kvailai peikiančios so
cijalistus. i ]

Prie progos priminsiu, j 
kad socijalistai šiame mies
te turi tris valdiškas vietas 
ir sparčiai jų balsai auga.

Lietuvių Pašalpinis Kliu
bas yra laisva organizacija 
ir gerai gyvuoja, iš ko ma
tos, kad čionykščiai lietu
viai apšvietą mėgsta.

J. V.

BATAVIA, ILL.

10 kovo 90 kp. TMD. tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo K. 
Šeštokas ir T. Dundulis. Pir
masis aiškino mokslo vertę, 
ragino skaityt laikraščius ir 
aiškino šį bei tą apie socija
lizmą.

T. Dundulis daugiausiai 
kalbėjo apie Lawrence’o 
streiką ir ragino remt strei
kierius. Aukų surinkta $11. 
10c., kadangi rengėjai už
dengė lėšas, tad visos aukos, 
išėmus 10c. siuntimo lėšų, 
pasiusta streikieriams per 
„Kel.” red.

Apart to, deklamavo p-nia 
S. Molauskienė ir p-lė A. 
Stanislaičiutė iš S. Charles, • 
III. Nusisekė gerai.

Batavietis.

BRIGHTON, MASS.

Pas vieną dievočių 10 kovo 
buvo daug gėrimų. J. Jan
kus taip apsvaigo, kad pasi
ėmė peilį ir norėjo kitus api- 
piaustyt. Pašaukta policija 
ir drąsuolis suimtas. Teis
mas paskyrė jam tris mėne
sius kalėjimo. N^ors visokie > ac umjvc
kapucinai keikia ”Keleivį,” I$100 posmertinės, o iš L. Uk.

R

PAVEIKSlELIAI IS AUDĖJŲ GYVENIMU.

Motina vedasi savo 5jretu dukraite dirbtuvėn.

> 1

Audėju šeimyna be duonos ir namų.
kad ir jų alga pakelta tik 
dėl Lawrence’o streikierių 
laimėjimo.

Pranas Alešiunas.

bet jo skaitytojams nepasi- Dr-stės nuo visų narių po $1. visiems karštiems katali- se denomis ir naktimis. Už- 
• ’ ’ •* ’ * ( Lavonas gulėjo pas gerus kams, kurie buvo susirinkę, darbiai nuo $1.75 iki $4.00 į - --- - - - • MT'fe 1* • ’ ““ - “ * - • •is- girdi: „Broliai, čia męs ga

vom laišką iš L. S. Dr-stės ir 
kviečia mus, kad męs eitume 
pas juos ir nėštume aukas 
jiems ir Lawrence’o streikie
riams ; mums nereikia rū
pintis apie kokius tinginius 
ar streikierius, ale reikia 
rūpintis apie savo duseles ir 
bažnytėlę. Mums reikia Į 
verčiaus airiu kunigui kokią j

taiko su peiliais badytis, kaip 
tai atsitinka su gerais kata- katalikus, kurie norėjo 
likas. 1 mest socijalistų nupirktą

Kamendorius. gražų vainiką. Merginos T.
ROCKFORD, ILL. , P'lr ¥• K\ TO padėjo vaini- 

... Y . . 'ką prie velionio. Ant ryto-
Nežinia .kokiu budu vieti-; jaus paaiškėjo, kad jų vaini- 

nis lietuvių kunigas Mali-'kas žuvo. Turbut, katalikai
» 

Vieni pasakoja, kad girtas 'išmetė. O juk ir tos mergT- 
budamas tai padarė, kiti — ros skaitosi bedievėmis, 
kad rodydamas savo pajie- Airių kunigas pakrapino 
gas. Dabar jis gydomas Ii- sykiu ir socijalistų vainiką, 
gonbutij. e _ e ! bet paskui pasakė pamokslą,

Lietuviai čia mėgsta skai- kuriame išniekino socijaliz- 
tymą. „Keleivio” pareina 60 

i egzempliorių ir kitų laikraš
čių kelios dešimtis.

Darbininkas. 
WINNIPEG, Canada. |

9 kovo čia įvyko didelis į Hetuvvs A. A. iskundė mote- 
gaisras langų ir durų dirb- buk jj neesanti velionio 
tuvėj. Du ugnagesiai ir kiti pati jr vedanti ištvirkusį gv-

Į

: nauskas nusilaužė ranką.; manė, kad tai socijalistų ir 
I

o žmones žuvo nuo gaisro. 
9 žmones sužeista. Sandelij 
buvo dvi bačkos nafto ir ek- 
spliodavo, nuo ko ir įvyko 
ugnis. Degė 2 dienas ir 2 
naktis. Nuostoliu esą už 
$100,000. " J. N.

BURLINGTON, N. J.

Musų kunigas šeštakovs- 
kis (ar ne šeštokas? Red.) 
užsakė, kad tie, kurie skai- 
tvs bedieviškus laikraščius, 
negaus išrišimo.

Šv. Kazimiero dr-stės pir
mininkas pranešė, kad visi 
nariai eitų atlikt velykinę. 

' Buvo sumanę užkviest tam 
tikslui kitą kunigą, bet. du 
komiteto nariai užprotesta
vo. D. K. Karpovič.

SCRANTON, PA.

Kovo 16 tapo suvažinėtas 
ant geležinkelio lietuvys Jo
nas Klemkevičius; 27 metų 
amžiaus, 7 metai kaip Ame
rikoj. Paėjo iš Vilniaus rėd., 
Trakų pav., Aleksandrovs- 
ko valse., kaimo žvirgždėnų. 
Amerikoj turi tris brolius. 
Velionis buvo gero budo, 
mėgo skaityt laikraščius ir 
paskutinėse dienose savo gy
venimo buvo skaitytoju „Ke
leivio”. Tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ant 
neprigulmingų lenkų kapi
nių. Kun. Mickevičius na
muose ir ant kapinių pasakė 
gražų pamokslą, už ką gimi
nės ištaria jam širdingą a- 

| čiu. Lai būna jam šita Ame
rikos žemelė amžinu atilsiu.

Juozas Petrikys.

DĖS MOINES, I0WA.

Lietuvių čia yra 500. Turi 
jie dvi pašelpini draugysti, 
Lietuvių Ukėsų ir Šv. Jur
gio, ir 160 LSS. kuopą. Pa- 
šalpinės draugijos nieko ne
veikia kultūros dirvoj.

9 kovo anglių kasyklose 
užmušė Petrą Gaidį, kuris 
vadinosi P. Gedraičiu. Jis 
priklausė į angliakasių uni
ją, L. Uk. dr-stę ir socijalis- 

i tų kuopą. Iš unijos gauta

X •
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mą.
6 kovo buvo teismas Ma

rės Šeputienės, kuri neseniai 
pribuvo į čia ir rado savo 
wrą užmuštą kasyklose. Ji 
skundė kompaniją. Tūlas

50 dolerių, kad partraukt 
lietuvišką kunigą ir atliktu
me visi velykinę išpažintį”. 
Visi katalikai taip karštai 
klausė šitokio pamokslo, kad 
net ausis išsipūtė. Kada 
pirmsėdis paklausė: ”Ar su
tinkat atmest ir neklausyt 
šito laiško?” visi suriko: 
„Nereikia, nereikia mums 
tokių laiškų.”

j dieną. Bet naujų darbinin
kų dabar nepriima. Darbas 
sunkus. Merginom darbų 
kaip ir nėra.

Ten buvęs. 

ROCKFORD, ILL.
Darbai mažinasi. Iš ne

kuriu dirbtuvių atleidžia 
• darbininkus. Rakandų dir- 
! btuvėj buvo iškilus ugnis ir 
! kelios mašinos apsvilo, vie
nok kompanijai buvo gera 
priežastis atleist darbinin
kus, nes ir taip perdaug yra 
padaryta rakandų, kurių 

' nėra kur išparduot. Žmonės

4 Knygos Dovanų.
Drg. A. Pilipas iš Troy, N. 

Y., paaukavo 4 Kudirkos 
knygas tiems, kas užsirašys 
„Keleivį”. Keturi prenume
ratoriai, kurie po 30 d. kovo 
pirmutiniai užsirašys „Ke
leivį,” tie gaus po vieną kny
gą Kudirkos raštų.

Pirmenybė skaitysis 
tiems, kurie pirma įmes lai
škus su užsakymais. Krasos

venimą. Ją suėmė ir išvežš 
atgal i Lietuvą.

Tas pats A. A. įskundė M. 
Vaitiekūnienę už tokį pat 
orasižengimą ir ji sėdi kalė
jime jau sąvaite laiko. Ir 
žada grąžint į Lietuvą.

Jis buvo apskundęs ir A. 
Simoną už nelegališką gyve
nimą, bet nieko nepešė, tik 
lėšų pridarė žmogui.

Gėda tokiam melagiui ir 
skriaudikui!

Lietuvos vargdienis.
WILMERDING, PA.

Šiame miestelij randasi 
lietuvių apie 400 ir turim 2 
pašelpines draugystes — L. 
Sūnų ir Šv. Jono iš Vilniaus. 
L. S. D. sumanė parengt 
vakarą ant 13 kovo naudai 
Lawrence’o streikierių. Ne
kurie drg. iš L. S. D-stės SU

slapas.

JERSEY CITY, N. J.
Standard Watch Works 

kompanija liepė savo dar
bininkams pasirašyt, kad 
jie, esą, protestuoja prieš 
norėjimą sumažint muitą 
ant įvežamų iš Švedijos laik
rodėlių. Visi darbininkai 
pasirašė.

Laikrodininkas.

ABERDEEN, WASH.
Darbai čia eina gerai, bet 

naujų darbininkų visai ne
priima. Darbininkai rašo
si į I. W. W. uniją ir ketina 

gegužės pradėt streiką.
Žydelis. 

CHICAGO, ILL.
Darbai čia visai mažinasi. 

Ypač rubsiuiai čia menkai 
„Jau ir bedarbių 
yra didelis skaitlius.
|. Vietinis.

BLISSVILLE, L. I. N. Y.
Čia yra 2 didelės dirbtu- 

V. Baliuną Šv. Jono dr-stės vės Standard Oil Co. ir va
rio tirpikla. Darbai eina 
prastai. Bedarbių yra, o 
iš kitur pirbuvusiam nėra 
ko jieškot darbo.

ATHOL, MASS.
Darbai šiuomi tarpu eina 

gerai, bet iš kitur pribuvu
siam sunku darbas gaut.

J. K.
RAYMOND, WASH.

Netoli nuo šio miesto yra 
lentų plovykla^ dirba 90 žm.
GRAND RAPIDS, MICH.
Darbai čia daugiausia ra

kandų dirbtuvėse; jie įvai
rus ir lengvi, todėl daugelis 
stengiasi gaut darbą čia. Bet 
šiuo tarpu dirba lėtai ir 
naujų darbininkų- nepriima. 

V. Juškaitis..
MILLINOCKET, ME.

Dirbtuvių čia visai mažai, 
galima sakyt, tik viena po
pieros dirbtuvė yra nemaža 
ir darbas joje eina gerai. 
Dirbama trijose permaino-

1

manė parašvtlaišką šv. Jono įdirba 
Dtės nariams, kad ir jos na-1 
riai atsilankvtu ant minėto«/

vakaro. Laišką rašė L. S.. 
Dr-stės prezidentas B. Kon
dratavičius ir pasiųsta per

• susirinkimui, kuris buvo lai
komas 10 kovo. V. Baliunas 
atnešė laišką ir padavė pir
mininkui V. Abromaičiui ir 
paprašė, kad jis perskaitytų 
tą laišką visiems nariams šv. 
Jono Dr-stės. Priėmęs V. 
Abromaitis tą laišką atplėšė 
ir perskaitė sau vienas, o pa
skui padavė protokolų sek
retoriui J. Galiūnui, kuris ir 
pažiurėjo, pažiurėjo ir sako: 
„Aš šitą laišką neskaitysiu.” i 
Abudu su pirmsedžiu V. Ab
romaičiu atkartojo: „Męs 
šito laiško neskaitysim, ba 
čia yra rašyta iš L. S. Dr- 
stės socijalistų nario Kon- 
d "otavičiaus, girdi, tokių 
laiškų nereikia ir męs su so
cijalistais jokių reikalų ne
turim. Mum jokie streikie- 
riai nereika pašelpt ir męs 
nereikalaujam tokių laiškų 
ir nešelpsim Lawrence’o 
streikierių. A. Abromaitis 
paėmęs tą laišką suplėšė į 
šmotelius ir ėmė aiškint

i
I
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..........____ .
nusiminę, nes laukia bedar- anspauda ant laiškų paro- 
bės, kokia buvo 1907 metuos.

J. V. R.
COFFEEN, ILL.

Kol kas anglių kasyklose 
darbai eina gerai, bet negir
dėt, kad reikalautų naujų 
darbininkų. Kitokių darbų 
nėra. Nuo 1 balandžio, kaip 
girdėt, prasidės čia strei
kas. J. Danis.

EASTHAMPTON, MASS.
Čionaitinėse audinyčiose 

darbai eina gerai ir mokan
čiam darbą nesunku jį gaut.' 
Dabar net viršlaikį dirba—; 
iki 9 vai. vakare. Buvo su-,'

dys, kurie anksčiau bus įme
tę.

Rašydami laiškus su tuo 
tikslu, iškirpkit šį straipsne
li ir kartu prisiųskit.

Adresuoti reikia taip: 
„KELEIVIS,” 

28 Broadway, •
So. Boston, Mass

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ. 
I.

Gerb. Red.: — 
„Vien. Liet.” No. 9 koks 

tai G—kis rašo, buk Perkū
nas Waterbury, Conn., pra- 

o - ^^ioj Pr^lekcijos pasakęs, 
streikavusios dvi lietuvai-1 j° kaRį9s niekas jjera- 
tės, bet jos nieko nelaimėjo | Poruotų į Brooklyn o deg- 
ir turėjo dirbtuvę apleist, ^sĮ3)r’1 V. L. ). Isti-

j krujų Perkūnas pasakė,
TAYLOR SPRINGS. ILL.!

anglių kasyklos, kur dirba
ma 3—4 dienos sąvaitėj.1 kūnas nuvargino publiką

'juokais. Aš nesistebiu, kad 
kelios ypatos apleido salę, 
nes prelekcija tęsėsi iki 12 
vai. nakties, o daugelis turi 
eit anksti į darbą, todėl ėjo 
namon, o kas turėjo laiko, 
tas su žingeidumu klausės.

Prelekcijose buvęs.

Arti Hillsboro yra vienos bėjo.
\ -Į Toliau rašoma, kad Per-

Laukiama streiko.
Čia stato didelė dirbtuvę 

po vardu American Zinc Co. 
of Illinois. Dabar joje dir
ba 200 žmonių, o kaip atšils 
ir dirbtuvė bus užbaigta, ta
da dirbs virš 600 žmonių. 
Užmokestis už dienos darbą 
nuo $1.75 iki $2.25. Darbą 
nesunku gaut.

Naujas mėsininkas.
DETROIT, MICH,

18 kovo čia sustreikavo a- 
laus virinyčios darbininkai. 
Trečdalis jų yra lietuviais. 
Reikalauja 9 vai. darbo į 
dieną, pusantro sykio tiek 
algos už viršlaikį, dusyk 
daugiau už šventadienius ir 
pripažinimo unijos. Tik 3 
darbininkai pasiliko dirbt — 
tai du lietuviai, Jonas 
Slavinskas ir Jurgis Kuš- 
tis ir vienas svetimtautis. 
Gėda jiems!

Agota Gyvienė.
LISBON FALLS, ME.

Čia yra dvi dirbtuvės --  RUS, pasirašo Kalinauskas. Kalinow-
viena popierą daro, O kita . ski ir tam panašiai. Taigi šiuomi pra- 

----  - * i— j j-i-j-, Kalinauskio męs 
. nepažįstam ir jis nėra "Keleivo” a- 
' Rentų . Jis keletą žmonių jau apgavo, 

i ne "Keleivio”, bet 
Į paprastas baltas "rasytes”, nupirktas 
bile kokioj krautuvėj, su užrašu 
"Received." Jei tokis ponas kur pa- 

■ si rodytų, jį galima paduot policijai. 
"Keleivio” agentai visuomet turi 
"Keleivio” kvitas.

”Kel.” Administracija.

KĄ REIŠKIA TIKĖJIMAS.
Musų skaitytojas p. J. Re

pšys klausia, ką reiškia žo
dis „tikiu,” ir toliau pridu
ria: „Man rodos, jog žodis 
’tikiu’ reiškia: nežinau. Pa- 
veizdan, nors aš tikiu, kad 
pp. Ramanauskienė su Sir
vydu nieko negavo iš Ame- 
rican Woolen kompanijos 
už šmeižimą ’Keleivio,’ bet 
tikrai nežinau”.

Mums rodos, kad šį klau
simą ponas R. gerai išriša.

PERSERGĖJIMAS.
Chicagaj koks tai apgavikas renka 

"Keleiviui” prenumeratą, sakydamas, 
jog jis esąs "Keleivio” agentu. Ant 

i kvitelių, kurias išduoda priėmęs pini-I

audinyčia. Dirba 3 darbi- ’kad 
ninku atmainos per dieną J _ -■ k 
ir naktį. Pereitą sąvaitę Kateles"išduoda 
audinyčių darbininkams pa
didino algas ant 5 nuošim
čių. Keista, kad musų lie
tuviai, kurie aukavo kiek 
Lavvrence’o streikui, dabar 
jau gailisi, o nesupranta.

A
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įsta- Taip ir triubija ped jį dva- 
ž ne- šia šventa, kad išgelbėt

• •

valstija nieko! slepia nuo jo; o jai jam pa: 
ia kas lieka nu- seka pasislėpti po pseudoi
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kuoaiškiausiai, 
korespondencija

1911 metais liko padaryta 
visame pasauli] arti 161/? 
milijonų'tonų cukraus.

Erelis gali gyventi 20 die
nų be maisto.

Pasikalbėjimas Maiklo su tėvu.

Bangžuvės oda yra sto
riausia oda iš visų gyvūnų, 

i 24 colius

V* - »V"f

Šveicarijoj kiekvienas pi
lietis, vistiek ar jis turi ko
kią savastį ar ne, pasiekęs 
20 metų, turi tiesą balsuoti.

v •
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— Sveikas gyvas, tėve!
—j Vai... vai...
— Kodėl tu taip uždusęs?
— Skubinuosi pas tave... 

Ką tik nuo dypo.
— O kur buvai ?
— Toli, vaike... Clevelan- 

de.
— Na, na?
— Buvo Baltrukonio teis

mas su kunigu Halaburda. 
Mat, keli metai atgal Hala
burda iškeikė Baltrukonį 
per pamokslą, o šis paukšt, 
kunigą į teismą. Reikalavo 
10 tūkstančių dolerių už ap
šmeižimą. Dabar buvo by
la, tai ir nuvažiavau.

— Ar liudininku buvai 3
— Ne, taip sau... Ko tu į 

mane žiuri su tokia nuosta
ba?

— Žiuriu, kad tavęs vieno 
jau negalima niekur leisti. 
Išgirdai, kad Clevelande ku
nigo teismas, ir nieko man 
nesakęs tenai nuvažiavai. 
Kurgi tavo protas?

— O kas tau galvoj ?
— Tik pagalvok, kiek tau 

lėšavo kelionė! O ką iš to tu
ri? Naudos nė už centą.

— Gal tame ir tavo tiesa, 
bet gi nereikia užmiršti, kad 
kunigas buvo apskųstas — 
tai nejuokai, vaike.

— Ar tai jis pirmas kuni
gas apskųstas? Suvienytose; 
Valstijose iki 1909 metų bu
vo apskųstų kunigų 4,777. 
Pasirodo, kad kunigų profe
sijoj yra didžiausis nuošim- i 
tis piktadarių.

— Tai tu sakai, kad man 
nereikėjo važiuot ant Hala- 
burdos teismo?

— žinoma, kad ne. 
Tai tu, vaike, 

pranti biznio.
— Ar tu padarei sau kokį 

iš to biznį?
— Žinoma.
— Oką?
— Matai, Halaburda, ap

skųstasis, tai yra kunigas, o 
Baltrukonis, skundikas, yra 
saliuninkas.

— Tai kas iš to?
— Iš to, vaike, biznis. Tu 

juk supranti, kad ant teis
mo abudu pralošt negali. 
Vis vienas turi laimėt.

— Gerai, bet kokia iš to 
nauda, daleiskimevtau?

— Matai, vaike, pereitą 
metą aš nebuvau velykinės; 
pats žinai, kad nedirbau, ne
turėjau iš ko užmokėt; šį
met vėl nedirbu, o ant dūšios 
jaučiu jau tokį sunkumą, 
kad naktį kartais užmigt ne
duoda.

— Kas?
— O kasgi daugiau, jei ne 

piktoji dvasia. Mat, , žmo
gus per daug jau nusidėjęs, 
sąžinė negryna. Rodos, sa
kyte į ausį kas sako, kad rei
kia atlikt velykinę. Taigi,

»•••
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Į — Musų konstitucija dėl 
i sveikatos biskį išsigert ne
draudžia, vaike. Męs ir ant 
mitingų bačkutę visuomet 
parsivežam.

— Bet tu ir dabar girtas.
— Gali būt, vaike, mat, 

ant tokio trūkio važiavau, 
galva apsisuko... Na, tai lik 
sveikas, eisiu gult.

stija ją papildydama da la
biau pratina prie jos publi
ką; ji parodo, kad reikalui 
esant galima žmogų užmušt. 
. Jei valstija nori išnaikint 
žmogžudystes, ji turi pirma 
pati atsisakyt nuo jų. Nė 
žmoni ja,ne ' 1 -* •
negauna, kada

' ' k" \ ' Z- k - - ■

nuo žmonių, bet ir nuo į 
tymų, kurie baudžia už ne
teisingą ypatų įžeidimą. Už 
melagystę, kurioj šmeižia
mos ypatos, korespondentas 
labiausiai nukenčia; jį per
sekioja gyventojai ir viską 

įsi- 
oni- 

baustas mirtim, Prasikaltėlį mu, tai redakcijos greitai 
galima yra nubaust taip, sužino apie jo neteisingumą

Brooklyną.
Tik ta neatskirimo liga jį, 

vargšą, apniko. Duoda jis 
pipirų Petrovičiui už pra
nešimą, jog socijalistai dau
giau aukų surinko Lawren- 
ce’o streikieriams, negu 
TMD. 17-ta kuopa. Jis sako, 
kad ar tik nedaugiau aukų 
surinkta TMD. kuopos pa
skaitose, negu abelnai su
rinko socijalistai. Iš atskai
tų matos, kad tose paskaito
se surinkta tik $2.55 o soci
jalistų paskaitose $9.45.

Jeigu tai kalbėtų sveikas 
žmogus, ką kalba ”V. L.” 
No 10 Jonas Socijalistas, ap- 
sirgusis neatskirimo liga, 
tad ir jis pats turėtų pas
merkti save išnaikinimui.

Lai jau jis pats savęs ne
sigaili, bet turėtų apsaugot 
tą lizdą, kuriame jis ir visi 
panašus i jį atrandą sau 
prieglaudą, vadinamą ”Vie
nybė Lietuvninkų”. Kitas 
gali pamislyt, kad tai ji yra 
visų melagių lizdu.

J. Petrararovič.

ir neretai net teisingas jo 
žinias numeta, nes neįsitiki.

Korespondencijose neturi 
būt jokių pamokinimų ir pa- 
peikos žodžių, nes jei daly
kas gerai aprašytas, jis duo
da skaitytojui suprast, kas 
ko užsitarnauja. Korespon
dentas turi perstatyt teisin
go atsitikimo arba reikalo 
paveikslą, o skaitytojas nu
spręs pagal savo suprati
mą, ar tokie dalykai geri ar 
blogi.

Rašyt reikia tuoj po at
sitikimo, kad žinia nepasen
tų.

Rašyti reikia kuotrum- 
piausiai ir kuoaiškiausiai, 
tuomet 
tilps visa. Kuomet kalbama 
daug apie dalyką, tuomet 
kalba lieka skysta — ir ko
respondencija lieka nuobo
di, todėl ji arba numetama,! 
arba sutrumpinama. Ypač i 
į "Keleivį” reikia rašyt1 
trumpai, nes koresponden-! 
cijų gaunam daug ir visi no
ri, kad patalpintume. Juk; 
jus patįs nenorėtumėt, kad 
kokie 4 korespondentai už
imtų visą laikraštį, o jūsų 
žinia turėtų būt numesta. 
Rašykite taip, kad ir ki
tiems vietos liktų, o kiti pa
liks jums.

Tie, kurie nori, kad jų ko
respondencijos butų grąžin
tos, jeigu netilps dėl kokių 
nors priežasčių, turi pri
siųsti sykiu stempą už 2c. 
Netinkamos korespondenci
jos tuoj yra metamos į gmr-. vietomis ji turi 
bą, todėl paskui galite ne- storio 
siųsti stempos ir neprašyti 
korespondencijos.

Rašvti reikia tik ant vie-«/

nos popieros pusės, o kita 
palikt tuščią.

Tie, kas nemoka aiškiai 
rašyt, turi palikt tarp eilu
čių plačius tarpus-

Po korespondencija galit 
pasirašyt tikrą pravardę ar
ba pseudonimą, bet būtinai 
parašykite savo pilną adre
są kiekvieną sykį, nes jis tu
ri rastis redakcijoj, kuri 
niekam jo neišduos.

kad turėtų naudą arba 
valstijos gyventojai, arba 
nužudytojo artimieji, ku
riuos jis turėjo užlaikyt.

Maine valstijoj vartojant 
■ mirties bausmę įvyko 253 
I žmogžudystės laike 20 metų.z 
Kada ta bausmė liko panai- 

i kinta, tada tik laike 23 metų 
įvyko 163 žudystės, nors 
gyventojų skaitlius pasidi
dino.

Pabaigoj pridursiu, kad 
mirties bausmė , tankiausiai 
lieka paskirta klaidingai ir 
tik po kiek metų išeina į aik
štę, kas kaltas. Juk ir Ispa
nija šiandien gailisi už Fran- 
cisco Ferrero mirtį, kada 
paaiškėjo, jog tas mokslo 
milžinas liko nužudytas vi
sai nekaltai.

Ir męs, Mass. valstijos gy
ventojai turime protestuot 
prieš musų žiaurius teisėjus 
ir gubernatorių Fossą, kuris 
turi tiesą priartinti mirties 
bausmę prie galo, o taip ne
sielgia

Mirties Bausme.^
Massachusetts valstijos 

teismai šįmet atsižimi žiau
rumu. Nekalbėsime jau apie 
jų pasikėsinimus ant darbi
ninkų tiesų, kokiais jie atsi
žymėjo Lawrence ir kitur, 
bet paimsim aštriausią ir 
baisiausią baudimo priemo
nę — mirtį ir atrasime, kad 
praėjusiųjų metų pabaigoj 
ir laike pirmųjų 2 mėnesių 
šiuose metuose Mass. valsti
joj liko pasmerkti mirtin 
net keletas žmonių ir vienas 
jau nužudytas. Ir da stebė- 
tiniau, kad tas nužudytasis 
pagal publikos supratimą ir 
sveiką sensą visai neužsitar
navo tokios bausmės. Yra tai 
S- Phelps kurį taip da ne
seniai nužudė valstijos kalė
jime už nušovimą šerifo,at
ėjusio jį suareštuot nakčia. 
Pats teisėjas neturėjo ko at
sakyt, kada Phelps užklau
sė, kaip jo honoras butų pa
sielgęs, jei vidurnaktij kas 
butų užpuolęs jo nuošaliai 
esantį namą ir komandavęs 
šaut. Vienok mirties baus
mė buvo išnešta ir ginusis 
savo šeimyną ir save žmo
gus liko nužudytas.

Dabar elektros kėdės lau
kia tūla graži našlė italė Le
na Cusumano. Ji buvo ap
kaltinta už savo vyro nužu
dymą ir Plymouth, Mass., 
teismas pasmerkė ją mirtin. 
2 birželio dieną ji bus paso
dinta ant elektriškos kėdės 
ir užmušta. Jąu 100 metų 
praėjo, kaip nė viena mote
ris šioj valstijoj nebuvo nu
bausta mirtim, todėl neste
bėtina, kad gyventojai sub
ruzdo svarstyt, ar ji yra kal
ta, ar ne. Jokių aiškių pri
rodymų nėra, kad ji butų 
nužudžiusi savo vyrą. Jos 
advokatas sako, kad jos se- I 
šuo ją įpainiojo į bylą, o 
šiaip niekas negalėta daro- 
dyt, jog ji papildė žudystę. 
Ji gali likt nubausta visai 
nekaltai.

Kun. Richeson ir Spencer 
laukia mirties bausmės i 
Mass. valstijoj. Jų apkalti
nimas aiškus ir darodytas.

Bet argi jau būtinai rei
kia bausti žmogžudžius mir
timi. Aiškiau sakant, ar 
mirties bausmė yra reikalin
ga kaipo juridiškas įstaty
mas?

Pirmų-pirmiausia reikia 
neužmiršt, kad bausmės yra 
skiriamos, kad atgrąsinti 
žmones nuo negerų pasiel
gimų. Tūli mano, kad di
džiausiu atgrąsinimu arba 
baimės įvarvmu yra mirties 
bausmė.

Kad tokis manymas yra 
klaidingas, tai patvirtina 
saužudysčių nepaprastai di
delis skaitlius ir žmogžudys
čių augimas. Juk ir Mass. 
valstijoj tuoj po Phelpso nu
baudimo liko keno tai nužu
dyti Lawrence 4 žmonės. Tai 
parodo, kad mirties basmė 
nesumažina žudysčių skait- 
liaus.

Tolau, jeigu jau gyveni
mo ir auklėjimo biaurios ap
linkybės pagimdo pas mus 
žmogžudžius, argi ir šalies 
įstatymai gali toleruot žmo
gžudystę? Argi ir valstija 
turi pastot žmogžudžiu? 
Jei valstijos įstatymai drau
džia žmogžudystę, tai netu
rėtų būt įstatymų, leidžian
čių pačiai valstijai likt žmo
gžudžiu. Nors ir žudiko nu
baudimas mirtim yra atkar-* 
tojimas žmogžudystės. Valr

[mislijtU sau, jog dabar, kaip 
kun. Halaburda bylą laimės, 

i tai jis iš to džiaugsmo už dy
ką mane priims.

-— O kaip tu galėjai žinoti, 
kad jis bylą laimės ?

— Aš nesitikėjau, kad tei- 
| smas galėtų kunigą apkal
tint.

— O jei apkaltintų?
— Mano buvo ir taip gal

vota. Sakau, jei kunigas ne
laimės, tai laimės saliunin- 
kas, tuomet bus už dyką a- 
laus.

— Na ir kaip išėjo?
— Taip ir išėjo vaike: Tei

smas atrado kun. Halabur- 
dą kaltu ir liepė jam užsimo- 
kėt 81.00 baudos, o ponas 
Baltrukonis iškabino ant sa
vo saliunu tautišką vėliavą 
su žirgvaikiu ir prasidėjo 
gėrimas. Smagu, vaike, bu
vo pažiūrėti, kaip lietuviai 
sustoję vyrs į vyrą ir trau
kia alų, kad net per usus te
ka, o čia žirgvaikis plevė
suoja I... rodos, nors sykį jau 
ir musų Lietuva atsigavo; 

-lygiai, kaip Gedimino lai
kuose. Kiti pradėjo tautiš
kas prakalbas sakyt, tai 
kraujas taip ir verda, taip ir 
norisi eit į mūšį; kad čia 
kažin koks butų priešas, o 
kaip matai į dumblą jį su- 

! mintum.
— Ir ilgai jus tenai taip 

užėt?
— Nelabai, vaike, nes vis

ką pagadino vienas mėlin- 
siulis. Įpuolė tas šunsnukis 
ir sako, kam jus čia tą mas
kolių vėliavą iškabino! ant 
saliuno. Visi persigandom. 
O ką tu su juo! — ims visus 
ir suareštuos. Aš tuoj po 

| stalu...
— Na ir kaip buvo?
— Ponas Baltrukonis tuoj 

jam atrėžė, kad tai ne mas
kolių vėliava, bet Lietuvos, 
ir kad Lietuva senovėj buvo 
labai galinga šalis. Na, mis- 
liju sau po stalu tupėdamas, 
dabar tas nepraustaburnis 
jankis tai jau gavo per nosį; 
išgirdo, kas tai yra Lietuva. 
Bet kaip tik ponas Baltru
konis pabaigė, jis sako: Ai 
dont kėr kokia ten buvo jū
sų Lietuva, aš tik liepiu nu
kabint šitą vėliavą ir dats oi. 
Įstatymai, girdi, leidžia ki
tokią vėliavą pakabinti tik
tai šalę amerikoniškos vė
liavos; jeigu norit, kad čia 
kabotų .jūsų vėliava, tai tu
rit iškabint ir Suvienytų 
Valstijų vėliavą. Ponas 
Baltrkonis tuojaus pakabi
no, bet visi buvom išgąsdin
ti. Išgėrėm da po kelis sti
klus ir išsiskirstėm.

— Ir tu gėrei?
— O kodėl aš negersiu.
— Juk tu prie blaįvininkų 

draugystės priguli.

!

nesu-
J
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Korespondentams.
Rašydami žinią, pirmiau

siai aiškiom raidėm parašy
kite miesto ir valstijos var
dą, iš kur žinią paduodate.

Pažymėkite, kelintoj mė
nesio dienoj ir kokioj valan
doj atsitikimas įvyko, jeigu 
rašote apie atsitikimą, ir 
niekad nerašykite ”nedė- 
lioj,” ”seredoj” arba kitos 
dienos vardo, nes tos dienos 
kas sąvaitė būna. Tik die
nos numeris duoda aiškiai 
suprast, kada kas atsitinka.

Pradžioj korespondenci
jos pasakykite trumpai, bet 
aiškiai apie atsitikimą arba 
reikalą. Daleiskime, rašote 
apie gaisrą. Tuoj ir prade
date: ”New York (arba ki
tas miestas) N. Y. — 4 ba
landžio, 8 vai. vakare iškilo 

; gaisras. Sudegė Šneiderio 
namas ant 34-tos gatvės No. 
144 ir žuvo 4 žmonės. Ug- 
nagesiai dirbo visą dieną, 
kol užgesino.” Taip arba 
panašiai reikia pradėt ko
respondenciją. Kada visą 
žinios svarbą pasakėte, tuo
met pradėkite rašyt nuo 
naujos linijos ir aiškinkite 
smulkmenas. Kas svarbes
nis, tą pirmiau ir aiškinkite. 
Kaip tik vieną dalyką užbai
giate aiškinti, tuoj pradėki
te nuo naujos linijos arba 
eilės rašyti apie kitą dalyką. 
Kiekvienas atskiras dalykas 
turi būt pradėtas nuo nau
jos eilės ir su didele raide, 
nes pasibaigus vienam da
lykui statote tašką, klausi- 

■ mo ženklą ar kokį kitą, ku- 
Iris atsako sakiniui.

Jeigu jūsų aprašomame 
atsitikime dalyvavo ypatos 
arba ypata, tai būtinai pa
minėkite vardus ir namo nu-. 

Į merį, kur jos gyvena arba 
kur atsitikimas įvyko. Gat
vių ir ypatų vardus rašyki
te labai aiškiomis raidėmis. 
Vengkite tokių sakinių, kur 
slepiama ypatų vardai, o 
sakoma tik ”pas vieną lietu
vį buvo krikštynos.” Jeigu 
vietoj vardo pavartot žodį 
"vienas,” tuomet korespon
dencija pasilieka nesvarbi, 
nes kas gali tikėt korespon
dentui, jei jis tikrų nurody
mų neduoda? Gali būt, 
kad jis pats sugalvojo ką ir 
meluoja.

Korespondentai nepriva
lo meluot ir vartot aštrių ar
ba nešvarių žodžių, nes už 
tai jis gali nukentėt ne tik

Ar žinote, kad—
Čing Poo, kurs yra oficia

liu Pekino miesto organu ir 
neseniai apvaikščiojo 1000 
metų sukaktuves nuo savo 
užgimimo, yra seniausiu

i laikraščiu pasaulije. Kiek
vienas to laikraščio nume
ris, nuo pat jo užgimimo, 
randasi karališkam palociu- 

, je ir saugojamas kaip di- 
• džiausis dokumentas. Lai- 
, ke to laikraščio gyvavimo, 
(apie 20 redaktorių užmokė
jo savo galvomis už padary
mas žiniose klaidas.
I j 
i

Austrijoj tūlas Lucas Na- 
gy pardavė vienam muzejui 
savo odą. Kontraktas buvo 
padarytas, kad po jo mirčiai 
muzejus turi tiesą nuimti 
jam odą, o kūną palaidoti. 
Pasiekęs 85 metus amžiaus 
Nagy apsirgo ir gulėdamas 
ant mirties patalo prašė sa
vo giminių, kad jie tą kont- 

- 4 raktą sulaužytų.

Feljetonėlis.

Ir melagius naikint!
”Vien. Lietuvninkų” No. 

10- tūlas Jonas Socijalistas 
(bet ne socijalistas) praneša 
pasauliui, jog 28 vasario ke
letas lietuviškų draugysčių 
konferencijoj nutarta ru-1 
pintis apsiginimu nuo kazir- 
ninkų, peštukų, kišenvagių 
ir t. t. ir nuo savęs duoda į- 

: nešimą, kad vertėtų musų 
draugystėms susitart, kaip 
išnaikinti iš Brooklyno me
lagius.

Pašaliniams skaitytojams 
gali taip ir rodytis, jog 

1 Brooklyną apniko visokie 
prasižengėliai. Neduok, 
Dieve, kitas gali pamislyt, 
kad jų čia priperėjo ”Vieny
bė Lietuv.” ir- Jonui So
cijalistai uždavė tokį ”džia- 
bą”, kad tas nebežino, ar 
karti tuos melagius, ar ki
tur kur juos padėt. Tik var
gas, kad tas vienybinis soci
jalistas prisipažįsta, ”kad 
sunku teisybę nuo melo be
atskirti”. Kadangi jis tokia 
liga serga, tai, negalėdamas 
atskirt teisybę nuo melo, 
gali kartais iškart visus tei
singuosius.

Bet nori pas Joną Socija- 
listą geri, kaip ir pas ”Vien. 
Liet.”, nors ir jiedu abu ne
atskiria teisybę nuo melo.

Pirmutiniai mokesčiai ant 
žmogaus buvo uždėti grekų 
sostapylėj, Atėnuose, 2,500 
metų atgal.

Londone nuo kiekvienos 
keturkampės mylios surin
kta yra mokesčių nuo pelno 
$50,000,000.

Didžiuma ateivių Suvien. 
Valstijose susideda iš žmo
nių iš Italijos, Austrijos, 
Vengrijos ir Rusijos.

Laike pastarųjų 50 metų 
mirčių skaitlius nuo raupų 
susimažino nuo 140 ant mi
lijono gyventojų iki 25.

_____________________

Daugiau negu 170,000,000 
svarų arbatos yra išvežama 
kas metai iš Indijos į Angli
ją

Ii
I

Indijoj sąndasi 7 sykius 
daugiau gyventojų, negu 

i Anglijoj.
Išimant Alaską ir Hawaii, 

Suvienytos Valstijos turi 
3,026,789 keturkampes my
lės žemės.
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HAVERHILL, MASS.
Aukos surinktos ant prakalbų — 

P. Gardzulis, S. Benkus, J. Naujalis, 
K. V e ne u s, S. Vencuvienė, B. Baka- 
Miauskas, A. Klimauskas — po $1.00; 
M. Lučinskas, D. Ciras, J.. Žilionis,
S. Kašėta, T. Kašėta, B. Radziavičius,
T. Baltulionis, F. Masienė, J. Šileika, 
J. Baltuškonis, R. Rizvanavičienė — 
po 50 c.; F. Rutkauskas, A. Barišaus- 
kas, M. Aličkauskas, J. Muzikiavičius, 
V. Žukauskas, F. Žukauskienė, F. Ma- 
toniutė, J. Valukiavičius, I. Valukia- 
vičius, A. Majauskas, J. Paulukonis, 
V. Puotis, J. Norkūnas, A. Kazuko- 
nis, J. Karpičius, V. Kazlauskas, P.
Jankauskas, J. Kvedaras, S. Dzinge- 
liavičius, J. Machnickas, M. Machnic- 
kienė, V. Krivasj A. Gardyn, K. Kaz
lauskas, M. Kazlauskienė, O. Traina- 
vičiutė, F. Žuraulis, L. Bakanauskas,
I. Klimauskas, K. Norkunienė, J. Jur- 
geliavičia, J. Aladavičia, V. Stepana- 
vičia, Verslioms, M. Saulenas, J. j 
Kantravičia, F. Dzemyda, M. Laudin- 
skas, V. Bingelis, J. Politika, J. Kaz
lauskas, J. Stravinskas, J. Gudaitis,;
J. Buinickas, A. Auguliavičia, S. Zi- i 
linskas, P. Jankauskas, A. Degesu- 
nas, J. Kondravičius, J. Kašėta, K. 
Rinka, S. Budravičia, M. Gazukevičia 
— po 25 c.; sykiu su smulkiom $30.10, 
už svetainę užmokėta $4.00; lieka 
$26.10, ir nuo Jaunimo baliaus atliko 
$19.65; viso sykiu $45. 75, kurie per
duoti streikierių komitetui.

J- Naujalis.

čaitis, Wm. Sredenschek, J. Mališaus
kas, J. Dzikas, J. Vaičaitis, V. Kenick, 
F. Petrauskas ir J. Kaminskas — po 
50c; J. Ancerevičia, J. Andžiulis, M. 
Ancerevičia, J. Cempre, H. W. Brown, 
J. Valentinovičia, J. Kunišauskas, P. 
Krasno, A. 0. Coley, W. J. MeLaugh- 
lin, A. Buslevičia, J. Juozupaitis, M. 
Kazlauskas, A. Petrauskas, L Sapu- 
der ir J. Patokas po 25c; J. Dam
brauskas 10c; viso $10.60.

Aukas surinko J. Jančaitis, socija
listų kuopos narys, ir prisiuntė ”Kel.” 
red., kuri perdavė streikierių komite
tui.

BINGHAMTON, N. Y.
L. S. S. 33-čia kuopa aukavo $5.00;

I. Vėžis, A. Jelemauskas, V. Vensku- 
nas, G. J. Puskunigis, J. Žvirblis ir J. 
Charna po $1.00; V. čerkesiutė, J. 
Blinkevičia, J. Klikunas, S. Ūsas, A. 
Pailionis, E. Brazdžionis, S. Jesilionis, 
T. Kuliešius, I. Repšys, E. Kaminskas, 
A. Kaminskas ir J. Drahas po 50c; F. 
Venskiuniutė, M. Kunce, B. Charna,
G. Kuokalas, A. žvirblienė, A. Knizi- 
kevičia, A. Charniukė, M. Jasilionis, 
A. Zomeras, F. šimoliunas, S. šimo- 
liunas, F Dyrkė, M. Garuckas, F. Pa- 
lilionis, J. Varanauskas, E. Palilionie- 
nė, G. Paipuliutė, E. Civilaitė, K. 
Staugas, E. žukienė, S. Tvarijonas, L. 
Tvarijonas, U. Lelaitė, B. Adornaičiu- 
tė, A. Adomaitis, K. Jasilionis, J. Šva- 
reikas, J. Goštautas, A. Bajorūnas, J. 
Šimoliunas, J. Tvarijonas, J. Kulbis,
J. Skrebis, B. Pilotas, T. Kasparavi- 
čia, P. Juzikenas, J. Maldeikis, A. Ši- 
maška, A. Žukas, K. Žukas, J. Bučins
kas, S. Dambrauskaitė, J. Bučinskas,
K. Bučinskaitė, J. Kaminskas, A. 
Riauba, A. Kvietkauskas, J. Stogas, J. 
Šniukštas, K. Rubinskas, A. Maluševi- 
čia, J. Šopnagis, M. Šulinskas, P. Šiu- 
pinis, I. Radinis, A. Didžiulskis, K. 
Smigelskis ir V. čepanis po 25c; B. 
Milaikaitė, M. Barvainis, I. K. Žvirblis 
ir F. Kizis po 20c; J. Kuokalas, P. Že
maitis ir B. Pačetas — po 15 c; M. 
Makarauskas, M. Knizikevičia,A. Suo
pis, A. Varanauskas, J. Jaškauskas,
H. Hinschoff, M. Palilionis, K. Mi-
linskas, T. Vaitiekūnaitė, A. Blinkevi- 
čiutė, M. Grybas, D. Daukutis, A. 
Gurnev, J. Mikelionis, V. Slėnis, M. 
Kiaunė, A. Garšva — po 10c; viso 
$34.72. G. J. Puskunigis.

Pinigai pasiųsti tiesiai streikierių 
komitetui, todėl vardai gauti tik da
bar. Red.

ROCKFORD, ILL.
Aukos surinktos per Socialist 

ty lietuvių skyrių. Aukautojų vardai: 
P. Dagis ir S. Petrauskas po $2.00; 
M. Mitras, V. Andickas, K. Striška, 
J. Lodiga, J. Petrauskas, P. Ambras 
ir G. Neckreska po $1.00; J. V. Reš- 
kevičius, J. Reškevičius, J. Bumia, J. 
Slovickas, P. Kutra, M. Sinkevičius, J. 
Dovis, M. Naujokas, A. Ausmanas, J. 
Dulin, J. Subačius, F. Andriulis, P. 
Reskevičius, A. Mažeika, J. Gvazdi
kas ir P. G. Aleksynas — po 50c; P. 
Slavickas, A. Jurėnas, J. Januskevicz, 
J. Tupikevičius, P. A. Deltuva, M. Shi- 
likas, J. Mikalauskienė, B. Kruvelis, 
A. Kruvelis, F. Vilintaitis, S. Stasku- 
nas, B. Laurinaitis, J. Andriulis, be
vardis, P. Vilius, A. Mikalauskas, J. 
Šaltis, A. Stankus, K. Mikalauskis, V. 
Voveras, J. Slovickas, S. Gluoksnis, M. 
Gluoksnienė V. Mizer ir A. Ivanaus
kas po 25c; K. Petraitis 30c; J. Ku- 
reckas ir M. Petrauskiutė po 20c; F. 
Mikolov 15c; J. Grečis, J. Rasimaitis, 
J. Liznikas, F. Flosma, J. Jankaus
kas ir S. Kalpokas po 10 c; viso $26.- 
70; siuntimo lėšų 10c; lieka $26.60.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

Par-

CAMBRIDGE, MASS.
Aukautojų vardai: J. Smalietis, 

Abraitis ir O. Jenušiunienė po 50c; T. 
Zumbokis, J. Kaspočiutė, J. Janušio- 
nis, T. Prilgauskiutė, M. Patinskis, A. 
Černius, A. Kunca, M. Dromančiutė, 
F. Močiuličia, M. Pareigaitė, A. Ger
vė, M. Jakubenas, J. Mačis, A. Petro
nis, J. Keturakis, B. Mechevič, L. But- 
kevič, J. Kazimieraitis, J. Kupraitis, 

i K. Vaitekūnas, P. Dunda, D. Rumbi- 
nas, P. Rėkus, P. Naujokas, A. Besi- 
ras ir V. Azbukavičia po 10c.; M. 
Jonskusienė, J. Lukošaitis ir J. Kaz- 

i lauckas po 15 c; viso $7.40.
Vardai paduota pagarsinti ”Kel.” 

redakcijai, o pinigai nusiųsti Į vietą.
J. Miškeliunas.

V

COLtlNSILLE, ILL.
' nkautojų vardai

$2.00; A. M. Metelionis, M.
A. Karpavičia, J. 
$1.00; J. Rudinskas, 
Kibarta. K. Karvelis, 
Mikolaitis, J. Lokas,, 
J. čabanauskas, M.
Vendzelis, F. Bakaitis, J. Steponavičia, 
M. Gedutis, S. J. Senburg, M. Galinai- 
tis, K. Mikolaitis, J. Šilaitis, V. Tamu- 
linas,J. Baltrušaitis, S. Ramanauskas, 
J. Raudonius, G. Šileris, J. Praigšai- 
tis, J. Luobinaitis, M. Girdžius, K. Po
vilaitis ir M. Mardosa 
Albertas ir A. Lorentas po 35c; 
Skinkis, A. Žukas, K. Kavaliūnas, J. 
Alvis, J. Adomaitis, V. Tamošaitis, L. 
Raguckis, Jakštas, K. Rasavukas, 
F. Tumosienė, J. Rudaitis, M. Trum
paitis, J. Balčius, J. Pelčius, J. Marti
naitis, V. Alaksaitis, A. Tumosa, A. 
Barlongu, S. Ramonaitis, M. Krauza, 
M. Razokas, J. Simanavičia, S. Sižins- 
ki, F. Grabauskas, S. Pilipaitis, J. Bal- 
trušis, J. Jenušis, V. Terasevičia, V. 
Mikolaitis, A. Tarcijonas, J. Steponai
tis, J. Laukaitis, S. Kinas, K. Rimkus, 
M. Pilkis, A. Lietuvnikas, S. Pečiulis, 
T. Zurauskas, A. Eičas, F. Frizman- 
tas, J. Milius, J. Kasparaitis, J. Okas,

Karvelukas, J. Luobinaitis,'J. Kup- 
šis, T. Sakalotski, K. Žukas, T. Mu
rauskas, J. Belka, A. Jesiulis, P. Pa- 
peika, P. Jankus, P. šlonis, K. Žalda- 
ris, K. Ponelis, J. Karalius, S. Gu
daitis, St. Stankevičia, V. J. Raudo
nius ir P. Kurelis po 25c; smulkių au
kų $3.80; viso $39.75.

Aukų rinkėjai A. Stankevičius ir A 
Baneekis.

Pinigai priimti ir perduoti streikie
rių komitetui. Red.

i: S. Račiunas&Co. 
Banaitis, 

A. Brazis — po 
J. Baronas, G. 
J. Rimkus, A. 
A. Tarasevičia, 
Praikšaitis, J.

po 50c; V. 
J.

FOREST CITY, PA.
Aukavo šios ypatos: V. Jančaitis ir 

L. Dvilis po $1.00; M. Muhitc’n, J. Jan-

J. Balandinski, A. Pocius, X Luko
šius, J. Jokubauskis, F. Urtinas, ir 
Modesta po 10c; J. Venclova ir Drau
gelis po 5c; L. Lesvikas, F. Eitutis, D. 
Žvingilas, A. Daukša, P. Bartkus, J. 
Bilą, P. Vasiliauskas, M. Bernatavl- 
čia ir A. Martnikus po 20c; P. černau- 
skas, O. Galinaitienė, F. Adomaitis, 
A. Kuzmicas — po 15c; J. Rušplaukis,
K. Čivinskas, M. Naujalienė, J. Šala-
ševičia, A. Baltrušis, J. Armonas, P. 
Povilaitis, P. Štulskis, M. Kamarauc- 
kas, L. Blodika, V. Šaulinskas, V. Ar
monas, P. Keturakis, S. Arminienė, J. 
Ivanauskas, V. Ivoška, J. Ivoška, K. 
Dočkus, K. Markūnas, J. Kundokas, 
F. Jocis, F^. Varanavičia, M. Trijonis, 
A. Jankauskas, J. Bartkus, V. Vilčins
kas, J. Rabiza, J. Šimkus, F. Jakas, A. 
Petkus, S. Mažeika, J. Jasauskis, A. 
Virbickis, J. Stonis, M. Paulikas, K. 
Ramanauskas, P. Persta, V. Kašuba, 
S. Vitkovski, A. Šlepas, V. Vogčikovs- 
ki — po 10c; J. čirvinskas, Miliaus
kienė, P. Skužinskas, P. Kai ris, V. 
Gruzdis, J. Vilkovski, M. Vilavski, J. 
Ripka, J. Liska — po 5c.; viso labo 
$59.45. A. Krajauskas.

Pinigai priimti ir jau seniai perduo- 
streikierių komitetui. Red. .4ti

RAYMOND, WASH.
Aukautojų vardai: P. Šimkus,

Sluburis, J. Alba, M. Daraškevičius, 
A. Jovaišas, J. Berbilas, J. Grinskis, 
Ed. Blaškevičia, J. Dairota, V. Saba
liauskas ir Ch. Gruzevičia po $1.00; 
A. Vaičiūnas, St. Ragers, J. Ašukas, 
K. Seredzis, M. Beter, J. Kepkiutė, M. 
Seredžius, S. Vaska ir J. Kine po 50c.; 
viso $15.50. Šimkus.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

MELROSE P ARK, ILL.
L. S. S. kuopos išrinktas komitetas 

surinko aukų Lawrence’o streikie
riams ir aukavo šios ypatos: J. Bal- 

i tuška ir K. Smigelskis po $1.00; B. 
Šidiškis, J. Lažaitis, J. Navadelski, J. 
Adomaitis, A. Makavieckis, T. Rim
kus, J. Pečukaą^ J. Stašaitis------ visi
po 50 c.; J. Kasparaitis, Kišionis, S. 
Makavieckis, T. Misejku, P. Minialga, 
A. Galauskas, T. Kisielius, F. Šimai- 

I tis, M. 'ėJaukša, J. Pūkis, W. Sko- 
džius, — visi po 25c; P. Smith, J. Pili- 
povič — po 10c.; Ch. Wood 5c.; viscr 
$9.00. - ..J. Palecki.

Aukos gautos ir jau perduotos. Red.

WORCESTER. MASS.
Aukavo šios ypatos: D. Stankus 

$2.00; J. Vaičiulis ir F. Andrulis po 
$1.00; K. Daugiella 50c.; V. želvis 25

; viso $4.75. K. Daugelis.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

c.

B. Dočkus.
A. Dekinis,

SPRING VALLEY’, ILL.
Aukautojų vardai:

! J. Klikunas,, Kun.
J. Mockaitis, F. Rimkus — po $1.00 
A. Vosylius, L. Zymontas, A. Ciepla,
A. Juodokas, F. Deltuva, J. Aštraus- i 
kis, J. Armonas, A. Sudeikis, R. Pet
raitis, A. Bertašius, J. Petronis, A. j

■ Massiokas, A. Karpis, M. Matusevi- i 
į čius, J. Brazaitis, Pečenkis, A. Mu-; 
rauckas, J. Šimkus, J. Bartkus, V.

i Krupavičia, Žemontis. E. Žemontienė, 
T. Montvila, M. Mažeika, V. Butkus 
no 50 c; A. Baltrušaitis 35c; S. Geru
lis, P. Ladiga. J. Ulčinskas, K. Katke- 

: vičia, S. Armonas, J. Armonas, J. Ma- 
Į roza, I. Luzetskis, J.Žvingilas, M.Jan- 
' kertiep.ė, T. Gumauskas, S. Baranaus
kas, A. Lukošius, A. Paulikas, A. Pili- 

S. Finberg, M. 
antas, F. šūkis, A. 

A.

CHICAGO. ILL.
A. Statkus surinko dolerj ir prisiun

tė ”Kel.” red. perdavimui streikie
riams; aukavo: A. Statkus 30c.; J. 
Labanauskas, B. Labanauskienė, F. 
Labanauskis, F. Sawa, D. Nlv ir F. 
Garben po 10c.; L. Aritonis ir P. Baris 
po 5c.

l

naitis, K. Armonas, 
^artašius, J. Joma 
Ralus, S. Laugalis, L. Kučinskas, 
Vaikaitis, T. Gvazdinskas, A. Sek- 

,t_ Petrauskas. V. Venskus, M. 
'Icckaitis, P. Juškis, V. Abračinskas,

Barokas. Fr. Dapkus, J. Mikolai- 
?s, J. Brusokas, I. Petkus, J. Trum.- 

J. Jogminas, K. Rančius, F. 
"arčius, J. Mitkusevičius, A Butkus, 
T>. Daukša, A. Dobrovolskis, J. Koli- 
šius, A. Petrauskas, J. Gudaitis, V. 
Baltikauskas, A. Brazaitis, Ig. Vasi
liauskas, J. Graustis, P. Mortus, F. 
Pranskevičia, J. Balsevičia, V. Milta- 
kis, F. Gordon, S. Hirshovitz, J. Mar- 
čiukaitis, A. Urbonas, J. Pakutenąs, 
J.'Janavičia, J. Ambroza, P. Gedbu- 
das, M. Stadalius, J. Paludnevičia, N. 
Gedvilas, A. Pakutinskas, J. Brazai
tis, J. Bagotaitis, J. Janulionis, P. 
Rušplaukis, J. Dočkus, J. Landsber
gis, P. Teberis, J. Aukštaitis, M. Ka
valiauskas, J. Navardauskas, F. Ba- 
ladinskas, A. Gustaitis, V. Bagotaitis, 
L. Kaleina, F. Kaleina, I. Gvuožis, A. 
Gediminas, P. Stankevičia — po 25c; 
J. Juraška, A. Matukaitls, J. Savic
kas — po 20c; M. Pauliukaitienė, B. 
Bagotaitis, Teresevičia, T. Belskus, J. 
Šlivinskas, M. Rumsevičius — po 15c.; 
P. Narvulis, 'Fr. Rimkus, H. Massokas, 
A. Krajauskas, J. Gvazdinskas ir K. 
Kučinskas po 50c; P. Gedvilą 40c; K. 
Selskis, M. Bendorius, A. Kučinskas.
A. Stonis, J. Mikelionis, L. Rimkus, 
E. Brozaitis, J. Bielevičius, T. Gvaz
dikas, A. Viembiskis, A. Gustaitis, P. 
Plioplis, J. Survila, K. Blauzdis, M. 
Merevičius, E. Survilienė po 25 c.; J. 
Grudis, P. Jespelskis — po 20c; K. 
Zegonis, I. Lukošius po 15c; M. Sta
dalius, L. Stasiulevičius po 10c.; J. 
Bubelis, D. Balsevičia, J. Tamošaitis, 
St. Juškis, C, Nykel, Bardaus- 
kas, W. Emerling, J. žemaitis,
B. Miliauskas, J. šivokas, B. Dočkus, 
A. Sudžius, P. Toleika, A. Levickis, J. 
Levickis, Stanišauskas, J. Skinkis, 
Pauža, V. Juška, J. Bieliūnas, K. Šim
kus, V. Survilla, P. Krantauskas, J. 
Dvingeris, J. Soroka, P. Ivanauskas,

CANTRALL, ILL
Aukavo šios ypatos: K. Gvazdikas. 

J. Kuzmickas, J.
Mockus, K. Paleikis
50 c.; S. Paulaskis, 
liūtis, T. Molertis, 

į Pupkis, J. Pikilingis 
I kis po 25c.; viso $5.00.

J. Kuzmickas.
Pinigus gavo ”Kel.” red. ir perdavė 

streikieriams. Red.

*7 
Salasevičius, K. 
ir J. Grigas po 
S. Jegela, K. Pa- 
J. Piatkus, F. 
ir M. Dobravols-

CHICAGO ILL.
81 kuopa L. S. S. surinko da $1.85 

streikieriams. Aukavo J. Porey $1.00; 
M. Brandt 50c.; A. Bukauskas 25c.; 
K. Rugis 10c.; M. Lungevičius.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

NAUGATUCK, CONN.
D. L. K. Vytauto draugystė pasky

rė $15.00 Lawrence’o streikieriams ir 
prisiuntė j ”Kel.” red., kad pagarsint 
ir pasiųst į Lawrence, ką ”Kel.” red. 
ir padarė. Pinigai išsiųsti 23 kovo.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviškas Kliubas, kuris turi 

vo vietą po No. 1116 So. 2-nd st., pa
aukavo sreikieriams $10.00 ir pri
siuntė juos J. Gurevičius. Pinigai pri
imti ir perduoti streikierių komite
tui. Red.

sa

Z CHICAGO, ILL.
Draugystė Palaimintos Lietuvos iš 

Chicago, UI., prisiuntė 32 dol. Law- 
rence’o streikieriams per ”Kel.”

Pinigai jau perduoti. Red
red.

CHICAGO, ILL.
Draugystė L. T. Tėvynės Mylėtojų 

No. 1 yra viena iš progresyviškiausių 
organizacijų Chicagoje ir gatava yra 
visada paremt savo kovojančius bro
lius. Draugystės nariai gausiai dėjo 
aukas ,pasitikėdami, kad Lawrence’o 
streikieriai laimės kovą. Jie neatsi
sako ir ateitij paremt darbininkų ko
vą. Savo susirinkime D. L. T. T. M. 
No. 1 surinko nuo narių ir aukavo iš 
iždo.

Vardai ir pravardės aukavusiųjų 
narių: J. Visgirdas, E. Poška, J. Ur
ba, F. Stupelis, A. Žolys, V. Beržins- 
kis ir W. Ragauckas po $1.00; St. 
Stutpinas, A. Barčius, J. Starolis, S. 
Barovičia, F. Servenskis, M. Dobros- 
kis, M. Misevičia, J. Stapelis, L. Gele
žinis, A. Domanauskis, S. Beinons, J. 
Srembetis, S. Poskevičia, T. Dobros-

kis,' J. Gaizauskis — pa 50 e.; K. Čia- 
pas, F. Nusius ir L. Turskis po 25c.; 
smulkių $1.45; viso $16.70; iš draugy
stės kasos paaukauta $10.00; viso 
$26.70.

čekis gautas ant $26.95 per K. K. 
Strzyneckį ir tuojaus pasiųsta strei
kieriams. Red.

JERSEY, CITY, N. J.
D-tė D. L. K. Algirdo paskyrė $25 

Lawrence’o streikieriams ir prisiuntė 
j ”Kel.”. Pinigai jau perduoti į Law- 
rence’ą streikierių komitetui. Red.

EDWARDSVILLE, PA.
D-stė D. L. K. Gedami no 11 kovo lai

ke savo susirinkimo suaukavo $6.40, 
kuriuos prisiunčia "Keleivio” red. ir 
meldžia perduot streikierių komitetui.

Kazys Žukas.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

WESTVILLE, ILL
Aukos kurios tapo surinktos per 26 

kuopą L. S. S., Westville, III., pa
rengtose prakalbose 10 d. kovo. Au
kautojų vardai: A. Juzaitis ir J. Kve- 
kšas po $1.00; T. Kazminskas, J. Bal
čiūnas, P. Neikus, T. Milevskis, S. 
Strainis, J. Stegvilavičia, F. Jatčio- 
nis, S. Valitskis, J. Zabrius, V. Skin- 
^herius, T. Bedlauskis, Ig. Gerkautas, 
A. Kuprosevičia, F. Kergis, A. Pirnit- 
skas, J. Urba, A. Kazlauskis, T. Mus- 
teika, T. Razutis, K. Lukauskis — vi
si po 50c.; T. Sabetskis, J. Einik, A. 
Strubus, J. Grenčius, J. Jatčionis, J. 
Mitcheil, J. Vaistienė, A. Raulis, J. 
Zelenis, J. Ambrius, J. Ambrazas, J. 
Litviskis, J. Rotkis, K. Mauricas, K. 
Balčiūnas, T. Strainis, A. Buslavi- 
čius, P. Krabauskis, T. Erlikas, J. 
Gurskis, J. Užgavėnis, K. šlikaitė, J. 
Pakačimaitė, F. Bendorius, T. Kaz- 
lauckis, M. Zukevičius, A. Vaitkus, 
A .Norkus, P. Brazas, A. Zavetskis, 
Ig. Milevskis, J. Kundrotas, T. Steg- 
vilevičia, A. Pūkis, V. Daukšius, S. 
Kastantinavičius, V. Mažrimas, J. 
Potskevičia, A. Zanevskis, J. Naujo
kas, J. Jatčionis, P. Tentorius, V. Jat- 
čius ir P. Guntorius po 25c.; viso 
$30.35; kurie aukavo mažiau 25 c. tų 
vardų neprisiunčiu.

Jonas Kvekšis.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

(Tąsa ant 7-to puslapio).

Paj ieškojimai
f
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PRANEŠIMAS
Aš Vincas Banuškevyčius šiuomi 

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

VINCAS BANUŠKEVIČIUS.
Monroe St., Taunton, Mass.

ne- 
(A-

8

Pajieškau tėvo Petro Gudaucko ir 
tetos Mortos Tiškevičienės, Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Vaiverių gm., 
Muručių kaimo. Jau kokia 12 metų 
kaip Amerikoų. Pirmiau gyveno 

Shenandoah, Pa., o dabar nežinau 
kur. Jie pats malonės atsišaukt arba 
kas apie juos žino meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Ona Ivanauskienė,
92 Clifton st., Wallingford, Conn.

Pajieškau Antano Trijonio ir Aleko 
Mieliausko ir Aleko Altaravičio; me
tai atgal jie visi trįs gyveno Green- 
ridge, III. Prašau atšošaukti ant šio 
adreso: [15]

Kazimieras Trijonis, 
1827% E.Capital avė., Springfield, III

i
Pajieškau Petro Krakaucko, kuris 

pirmiau gyveno Kearney, N. J., o da
bar nežinau kur. 
reikalas; 
adreso:

Yra labai svarbus 
meldžiu atsisaukt ant šio

335 John
Petras Kaminckas,
st., East Newark, N. J

Pajieškau brolių Andriaus ir Cip- 
raus Glaveckų. Andrius jau 12 metų 
kaip Amerikoj ir pirma gyveno Pro- 

I vidence, R. I., paskui išvažiavo kur 
už Chicagos. Ciprus jau 8 metai kaip 
Amerikoj ir pirma gyveno New Yor
ke, o dabar nežinau kur: Meldžiu atsi
šaukt šuo adresu:

J. Glavezky,
46 Roger Wm. avė., Phillipsdale, R. I.

las,

‘KAINAS’
Byron’o misterija keturiy akty 5-iy paveiksiu veika- 
iš D-ro V. Kudirkos rašty bus perstatomas

BROOKLYN’E ANT SCENOS
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McHADEN HALL

ant Beny st., tarp South 2 ir 3-čios, Brooklyn, N. Y.
Prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Jau antri metai kaip tą veikalą mokinasi, todėl bus 

atlošta gerai
L. S. S. 19 kp KOMITETAS

Juozo Stačioko. Visi Kampinės kai
mo, Skreudžių parap., Suvalkų gub. 
Pusbrolio Juozapo Juozuno, pirmiau 
gyveno Škotijoj. Malonėlįįte atsi
šaukt šiuo antrašu [15]

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

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

Simon Mikulskas,
Box 368 • N. Brookfield,

darbą bus apmokėta. Neturi būt jau
nesnė 20 metų ir nesenesnė 30 ir kad 
mokėtų gerai valgius pagaminti. 
Kalbanti kad butų nors tris ar ketu
rias kalbas ir prie to, nors biskį ang
liškai. Norinčios užsiimti gera tar- 
nysta, malonėkite kuogreičiausiai, iki 
5 balandžio atsišaukti. Per laiškus 
gausite platesnes žinias. [15]

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

Mass.

I

Ambro-

Valkabalių gmino, 
Jeigu kas žinotų

Pajieškau savo pusbrolio 
zejaus Snabaičio, Suvalkų gub., Vil
kaviškio nr.vi^to, 
Gvasiškių kaimo.
apie minėtą ypatą, meldžiu duot man 
žinią ant šio adreso: [14]

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

Pajieškau savo draugo A. Totorai
čio, kuris pirma gyveno Grand Ra- 
pids, Mich. Meldžiu atsišaukt kuo- 
grečiausiai. turiu svarbų reikalą.

M. Vikaravičia,
373 Quarry st., • Grand Rapids, Mich. ’

Pajieškau Magdelenos Andriušiutės 
Šunėkų parap., Tursučių kaimo, ir 
Kastulės Kailiutės iš Bartninkų pa
rap., Navykų kaimo, abidvi Suvalkų 
gub. Girdėjau, kad abidvi pribuvo 
Amerikon, todėl jos pačios arba ži- 

Į nanti apie jas malonėkit pranešt šiuo 
i adresu:

Jonas Budrevičius,
1302 Indiana avė., Sheboygan, Wis.

___________
Pajieškau brolio Antano Brazdžio

nio, gyveno Cleveland, Ohio, o 2 me
tai kaip išvažiavo iš ten, ir Juozapo 

;Jeskausko.
K. Brazdžionis,

3243 Superior avė., Claąetemd, Ohio.

(

I

Aš esu 25 metų | 
sąvastį vertės dviejų tuks- t 
Merginos atsišaukit šiuo ad-1

A. Zanovikas,
, Christopher, III. j

Pajieškau merginos apsivedimui 
tarp 18 ir 25 metų, kad pinigais ga- 
dėtų uždėt biznį, 
ir turiu 
tančių. 
resu:

Pajieškau savo vyro Stanislovo 
Jaudegio, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Antanovo gmino, kaimo Purvi- 
niškių; pragyvenęs Baltimorėj apie 
15 metų. Jis prapuolė ten 18 d. Oc- 
tober, 1912; apie 44 metų, augštas 
vyras, pailgo veido, plaukai viduti
niai, nė geltoni, nė juodi. Jeigu kas 
apie ji žinot, malonėkit duot žinią, už 
ką bus atlyginta.

Marijona Jaudegienė,
333 Howard st., Baltimore, Md.

Karmužiu- 
Philadel- 

kad išva- 
atsišaukt,

Pajieškau Magdelenos 
tės, pirmiau gyveno New 
phia, Pa., dabar girdėjau, 
žiavo į Cleveland. Meldžiu 
nes turiu svarbų reikalą.

Kaspar Uzdras,
445 Stadium st., 20 Wd., Pittsburg,Pa.

I

i

I

Pajieškau draugų Petro Vidugi
rio, Jutkanių sod. ir Povilo Kalkio 
Lukminiškių sod.; abu Kauno gub., 
Ukmergės pavieto, Virbališkių 
čiaus; jie pats ar kas juos žinot, 
lonėkit pranešt šiuo adresu: 

Rafal Baravskis, 
72 Band st., Elizabethport,

vals-
ma-

N. J.

Pajieškau brolio Igno Stačioko, ir 
seserų Agotos Morkūnienės ir Kos- 
tancijos Stačiokaitės. Girdėjau gy
vena Montreal, Canada; pusbrolio

Pajieškau savo sunaus Juozo Band
žos, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Padovenio gm., Putriškių kaimo, ke
li metai atgal gyveno 71 Congress st., 
Rumford, Me. Meldžiu atsisaukt šiuo 
adresu:

K. Bandža,
36d. Monkswood,

Newtongrange, Scotland.

Męs šeši broliai sutarėm komiškai 
gyventi ir pajieškom merginos, kuri 
valdys gaspadinystės raktus. Už

Pajieškau Kriaučiaus.
Pajieškau gerą kriaučių prie siuvi

mo vyriškų ir moteriškų drabužių. 
Suprantančiam visą darbą — dar
bas ant visados ir geras užmokestis. 
Kreipkitės ant šio adreso:

J. AUSIENAS,
221 N. 10-th. st.,. Philadelphia, Pa.

Juokingas Vakaras!
Dramatiškas Ratelis prie L.S.S. 

kuopų Chicagoje rengia puikų vaka
rą Nedėlioj, .31 kovo, 1912, Hull Hou- 
se svetainėj, kampas Polk ir Halsted 
gatvių. Pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. įžanga: 50, 35 ir 25 centai.. Bus 
statoma ant scenos Petro Butėno šių 
dienų komedija "NEIŠDEGĖ” ir K. 
Jasiukaičio "SVEČIAI Iš LIETU
VOS.” Abudu veikalai yra labai 
juokingi ir pilni gyvumo. Todėl mel
džiam atsilankyti, nes dabar da yra 
proga pamatyti, kaip inteligentai pri
ėmė ”svečius-nebuvėlius,” ir smagiai 
pasijuoti.

Kviečia KOMITETAS.

BUK MANDAGUS!
nusipirk

----- E1IKETA------
Taisyklės, kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten rasi 
su virš 300 pamokinimų gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose atvejuo
se. Kaina tik 25 c. [8]

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

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

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

Gera proga lietuviams!
Parsiduoda angentura ir krau

tuvė: Tabaka, Cigarų, Knygų,
Popierų, Grosernė ir šiaip visokių 
mažmožių. Biznis išdirbtas tarpe 
lietuvių. Butų geistina, kad tektų 
lietuviui. Priežastis pardavimo, kad 
savininkas užsiima didesniu bizniu. 
Kreipkitės šiuo adresu:

J. J. KALAKAUSKAS,
121 Green st_ Worcester, Mass.

Parsiduoda Krautuvė.
Visokių tavorų labai parankioj vie

toj, arti karų sustojimo. Aplinkui 
apgyventa daugiausiai lietuviais ir 
lenkais. Puikus biznis. Ir taipgi 
parsiduoda stubos rakandai: stalas, 
lova, veidrodis, siuvama mašina. 
Priežastis pardavimo: savininkas iš
važiuoja j Lietuvą dėl sveikatos.

Pasiskubinkite draugai, kurie nori 
puikaus biznio, kreipkitės šiuo ad
resu:

AGENTAS K. KULIS,
3255 So. Halsted st., Chicago. III.

Reikalingi agentai.
Mums reikalingi lietuviški agen

tai auksiniams musų daiktams 
(jeweiry) pardavinėt. Reikia, kad 
gyventų Bostone Atsišaukit į [13] 
THE BROMFIELD JEWELRY CO, 
5 Bromfield st_ Room 51,

BOSTON, MASS.
Parsiduoda.

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

WM. KIŠKIS, . [14]
3 Wall stM Boston. Mass-
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Dviprasmis atsakymas.
— Vyrai, ar girdėjot, kaip 

Frenkis pavadino mane bu
liuku?

— Tiesa, tiesa, to 
neužginčys.

niekas

būti Texas valstijoj ir kal
bėti į lentų piovinyčios dar
bininkus, kurie dirba vien 
vasarą. Po prakalbų, nuė
jau pasikalbėti pas direkto
rių. Įėjęs išgirdau jo šiuos 
žodžius, ištartus į pioviny- 
čių užveizdą:

"Žiūrėk, kad per žiemą 
juos gerai maitytum ir šiaip 
gerai užlaikytum, kad atė
jus pavasariui ir pradėjus 
dirbti, butų stipresni."

"Bus išpildyta," atsakė 
užveizdą.

"Tamista, esi sąžiniškiau- 
sis direktorius, kurį aš tu
riu garbę pažinti, nes nete
ko sueiti nė vieno, kuris 
taip rūpintųsi apie savo 
darbininkus."

"Darbininkus?
jie rūpinasi apie save, 
kalbėjau apie mulus..."

Tegul 
aš

I

Tarp draugų.

- Na, ir pasakyk,
Jonai, 

užeik j 
ir nu-

Vis tiek.

Pati: — Klausyk, 
grįždamas iš darbo 
drabužių krautuvę 
pirk man jakutę.

Vyras: — Gerai, nupirk
siu.

Tą vakarą einant iš dar
bo, Jonas užėjo į moterų 
drabužių krautuvę. Priėjus 
pardavėja užklausė:

— Kuom galiu tamistai 
patarnauti?

—Duokit, jei loska, 
terišką jakę.

— Kokios spalvos?
— Bile kokios.
— Kokios kainos? —ji vėl 

paklausė.
— Bile kokios, — Jonas 

vėl atsakė.
— O kokio didumo? — 

paklausė ji nekantriai.
—O, bile kokio.
—Klausvk, tamista! — 

piktai tarė pardavėja. —Ar 
tamista manai, kad visos 
jakės yra vienos spalvos, 
vienos kainos ir vieno didu
mo?!

— Visai ne, — atsakė jis 
rimtai, — bet ši jake yra 
mano pačiai, ir nežiūrint, 
kokią aš nupirksiu, vistiek 
reikės man ją atnešt atgal...

mo-!

Neišalkęs.

Du valkatos, airis ir vo
kietis, kurie iš eilės, vienas 
vieną dieną, kitas kitą ei
davo jieškot maisto. šį 
kartą pripuolė airiui eiti. 
Jam nusisekė, nes ant rvto-7 V

jaus pripuolė pėtnyčia, tai 
dievota airė atidavė jam 
pusę kumpio, likusio nuo 
vakarienės ir da pridėjo 
duonos. Džiaugėsi valka
tos. Vienok, nors labai iš
alkę buvo, jiedu nutarė gul
ti be vakarienės, o rytojui 
palikt, nes rengėsi anksti 
pradėt kelionę į kitų miestą, 
o nevalgiusiam silpna eit 
kelias mylias. Nuėjo 
gulti. Vidurnaktij atbudęs 
airis tarė:

"Klausyk, vokietuk, aš 
sapnavau neišpasakytai ge
rą ir gardų sapną. Aš sap
navau, kad aš buvau dan
guj ir angelai užkvietė ma
ne prie dangiškos vakarie
nės. O, kaip skanu, rodos 
aš dabar niekuomet neno
rėsiu valgyt.”

Ant rytojaus, airis išbu
do, da vis jausdamas lieka
nas dangiškos vakarienės 
skonį burnoje, vienok, ne
mažai jis nusistebėjo pa
matęs, kad vokietis baigia 
paskutinį kąsnį kumpio ir 
duonos.

"Ką tai reiškia?!" suri
ko jis. "Kaip drįsti, besoti, 
vienas suėsti mano išprašy
tus pusryčius?!"

Š.
ką jie išmetė iš tautiško be- i 
no. Juk aš pust galiu gerai.

G.: — Gali tai gali, ale 
kad tas pūtimas, kai kada 
išeina per kitą galą, nevisai 
etiškai skamba.

uz

Klerikalų hymnas.

Męs Lietuvos klerikalai, 
Tra ta ta, tra ta ta! 
Drąsiai keikiam radika- 
Tra ta ta, tra ta ta, [lūs 
Kad užtrauksim męs su

stoję, 
Visi juokias išsižioję 
Tra ta ta, tra ta, ta, 
Iš musų keiksmų!

Tegul minia šlamščio ūžia, 
Tra ta ta ir tt.

O męs trauksim į kovužę,
Tra ta ta ir tt. [šią,

Sustiprinkim šendien dva- 
0 ryt liesim tulžį drąsiai,

Tra ta ta ir tt. 
Duosim uodegon!

Laikraštėli tu raibasis, 
Tra ta ta r tt.

Kovoj bičiuli stiprasis,
Tra ta ta ir tt.

Kada Druskius juos kapoja, 
Tu tik nedrebėk kovoje,

Tra ta ta ir tt. 
Drąsiai tulžį liek!

Žinom žemę "pirmeivijos", 
Tra ta ta ir tt.

Ten mergelės kaip lelijos,
Tra ta ta ir t. t. [sim, 

Męs "pirmeivius" iškolio- 
Jų mergeles išbučiuosim,

Tra ta ta ir tt. 
Neištruks-gi nieks!

("R. N.") — Kaušas.!
Trįs priežastįs.

— Išgerk tamista šnapso.
— Ne, negaliu, negaliu... 

visai negeriu.
— Kodėl?
— O, tam yra trįs prie

žastįs: pirma, daktaras už
draudė man gert; antra, 
ką tik išgėriau 7 stiklus; o 
trečia... įpvlk, tai išgersiu.

Kaip aš tarnavau pas vys- Reikalingas Barzdaskutis.
kūpą, tai kaip tik kas atei- ir pliukų kirPik»8 — darbu 
davo, man visuomet reiks- "*1. * v , • . . i likimą darbo. Meldžiu atsišaukt antdavo švilpti virtuvėj kuo- šio adreso:

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

Waterbury, Conn.

garsiausiai.
Ponia: —
Uršulė: - 

supranti? Ugi kad žmonės 
mislytų, jog virėju yra vy
ras.

O kam tai?
• Tai, ponia, ne- Į

Oi, tie vaikai.

Motina: — Jonuk, o kodėl 
tu man nesakei, kad vakar 
mokykloj gavai lupt?

Jonukas: — Ba tėtušis
sako, kad boboms nereikia į 
viskas žinoti.

Neišrištas klausimas.

— Visgi tarp mudviejų 
pasiliko neišrištas skirtumo 
klausimas — sakė vienas 

!rinmtas publicistas. — Jis 
mane pavadino kvailiu, o aš 
jam atsakiau, kad jis kvai
las.

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., NewHaven,Conn.

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Motinos džiaugsmas.

Viena tautietė, utrinti 
dailią 18 metų dukterį, ant 
baliaus manęs užklausė:

— Na, kaip tamistai pa
rinka mano Cecilijos plau
kai?

— Labai, dailus, — sa
kau, — taip ir žvilga. 0 ko
kie švelnus!...

— Tai tamista visų da ne
matei...

Aš pastačiau akis, o tau
tietė tęsė toliau:

— Jei tamista malonėsit; 
kada atsilankyti į namus, 
tai pamatysit ir kitus.

— Oho — pamislijau sau.
— Taip, taip — kalbėjo 

tautietė, —užeikite, tamista. 
Šituos plaukus tai vaikinas 
jai nupirko, bet namie yra sti „Keleivi” sulaikyti, 
da ką aš nupirkau.Jabai 
tinka prie veido...

— Gal būt... bet atleiskite, 
aš neturiu laiko... Sudiev, 
tamistai.

Parduodu

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

SKAITYTOJU ATIDAI, i
Visų gerbiamųjų "Kelei

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

MERIDEN, CONN.

Čia tūli žmones pradėjo 
sapnuot, buk K. Liutkus pats 
už save balsavo, kad patekti 
kondidatu į SLA. preziden
tus, nes jis gavo vieną čielą 
balsą. Iš tos prežasties jis 
ketina apskelbti da ką-nors 
apie agitaciją ir tikisi gaut 
da kitą tokį balsą.

J. Keršis.

Teisingas daktaras.

—Ką gi tamistai skauda?
— Turiu širdies ligą, da

ktare; ot čia va, taip skau
da, taip skauda...

— Tai atleiskite, aš jau 
negaliu tamistai pagelbėt— 
persenas esu.

Be priežasties.

Teisėjas: — Už ką davei 
Antanui Šnapsaičiui per 
ausį? Ar buvo priežastis?

Kaimietis: — Ne, ponuli, 
jokios priežasties pas mus 
nebuvo. Išėjo sprečka, jis 
man užvažia'vo, aš jam...ot, 
taip sau susiediškai.

Nesuprato gerosios pusės.

Ponia: — Uršul, jei nesi
liausi švilpavus, atstatysiu 
nuo vietos. Kas tai matė, 

Vokietis nusišypsojo pa- kad mergina švilpautų kaip 
žiūrėjęs ir tarė:

"Juk tu šiąnakt pavalgiai 
danguje ir pats sakei, kad 
niekad daugiau nenorėsi."

Darbininkai ir mulai.

Vieną kartą man teko

Redakcijos atsakymai.
Vargšui myl. teisybę. — Atleiskite, 

kad nededame, nes p. Norkus neturi 
jokios vertės visuomeniškame veika- 
me, o ”V. L.” tai tikra jų rieglauda ir 
tegul jie ten sau spiečiasi. Gaila vie
tos tų žmogiukų juodų darbų apkal
bėjimui.

Dievo vaikui. — Kadangi vietos 
i mažai, tad vargonininko vaidus su ku- 
i nigu neužsimoka garsint, nes tai 
menkos vertės žinia.

Svieto vaikštikui. — Visada reikia 
padėt po korespondencija pilną savo 
adresą ir tikrąją pavardę. Tamista 
to nepadarei, todėl turėjom numest. 
Tuo labiau bijojome talpint, kad įžei- 
džiate ypatas. Kitą sykį su pseudo
nimu ir pavardę parašykite redakcijos 

I žiniai.
A. N. R. — Labai neaiškiai rašote, 

nors ranką turite išlavintą. Žinia a- 
peina tik draugystės nariui. Netilps.

J. Kazakevičiui. — Polemikos nede
dame, nes 7-ta SLA. kuopa nebuvo 
įvardinta, o Jus ją ginate. Nė Jus, 
nė kas kitas negali darodyt, kad iš 
SLA. narių neatsiras tokių, kurie kun. 
Kaupo neremtų.

Administracijos 
atsakymai.

A. Labikui. — Tamistos užmokėta 
iki No. 43 šių metų. Tą tamista ra
site ir ant savo adresines popierelės, 
tenai gale pavardės padėta skaitlinė 
43—2, tas reiškia, jog už laikraštį už
mokėta iki 43 num. 1912 metų.

A. Boguslavskui. — Dovanas siun
čiam tik items, kurie prisiunčia prie 
"Keleivio” prenumeratos 50 c., t. y. 
iš viso $2.00.

A. Borisui. — Pinigus už laikraštį 
priėmėm. —Ačiū. Knygutės ”Gob- 
turinė Naktis” neturime ir nežinome,

vyras.
Uršulė: — Tai tamista 

nesupranti gerosios pusės 
tame.

Ponia: — Jokio gerumo
! tame nėra. ______ ___ _____

Uršulė: — Kaip tai ne. (kur galėtumėt tokią gauti.

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

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

"Kel." Administracija.

: Telephone So. Boston. 845 M.

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

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

N’edėlioms iki 3 vai. po pietųF

TeL Canal 2118.

DAKTARAS A. YUŠKA

LIETUVYS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

CHICAGO, ILL.

■

i r

dohn E. flolan
naujausios mados

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

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

piJeigu 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 i 4% sąvaičių.

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

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

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

NAMINE MOKYKLA.

Gramatika angliškos kalbos mo
kintis be mokytojo (apdaryta) S1.00

Vaiką draugas arba kaip mokinti* 
skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c

Naujas Budas mokintis rašyti b* 
mokytojo........................................ 10c

Aritmetika mokinimuisi rokundų 
su paveikslais (apdaryta)......... 35c

Pinigus siųskit per Money 
šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS,
BOX 62, NEW YORK CITY

TEISINGIAUSIA IR GERIA US]A

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

Savininkas
Edvardas Daly 

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

MOTERYS IR MERGINOS
Nepirkit gatavą skrybėlių nė dre- 

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

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

i

==========
NAUJA DARBININKIŠKA KN

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

Knygelėj aiškinama m&terijalist iš 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 10C.
L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. (

Ią 
Gaunamos tik pas vertėj}. Gali

ma prisiusi ir įtampoms.
A. J. KARALIUS,

1607 N. Ashland are, Chicago, III.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą

WOMENS MEDICAL CALLEG
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darba
* . * palago. teipgi suteikia visokias 

das motery ligose parūpina gydu >les
Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, Mam.

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

PROF. JULIUS SILSKO, 
2124 S. Halsted stM Chicago, IIL

Bell Telephone, Dickinson 3757

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
įrengs ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tame pačiame 
name įrengs savo locną ap- 
tieką, kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai
PASARGA: Mano ligon- 
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagel 
bai prie operaciją ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus šteitus ir į visas šalis.

* Gydau .Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy- 
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe- 
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos ________
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hvfreųuency) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektremis. Darydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išg dyti vaistais ir kitais prietaisais.
*3 Turiu įsitaisęs savo locrsis elktra gydymo mašinas.

Visisreganti kreipkitės prie d iztaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 
busite užganėdinti nes jis gydo jasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kes operacijas savo locnam livsr.outvje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI. — ys? iškai par telefoną i r ° par ‘laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikc^^, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šaiise svieto.

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

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

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

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

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

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:
28 W.
So. Boston JBass.“KELEIVIO” AGENTŪRA

r.
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Lietuviška Banka

s.

p.

J.

v.

I

t

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

PROTOKOLAS.
Lietuvių Imigracijos Drau
gijos III konferencijos, atsi

buvusios 25 vasario, 1912, 
po No. 372 Bedford avė., 

Brooklyn, N. Y.

KELEIVIS 7

AMERIKOS LIETUVIU

KALENDORIUS

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

Pasilieku gero velijančiu 

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass

■

i

Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam i Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
r ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele

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

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

MARKETSQUARE
SALĖM, MASS.

213 DERBY STREET.

retoriui, kuris viską perduos sekan
čiai konferencijai.

Draugystės ir kuopos, kurios prisi
dės prie Liet. Immigracijos Draugi
jos, malonės pasakyt, su kokiu narių 
skaitlium ir su kokia mokestim.

Malonu butų, kad organizacijos ne
atsisakytų nuo šito svarbaus darbo, 
čia pažvalgų ir partijų nėra ko pai
syt, kadangi draugija rupi si s visais 
lietuvių ateiviais, kokių pažvalgų jie 
nebūtų

P. Montvila.
Visokiuose reikaluose susineškite 

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

Konferenciją atidarė draugijos pir
mininkas S. Jankauskas ir liko išrink
tas jos pirmsėdžiu.

Delegatai dalyvavo nuo šių organi
zacijų: nuo D. L. K. Algirdo d-stės iš 
Jersey City, N. J., M. Budrevičius ir 
J. Kazakevičius; nuo Lietuvių Prašy
tojų Unijos 58-to skyriaus iš Brook
lyno, N. Y., P. Montvila; nuo S. Dau
kanto d-tės ir 83 s. L. A. kuopos iš 
Brooklyno, N. Y., K. Kinsa ir J. A. 
Kavaliauskas; nuo 19 L. S. S. kuopos 
iš Brooklyno, N. Y^ J. Šaltis ir J. Jan
kūnas; nuo šv. Mikolo Arkaniuolo 
d-stės iš Masphet, N. Y., V. Vikertas 
ir J. Bernotas, nuo šv. Jono krikšty
tojo d-stės iš Yonkers, N. Y., A. Vil
ko nis ir V. Boležinskas,; nuo Lietuvių 
Politiško Kliubo iš New Yorko S. Jan
kauskas, K. Intas, J. Jukelis ir J. An-
cerevičia; nuo S. L. Laisvamanių F. j 
Ferrero kuopos iš Brooklyno K. Jan- | 
kevičius; nuo Lietuvių Jaunuomenės 
Draugiško Kliubo iš So. Brooklyno V. 
Januška ir K. Baniulis; nuo Lietuvių 
Ukėsų Kliubo iš Brooklyno J. Saba- 
nauskas ir Daukšis; nuo šv. Vincen
to draugystės iš Yonkers, N. Y., A. 
Butautas ir K. Žilonis; nuo šv. Kazi
miero d-tės iš Brooklyno K. Vilkas, M. 
Marauskas, J. Cidronis ir V. Bartkus; 
nuo šv. Jurgio d-tės iš Brooklyno T. 
Vaitukaitis ir J. Okas; viso delegatų 
su mandatais dalyvavo 28.

Po peržiūrėjimo mandatų centro 
komisija išdavė raportus.

Pirmininko S. Jankausko raportas 
skambėjo maž-daug taip: pakvietimo 
laiškeliai liko išsiuntinėti maž-daug 
į visas organizacijas, kurių tiktai ad
resai turėta; konstitucijos projektas 
yra sutaisytas; padaryta sutartis su 
slavų immigracijos namo perdėtiniais 
ant tokių išlygų, kad lietuviai turi 
duot tinkamą žmogų, kuris reprezen
tuos lietuvius ant Ellis Island ir ims 
juos į slavų namą sykiu su slavais, 
bet lietuviai turi mokėt savo atstovui 
algą ir jį kontroliuot. Prie Immigra- 
cijos draugijos jau prisidėjo organi
zacijos su 3.400 narių ir tik reikalin
gas yra išimt čarteris draugijai.

Raportas priimtas.
Susirašinėjimų sekretorius jokio 

raporto išduot neturėjo Ir jo rezigna
cija priimta.

Susirašinėjimų sekretorium išrink
tas P. Montvila.

Senasis sekretorius neturėjo per
eitos konferencijos protokolo, todėl 
perkratinėta jos nutarimai pagal už
rašų knygutę.

Finansų sekretoriaus J. Jukelio ir 
iždininko V. Daunoras raportai pri
imti ir smulkios atskaitos tilps orga
ne "Keleivij.”

Į konferenciją atsilankė slavų na
mo perdėtinis ir plačiai aiškino, 
kaip greitai yra grąžinami atgal at
eiviai, jeigu nėra kam apie juos pasi
rūpint.

Nutarimai:
1. Kadangi didžiuma organizacijų 

išreiškė nuomonę, jog kiekvienas jų 
narys turės mokėt po 20c. metinės 
duoklės į Lietuvių Immigracijos 
Draugiją, tad ir nutarta, jog tokia 
mokestis bus gera.

2. Bus padarytos tam tikros kor
tos ant 5 metų laiko ir organizacijos 
narys, užsimokėjęs į Lietuvių Immi- 
gracijos Draugiją, gaus pažimėjimą 
apie tai ant kortos nuo finansų sekre
toriaus. Jei vienas žmogus priklauso 
į kelias organizacijas, jis tik vienoj 
turi užsimokėt 20 c. į L I. D. ir pa
rodyt kitoms organizacijoms paliudi
jimo kortą, kad antru kartu nereiktų 
mokėt.

3. Kortas turi padaryt centro ko
misija.

4. Įnešta, kad Lietuvių Immigraci- 
jos Draugija turi išsirinkti naują or
ganą, nes senasis — "Vien. Liet.” yra 
permažai išsiplatinęs tarp žmonių. 
Nominuoti 3 laikraščiai: "Keleivis,” 
”Vien. Liet.” ir "Tėvynė.” Balsavi
muose gavo "Keleivis” 12 balsų, ”V. 
Liet.” 8, "Tėvynė” 6. Tokiu budu 
"Keleivis” liko draugijos organu.

5. Pripažinta, kad draugijos pirmi
ninkui turi būt užprenumeruotas or
ganas už jo triūsą.

6. Susinėsimai su organu pavesta 
centro komisijai.

7. Centro komisijos vardai turi būt 
talpinami organe.

8. Centro komisija turi pasiteiraut 
greitai apie čarterio išėmimą Lietu
vių Immigracijos Draugijai.

9. Sušaukti sekančią konferenciją 
28 balandžio, 1912, 2 vai. po pietų.

S. Jankauskas, pirm., 
P. Montvila, prot. sekr. 
J. Jukelis, fin. sekr. 
V. Daunora, iždin.

P. S. Jei organizacijos turėtų 
nors patėmyt arba pridėt ar atmest, 
teiksis pranešt susirašinėjimų sek-

•9
ką

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

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

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

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

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

20c; A. Paplauckas, M. Jerusevičia, E. 
Pakrupis, T. Treigis, K. Aidukas, J. 

Į Anthony, W. Staraski ir F. Fridricki 
po 15c; J. Juškelis, K. Rimkus, S. 
Jenkliunas, S. Pankevičius, J. Ar- 

! niauckas, J. Grigas, J. Lukcin, T. 
Buraka, V. Raudonaitis, J. Kliunbas, 
K. Maknis, J. Belrusaitis, P. Gilis, M. 

į Gulak, J. Visockis, V. Raulinavičia, O.
Raulinavičia, J. Šliužas, M. Ranknie, 
V. Kuzma, W. Buzuszka, F. Grigas, 
A. Burakienė, J. Bendaš, F. Macek, J. 
Setko, A. Admacki, J. Tamko,'P. 
kelis, E. Mazurika, J. Albaitis, 
Cegarcki, O. Switavič, W. Pirs, 
Bilnaris, J. Albaitis, F. Kacerko, 
Pall, A. Raulinaičius, J. Gvigžda, 
Swembo, P. Wallaszik, P. Vaulis,
Vasukonis — po 10c; K. Vasilius, J. 
Žukauskas, J. Sadlauskas, J. Wagci, J. 
Kiburas, J. Biesalek, J. Rademski, M. 
Marik, J. Pendal, P. Jurinek, M. Tam- 
ka, F. Bachman, S. Tarnek, F. Pada- 
rik — po 5c., Smulkių pinigų pridėta 
25c; viso $41.75; persiuntimas 5c; lie
ka $41.70.

Kas. D. L. K. G. D-stės.
A. Gutauckas.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

A- 
M.
V.

W. 
J.

M.

PROTOKOLAS.
Pagalbinė Sąjunga Lietu

viams Imigrantams.
Philadelphia, Pa., 11 kovo 1912 m.
Susirinkimą atidarė kun. J. Kau- 

lakis. Protokolas perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas. Atstovės Z. 
Baranauskienės raportas priimtas: 
atkeliavo šios ypatos: Julė Muškaus- 
kaitė pas savo brolį 211 N Fair 
Hill st., Phila, Pa., Antonina Maku- 
sytė pas brolį 1311 So. 10-th st., She- 
boygan, Wis., Marijona Kiseliutė pas 
savo brolį 1313 So. Front st., Phila, 
Pa., Kazimieras—M t. Jusis pas švo- 
gerį, 220 N. Brandyvine st., Phila, Pa. 
Šios ypr.tos liko aprūpintos Sąjungos. 
Paaukavo dėl Sąjungos dr-stė šv. Ce
cilijos $2.00; Dr-stė šv. Antano $2.Q0 
ir Jurgis Belauskas $1.00; Juozapui 
Šatui nupirktos drapanos už $14.50, 
Antanui Arminui paskolinta $12.00 
dėl užmokėjimo už pragyvenimą; po 
darbo gavimo sugrąžįsiąs. Nutarta 
kreiptis į S. L. R. K. viršaičius kuo
pų maldaujant prisiuntimo visų drau
gijų antrašus sekretoriui. — Nutarta 
paduoti atskaitąl912 m. visom drau
gijom Phila, Pa., kiek yra paaukavu
sios Sąjungos sušelpimui. Nutarta 
Sąjungos naudai parengt balių po Ve
lykų; dėl surėdymo visoko išrinktas 
komitetas iš J. Belausko, S. Monkaus, 
J. Lukoševičio ir John J. Hodell. Nu
tarta idant su Vincu Strigu kores
pondenciją pertraukti dėl jo persikė
limo iš Philos į Pittstoną, Pa.,Cent
ras nusprendė, idant patįs visokius 
reikalus bei apgarsinimus atliktų. 
Atstovo alga $26.24; išlaidų $58.24; 
įplaukų $115.00.

Susirinkimas tuomi užsibaigė.
Prot. sekr. John J. Hodell. 

Meldžiame visokiais reikaais 
tis šiais antrašais: 
Prez. Kun. J. Kaulakis,

333 Wharton st., Phila, 
Vice-prez. Jurgis Belauskas, 

1939 Miflin st., 
Prot. sekr. Jonas Hodell

316 Earp st., 
Fin sekr. J. Lukoševičia,

- 433 Tree st.,
Iždin. Sab. Monkus,

939 So. 2-nd st., Phila, Pa.

BATAVIA, ILL.
Surinktos laike T. M. D. 90-tos kuo

pos prakalbų. Aukauta šių ypatų: A. 
Norkaitis, J. Birbilas — po $1.00; A. 
Kukuraitis, J. Mačis, J. Dovidenas, 
P. Gedgaudas, B. Sirius, J. Čiapas — 
po 50c; Iz. Stonis, A. Vilkunas, — po 
30c; M. Kriščiūnas, M. Skipetis, V. 
Eidrigevičia, A. Petraitis, K. Beržins- 
kas, J. Žukauskas, M. Bajoras, J. Mi- 
letinis, P. Valintas, J. Marozas, Y. 
Stanislovavičia, S. Kela, K. Mitavičia, 
J. Jovaišas, J. Satula, P. Višniauckas, 
J. Povilaitis — po 25c; J. Skipetis 20 
c;L. Giačius 15c.; A. Raila, J. Run- 
gauskas, Z. Kela, P. Gerkila, V. Kru- 
nis, M. Žukas — po 10c; S. Raila 5c; 
be paduotų pravardžių surinkta 25c; 
viso $11.10; persiuntimo lėšos 10; lie
ka $11.00.

butų paaukauta Lawrence’o streikie
riams, ką visi parėmė. Tapo išrinkta 
2 vyrai pereit per stubas — A. Gud
zinskas ir A. Vitkauskas. Visi nariai 
buvusi susirinkime aukavo po $1.00; 
Dr-stė Šv. Kazimiero $10.00; dr-stė 
Birutės $5.00; A. Gudzinskas, A. Vit
kauskas, P. Ramonas, A. Rupšis, A. 
Lukošis, L. Redeckas, J. Krunąs, K. 
Račkauskas, V. Bedding, V. Dzikas, 
B. čyžauskas, S. Daugėla, S. Begonis, 
J. Burkauskas, J. Begonis, A. Dargis, 
J. Balevičia, J. Jesiulionis, Ig. Strinu- 
la, J. Burkauskiutė, A. Kairys, P. Mi- 
rauskas, K. Sirutis, V. Geneitas, J. 
Strimila, P. Žukauskas, J. Mirauskas, 
J. Gedeminas, J. Raustis, N. Parednie, 
P. Dumbliauskas, J. Rupšis, K. Kune- 
vičia, P. Vinciunas — visi po $1.00; 
M .Gulbin, A. Bakauskas, T. Petku- 
naitė, M. Muknickienė, F. Sargelienė,
J. Kupstis, Jul. Strimila, A. Guotas,
K. Staniukonis, T. Račkauskas, J. če- 
pauskis, J. Ruzgis, S. šymkus, S. 
Konarotavičia, J. Šutienė, And. Luko
šis, U. Dzedzevičienė, B. Venslaus- 
kas — visi po 50c; F. Dargis, K. Žu
kauskaitė, P. Petrušaitė, M. Bubliaus- 
kaitė, F. Bubliauskas, S. Urbonas, K. 
Kinčius, J. Vaitekūnas, A. Petrams, 
O. Kumzaitė, K. Barasevičia, K. Ge
deminas, T. Borkauskas, K. česna, D. 
Križiutė — visi po 25c; Z. Karbaus- 
kiutė, T. Jazulinas, P. Baguzis — vi
si po 10c; viso $62.05.

A. J. Gudzinskas.
Pinigai gauti ”Kel.” red. ir perduo

ti streikierių komitetui.

Profesorius medicinos

Listuviszkas D-m M. Ztssiman.
7 l’arnieuter SL
Boston, niass. 

VusoKia- litras gy 
tau pa> kratngia- 
isiai. « eikit tie- 
.ioK mane 1 
repais i vir-ų tik 
įeikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš ateaiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ilu 
8 vakare. Telephone 1967—3 RioUmotK

GERIAUSIAS

kreip-

Phil’a,

Phila,

Phila,

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Aukos Lawrence’o strei
kieriams.

(Tąsa nuo 5-to puslapio). 
RHONE, PA.

Aukavo šie: D. L. K. Gedemino 
D-stė $5.00; R. Perlis ir E. Braunela 
po $1.00; J. Budman, F. Rutkauskis, 
W. Waspco, J. Lakata, J. Barman, J. 
Kanapka, J. Varavski, A. Kvauski, J. 
Abraitis, E. Fliernial, C. Perlis, J. 
Kričiunas, T. Prasser, A. Juškaus- 
kas ir N. Paliukonis — po 5o c. 
centų; K. Mikolaitis 45 centus; G. 
Riwnek, J. Valulkevičia, J. Plipero, A. 
Ažukis, G; Miklašavičia, K. Pasevskis, 
V. Raulinavičia, A. Belinskas, J. 
Grablauskas, J. Keturakis, J. Pilve
lis, A. Gulauckas, A. Raulinavičia, 
P. černauskas, P. Matikevičius, V. 
Albaitis, A. Keturakis, A. Vaičiulis,
A. Vasukonis, V. Kempa, M. Sžadži,
B. Guvski, M. Klebanskis, M. Czisczin 
A. Saiman, M. Navinckas, J. Park, J. 
Estak, J. Trakimas, J. Vainas, K. 
Sanda, B. Pop, F. Nowakowski, A. 
Leszko, B. Steger, A. Sakalauskas, 
A. Batle, J. Gržib, J. Gržib, J. Katul- 
ka, M. Vaspko, K. Mek, T. Ulik, J. 
Palle, J. Sžwerat, A. Milauskas, S. 
Martusevičia, A. Mocionis, A. Kupzio- 
nas, J. Kanbich, A. Sierknis, K. Wa- 
zabiey, C. Skučas, A. Priepiestis, F. 
Čekanauskas, V. Baliuzas, T. Senkvi- 
čius, J. Šūkis, J. Gutauckas, W. Piest- 
nikas, J. Shuras, M. Grigaliūnas, O. 
Kupinsevičia, A. Pakrupis, J. Kinber- 
ta, A. Mielauckas, A. Kalkauckas, P. 
Pazaleskis, D. Rusk, G. W. Naugle, 
J. Paul, E. Liensch, J. H. Bakus, J. 
Katar, A. Pierlienė, J. Uhas, W. Ara-

, vitanta, S. Makar, F. Zavirt, J. Bier- 
. natavičius ------ po 25 c.; A Šilingas
i 
f

Jonas Judikauckas.
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

AURORA, ILL.
Pinigai surinkti 123 L.S.S. kuopos. 

Aukavo šios ypatos: M. Paulauskas, 
P. Damidavičius, J. Vaišvilas, V. Svi- 
driutė, P. Navickas, V. Banevičius, L. 
Danin, C. Johnson, J. Uža, P. Mika
lauskas, A. Ručis ir K. Gužauckas — 
po 50c; J. Povilaitis, Jekaučienė, J. 
Svidris, S. Svidris, J. Pašilis, J. Na
vickas, V. Kačkis, A. Tarvidas, B. Ed- 
rigevičius, J. Strazdauckas, J. čiapas, 
P. Deminčius, J. Navickas, A. Shultz, 
L. Tamosauckas ,J. Kairis, P. Vaišvi
las, A. žvirblis, J. Rissel, A. Gadei- 
kis, G. Koviera, M. Jankackas, 
Vaišvilas, 
Stankus
A. Dumbrieza 20 c.; J. Conrad, P. De- 
bulskis ir P. Jenkunas — po 10 
viso labo $12.75; atėmus siuntimo 
šas, lieka $12.63.

Pinigai gauti ir perduoti. Red.

A. 
J. Vaišvilas ir A. 
visi po 25 centus;

c.; 
lė-

TAUNTON, MASS.
Aukas surinko J. Agurkis. Aukau

tojų vardai: A. Sabas ir M. Stanke- 
vičia — po $1.00; A. Ramanauskienė, 
J. Mokola, W. šelkauskas, J. Zakarau
skas, J. Jesiulevičia, A. Kelpšas, F. 
Baltuška, J. Leponis, J. Žičkus, K. 
Štoraitis, A. Vasiliauskas, A. Luke- 
ševičia, K. Savickas, F. Micka, W. Je- 
siulevičiutė — po 50 c.; K. Agurkiu- 
tė, A. Pazniokas, J. Kizala, M. Kas
paravičiūtė, W. Lenkevičius, A. Len- 
kevičiutė, A. Kukleras, J. Karpavi- 
čia, M. Vasiliauskas, W. Valungevičia, 
A. Vermauckas, P. česnulevičia, K. 
Jezukevičius, J. Tenikis, A. Arlauc- 
kas, W. Banusevičia, J. Agurkienė — 
po 25 c.; P. Agurkis (4 metų senu- 
— - - g Garbiutė 15 c.; J. Mic-

viso $14.20.
gavo ”Kel.” red. ir perda-

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 priro- 
dysiu kuogeriausius, ir pats einu už 
tlumočių (peršnekėtoją) į teismus.

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

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

A. BABILIŲ0,
Ofisas: 873 Cambridge st., 

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

CAMBRIDGE,----- MASS.

RUSISZIAI-AMERIKONISZKA
LINIJA..

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 (L, į Liepoją 11 dienų. 
$33.00
$48.00

$65.00
Dabar plauks iš New Yorko:

Kurską 10 d.
Lituania 24
Birma 9 d. 
Kursk 23 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00 
$50.00 
$75.00

mo)10 c.; 
ka 20 c.;

Pinigus
vė į Lawrence.

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

SCHENECTADY. N. Y.
2 d. kovo šv. Kazimiero draugystės 

susirinkime A. Gudzinskas įnešė, kad

<

> 
UH 
a
3

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

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

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

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

F. S. Šimanckis.

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. Box 3232 Boston, Mass.

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

1613 S. Halsted st., Chicago

1912 METAMS, sutaisy
tas J. Ilgaudo, jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas visuo
se knygynuose, o taipgi ir 

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

i vertėtų jį kiekvienai šeimy
nai nusipirkti.

dus, 
tus.S

Vienatinis lietuvys kostumeriškas

KRIAUCZIUS
EAST CAMBRIDCE

Siuvu visokius 

siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus.

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

Darbą gvarantuoju.
Iš toliau atvažiavusiems apmokam kelionės 

lėšas tik ue viršaus $1. 00.

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

Už alkom e visokius Laikrodžius. Laikrodėlius, Dei- 
montus, Šliubinius’žiedus, Britvas. Perdirbame pa- 
v ikslus iš mažų ant didelių ant audimo. Darome Ka
lendorius Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
tūrą. Išsiunčiant pinigus, parduodam Laivakortes ir 
Geležinkelio Tikietus. Jei nori, būt turtingais, nusi- 
pirkit Sekretnas Kvortas. Taipgi apmainome senus 
Laikrodėlius ant naujų. Sutaisome Laikrodžius, Žie-

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

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

&
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).
• vvėl į prezidentus, mat, iš 

Tafto republikonai neužga
nėdinti, nes jis esąs „atžaga- 
reiviškas” 
Rooseveltas
tas.” Bet Rooseveltui klyną 
pavarė senatorius La Follet- 
te; tas yra da „progresyviš- 
kesniu” ir už Rooseveltą. 
Dabar eina nominacija ir 
La Follette visur beveik 
Rooseveltą sumuša.

Daugiau reikia aukų.
Daugelis mano, kad Law- 

rence’o streikas laimėtas ir 
aukų daugiau nebereikia. 
Jų reikia da daug Kalėjime 
sėdi smarkiausi darbininkų 
vadovai Ettor ir Giovannit- 
ti. Jau $1,852.00 jų apgyni
mui išleista ir gal da daug 
daugiau reikės išleisti advo
katams. Iš viso buvo su
rinkta Lawrence’o streikui 
$72,000, bet iš tų pinigų jau 
nieko neliko. Tai gi aukų 
reikia daugiau. Reikia jų 
Ettoro ir Giovannitti apgy
nimui, reikia da ir streikui 
šelpti, nes jis netik ką nepa
sibaigęs, bet kasdiena api
ma vis naujas dirbtuves. Be j 
aukų gi streikas laimėti' 
sunku. Nereikia bijotis, 
kad pinigus valdžia gali 
konfiskuoti. Centrališka 
kasa jau perkelta iš Eaw- 
rence’o į kitą miestą ir ki
ton valstijon, būtent į 01- 
nevville, R. I., kur ir pats 
kasierius išvažiavo. Antra
šas toks: Jos. Bedard, Text- 
ile Hali. P. O. Box 206, 
Olnevville, R. I.. Aukos ga
lima siųsti ir per ”Kel ” re
dakcija, kaip buvo daroma 
iki šiol.

Ačiū aukoms. Lawrence’o 
streikieriai galėjo ilgai lai
kytis ir kelios kompanijos 
turėjo pasiduoti, bet kitos 
da visai nenusileidžia ir 
darbininkai streikuoja. Tai
gi padėkim jiems ta kovą 
laimėt galutinai. Prie to, 
26 kovo išėjo į streiką 
Lowell’io audėjai. Jiems ir
gi pašalpa reikalinga.

republikonas, o
— „progresis-

I

Vietinės Žinios
• k

Ant Southampton gatvės, 
i New Haven geležinkelio 
bokštan įlipo sargas W. 0’- 
Neil ir peršovė pildantį te
nai savo tarnystę G. H. Bis- 
hopą. Pašautas Bishop ne
atsitraukė vienok nuo savo 
darbo ir perleido kelis tru
kius, perstatydamas jiems 
reles kaip reikia. Kitaip vi
si trukiai butų subėgę ant 
vienos linijos ir gal butų 
pražuvę šimtai žmonių.

Kun. Richeson mirs elek
triškoj kėdėj 19 gegužės.

Šiomis dienomis Bosto- 
į no apielinkėse siautė 
•didelė audra. Vienas na
mas likos išverstas iš pama
to, daug išlaužyta medžių, 
nuplėšta iškabos ir išdaužy
ta langai.

Augštesnis legislaturos 
namas (Senatas) atmetė su
manymą apie moterų balsa
vimą. Tuo sumanymu norė
ta pridėt prie konstitucijos 
priedą, kad ir moters gali 
balsuoti taip, kaip vyrai. Už 
sumanymą balsavo 14, o 
prieš — 17.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų salėj, 376 Broadway, 
bus koncertas. Pradžia 7 
vai. vakare. Įžanga visiems 
dykai.

Toj pačioj svetainėj kas 
subatvakaris mokinama šo
kių. Muzika gera.

Pereitoj subatoj atsidarė 
tarp Bostono ir Cambridge’ 
iaus naujas tunelis (Sub- 
way), kuris eina apačia u- 
pės. Nuo Harvard Sq. iki 
Park st. ima tik 8 minutes 
laiko atvažiuot, t. y. 15 mi- 
nutų greičiau, negu viršuti
niais strytkariais.

»

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

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

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

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
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.

!I

Lietuvių Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis, 

3211 Union st., Chicago, 
?rot. raštininkas K. Mikolaitis, 

930 — 33-rd st Chicago,
?in raštininkas B. Guos,

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

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

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

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

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

I

Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

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

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už 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.

KN Y
Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale nauduoti 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 į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

III

III

III.

Adresas

I

Ta dykai trauta knyga yra w«rtča 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Užnuodijimu Krauju arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu 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 egalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku.

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

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

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

Steitas

Užgriuvo kasykla.
Oklahoma City, Qkla.— 

San Bois kasykloj 20 kovo 
žemė užbėrė 85 angliaka
sius. Jų lavonai jau šimti.

Saulė užtems.
17 balandžio, anksti išry

to, bus saulės užtemimas, 
kuris bus matomas Bosto
ne ir visoj Naujoj Anglijoj, 
išskiriant pietinę Connecti- 
cut valstijos dali.

Saulei tekant bus matyt, 
kaip po valiai slenka ant jos 
mėnulis. * Užėjus mėnuliui 
ant pat saulės vidurio, iš 
jos paliks tik šviesos žiedas. 
Ant žemės pritems, nes šiuo 
kartu mėnulis visos saulės 
neuždengs. Pilnas užtemi
mas bus tik ant jūrių, netoli 
Ispanijos ir Portugalijos.

Gerai „apsaugojo.”
Chicago, III.— Tūlas W. 

Wilson, matyt išsigėręs, iš
ėjo ant gatvės visas pinigais 
apsikaišiojęs: 20 dolerių su
dėta Į knypkių skyles, kiti 
kyšojo iš kišenių, o $850 mo
savo rankose. Policija po
ną Willsoną suėmė, o teisė
jas pasiuntė jį į kalėjiman, 
dėl „apsaugojimo” nuo plė
šikų.

Apriejo 8 vaikus.
Pittsburg, Pa. — Pasiu

tęs šuo įpuolė į būrį vaikų 
prie mokyklos ir apriejo iš 
jų 8. Šuo likos ant galo už
muštas. Aprieti vaikai pa
imti ligonbutin.

Iš gėdos pasikorė.
New York. — Ponia M. 

Carson, kuri buvo kaltina-

Bostone ir Brookline sus 
treikavo 1,600 tepliorių; rei 
kalauja daugiau algos.

Bostono bankose įvedama 
i nemokantiems rašyti pirš- i 
i tų antspaudos, vieton križe- 
lių. Žmogus, pasidėdamas 
pinigais, jeigu jis nemoka pa
sirašyti, turi padažyti į juo- 
dylą savo nykštį ir prispaus
ti ant popieros. Bandymai 
parodė, kad iš 64,000,000,000 

I žmonių tik du nykščiai buvo 
| vienodais vingiais.

Lietuvaičių restauracija 
perkelta iš So. Bostono j 
Bostoną ant Harrison avė., 
po No. 651.

Nuo kampo Boylston ir 
Berkeley gatvių vidurdieni- 
je likos pavogtas $7,500 ver
tės automobilius.

Iš priežasties gresiančio 
angliakasių streiko, Bosto
ne anglis žymiai pabrango. 
Tonas kaštuoja jau $11.20, 
o maišeliai, kurie pirma par- 
siduodavo po 10 c., dabar 
14c.

Kardinolas O’Connell pa
sakė, kad socijalistai labai 
daug blėdies pridirbę Law- 
rence per šį streiką.

Turbut ta blėdis tame, 
kad jie suorganizavo tenai 
darbininkus ir privertė ka
pitalistus nusileisti.

So. Bostono Lietuvių soci
jalistai įsitaisė puikią vėlia
vą, už kurią užmokėjo 
$35.00. Pinigai buvo suau- 
kauti. j

L. S./S

I

i. 60 kuopa rengiasi
ma už kontrabandą, iš gė- neužilgo pastatyti ant sce- 
dos pasikorė už lango ant nos 
8-tų lubų. ‘

nos „SVečiai nebuvėliai'7 ir 
„Piršlybos.”

Lietuviu Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
J. JANKAUSKAS, pirm., 

350 Newark st., 
HOBOKEN, N. J. i 

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

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

124 North 4-th st., 
BROOKLYN,

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

NEW YORK, 
V. DAUNORAS, iždinin., 

229 Bedford avė., 
BROOKLYN,

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
v TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 VVashington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.
_________________________

M. Caljvan & Go.

I
366 Second st., So. Boston.

i

I 
J

Užlaiko geriausį

Elių, Vyną, visokius Lekie- 
rius ir Cigarus.

Pardavimas šeimynams lai yra musų

SPECUAL1ŠKUMAS.

i a Puikiausias Lietuviškas
A 
Oi SALIUNAS ir RESTORACIJA tt 

e s?
’Sk kartą pas mus atsilankys. ę.

To niekad nesigraudys; c*
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi
&

A. Yudeico&Co. g

ta
$ 3o4 Broadway ir 259 D. St..

South Boston, Mass.

Y..

JVIO KRAUTUVĖ.
ne galima gauti naujausios 

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

maldų knygų, popierų

IFarmos! 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- į 
į liu ir juodžeme. Turiu taipgi daugy- j 
j bę geros bet neišdirbtos žemės Lake ■ 
: County, parsiduoda pigiai ir ant į
■ lengvų išmokesčių. Norintieji pla- | ir rpfaikĮ’ji'rasite' daugybę 
čiau sužinoti galite gaut lietuviškoj dingų daiktų 
kalboj informacijų knygelę ir mapą KreTpkitės ‘šiuo adresu: 
dovanal- [13‘2] j W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

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

; nau-

ANTON KIEDIS,
Lake Co., Peacock, Mich.

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.

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
|ĮPg° ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą 
426-430 Evclymge Bldg.

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

butų parankų ateit pa^mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

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

FORNIČIAI.
Parsiduoda geri fomičiai. 

prieinama. Kreipkitės pas: 
ANTANAS ABAZORIUS 

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

1|8 12
6 | 3 4
7 19 5

DYKAI! DYKAI!
Jaigu nori gauti gerą 14K. auksu auksuotą 

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

laikrodėlius reikalauja dvigubai ir daugiau. Išrišk šitą mįslę, t. y. skaitlines 
iš vieno keturkampio ir sudek kiian taip, kad iš kiekvienos pusės išeitų 15. 
ir prisiųsk savo išrišimą žemiąu padėtu antrašu, męs nusiųsime užtai 
kredito čekį 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;, - *

IRWINC VVATCH CO.,
TEMPLE COURT, DEP. 2, NEW YORK,

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 pačios, ant stoties, pas dak
tarą irti. Knyga diktoka, spauda aiški......................... 25Ca

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Toje knygoje telpa daugelis įvairių deklamacijų: revoliucijonie- 
riškų, darbininkiškų, tautiškų ir humoristiškų (juokingą). 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 išspaudos .............

AMŽINOS DAINOS.
Naujausios-rr užimančios. Parašė Jovaras ir ką t. 
išleistos ............................................... .............................

DIEVO ŽMOGUS
Labai užimanti pasaka iš gyvenimo. Minėtoj knygelėj 
aiškiai aprašo darbo žmonių padėjimą............................. 2OC

LYTIŠKOS LIGOS 
IR KAIP NUO JŲ APSISAUGOTI.

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

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

paminėtas knygeles,
arba

Kas prikalbįs 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 užrasy- 
kit šiaip adresą:

•‘KELEIVIS"
28 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

<
<<

15c

įfiifr 4$ 4* 4& 4i 4^4» 4& 4< 4$ 4^
1 ----------------------------- -




