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Kapitalizmas žudo žmones. Darbai sumažėjo.
Philadelphia, Pa. — Aną- „ Iš Peoria, III mums rašo: 

ditn tapo areštuotas Mat- Darbai angliakasyklose ir 
thews Thomas, už norą pa- cl.onal Jau sumažėjo. Lietu- 
vogti maišelį miltų, kad gel- Y!am? Patartina čionai neva- 
bėjus badaujančia savo šei- . ....
myną. Policijos ir kalėjimo Is, Ęa$.,ne’. rašo:

Patrijotų demonstracija.
Švedų patrijotai surengė 

demonstraciją 6 vasario 
Stokholmo mieste. Apie 
30,000 žmonių, daugiausiai 
ūkininkų, kurie suvažiavo iš 
visų Švedijos kraštų, susi
rinko su vėliavomis prie ka
raliaus rūmų, kuris juos pa
sitiko ir karštais žodžiais 
pasveikino. Patrijotai įtei- 

imtoms sufragistėms Angli- karaliui peticiją, kurioje
- _ . prašo kuogreiciausia padi-

>s vai- dinti laivyną ir kariumenės 
spėkas, kad susilyginus su 

[ Vokietija ir Anglija.
Vasario 8 d. socijalistai 

surengė priešingą demon
straciją. Buvo prakalbos ir 
ginklavimasis su tiksiu sker
sti žmones aštriai pasmerk
ta.

i
Revoliucija turi valdyt.

Pietų Afrikos valdžia taip 
despotiškai pasielgė su dar
bininkais, kurie buvo apskel
bę generališką streiką, kad 
net parliamento nekurie na
riai pasipiktino. ~ 
stotvas Duncan, 
damas išvežimą 
kų vadovų, pasakė, kad jeigu 
valdžia pati panaikino teis
mą ir įstatymus, tai ji pati 
įvedė anarchiją ir šalį tuo
met turi valdyt revoliucija.

Pavogė $500,000.
Londonas . — Iš Rostovo- 

prie-Dono (Rusijoj) čionai 
telegrafuoja, kad vežant 
valdžios pinigus nuo gelžke- 
lio stoties į krasą pavogta 
$500,000. arba milijonas rub
lių. Areštuota keliatas vir
šininkų.

Sniego eibės.
Paryžius. — Stori sniego 

plotai apklojo Pietų Francu- 
ziją. Kaikurie sodžiai snie
go kalnais atskirti nuo pa
saulio. Gyventojams grasi
na bado šmėkla.

Užšalusi jura.
Ryga. — Rygos įplaukoje 

garlaiviams plaukyti var- 
, gas. Užšalusi jura ledais 

surakino arti 20 garlaivių. 
Kitiems jų prisieis nemažai 
nukentėti.

Maisto klausimas.
Parvžius. — Miesto tary- 

boję svarstoma, kaip aprū
pinus valgiu miestą, jeigu 
kartais butų padaryta mobi
lizacija.

Turkija nenusileidžia.
Konstantinopolis. —Tarp

tautinis pasiuntinių korpu
sas pasiūlė Turkijai Egėjaus 
salų ginčui užbaigti savo są
lygas. Turkija jų nepriėmė 
ir pasakė pasirūpinsianti, 
kad didžiąsias tų salų vėl at
gauti.

Ministerių byla.
Sofija. — Vasario 19 d. 

prasidės Bulgarijos ministe
rių Genadievo, Petrovo, Sa- 
vovo ir kitų byla. Kaltina
mi jie, kam įtraukę valstybę 
antrojon Balkanų karėn, ku
ri tiek nelaimių Bulgarijai 
suteikė.

Politiška byla.
Jau nuo sausio mėnesio 

Marmaros Sziget mieste, 
Ungarijoj, eina politiška by
la, kurioje kaltinama daug 
rusinu už kurstymą žmonių lijonų dolerių, kuriuos Rau- 
prieš Austro-Ungarijos vai- ’ ‘
džią.

Vyskupas melagis.
London 1 vasario. — Lon

dono vyskupas Arthur Fo- 
Įley Winnigton, Ingram aps- 
; kelbė savo užginčijimą, buk 
kovojančios sugragistės me
luoja skelbdamos pasauliui 
apie torturas, daromas su-

jos kalėjimuose. Į tokį vys- 
«...--------- - r------ kupo teisinimą Anglijo^ . „1
dirbo nuo sausio 1< iki sau- j^ios viešai atsakė Moterų 
šio 19 d. buvaziayimas pasi- gocialės ir Politikinės Uni

jos vadovė, poni Dacre-Fox, 
’ prirodydama faktais vysku

po melagystę, tarp kitko pa
sakydama: "Nubaltinimui 
teptuvas tapo įteiktas tau į 
ranką, mano pone vyskupe, 
per valdininkus, kad palai
kytum žmones nežinios tam
soj, idant apjakinti nematy
tų velniškų priemonių, var
tojamų per valdžią dėl tero
rizavimo kovojančių už 
žmogiškas teises motetrų.”
Riaušės ungarų parliamente

Budapeštas, Ungarija. — 
Svarstant įstatymą apie 
spaudą, žemesniam parlia- 
mento bute kilo didelės riau
šės, kada priešinga valdžiai 
partija tam įstatymui pasi
priešino. Riaušės buvo taip 
didelės, kad pašaukta gink
luota policija varu išmetė 
grovą Andrassy, grovą Ci- 
chy ir apie tuziną kitų opo
zicijos narių. Atstovas Desy 
iššaukė premierą, grovą 
szą. į dvikovą. 

Triukšmui pasibaigus 
statymas vistiek perėjo, 
statymo tikslas — apsaugot 
valdžią nuo laikraščių užsi
puolimų. Opozicija tvirtina, 
kad toks įstatymas panaiki
na Ungarijos žmonių laisvę.
"Marija Magdalietė” anglų 

scenoje.
Londonas, 1 vasario. — 

Anglijos cenzūra pripažino 
leidimą statyti scenoje dra- 

! mą "Marija Magdalietė.’’ 
i Pagarsėjęs aktorius Tyrone 
Pomer. kuris minimoje dra
moj loš Judos rolėje, teatri
nį svietą užinteresavo, ir lau
kiama pasirodymo Marijos 
Magdalietės ir Su v. Valsti
jų scenoje.

Reikia pridurti, kad šiame 
atvėjuje lietuviai ačiū soci- 
jalistams pralenkė jau ang
lus, nes tą dramą jau keturis 
kartus statė savo scenoj.

Turkijos nagai niešti.
Atėnai. — Turkija skubiai 

ginkluojąs karės įrankiais ir 
drabužiais, kuriuos gabena
si iš Francuzijos ir iš dalies 
iš Italijos. Ji rengiasi už-

skyrė svarstyti šiuos klausi
mus : nauji universitetų įsta
tai apie priėmimą universi
tetan seminarijų mokinių, 
apie tarnaujančiųjų materi- 
alio padėjimo pagerinimą ir 
t.t. Sausio 17 d. buvo pirma- 
sai dešiniųjų profesorių su
važiavimo posėdis, pirminin
kaujant prof. Zvieriovui. 
Suvažiavimo nariai atsisakė 
įleisti suvažiaviman laikraš
čių bendradarbių ir suteikti 
žinių apie suvažiavimo dar
bus. Jie pasakė, kad suva
žiavimo darbų aprašymą 
siusią tiesiog red. "Novoje 
Vremia," "Kolokol" ir”Zem- 
ščina."

Sausio 18 d. posėdije suva
žiavimo nariai skundėsi, kad 
jų lekcijų klauso vien akade- 
mistai, o studentų dauguma 
lanko kairiųjų profesorių 
lekcijas. Galų-gale dešinie
ji prafesoriai, baigiant suva
žiavimo darbą, nutarė nu
siųsti švietimo ministeriui 
Kaso telegramą-pasveikini- 
mą.
Senelė Breško-Breškovskaja 

pasmerkta kalėjimam
Peterburgas, 29 sausio — 

Senelė Breško-Breškovska
ja, žinoma revoliucijonierė, 
kuri kėsinosi andai pabėgti 
iš Siberijos, kur ji buvo iš
tremta visam amžiui, likos 
nuteista 18 mėnesių kalėji
mam. Senelei 70 metų am- : 
žiaus tokia bausmė yra la- \ 
bai sunki.

Šitas jos bandymas bėgti 
buvo antru. Pirmą sykį ji 
bandė bėgti jau 2 metai at
gal, bet ją tuoj sugavo. Da
bar ji bėgo persirengus į ka
zoką. Bet po keturių dienų 
valdžia apsižiūrėjo, kad Bre- 
škovskos jau nėra, ir tuojau 
išsiuntė raitus kazokus vy
tis. Sugavo ją prie Lenos 
upės, per kurią ji kazoko 
drapanose butų persigavus 
ir iš Siberijos butų jau 
bėgta.

Kruvinojo Nedėldienio 
minėjimas.

Ryga. — Kruvinojo Ne
dėldienio paminėjimui 2 
(22) sausio Rygoje sustrei
kavo 42,184 darbininkai. Su
sirėmimų su policija nebuvo. 
Ant rytojaus vėl visi grįžo 
darban.
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pa-

Ti-
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į 9 pulti salas Chiosą ir Mitile-

Artinas didelė byla.
Lenkijoj artinas didelė by

la, kurioj kaltinama 82 as
menis už prigulėjimą prie 
Lenkų Socijalistų Partijos 
Revoliuci joninės Frakcijos, 
kuri susitvėrė 1893 metais ir 
kuri savo tikslu turėjo, kaip 
apkaltinimo akte sakoma, 
atskirti Lenkijos gubernijas 
nuo Rusijos ir sutverti iš jų 
demokratišką republiką.

na. Graikai stipriai apgink
lavo salas, ir jų minų laivai 
aštriai daboja turkų laivy
no veikimą.

Iš Londono praneša, kad 
tenai Turkija derasi pirkti 
naują šarvuočių laivą, toki 
pat didumo ir greitumu, 
kaip neseniai pirktas "Rio 
de Janeiro,” kuris skaitomas 
didžiausiu pasaulio laivu.

Traukinių nelaimės.
Toledo, Ispanija. — Dėl 

daugybės sniego nukrito 
nuo bėgių keleivių traukinys 
iš Andalūzijos. Keliolika 
žmonių užmušta, 7 sunkiai 
sužeista.

Darbo at- 
pasmerk- 
darbinin-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Naujoj Anglijoj 10 vasa

rio tuojaus po pietų buvo 
jaučiamas žemės drebėji- 

. mas, ir tai gana smarkus. 

. Vietomis išbirėjo langų stik- 

. lai, susiubavo rakandai ir 
tūkstančiai žmonių didžiau
sioj išgąstije pradėjo bėgti 

. iš namų, bijodami, kad tie 
nepradėtų griūti.

Drebėjimas buvo jaučia
mas nuo Connecticut valsti
jos iki Kanados rubežiaus. 
Bostono nesiekė, bet netoli 
Bostono. Holyoke, langai 
jau skambėjo.
Lietuvių byla huj yskupu.
Scranton, Pa. —'lietuvių 

byla su vyskupu Hobanu, Į 
kuris nori užvaldyti jų baž
nyčią. da nepasibaigė. Da- sias jo prastais žodžiais nu- 
bar ji vėl eina į augščiausį nieštas neveiksiąs žeimvnos 
Pennsylvanijos teismą ir lė- 
šuos nuvargusiems musų lie- 

. tuviams apie $1,000, nes rei
kia atspausdinti tam visos 
bylos knygas. Tuo tikslu 
parapija buvo parengus an
dai balių, kuris davė pelno 
$258.00. Mat žmonės atjau
čia daromą jiems katalikų 
dvasiškuos skriaudą ir dt- 
da paskutinius centus, kad 
apginti savo per kruviną 
prakaitą įgytą bažnyčią, ku
rią norima be jokios teisy
bės jiems išplėšti. Vysku
pas Hoban dabar bažnyčios 
uždaryti jau nebegali ir 

[žmonės gali poteriaut kiek 
i tik jiems lenda. Vis geriau, 
negu po karčemas vaikščiot.

Erzvilkietis.
Moterįs rengiasi balsuoti.
Chicago, III. — Gavus čia 

moterims balsavimo teises, 
jos šimtais tūkstančių pra
dėjo registruotis, kaipo bal
suotojos. Ir taip per vieną 
tik dieną 3 vasario užsiregis
travo apie 200.000 moterų 

1 balsuotojų. Politikieriai iš 
to labai neužganėdinti, nes 
moteries balsą už cigarą ne
bus galima nupirkti.

Užmuštas lietuvys.
Scranton, Pa. — Nesenai 

tapo sužeistas angliakasyk
lose lietuvys Juozas Visiac- 
kis ir nuvežtas ligonbutin 
po dviejų savaičių sirgimo 
pasimirė. Paėjo iš Kauno 
gub., Reseinių pavieto, Vi
duklės parapijos; turėjo 40 
metų amžiaus. Amerikoj 
pragyveno apie 19 metų; li
ko pati su vaikais.

J. Petrikys.
25,000 bedarbių San Fran- 

ciscoje.
San Francisco, Cal.—Kuo

met turčiai suvažiuoja čio
nai iš šiaurinių valstijų, kad 
žiemą praleidus tarp žaliuo
jančių paimu ir gyvena kaip 
rojuje, tuo pačiu tarpu ši
tam pačiam mieste 25.000 
darbininkų vaikščioja jieš- 
kodami darbo nusiminę ir 
nedavalgę.
Meteoras išsprogdino dina

mitą.
Albaųuermie, N. M. — A- 

pie 25 mylios nuo čia 30 sau
sio nupuolė milžiniškas me
teoras ir taip su judino žemę, 
kad netoli esančiam dinami- 
:o sandėli j pasidarė eksnlio- 
zija ir visas namas išlėkė į 
padanges. Dinamitas buvo 

donojo Kryžiaus draugija sudėtas tenai angliakasyk- 
tikisi surinkti iš aukų. *loms.

Vaikai rado bombą.
No. Adams, Mass. — Pa

reidami iš mokyklos 31 sau
sio Gay’ų vaikai rado bom
bą, pavidale didelio patrono, 
5 colių ilgio ir 3 colių storio, 
su dagtimis (knatais) iš a- 
biejų galų. Vaikai parsine
šė radinį namo. Didesnysis 
vaikas padėjo bombą ant 
stalo ir iš abiejų galų ją už
degė. Aštuoni mažesnieji 
apstojo aplinkui žiūrėti, kas 
iš to bus. Tuo tarpu bomba 
sprogo. Namas sudrebėjo, 
langai likos išmesti laukan, o 
vaikai išmėtyti po visą kam
barį. Veidai jų buvo apde
ginti ir privaryti visokių šu
kių. Visi dabar guli ligon- 
butije.

Grūmoja revoliucija.
Washington, D. C. 1 vasa

rio. — Atstovas Levy (de
mokratas iš New Yorko) 

i kritikuodamas šalies admi
nistraciją pasiryžusią paža- 
bot trustus, pasakė, kad 
priežastimi Francuzijos re
voliucijos buvo toks pat val
džios pasikėsinimas ant nuo- 

■ savybės, taigi nėra abejonės, 
girdi, kad jei Suv. Valstijų 
administracija neatsisaky
sianti nuo savo "soči jalistiš- 
kai-komunistiško” progra- 
mo, šalije reikia laukti to 
pat. kas buvo Francuzijoj.

Tegu būna. Jei ponai; 
trustų tūzai ir jų valetai iš
šauks susirėmimus, liaudis 
mokės savo teises ginti.

809 persiskyrimai vienais 
metais.

New York. 1 vasario. — 
New Yorko distrikto augš- 
tesnysis teismas apskelbė 
savo metinį raportą iš 1913 
metų, kame pasirodo, kad 
traukije vienų metų teismui 
buvo paduota 1082 reikala
vimai persiskyrimo. Iš tų 
teismas pripažino persisky
rimą 809 poroms. Kitų rei
kalavimus pripažino arba 
nepamatuotais arba sutaikė.

Akyvaizdoje to begėdiški 
kapitalizmo apginėjai. ypač 
dvasiški tėveliai nesigėdi pa
sakoti, jog socijalizmas su
naikins šeimyną. Nejaugi 
kapitalizmas jos nėra jau 
sunaikinęs ir pavertęs į le
galizuotą prostituciją. Susi
tuokę ne iš pinigiško išroka- 
vimo. bet iš meilės, juk ne
reikalauja persiskyrimų. 

Vien tik tie, kurie pastebėjo 
savo parsidavimo pasibaisė
tinas pasekmes, jieško pasi- 
liuosavimo, kad vėl savo šir- 
džia pardavoti. Tokias šei
mynas tikrai socijalizmas 
griauja ir reikalauja tikros 
šeimynos, o ne legalizuotos 

prostitucijos.
$20,000,000 kvniečių pagel- 

bai.
New York.

Raudonojo Kryžiaus drau
gija pradėjo rupinties, kad 
apsaugojus nuo išsiliejimo 
Hwai upę Kvnuose, kuri šį
met pridarė baisybes nuos
tolių gyventojams. Darbas 
pavedama New Yorko inži
nierių korporacijai, bet tas 
darbas apsieisiąs apie 20 mi-

Amerikos

; sargu žvėriškumas i taip di- Darbai čionai \isai sumažė-
• i___ x_______ - i.. j to Kpnarhini vaikscioia mi-į jo. Bedarbiai vaikščioja mi

niomis. Ką reikės daryti to- 
liaus, kad fabrikai užsidaro, 
o daugelis jau ir dabar netu
ri ko valgyt. Automobilių 
dirbtuvė ikišiol da dirbo ge- 

' rai, bet 2 vasario ir ji paleido 
600 dailydžių. O tuo tarpu 
pragyvenimos brangsta; net 
ir musų prabaštėlis pabran
gino savo biznį, pasakė, ku
rie neužsimokės $7 už vely
kinę, tiems neduos šliubo ir 
vaikų nekrikštys.

Kun. Schmidt turės mirt 
elektriškoj kėdėj.

New York. — Prisaikinto- 
jų suolas 6 vasario pripaži
no, kad katalikų kunigas 
Schmidt, kuris nužudė an
dai nėščią savo gaspadinę ir 
supiaustęs jos kūną paskan
dino Hudson upėj, yra pir
mo laipsnio žmogžudys. 
Bausmė už tokią piktadary
stę New York© valstijoj yra 
elektriškoji kėdė. Jo apgy
nėjai tvirtino, kad jis, t. y. 
kun. Schmidt, yra nepilna 
proto, bet teismas nerado 
tam tvirtinimui jokio pama
to.
Amerika šaukia taikos kon

ferenciją.
Suvienytos Valstijos išlei

do atsišaukimą, kad ateinan
čiais metais sušaukti Haa- 
goje trečią tarptautinę tai
kos konferenciją.
Sulaikė už $70,000 opijumo.

San Franciscos muitiny- 
čioj sulaikyta už $70,000 opi
jumo, kuris buvo siunčiamas 
per San Francisco Meksi- 
kon. Mat šios šalies įstaty
mai draudžia tą svaigalą 
siuntinėt.

Areštavo 11 merginų.
Chicago, III. — Čionai 

streikuoja restoranų patar
nautojos. Kad neprileidus 
streiklaužių, streikuojančios 
išėjo pikietauti. Vasario 7 
d. 11 jų policija areštavo. Į- 
domi buvo regykla. Kaip tik 
policija merginas areštavo, 
jos visos susėdo ant šaligat
vio ir nė iš vietos. Policija 
turėjo vilkte jas nuvilkt nuo
vadam Užsistačius kauciją 
visos buvo paleistos.
Sprogo 500,000 kvortų nit

roglicerino.
Sisterville, W. Va. — 31 

sausio Young Torpedo Co. 
dirbtuvę trenkė perkūnas, 
nuo ko ekspliodavo 500,000 
kvortų nitroglicerino. Ant 
10 mylių aplinkui eksplio- 
zi ja pridarė apie $10,000 blė- 
dies.
Gyveno duona ir svogūnais. 

New Britain, Conn.—Šio
mis dienomis mirė čia Pat- 

Nutarė panaikinti paleistu- ric^ Coughlin, ains, kuris 
vystės namus Washingtone. gyveno beveik viena tik duo- 

„r u- 4. -n ■ na ir svogūnais. Dabar iš-sutatoj'pSzįdema'Alison kad ’’s PaIik° 60

užtvirtino priimtą kongreso 
sumanymą, kad Washingto- 
no mieste panaikinti "raudo- 
nųjų žiburių” vietas, kaip ir Coloradoj užmušta 
tai paprastai yra vadinami 400.000 laukinių šunų nuo 
paleistuvvstės namai. Tokių to laiko, kaip jungtinė val- 
namų užlaikytojai 
šaukties i teismus.

i dėlę sielvartą įstūmė, kad 
i nelaimingas norėjo nusižu- 
dyt kalėjime. Atgabentas į 
policijos nuovadą su ašaro 
mis, riedančiomis per išblyš
kusį veidą, meldė teisėjų, 
kad paleistų jį namon, kur 
liko šeimyna be mažiausio 
trupinėlio duonos, kad jis 
miltų maišelį norėjo pasiimt, 
kad gelbėt šeimyną nuo mir
ties, nes nupirkt netur iš ko; 
jau kelios savaitės, kaip jis 
be darbo. Tečiaus baisiau-

pieštas paveikslas žeimynos 
padėjimo, jo ašaros ir pilnas 
neišsakomo skausmo meldi
mas nepalietė suakmenėju
sios kapitalizmo bernų šir
dies. Uždaryta ji kalėji
mam Netrukus atrasta ji 
pasikorusį ant petnešų. At
leista jį da nenusismaugusį 
ir atimta viską, paliekant 
vien apatinius marškinius. 
Po valandai vėl atrasta jį su- 
plėšusį marškinius ir pasi
dariusį iš jų kilpą pririštą 
vienu galu prie lango gele
žinės grotos. Atimta ir mar
škiniai ir palikta nuogas gu
lėti ant akmeninių drėgnų ir 
šaltų grindų. Trečiu kartu 
atrasta jį jau be sąmonės. 
Manoma buvo, kad mirė ir 
pašaukta kalėjimo gydyto
ji, kad patikrintų mirimą. 
Nelaiminguolį atgaivino, bet 
jis taip buvo sielvartos ap
imtas, kad surištą nugaben
ta į ligonbutį. Gydytojai 
randa jį pilnai protiškai 
sveiku, bet nuo susijudinimų 
ir sielvartų nerviškai visiš
kai suirusiu.

Tokių aukų kapitalizmas 
ant savo sąžinės turi šimtus 
tūkstančių.
Socijalistas gavo $250,000.
Kansas City, vasario 1. — 

William L. Trench, keliau
jantis socijalistų partijos 
organizatorius, besiginčyda
mas su kitais viešbučio sve
čiais apie socijalizmą viena
me čianykščių viešbučių ga
vo laišką iš Europos, kame 
jam advokatas iš Dublino 
(Airijos) praneša, jog liko 
paveldėju turto, palikto jam 
per mirusį jo tėvą Fred 
Trench sumoje $250,000.

”Visą tą turtą paleisiu iš
platinimui socijalizmo”—ap
reiškė Trench perskaitęs lai
šką.
Angliakasių konvencija pa

sibaigė.
Indianopolis, Ind. — Va

kare 3 vasario pasibaigė 24- 
toji Suvienytų Angliakasių 
konvencija, kuri traukėsi 
čia nuo 20 sausio. Sekanti 
konvencija bus St. Louis 
mieste, 1916 metuose.
Nutarė panaikinti paleistu-

i

tūkstančių dolerių.
Užmušė 400.000 šunų.

Washington. — Arizonoj 
jau

--------- f- J--------„

ketina džia pradėjo juos tenai nai
kinti šalies giriose.
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Peržvalga.
Kova su malūnais.

Tūli sąjungiečiai vis da 
prisilaiko tos klaidingos 
nuomonės, buk privatiški so
cijalistų laikraščiai kenkia 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
gai, arba, teisingiau pasa
kius, tos sąjungos bizniui, 
ir gatavi net kovą jiems ap
skelbti. Štai drg. A. Bara
nauskas "Kovoj” rašo: 

"...reikia pakelti kovų su draugais, 
kurie išnaudoja kolektivinę Sąjun
gos spėkų savo privatiškai naudai. 
Kas tik moka rašytie Sųjungoj. tai 
tuojau svajoja apie leidimų 'savo' laik
raščio ir iš sųjungiečių suorganizuo
ja sau bendradarbius, agentus ir skai
tytojus. Tų patį daro zeceriai; jie 
uždeda savo spaustuves. Vieton su
tvarkyti knygų leidimų L. S. S., kaip 
buvo sumanyta 1910 metuose, tai iš
kilo Sąjungos spėkomis nauja organi
zacija knygų leidimui 'Darbas.' Ar 
tai nėra vis Sąjungos konkurentai ?

Ar jie neapsunkina sųjungiečių ? Ži
noma, kad taip. Paimkim visus lie
tuviškus socijalistiškus laikraščius A- 
merikoj ir peržiūrėkime, kuom skiria
si viens nuo kito. Per visus ištisus 
metus jie skyrėsi vos nevos keliais 
savotiškais straipsniais. Kiti visi 
straipsniai yra panašus, perdirmami 
ir talpinami vėliau... Draugai, pa- 
mislykite apie tai ir nustokite draskę 
Sąjungos spėkas savo privatinei nau
dai, labiausia tie. kurių laikraščiai y- 
ra kuone nuorašas nuo kitų laikraš
čių, o sąjungiečiai, savo spėkas peves- 
kite vely kolektyviškam darbui Są
jungoje... Privatiniai laikraščiai pra
deda žydėti, o 'Kova' vis da 'neapsi
moka' ir ji yra tuo akmeniu, per ku
rį tūli sąjungiečiai nenori ar negali 
perplaukti prie S. P.”

Alums tokie užsipuldinėji
mai ant kitų socijalistiškų 
laikraščių išrodo nedaugiau, 
kaip to Don Kišolo kova su 
malūnais. Kuomet tie laik
raščiai daugiausia neša są
jungai naudos, vesdami pla
čias minias prie susiprati-' 
mo ir tuo pačiu laiku į Są
jungos narius ir "Kovos" 
skaitytojus, sąjungiečiai ga
landa prieš juos savo kar
dus. Gerai ant tų užsipuoli
mų toj pačioj "Kovoj" dabar 
atsako drg. Paukštes:

"Gerai. 'Keleivis' dabar turi apie 
12,000 skaitytojų, bet aš gerai persi
tikrinęs. kad ne kiekvienas sąjungietis 
skaito 'Keleivį.' Bet daleiskime, kad 
jau skaito kiekvienas, tai da męs ne
turime 4.000 sųjungiečių. tai kurgi 
tie 8,000 'Keleivio' skaitytojų ? Ar 
tai A. B. mano, kad tie 8,000 skaity
tojų yra atitraukti nuo Sąjungos ? O. 
ne! Ta skaitlinė ir yra sudaryta iš 
tų, kurie Sąjungos bijo, bet privatiš- 
ką laikraštį jau pradeda skaityti, ir 
už metų-kitų ar trečių jie bus są
jungiečiai. Bet jeigu dabar, pagal A. 
Baranausko receptą, nugalabintume 

"Keleivi.' tai už kokio laikraščio grieb
tųsi tie 'Keleivio' skaitytojai, kurie 
susideda minimum iš 8,000? Ar jie 
griebsis už 'Kovos' ir plauks į Sąjun
gą, kaip koks upelis ? Anaiptol! Jie 
visi greičiau griebsis 'Lietuvos,' 'V. 
Liet.,' o daugelis nuvažiuos net į 
’Draugą,’ bet ne prie musų! O vie
nok drg. A. B. išdrįsta šaukti į kovą 
sąjungiečius. kad nugalabinus priva- 
tiškus laikraščius!”

Taip pat yra ir su knygų 
leidimu:

’Tlgaudas yra išleidęs gana daug 
gerų knygų, ir męs. pagal drg. A. B. 
receptą, sugriaukim į- saustuvę. kad 
jis neišleidinėtų jų. O ką gi męs da
rysime tuomet ? Ugaudui vietos ne- 1 
duosime prie 'Kovos,' kad jis išleidi- ■ 
nėtų knygas, taip, kaip dabar, paga
vaus, jis ir pats neis. Męs gi patįs 
leidžiame vieną knygą 'Moteris ir So
cijalizmas’ jau penkti metai, ir nega
lime jos išleisti! O juk ir prenume
rata jai buvo renkama ir paskola gau
ta. Ar tai čia Ilgaudas kaltas?"

Ir ištikrųjų reikia abnor- 
malės liogikos pykti ant sa
vo idėjos draugų už tai, kad 
jie padeda tau varyti vieną 
darbą. Mums rodos, jog 
sveikai protaujantis sąjun
gietis gali tik džiaugties, 
kad daleiskim "Pirmyn." 
”Laisvė," "Keleivis" ir kiti 
socijalistiškos pakraipos lai
kraščiai veda darbininkus 
prie susipratimo ir socijaliz-'

Ar geriau butų Sąjun- bai juos lanko, kad kartais
• net ir vietos salėj pritrūks

ta. kaip tai buvo vaidinant 
"Mariją Magdalietę,” kuo- 

' met apie 400 asmenų turėjo 
grįžti namo negavę sėdynių. 
Tie faktai jau liudija, kad 
socijalistai čionai turi visuo
menėj gana didelę įtekmę, 
o prie tokių aplinkybių juk 
negali būt jiems ankšta. 
Taip liepia manyti ir svei
kas žmogaus protas. Tečiau. 
vietoj prie savo klaidos 
prisipažinti, p. Bostenis vėl 
drožia i savo "Draugą” 
straipsnį ir tvirtina, kad tik
rai socijalistai puola. Prie; 
tos pačios progos jis bando 
da "kritikuoti" ir "Keleivio” 
liogiką. Jis pasako, kad tų 
žmonių, kurie lankosi taip 
skaitlingai ant socijalistų 
vakarų, negalima prie soci
jalistų spėkų priskaityti, nes 
tai ne socijalistų kuopos na
riai, o šiaip sau žmonės, tarp 
kurių daug net ir katalikų, 
ir mano, kad tuomi jis jau 
išparodė "Keleivio” neliogiš- 
kumą, lyg kad "Keleivis” bu
tų tvirtinęs, kad visi tie žmo-

- nės yra socijalistų kuopos
■ nariais. Taigi p. Bastenis.
■ norėdamas parodyti, kad 
• "Keleivis" yra be liogikos,

prirodė visai ką kitą, būtent. 
. kad iš jo paties poni liogika 

labai tyčiojasi. "Keleivis” 
da nieko nesakė apie tai. ko
kių pažiūrų žmonės lanko 
socijalistų vakarus, o p. Bos
tenis pats išplepėjo, kad juos 
lanko net ir katalikai. Va
dinas. jis nurodo, kad net ir 
daugiausia konservativis e- 
lementas eina paskui socija
listus. ir tame pat straipsni- 
je vėl tvirtina, kad socijalis
tai visai jau eina iš mados. 
Vargiai kas galėtų su p. Bo- 
steiniu susilyginti savo nuo- 
nuomonių mušime. 

Reikia da pastebėti, kad 
vienu numeriu pirmiau 
"Draugas" dejavo, kad soci
jalistų laikraščiai labai grei
tai platinas. Savaitė pras
linko ir tas pats "Draugas” 
spausdina p. Bastenio pra
nešimą. kad socijalistai ir jų 
likraščiai visai jau puola. 
Da savaitė praeis, o "Drau
gas" vėl šauks, kad socija
lizmas baisiai greitai plati
nasi ir bažnyčiai gresia pa
vojus. ‘ 

Klerikalai visuomet tvir
tina. kad jų bažnyčia yra 
taip tvirta, jog nė pragaro 
vartai jos nepergalės, ir čia 
pat apsisukę jie vėl rėkia, 
kad tą bažnyčią griauja so
cijalistai.

Sutraukus vusus tuos 
tvirtinimus į krūvą, pasida
ro šitoksai mixtum compo- 
situm:

Socijalistai nedori žmo
nės. nes jie netoleruoja tiky
binių dalykų, ir jie nedori, 
kada jie tuos dalykus tole
ruoja: socijalistų galybė la
bai platinasi ir socijalistams 
darosi jau visai ankšta: ka
talikų bažnyčia yra taip 
tvirta, kad visa pragaro ga
lybė negali jos įveikti, ir ka
talikų bažnyčia yra taip silp
na. kad ji griūva nuo socija
listų prakalbų.

Tokią vėžio liogigą galima 
pastebėti vien tik pas kleri
kalus.

mo.
gai. jeigu tie laikraščiai so
či jalizmą niekintų? Ar ge
riau butų Sąjungai, jeigu 

' drg. Ilgaudas leistų ne soci- 
jjologiško turinio knygas, 
bet kokias pasakas? Juk 
turbut ir pats drg. Baranau
skas pripažins, kad — ne. 
Męs i akytume, tegul net ir 
tamsus "Draugas” ir visi 
nesusipratusių musų tauti- 
ninkėlių organai susipranta 
ir lieka šviesios musų idėjos 
šalininkais. Iš to męs turė
tume tik pasidžiaugti.

"Laisvė” tuos kovotojus 
su socijalistų laikraščiais 
pavadino "žmonėmis pikto 

noro." "Pirmyn" sako, kad 
tai netiesa. Jie nėra pikto 
noro žmonėmis, tik jų nuo
monė klaidinga. Męs su 
"Pirmyn" sutinkam.

Skaldyties. ar vieny ties?
L. S. S. Pildantysis Komi

tetas dviem balsais prieš vie
ną pripažino, kad vienam 
mieste L. S. S. kuopa gali 
suskilti į dvi ir abidvi gali 
būt legališkomis:

"Jeigu dalis jau atsitraukusių na
rių susitvėrė jau naujų kuopą ir jei
gu tų atsitraukusių narių yra ne ma
žiau kaip penki ir ne mažiau, kaip pa 
6 mėnesius išbuvę pilnais nariais se
noje kuopoj, — tad manau, kad reikia 
tokią naują kuopą pripažinti L. S. S. 
kuopa ir išduoti čarterį.”

Taip sako P. K-to narys 
drg. J. Šukys ("Kova" N6). 
drg. V. Paukštys tam prita
ria. tik drg. Pruselaitis prie
šingas.

Mums rodos, kad toks nu
tarimas labai nepraktiškas. 
Kokios bus pasekmės, jeigu 
oficijališkai bus pripažin
tas skaidymasis? Jonas su
sipyks su Petru, gaus sau 4 
šalininkus ir tvers sau nau
ją kuopą. Paskui tos dvi 
kuopos ims tarp savęs peš- 

' ties. Ypatiškumams nebus 
galo. Toliaus da Pranas su- 

! sipyks su Kaziu ir gavęs sau 
4 šalininkus tvers jau tre
čią kuopą ant tos pat gat
vės. Ir vietoj sutartinio 
darbo, bus tik skandalai.

Sulyg musų nuomonės, jei 
Petras ar Juozas dėl kokių 
nors priežasčių negali būti 
kuopoj, tegul iš jos išstoja ir 
būna pavieniu nariu, o jei 
bandytų skaldyt kuopą, tai 
tokį ir iš Sąjungos prašalint, 
nes tokie asmenis paprastai 
esti niekas daugiau, 
tik organizacijos liga.

mvn” Konkolausko vardas 
ant tiek tik paminėta, kad rastis, 
tautininkai, pavadinę ji šni
pu, ir visai jam to nepriro-

— ”Prusų Lietuvos Sąvait- 
.” Turiniu ir formatu 

panašus į mirusią "Birutę.”

Idę, šmeižia visą darbininkų Į
Į organizaciją ir laikraštiją,'* VICllIIKa

ir Kritika.

kaip

Vėžio liogika.
Klerikalai visuomet šmei

žia socijalistus pasiremdami 
tuo prasimanymu, buk soci
jalistai griauja bažnyčią ir 
niekina tikybos dalykus. To
kių šmeižimų, paremtų to
kiais prasimanymais, gali
ma rasti kiekvienam "Drau
go” numerije.

Bet kada socijalistai jų 
bažnyčios negriauja ir tiky
bos dalykų neniekina, tai tie 
patįs klerikalai vėl pradeda 
rėkti: "Žiūrėkit, socijalistai 
pardavinėja žmonėms mal
daknyges!" Arba vėl: "Soci
jalistai lošia ’Mariją Magda
lietę.' religišką veikalą. Ko
kią jie tiesą turi tai daryti?”

Klerikalų "Draugas” to
kia "liogika" yra jau nesykį 
atsižymėjęs. Ant vieno pus
lapio jis išplūsta socijalistus, 
kad tie platina bedievybę, o 
ant kito puslapio vėl užsi
puola. kam socijalistai mal
daknyges platina.

Tokią pat giesmę atkarto
ja dabar 5-tam "Draugo” 
numerije ir p. Bastenis iš 
So. Bostono. Kiek pirmiau da 
("D-go” N51 jis rašė, buk 
"Laisvė" priversta keltis iš 
So. Bostono kitur, nes čia 
"cicilikams pasidarė per an- 

I kšta.” Kadangi tai buvo ne
pamatuotas melas, tai "Ke
leivis” tuomet nurodė kelia
tą faktų, kaip antai persta
tymas "Marijos Magdalie- 
tės,” kas nedėldienis rengi
mas koncertų ir kitokius 
socijalistų kulturiškus dar
bus, kuriems visuomenė la

I

I

šmeižikai eina toliaus.
Turbut jau nereikia skai

tytojams atkartoti, kas buvo 
paskutiniuoju laiku "Kelei
vyje" rašyta apie Konkolaus- 
ką. "Keleivis” perspausdi
no net ir iš "Pirmyn” ištisą

I beveik straipsnį šitame rei
kale. Kas tai skaitė, tas ge
rai gali atsiminti, kad apie 
Konkolausko apginimą te
nai nebuvo nė užsiminta. Ir 

i pagaliaus koks reikalas ir 
j prieš ką jis ginti ? Ar prieš 
i tai. kad tautininkai pavadi
no jį "šnipu?” Bet jie to juk 

■ ikišiol da neprirodė. Taigi 
tas pavadinimas yra tik pa
prastu šmeižimu, arba, kaip 
"Pirmyn" jį pavadino, lite
ratišku banditizmu. Kaip 

"Keleivije,” tatip ir ”Pir-

buk šios tik tokius šnipus 
ir auklėja. Paveizdon. tokie 
pp. Račkauskai.
Varnagiriai et 
net ir protestus 
prieš socijalistų 
kurie tiek bendro su Kon- 
kolausku yra teturėję, kiek 
ir jie patįs, neapsieina nepa
minėję konkolausko. ka
dangi toks šmeižimo būdas

• • V « • • • • 111^71 ivra vienas iš biauriausių ir L 
gręsia abelna demoralizaci
ja musų laikraštijai ir vi
suomenei, tai socijalistų lai
kraščiai (kol kas tik "Pir
myn’’ ir "Keleivis”) ir pakė
lė prieš jį balsą. "Keleivije” 
buvo net pasarga padėta, 
kad —

"Nereikia suprasti tą klaidingai, 
kad mums čia rupi Konkolausko y- 
patos apginimas. Konkolauskas mums 
visai nerupi.I 
tai, kad tautininkai, 
šai šnipu, bet visai 
dę, pradėjo šmeižti 

; organizaciją, buk ji 
kolauskus auklėjanti."

Tečiaus "rimtoji” Brook
lyno pliuškė, kuri, anot "Pir
myn,” pati yra tame litera
tiškam banditizme karštai 
dalyvavusi, perskaičius ši

tokią pastabą nesidrovi per 
akis meluoti, buk socijalis
tai vėl suskatę Konkolauską 
ginti. Šitoks begėdiškas me
las verčia manyti, kad to 
laikraščio redaktorėliai vi
siškai užmiršo dorą ir gėdą. 
Juk jie gerai žino, kad jie 
rašo neteisybę: jie gerai ži
no. kad tas "donosas” buvo 
tik neišmanėlių vaikų žais
le ir kad nė vienas socijalis
tų laikraščių jo autoriaus 
ginti da nemėgino, o tečiaus 
jie meluoja tyčia, kad įkal
bėjus savo skaitytojams, jog 
Konkolauskas yra šnipas ir 
socijalistų laikraščiai jį 
"karštai gina." Ir tokia li
teratiška paleistuvyste užsi
ima "RIMTI" LAIKRAŠ
ČIAI !

Chicagos dolerinių pat- 
rijotų organas, bijodamas, 
kad už tokius darbelius su- 
siprastę darbininkai neužda
rytų jam savo durų, grasina 
net teismu už boikotą.

Begėdžiai, geriau jau ty
lėtų ausis suglaudę. Šmeiž
dami tų darbininkų organi
zaciją ir laikraščius, jie kit
ko negali ir tikėtis iš tų dar
bininkų pusės. Tik nesusi
pratę žmonės gali remti sa
vo idėjos ir draugų šmeiži
kus. Kaslink teismo, tai te
gul jie verčiau "patįs apsi- i 
žiuri, ar nereikės tik jiems! 
patiems tenai atsidurti už 
plėšimą žmonėms šlovės. Jei 
tas literatiškas banditizmas 
eis toliau, šalies valdžia 
rėš padaryt jam galą.

Negraži agitacija.
Keliuose iš eilės "Kovos” 

numeriuose ėjo karšta agi
tacija už V. Jakštį į L. S. S. 
administratorius. Stačiai 
šaukiama: ”BaIsuokit už 
Jakštį. Tai geriausias žmo- 
gus!

Tokius piršimus paprastai 
galima matyti kapitalistų 
laikraščiuose, kada keli po
litikieriai veržiasi į kokią 
nors riebią vietą. Bet ves
ti tokią agitaciją "Kovai”— 
negražu. Priešingų įraštų, 
pavyzdžiui 60-tos kuopos, 
kuri Jakštį pusėtinai pažįs
ta, "Kova" visai netalpino.

Sirvydai, 
consortes 
rašydami 

laikraščius.

Mums rupi tik tai 
pavadinę jj vie- 
jam to nepriro- 
visą darbininkų 
tik tokius Kon-

tu-

PAAIŠKINIMAS.
"Keleivio” N.3 korespon

dencijoje iš Amsterdam, ap
rašant atsibuvusį L. S. S. 
208 kp. surengtą vakarą, ko
respondentas — turbut, kad 
sužinojo vardą vienos 
merginos iš visų esančių ten 

j — ant A. čepaičiutės 
■ suverčia visą kaltę už jauni
mo neramų užsilaikymą lai
ke prakalbos drg. J. Semšio.

Tiesa, kad yra nepraktiš
ka rengti prakalbas ir šo
kius sykiu; į šokius susiren
ka jaunimas ir iš tokių, ku
rie lietuvių kalbos nesupran
ta. Jie daugiausiai ir neri
mauja laike jiems nesupran
tamos prakalbos. Bet kad 
už jaunimo neramumą su
versti visą kaltę ant vienos I 
ypatos, dargi žinomos Ams
terdame. kaipo vienos iš su
sipratusių merginų, kuri ne
tik savo deklamacijomis 
prie kiekvienos progos budi
na miegančią liaudį prie su
sipratimo, bet visur ir visa
dos agituoja už socijalistų 
organizaciją, tai jeigu ko
respondentas nelošia provo
kacijos. tai tiesiog pasielgia 
besąžiniškai. Tuomi nau
jai kuopelei naudos nepada- : 
ro, jokio pamokinimo irgi . 

nepalieka, bet kaip tik prie- . 
šingai. Amsterdamietė. <

Chicagos Žinios.
Bezdžioniavimas.

Kad turčiai, neturėdami 
kur dėti per darbininkus 
jiems sukrautus pinigus, 
mėto juos visokiems nieknie
kiams, idant tik atsižymėti, 
nors ir paikiausiu savo pasi
rodymu. tai nėra nuostabu, 
bet kad ir skurdžiai darbi
ninkai beždžioniauja pa
mėgdžiodami, tai netik iro
niškai nusišypsoti, bet ir aš
triai papeikti prisieina.

Taip neseniai čia buvo vie
no smuklininko dukters ves
tuvės. Iš vestuvių buvo ban
doma padaryti tautinę šven
tę. Jaunavedžiams rankas 
rišo net keturi kunigai, už 
tai mokama 125 doleriai. 
Alus, degtinė, šampanas ir 
vynas gausiau liejosi iš vie- 
drų, negu Kanoj Galilėjaus. 
Kunigėlių prie to palaimin
to skystimėlio dalyvavo net 

j visas būrys.
Kad palopijus prakiuru

sią kišenę, paskui daroma 
mezliava ir renkama pusdo- 
lerius ir kvoterius. Argi tai 
nepažeminimas.

Da. girdi, iškilmingesnes 
vestuves rengia sau našlė 
ponia Šul—nė; užkviesta 
net 12 kunigų; kaip juodvar
niai ant mirties lauko jie ten 
karksės ir laimins ubagus 
dvasioje. Davatkos sūnūs.

Teatras. Vasario 1 dieną 
Dramatiškas Ratelis prie L. 
S. S. VIII rajono statė ant 
scenos C. S. P. S. svetainėj 
L. Tolstojaus 5-kių veiksmų 
dramą: "Patamsio galybė.” 

žmonių susirinko pusėti
nas būrelis. Artistai atliko 
savo roles labai gerai. Pub
lika buvo užganėdinta; nors 
veikalas sujudinantis sielą, 
bet žmonės visą laiką juokė
si; kuomet publika verkia 
kartu su aktoriais, tai pras
tas ženklas. Publika užsi
laikė neprasčiausiai, tik lai- 

i ke perstatymo ramumą ardė 
' nelemtas koncertas. Mat, 
lietuvės susineša visus savo 

, vaikus, o tie rėplinėdami po 
svetainę ar pargriuvę arba 
susimušę nosį, paleidžia sa
vo dūdas — tai tik ir klau
syk, užmiršęs apie arstis- 
tus.

Dar turiu pasakyt, kad

auji laikraščiai.
Šiomis dienomis gavom 

pirmą numerį "Veidrodžio.” 
Yra tai mėnesinis žurnalas, 
pavedamas teatro ir scenos 
reikalams. Iš techniškos pu
sės laikraštis gana gražus. 
I jo turinį da neturėjom lai
ko įsigilinti. Kaina $2.00. 
Adresas: 1671 Mihvaukee 
avė., Chicago, III.

Kitas naujas laikraštėlis 
pradėjo eiti Prūsų Lietuvoj lošėjai yra labai išsilavinę,

visuomet stengiasi užganė- Briedis ir J. širvinskas. Pt 
dinti publiką, o ne kišenių. 
Visuomenė turėtų tarti ačiū 
už jų pasišventimą ir pa
stangas. P. A. Jančauskas. Į

Kruvinojo Nedėldienio pa
minėjimui L. S. S. VIII Ra- 

Į jonas buvo surengęs prakal
bas 25 sausio "Columbia” 
svetainėj.

Pirmas kalbėjo P. M. Kal
tis apie penkias minutas, 
pertai mažai ką ir pasakė. 
Antras — S. Dargužis, kal
bėjo irgi trumpai, neilgiau 
kaip pirmasai. Kalbos kaip 
vieno taip ir kito buvo be jo
kio gyvumo.

Gaila, kad musų kalbėto
jai eina neprisirengę kalbė
ti. Trečias kalbėjo K. Gu- neiįy nuo Pennavenės gyve- 
gis apie Rusijos vargingą nim0 pamini faktą iš 
darbininkų padėjimą, pri- atsitikimų su vienu tokiu iš 

musų, kurie apšvietą semia 
‘ 1 iš stiklo. Toks ir tai da jau

nas vaikinas nusigėręs 
smuklėje ir nuėjęs su savo 
draugu į to draugo butą ten 
pradėjo garsinti pasauliui 
savo esybę. Kadangi tai bu
tą vėlaus nakties laiko, tai 
namų šeimininkė išprašė ne
kviestą svečią laukan su iš- 
mirkinta šluota. Šis išsipa
giriojęs ir pajuokiamas pa
žįstamųjų, apskundė moterį 
už mušimą. Taikos teisėjas 
vargšui ant gyduolių pripa
žino 5 dolerius, kuriuos žino
ma įsidėjo savo delmonan. 
Moteris apskundė vaikiną ir 
tas turėjo už koliojimus tei
sėjo kišeniun užmokėt 10 do
lerių. Didvyris nusprendė 
be teisėjų atsiteist bent su 
liudininkais, kurie jį neap
gynė, ir nakčia ant vieno iš 
jų užpuolė, bet ir čia naba
go apsirikta.

Tai paprasti kasdieninio 
gyvenimo apsireiškimai tar
pe musų dievuotų pennave- 
niečių. o tie faktai yra liudy
tojais, kaip augštai kultūriš
kai tie musu broliai vra pa
kilę.

Tokių žmonelių vienoj šei
mynoj ant Soho buvo nese
nai krikštynos. Supranta
ma, kad pas kataliką be to 
švento raudono ir rudo hizo- 
po nieks negal atsibūti. Sve
čiams prisigėrus tos dvasios 
šventos pakilo, kaip papras
tai, kraujo praliejimas. Tuo 
sykiu užpulta ant šalia gyve
nančios slaviškos šeimynos. 
Viena ypata tapo primušta 
ir nugabenta ligonbutin, o 21 
ypata suareštuota. Keliatas 
lietuvių-karžygių pabėgo. A- 
reštuoti užsimokėjo visi po 
10 dol. kiekvienas. Kapita
lizmo ir tamsos palaikyto
jams tokie atsitikimai labai 
geistini. Duolaužis.

LONDONAS, ANGLIJA.
Gruodžio 25 d. mūsiškiai 

čianykščiai parapijonįs, kai
po kalėdų apvaikščiojimui 
surengė balių. Ant apskel
bimų padėjo pasargą, kad į- 
sikaušusių neįleisią arba pa
duosiu policijai. Tuo pasi
džiaugdamas nuvykau, kad 
oasimačius su pažįstamais. 
Nors girtuokliams buvo įeiti 
draudžiama, tečiaus suėju
siems kaip tik atbulai; ger
ta ir raginta gerti daugiau. 
Tik girtuoklystė ir atnešė iš 
to vakaro parapijonams 
naudą. Benuobodžiaujant 
prie vieno stalelio mano 
draugas uždainavo, žiūrėda
mas į girtuoklius, "atsimes- 
kim nuo senojo svieto.” 
Tvarkdaris šoko su kums- 

Koncertas. — Moksleivių čiomis, grūmodamas išmeti- 
Susivienijimo 2-roji kuopa mu. Su girtais nesiginčysi 
buvo parengus teatrą su jp mums nieko jam neatsa- 
koncertu 25 sausio ”Hull 
House” salėj.

Vakarėlį galima pavadinti 
pavykusiu. Publikos buvo 
gana daug, veik pilna svetai
nė. Kaipo dainininkai, ge
riausiai atsižymėjo p-lė Kli
mavičiūtė ir p. F. Jakutis. 
Koncertui pasibaigus „Dra
mos” draugijos nariai sulo
šė vienaveiksmę komediją 
"Aukso Veršis.” Dalyvavo 
šie artistai: B. Vaitekūnas, dį palikdama^. 
L. Zilvičiutė, J. Sankunas, J.

statymas išėjo gerai.

Kapucinas ant scenos. Tą 
patį vakarą 25 kp. S. L. A. 
surengė gražų vakarėlį. Pir
mu sykiu ant scenos pasiro
dė "Kapucinas.” Lošta iš 
"Šakės;” publika turėjo 
daug juokų. Sakoma, kad 
čia "Kapuciną” pradės tan
kiai ant scenos rodyti, mat 
puikus typas.

Julijus Minkštutis.

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA. 

Tamsuolių gyvenimas.
Kaipo pavyzdį musų žino-

mindamas tą baisiausią 9 
sausio dieną. Jo kalba, rei
kia pripažinti, padarė gana 
gilų įspūdį ant publikos.

Deklamavo p-lė Kislaus- 
kaitė ir p-ni Kairienė — nu
sisekė vidutiniškai.

Dainavo du chorai — 81 
kp. L. S. S. mišrus choras ir 
Chicagos Lietuvių socijalis
tų vyrų choras. Kaip vie
nas taip ir kitas sudainavo 
gana gražiai.

Tūlas laikas atgal tauti
ninkai turėjo savo garsų 
chorą "Birutę;” bet, deja! 
kaip jie patįs, taip ir jų "Bi
rutė” su savo dainom "kark
lais” "žilvičiais” ir t.t. nus
muko visai, kuomet socija
listų chorai išaugo — išbu
jojo ir su savo darbininkų 
dainų aidais žavi darbinin
kus, tartum šaukte šaukia 
prie kovos už geresnį būvį, 
geresnę ateitį.

Reikia da pasakyti, kad 
panašus susirinkimai, apvai
kščiojimui 9 dienos sausio 
buvo rengiami po visus Chi
cagos kampelius, — kur tik 
randasi lietuvių darbininkų.

Chicagon atvyko drg. Per
kūnas iš Brooklyno, žinomas 
visuomenės veikėjas — kal
bėtojas. VIII rajonas su
rengė jam visą eilę prakalbų 
po Chicagą ir apielinkę.

Apie prakalbų pasekmes 
pranešiu biskį vėliaus.

Naujas laikraštis "Nau
jienos” pradės eiti Chicagoj 
už dviejų savaičių. Laikraš
tis bus darbininkiškas. Jam 
leisti susitvėrė tam tikra 
bendrovė, vardu: "Naujienų 
Bendrovė,” susidedanti iš 
vietinių lietuvių socijalistų. 

l Laikraštis eis iš pat pra
džios 8 puslapių. Redaguos 
drg. Grigaitis. Spaustuvė 
jau nupirkta — p. Ilgaudo;; 

: užmokėta $9,000. Akcijos ■ 
kaina tik 10 dol. Bendrovės 
viršininkais išrinkta K. Gu-! 
gis — pirmininku. A, Lalis— 
raštininku. A. Petratis — 
iždininku.

Chicagos socijalistai ilgai; 
vedė tarybas su "Laisve” ir į 
"Pirmyn,” tečiaus negalėjo 
prieiti prie geistino rezulta
to, kadangi abu minėti laik
raščiai perdaug augštas iš-! 
lygas pastatė — "Laisvė” a- Į 
pie 20 tūkstančių, "Pirmyn” 
19 šimtų, per tai nebuvo ga
lima susitaikyti. Šių dviejų 
laikraščių augštas pasista
tymas chicagiečiams labai 
nepatiko, pertai ir gimė taip 
urnai toks karštas ūpas už
sidėti naują laikraštį.

kant, jis nusiramino, kol bal
takė nepradėjo savaip veikti 
tvarkdarių galvose. Suskal
dytoms galvoms ir nusukin- 
toms nosimis ponus tvarkda
rius ir senojo svieto apginė- 
jus anglai lazdom nuraminę 
išsigabeno į pakutos namus. 
Išsigabenus tvarkdarius ir 
svečiam nemalonu buvo il- 
giaus būti. Balius tokiu bu- 
du užsibaigė nelinksmą įspu-

. A. Evangelistas.



E. ARLINGTON, VT.
Sausio 18 d. susitvėrė čia 

S. L. R. K. A. kuopa. Prieš 
pusantrų metų pas mus čia 
nebuvo jokios draugystės. 
Pirmiausiai susitvėrė S. L. 
A. kuopa, bet ta tamsos pa
laikytojams pasirodė bedie
viška. Per metus laiko bu
vo persekiojami tie, kurie ją 
(S.L.A. kp.) sumanė tverti, 
net bosams buvo skundžia
mi, kad jie uniją tveria; bo
sai tuoj liepė atnešt parodyt 
popieras tos "unijos.” Mela
giams iš to išėjo nekas. Šiek- 
tiek protaujanti žmonės, ma
tydami, kad ''velniškos” kuo
pos nariams ragai nedygsta, 
ir kad sergantieji pašalpą 
gauna, pradėjo rašyties. Jie 
sumanė tverti antrą S. L. 
A. kuopą iš "gerų” — kurie 
neskaito "bedieviško moks
lo.” Bet, kad Susivienijimo 
įstatai tam priešingi, tai ir 
vėl nosis. Kad gelbėjus savo 
"garbę" sutvėrė S. L. R. K. 
A. kuopą. Matysime, kaip 
nauja kuopa bus veikli ir ko
kį knygyną Įkurs. Jeigu ji 
įkurtų, tai iš ten gal sems 
sau mokslą apie "Alijošiaus 
karietą" ir "perkūno kirve
lius," o pas mus tokių, kurie 
mažiausio supratimo neturi 
nė apie "Alijošiaus karietą,” 
da labai daug. Iš jų ir S. L. 
R. K. kuopa.

Neseniai pas mus buvo 
jaunos poros civiliškos jung
tuvės ; fanatikai baisiai pasi
piktino ir visaip ant jų pri
šnekėjo, už tai, kad minėta 
pora nenunešė kunigui 18 
dol. Pas kataliką artimo 
meilė turbut tik ir yra nea
pykanta.

Pas mus jau nuo senai y- 
ra mada lošt kazyromis iš 
pinigų. Jei arlingtoniečiai 
nori, kad tos piktadarystės' 
nebūtų, tai privalo panaudo
ti vaistus, kaip kad degti
nės pardavinėtojams.

Dagy lis.
KENOSHA, WIS. 

Moteris nušovė vaikiną.
Iš 20 į 21 sausio pas mus 

atsitiko užmušėjistė: mote
ris nušovė vaikiną. Vaiki
nas (gudas) buvęs pas tą 
moteriškę (sulenkėjusi lietu
vė) įnamiu, bet likosi išvary
tas net su policijos pagelba. 
Prieš atsitikimą tas vaikinas 
atėjo nakčia ir pabeldė i 
langą. Moteris atsikėlė, bet 
nieko nerasdama, atsigulė.— 
ir vėl bildėsis; tada paėmė 
revolverį ir nuėjo žiūrėti. 
Atsidarius langą ji pasi
dėjo revolverį ant stalo, lan
gui pasikėlus vaikinas grie
bė moterį norėdamas išsi- 
traukt lauk, vienok moteris 
sugrobusi nuo stalo revolve
rį šovė į jį ir pataikė i pas
makrį. Peršautasis pabėgė
jus varsną krito. Moteries 
vyras naktimis dirbo fabri- 
koj.

Teismas moterį išteisino.
18 sausio L. S. S. A. paren

gė prakalbas. Kalbėjo A. 
Antonov. Žmonių buvo apie 
250. Buvo deklamacija ir di
alogas. Viskas žmonėms pa
tiko

Bedarbių daug; vedusieji 
dejuoja.

Miesto valdžioj yra repub- 
likonai, kurie šelpia bedar
bius tik airius ir vokiečius, 
duodant anglis ir maistą.

Kenoshietis.

CAMBRIDGE, MASS.
Sausio 18 d. atsibuvo L. S. 

S. 71 kuopos parengtos pra- 
kalbos.' Iš kalbėtojų pribu
vo tik vienas, drg. Svotelis.

Pertraukoj ir pasibaigus 
prakalboms Laisvės Choras 
sudainavo keliatą dainų. Au
kų Calumeto streikieriams 
surinkta 5 dol; prie 71 L. S. 
S. 71 kuopos prisirašė 8 nau
ji nariai.

Tik nesmagu darosi, kad 
tenka matyti tokiose prakal
bose tulus su augšta tempe
ratūra galvoje.

Cambridge’juje buvo tve
riamos 2 kooperacijos, pirma 
turėjo sau pasistačius tikslą

ninką atsakomybėn už min
džiojimą Suvienytų Valstijų 
konstitucija užgvarantuotos 
teisės susirinkimų ir už pa
darytus rengėjams nuosto
lius.

Vasario 8 d. Liet. Soc. su
vienytomis spėkomis su ang
lais socijalistais laikys pro
testo susirinkimą Socijalistų 
svetainėje, kur bus ir pas
kaita minėtoj temoje per 
drg. A. Baranauską, 1 d. ko
vo.

Ir kas gali tikrinti aky- 
vaizdoje to, kad męs lietu
viai neprivalome vesti kle- 
sų kovos, bet vienybėje gy
venti, reiškia pasiduoti į 
nuolankius vergus Baltrams 
ir biznieriams. Tik veidmai
nys ir darbo žmonių vergi
jos palaikytojas gal skelbti 
nereikalingumą klesų kovos, 
kuomet gyvenimo faktai 
darbininkams visai ką kitą 
rodo. Įgaliotas korespond.

mokinami viešuose susirin
kimuose užsilaikymo. Mato-

nizuoti uniją, ką jis ir darė: 
šaukė visus į vienybę, persi- 
statydamas save tikriausiu 
darbininkų draugu.

Tą patį vakarą L. S. S. 14 
kuopa laikė savo nepapras
tą susirinkimą, kad užpro
testuoti prieš I. W. W. lie
tuvių skyrių, kuris leidžia 
savo agitatoriams plūsti so
cijalistus, jų laikraštiją ir 
patį socijalizmą.

Paskutiniu laiku tie plū
dimai perėjo visas žmoniš
kumo rybas ir socijalistai 
buvo priversti griebtis kraš
tutinių priemonių, kad apsi
gynus nuo šmeižikų. Susi
rinkimas savo priimtoj re
zoliucijoj pastatė griežtą 
reikalavimą, kad I. W. W. 
paliautų savo prakalbose 

' plėšti garbę socijalistams ir 
purviniti jų idėją.

Kada ši rezoliucija tapo 
perskaityta unijos susirinki
me, kilo baisiausias trukš- 
mas, rodės, kad tuojaus pra
sidės muštynės.

Vieni reikalavo priimt re
zoliuciją, kiti atmest, bet 
nutarimo jokio nepadarė ir 
socijalistų delegatai negavo 
jokio atsakymo. Grikštas 
pasakė: "jeigu socijalistai 
tokie juodašimčiai, tai tegul 
jie išsirenka iš savo tarpo 
vieną smarkiausi kokį jie

• turi, aš nusipirksiu braunin- 
jgą ir eisime šaudyties, tada
• žmonės pamatys, kurioj pu-
I sėj teisybė." Ar tokia kal
ba tinka išmintingiems? Su 
Grikštu kaip ten nebūtų, nes 
tai žmogus be jokios logikos, 
su juo rokuotis gal tik tokie 
pat, kaip jis, bet kad unija 
tokiais žmonėmis remtųsi, 
tai tiesiog stebėtina; unija 

ii pastatytą socijalistų reika
lavimą privalo atkreipti do- 
mą, jeigu ji ištikrųjų neno
ri turėt socijalistų savo prie
šais. V. Stankevičius.

mano ant nepatinkamų 
jiems žmonių; ir čia kaip tik 
atbulai yra, ką jau senai ži- mai užlaikė juos per kelias 
no musų visa visuomenė, valandas tokiame stovije 
kad panašiai elgiasi tik mu- Į kalbėtojaus prakalba, kurio- 
sų tamsus katalikai. Kaipjje atskleidžiami gyvenimo 
kitur, taip ir pas mus socija-1 paveikslai ir sujudinantie 
listai susideda iš žmonių, ku-! žodžiai žavėjo klausytojus, 
rie šiek-tiek daugiau gavo j Po prakalbų girdėjosi kal- 
apsišviesti. Taigi visi pur-| bant, kad jie niekad negir- 
vai p. Z. drapstomi ant so- — ------- “
cijalistų kaip tik ir krinta 
ant jo paties ir ant jo atsto
vaujamo abazo.

Petras Repečka.

rėkia, o kaip ateina balsavi
mo diena, tai ir nuleidžia vi
si rankas, mat pilietiškų po
pierų neturi.” čia jau nedi
delis inteligentas per drąsiai 
nusprendė. Juk jūsų katali- 
kiškai-tautiškosios armijos, 
prisidengusios bepartivišku- 
mu, daug mažesnis procen
tas turi pilietiškas popieras, 

i taigi jums tik pasimokinti 
nuo socijalistų lieka, o ne 
drapstyt juos purvais.

Vasario 1 d. Lietuvos Sū
nų Draugystė buvo paren
gusi vienas iš puikiausių 
Cambridge’juj prakalbas.

Kalbėtojais buvo drg. St. 
Michelsonas, Gegužis ir ang
las Gerry. Jų gabumą pra
kalbose plati visuomenė ge
rai jau žino, todėl ir neat
kartosiu.

St. Michelsono prakalboje 
Į tapo išneštas protestas prieš 
į bosų ir valdžios žiaurius 
darbus su variakasiais Ca- 
lumet, Mich., ir prieš Rooto 
bilių, varžantį ateivystę.

Laisvės Choras sudainavo 
bene septynes dainas, kurios ■ rilį; 
publikai labai patiko. Taipgi j 
ir benas gražiai pagriežė. ... . . x

Aukų Calumeto streikie- kiai, padalytas tarp debatuo- 
riams surinkta $6.83. Prie J^cm PUS1V 
draugystės prisirašė apie 40 ’
nauju‘nariu. Ta pačią die- me kapitalizmo, taip perbė- 
ną vakare diskusijų kliubas g? ir skaitlinėmis sužymėjo 
buvo parengęs viešas disku- visus laikotarpius kapitaliz- 

"Prie kokios partijos mo išsivystymo, paminėda- 
turi prigulėti darbininkai?” mas visus ir nepraleisdamas 
Nors ir plačiai buvo išgar- nė vieno svarbaus nuotikio, 
sinta. bet ant diskusijų^ ne-i kuomi pnrodė, jog darbmin- 
pasirodė jokie "bepartyviš- kų algos, sulyginant su yar- 

kurie už akių papras- tojamų daiktų kainų kilimu, 
tai socijalistus purvina. Mat, traukije pastarųjų 20 metų

įgyti lietuvišką svetainę, an
tra gi — įkurti kooperaty
višką valgomų daiktų krau
tuvę ; pasirodžius, kad dviem 
kooperacijom bus sunku gy
vuoti, 21 d. sausio tapo su
šauktas abiejų kooperacijų 
susirinkimas, kur nutarta 
susivienyti ir varyti darbą 
tolyn, pradedant atidarymu 
valgomų daiktų krautuvės.

Vytis.
WATERBURY, CONN.
Sausio 25 d. L. S. S. 34 kp. 

parengė prakalbas paminėji
mui Kruvinojo Nedėldienio. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas. 
Prakalba nusisekė gerai, 
L. S. S. 34 kuopos choras su
dainavo dvi daineles, paskui 
sekė dr-gės Pruselaitienės 
deklamacijos, nusisekė ge
rai. Drgės K. Sinkevičiūtės 
monologas taipgi nusisekė. 
Broliai Bagdanavičiai su- 
grajino ant klarnetų "gėdu- 
lių maršą.” J. Senavaitis.

W. LYNN, MASS.
Sausio 24 atsibuvo sureng

tas suvienytomis spėkomis 
L. S. S. 163 kp. Salėm, Mass., 
ir vietinės kp. viešas vaka
ras. Tokio linksmo vakaro 
W. lyniečiai dar nėra turė
ję. Labiausiai publiką užga
nėdino Cambridge’iaus "Lai
svės Choras," kuris sudaina
vo keliatą dainų. Iš lošėjų 
geriausia atsižymėjo: Bal
čiūnas iš So. Bostono. Dau
giausia prijuokino dialogas 
"Šeimynos tėvas,” -atliktas 

per S. Zaleską ir M. Krakau- 
skiutę. Dialogą "Pas foto
grafą” ir "Teismas mužiko 
Rusijos teisme" atliko K. 
Praytis ir S. Zaleskas. Pelno 
kuopoms gal ir neliks, nes 
tą vakarą buvo smarkus lie- ■ 
tus, bet gal ir dadėt nereikės.' 
Publika buvo užganėdinta.

Varde 163 ir 61 L. S. S. kp. 
dainoriams ir lošėjams išta
riu širdingą ačiū! Lipčius.

MINERSVILLE, PA.
Sausio 20 d. čionai kalbėjo 

drg. Perkūnas iš New Yor- 
ko, atlikdamas V-to L. S. S. 
rajono surengtą jam marš
rutą. Žmonių prisirinko pil
na didelė svetainė. Kalba 
padarė ant žmonių gilų įs
pūdį.

Sausio 16 d. pasimirė čia 
po ilgai ligai šeleikio žmona, 

išeleikis, kaip ir beveik visi 
velionės giminės, yra progre" 
suojantie žmonės, bet velio
nė buvusi tikinti moteris 
ir ją reikėjo palaidoti su 
bažnytinėmis ceremonijo
mis.

Laike lydėjimo kūno Į 
bažnyčią viena sena žmone
lė prieš pat bažnyčią parpuo
lė ir nusilaužė sau ranką, 
mat visas kalnas aplink baž
nyčią apšalęs ledais ir einan
tiems į bažnyčią žmonėms 
tikras pavojus gręsia. Gra
bo nešėjus graborius turėjo 
bažnyčioje pakaustyt tam 
tikrom pakaustėms, kad su 
grabu nenusiristų į pakalnę, j

Senas singelis.
CAMBRIDGE, MASS. 

Koncertas, prakalbos ir dis- j 
Rusijos.

Sausio 31 d. vakare Liet.; 
Jaun. Dail. ir Mok. Mylėto-j 
jų Draugystė su pagelba va
karinės mokyklos, buvo pa
rengus koncertą. Tarp ki- 
toko buvo ir iliustruota ne
va paskaita "Jurgio Wash- 
ingtono gyvenimas," tik nie
ko iš tos paskaitos nebuvo 
galima suprasti, nes prele
gentas. nekoksai p. Vitaitis, 
nedidelis inteligentas (jis 
pats taip pasivadino) taip 
greitai spėjo aiškinti, kad 
net paveikslai nespėta mai
nyti; visa paskaita vargiai 
tesėsi 10 minutų. Apart pa
skaitos p. Vitaitis sakė ir 
"prakalbą,” kurioje ragino 
lietuvius skaityti laikraščius 
ir semti iš jų "bepartyvišką 
mokslą;” partijinius žmones 
išvadino "negerais,” "fana
tikais” ir t.t; liepė nebūti 
tokiais, kaip socijalistai. j 
Sako: "Rėksniai, tik rėkia ir kius nebūtus daiktus prasi-

I

I

j

i

sijas: ”

Nors ir plačiai buvo išgar-

kieji.”

valandas tokiame stovije
I

I 
I

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 1 d. Masonic 

Temple svetainėje atsibuvo 
debatai, temoje "Socijaliz- 
mas ir Kapitalizmas.” Soci
jalizmo mokslą gynė ekono
mijos profesorius Hubert H. 
Harrison, gi kapitalizmą — 
vienas iš garsiausių Brook- 
lyno advokatų Frank Was- 
serman. Prie to reikia pri
durti, kad H. H. Harrison v- 
ra juodveidis ir vienas ga
biausių New Yorke orato-

Debatai tęsėsi dvi valan
das. Laikas buvo labai tvar-

; dėjo ir netikėjo išgirsti iš 
į svietiškų žmonių taip gra
žaus pamokslo.

Aukų surinkta $5.00, kas 
parodo, kad prakalba paliko 
ant žmonių gilų įspūdį.

K. Berželis.

Harrison savo apkaltini-

tik tiek žmoneliai teišsigali. petik nepakilo, bet nupuolė
žemyn. Abelnai savo užme
timus taip tvirtai pastatė, 
kad kapitalizmo apgynėjas

Vytis.
ANSONIA, CONN.

. 7 _ ______

i Ačiū pasidarbavimui vie- stojęs ginti, visupirma ap- 
tinės L. S. S. kuopos čia jau reiškė, kad jis neatstovauja 
atsibuvo visa eilė riešų va- ” 
karų ir prakalbų. Musų tau
tininkai norėdami irgi kuo- 
nors pasirodyti užsikvietė 
brangiai apmokamą dr. J. 
Šliupą. Šis kaipo tautos iš
ganytojas ir nurodė, kad lie
tuviai nuo amžių buvo karin
gi ir pasekmingai apgrusda- 
vo kitas tautas, ką ir šian
dien gali. Kalbėtojas di
džiuojasi tuo, kad lietuviai 
kitas tautas pasekmingai ap- 
grusdavo ir tikisi, kad jie ir 
šiandien tai padaryt galėtų... 
Kada geresni Lietuvos sū
nus vienijasi ir kovoja prieš 
savo skriaudikus, tai tuos 
ponas Šliupas vadina "išpe
romis." Tamošius Besotis.
CENTRAL BROOKLYN,

N. Y.
į "Lietuvos” karesponden- 
tas iš čionais rašo No. 5, kad 
lietuviai visi girtuokliai ir 
peiliniai peštukai. O paskui 
vėl sako, kad tai tik "Kelei
vio” skatytojai.

Kad "Kel.” skaitytojų čia 
daugiausiai, tas tiesa. Bet 
kad didžiuma čianykščių lie
tuvių butų girtuokliais ir 
tai anot "Lietuvos” kores
pondento peiliniais operato- 

i riais, tai bjauriausia apšmei- 
ža šios vietos lietuviams. 

| Jeigu yra tokių, tai tik ne iš 
I socijalistiškų laikraščių 
i skaitytojų; nes socijalistai 
į nepripažįsta žmonių skerdi- 
jmo tiesos niekam; kaip tik 
priešingai, tautiečių patrijo- 
tiški ir klerikališki laikraš
čiai ir raštai; juk pas juos 
tokie darbai yra nuopelnu, 
už kurį vieni dangų skiria, 
kiti paminklus stato. Bač
kutės garbintojų ir peilinių 
karžygių ištikrųjų rasi dau
giausiai tautietiškai-kleri- 
kališkame abaze. Tik pasi
žvalgykit ponai po tą abazą, 
o pamatysite, kad tai ne 

i "Kel.” skaitytojai, nes jis 
jiems baisus.

Tas pats "Lietuvos” ram- 
: stis, matomai gerai žinoda
mas, kad kitokis jo raštai 

' nepasirodytų net ir "Lietu
voje,” prigraibstes purvų iš 
saviškių patvorių drabsto 
jais socijalistus, buk anie ei
nantiems iš bažnyčios žmo
nėms liežuvius rodą ir riso-

kapitalizmą, bet atėjęs tik 
pagelbėti klausymą išrišti. 
Ir labai teisingai pastebėjo 
savo antroj kalboj drg. Har
rison. pasakydamas: visi ka
pitalizmo ramščiai gėdijasi 
viešai prisipažinti, jog at
stovauja kapitalizmą, nes 
joks žmogus nenor save va
dinti piktadariu, o jei piktai 
daro, tai teisinasi aplinky
bėmis. Tečiaus uoliai gynė 
savo poziciją, nors iš pub
likos veržte veržėsi kritikos 
pastabos kalbėtojui. Harri- 
sonas vietoje atmušinėjimų 
kiekvieno Wassermano ar
gumento, padavė jam Mark
so Kapitalą ir liepė 
vietą, kuri neišlaiko krit 
kos. "VVassermanas 
knisosi per 30 m. knygoje. 
Nerado.

Publika pripažino socija
lizmo apginėjui viršų, bet 
Harrisonas da kartą užkvie
tė Wassermaną į debatus, i- 
dant jam pilnai atsakyti, ko
kiu budu socijalistai Įvyk- 
dins socijalizmo surėdymą 
gyvenimai!.

Mislinčius.

surast

Veltui

I HOLYOKE, MASS.
Vasario 1 d. atsibuvo Lie

tuvių D. K. Keistučio Kny
gyno draugystės parengtos 
prakalbos. Kalbėjo J. B. 
Smelstorius. Žmonių susi
rinko apstus būrelis, ypač į- 
domu tas, kad moterų buvo 
daugiau, negu vyrų, išsky
rus jaunimą. Jau keliatas 
kalbėtojų čia buvo, bet nie
kad publika taip ramiai ne
užsilaikė, nežiūrint, kad mo
teris atėjo su mažais kūdi
kiais, su kuriais per kelias- 
valandas ramiai sėdėti, rei
kia tiesiok užžavėsimo. Nes 
ir kalbėtojas savo kalba tik
rai moka užžavėti.

Prie draugystės prisirašė 
4 nauji nariai.

K. šimkonis.

EASTHAMPTON, MASS.
Vasario 1 d. atsibuvo Lie

tuvių Neprigulmingo Kliu- 
bo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo J. B. Smelstorius iš 
Bostono. Publikos susirin
ko neperdaug, bet visi taip 
pavyzdingai užsilaikė, kad 
rodos, jie butų jau nuo senai

AMSTERDAM, N. Y.
Sausio 25 d. vietinės L. S. 

S. 208 kp. atsibuvo sureng
tos prakalbos paminėjimui 
Kruvinojo Nedėldienio.

Vietinis musų piemuo, 
klebonas Z., negalėdamas 
kitaip žmonių sulaikyti nuo 
lankymosi į prakalbas, nes 
juo daugiau jis keikia socija
listus, tuo žmonės labiau ei
na į socijalistų prakalbas, 
pranešė policijai, kad Union 
Labor Hali svetainėje yra 
nelegališkas anarchistų su
sirinkimas, kad jį išvaikytų. 
Majoras tečiaus nedaug ką 
galėjo išprast iš kun. Žid—o 
žargono, todėl pats atsilan
kė į minėtą svetainę, bet čia 
rado kuopuikiausią tvarką, 
pradėjo klausinėti apie ku
nigą Žid—ą, o atsakius 
jam, kad to kunigėlio čionais 
nėra, majoras, nuėjo pas kle
boną.

Prakalbos atsibuvo labai 
tvarkiai. Kalbėjo A. Čižau- 
skas apie baisią tragediją iš 
Rusijos darbininkų gyveni
mo 1905 metais, kada caras 
išžudė tūkstančius nekaltų; 
žmonių. Žmonės labai pa
girtinai užsilaikė, besiklau
sydami atidžiai ir. be abejo
nės, jie risi pripažino, kad 
prakalbose nieko nelegališ- 
ko nėra. Tik musų pieme
niui Ž. yra nelegališku net 
paminėjimas žuvusių brolių į 
darbininkų, nužudytų per 
kruvinąjį carą. Mat, keno 
bičiuolium pasirodo darbi
ninkų kruvinu skatiku ir 
prakaitu penimas dykaduo
nis !...

Taigi, kad laikvti žmones 
tamsybėje ir nuolankiam 
pasidavime tyronams musų 
piemuo kun. Ž. tiesiog iš gal
vos eina, patyręs, kad kas 
skaito "Keleivį.” Išėjus vy
rams į darbą, jis bėgioja po 
stubas ir nuo moterų išrei
kalauja "Kel.” numerius, 
susikemša kišeniun ir liepia 
i klebonija ateit atsiimti.

SS I 
nesigaili savo tevisKų zode-> - -
lių, o kartais ir lazdos; 
pataiko tokį, kad lazdą gali 
atimti iš jo, tai stengiasi Į 
degtine ir cigarais prilenk
ti prie išsižadėjimo "Kelei-į 
vį" skaityti. (Už atiminėji
mą laikraščių tą piemenį ga
lima pasodint į avilį. Red.)

A. V. Silensav.

i

BALTIMORE, MD.
Nuo 19 d. sausio čia pra

sidėjo L. Grikšto „misijos” 
ir traukiasi jau antra savai
tė. Grikštą i čionai parsi
kvietė I. W. W. unija, tikė- 

i damosi, kad jis sustiprins 
&

Atsibuvo visa eilė Grikš
to prakalbų, kurios tarp 
darbininkų sukėlė tokius 
vaidus, kokių čia niekados 
da nebuvo, o pasekmėje to, 
unijai prisieis skaudžiai nu
kentėti.

L. Grikštas ir vietinis K. 
Ge^žėlė apie nieką daugiau 
nekalba, kaip tik biauroja 

■ socijalizmą ir religiją, sėda
mi tarp žmonių nesutikimus.

Seredoje, 28 sausio, lietu- 
; vių skyrius I. W. W. laikė 
savo paprastą susirinkimą. 
Tarp kitko nutarė užkviesti 
V. Nagornoskj ant sekančio 
unijos susirinkimo ir prašy
ti, kad jis neardytų unijos.

Ta pati unija ir tą patį 
Nagornoskj prieš keliatą 
dienų bu’j užkvietus orga-

I

i

1

ELIZABETH, N. J. 
Juodašimtiškas darbas

L. S. S. 147 kp. surengė 
d. vasario paskaitas. Pre

legentu pasiskyrė drg. A.
Baranauską, kuris turėjo 

: skaityti referatą temoje 
i "Kristus ir krikščionių mok-j 
slas.”

Kuopai apskelbus lape
liais rengiamąjį viešą susi
rinkimą, tūlas špitolninkas 
su apskelbimu nubėgo pas 
savo piemenį, šis tuojaus 
ėmė ir suorganizavo tam
sos apginėjus: smuklinin
kus, grabo rius, duonkepius 
ir kitus biznierius, ir ta juo-, 
doji šaika pareikalavo iš 
miesto policijos viršininko,

•^•'nių savininkams parsamdyt 
p socijalistams svetainę, bu- 

3 ■ tent, kad socijalistai rengia 
1 riaušes. Policijos viršinin

kas ir įsakė svetainių savi
ninkams neleisti viešų susi
rinkimų be valdiško leidimo. 
Svetainės savininkas tuoj 
ir pareikalavo minėto valdiš
ko leidimo. Socijalistai 
kreipėsi prie policijos virši
ninko su prašymu, bet šis 
atsakė, kad tai ne jo reika
las davinėti leidimus; kreip
tasi prie miesto majoro, bet 
šis atsako, kad jokiems kul
tūriškiems bei apšvietos vei
kimams nėra reikalingi val- 

' diški leidimai ir tam tikslui 
rengiami vieši susirinkimai 
negali būti draudžiami.

Su tuo majoro atsakymu 
: svetainė atidaryta ir susi
rinko virš 500 žmonių. Po
licija su savo viršininku už
puola ant susirinkimo ir į- 
sako išsiskirstyt. Žinoma, 
pas policistus nėra manda
gumo, jokių paaiškinimų a- 
pie majoro leidimą nežiūrė
jo, ir išvaikė žmones iš sve
tainės.

Socijalistai vėl kreipėsi 
prie majoro su skundu ant 
policijos viršininko, bet šiuo 
kartu ir majoras pasirodė 
jau matomai juodašimčių 
provokacijos perkalbėtas. 
Kreipėmės prie vietinių ang
lų socijalistų ir su jų pagelba 
patraukėme policijos virši-

WAUKEGAN, ILL.
Sausio 24 125 kp. L. S S. 

parengė apvaikščiojimą 
Kruvinojo Nedėldienio, pa
minėjimui kritusių už lais
vę. Kalbėtojas Kazys P. Gu- 
gis kalbėjo du sykiu; pirmoj 
savo kalboj aiškiai nupiešė 
Rusijos ir Lietuvos darbi
ninkų vargingą gyvenimą, 
kaip jaunikaičiai sulaukę sa
vo jaunystės žydinčių dienų 
tampa per budelį Rucijos ca
rą apginkluotais, kad kai

po žvėris — paliktų brolžu
džiais. Toliaus išaiškino 22 
sausio 1905 m. atsitikusią 
Peterburge darbinikų sker- 
dvnę.

Taipgi buvo deklamacijos. 
Deklamatoriai atliko savo 
roles neblogiausiai.

Toliaus kalbėjo 125 kuo
pos organizatorius J. Uktvė
ris. Jo kalba susidėjo iš 
pavyzdžių žmonių gyveni
mo. Paaiškino, kas tai yra 
socijalizmas ir atskyrė soci
jalistus nuo laisvamanių, ci- 
cilikų ir bedievių; pasta- 
riemsiems uždrožė už veid
mainiavimą. Buvo užduo
ta keliatas klausimų, ant ku
rių Gugis nuosekliai atsaki
nėjo. Smagu girdėti, kad ir 
moteris duoda klausimus.

Antroj save kalboj Gugis 
kalbėjo apie besitveriantį 
socijalistišką laikraštį Chi- 
cagoje, sumanytą VIII ra
jono L. S. S. ir kvietė rašy
ties į Bendrovę; akcija $10; 
paskui rinko parašus.

Publikos prisirinko su- 
virš 500, o apie keliatą de- 
sėtkų gerų katalikų buvusio 
kun. Krušo įgazdintų pekla, 
bijodami socijalistų prakal
bu. vaikščiojo aplinkui sve
tainę ir žiurėjo per langus.

Prie kuopos prisirašė 7 
nauji nariai iš gerų buvusių 
katalikų, tarp kurių randasi 
net iš parapijos ex-komiteto. 
Matyt, nusibodo tupėti po 
juodu praskustgalvijos 
skvernu; jau pradeda at
busti ir veikti proletarijato 
labui.

Aukų surinkta $9.22, ku- 
Į rie tapo pasiųsti kanki
niams.

Vietiniai laikraščių agen
tai užrašė 18 progresiviškai- 
socijalistiškų laikraščių.

Geltonplaukis.

DĖS MOINES, IA.
.Lietuviškas judėjimas čia 

labai silpnas. Rods, yra čia 
šv. Jurgio Kareivių dr-ja, 
Liet. Ukėsų dr-ja, S. L A. 
227 kp. ir L. S.S 160 kuopa. 
Tečiaus ir tų draugijų ir 
kuopų veikimas neapima 
platesnio lauko, kaip papra
sti mitingai. Apie prakal
bų, koncertų ir teatrų rengi
mą nė nepagalvojama.

Darbai labai silpnai eina; 
tik anglių kasyklose geriau 
kiek dirbama. Nuo 1 vasa
rio pradeda dirbti cemento 
dirbtuvė, kuri per 3 mėn. 
stovėjo uždaryta. Bet visgi 
iš kitur pribuvusiems dar
bas sunku gauti, nes pakak
tinai vra senų darbininkų.

J. H. Alikonis.
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PasikalbejimasMaikio su tėvu

šiandien išro-.' sargį, dešimtukai ant stry- 
to tik džrrrr!... Ir kaip pri
sižiūri žmogus gerai, tai vi
sur vagia. Politikieriai va 
runija ant gubernatoriaus ir 
išleidžia po 90 tūkstančių 
dolerių ant agitacijos, nors 
gerai žino, kad algos gaus 
tik 8 tūkstančius. Koks iš- 
rokavimas butų mainyti gai
dį ant žvirblio, jeigu toks po
litikierius likęs gubernato
rium nevogtų? Taigi tu. 
vaike, negali ir mane kal
tint. kad aš esu vagis. Kas
link muštynių, tai tu man ir
gi negali to užmesti, ba šian
dien ant muštynių remiasi 
žmonių garbė. Ar japonai 
butų taip pagarsėję, jeigu 
nebūtų ruskio sumušę? Kas 
geriau moka mušties. tas ir 
garbę turi didesnę. Taigi 
tu, vaike, negali man ir muš
tynių prikišti. Tu man už
meti da ir tai. kad aš belan
gėj esu sėdėjęs. Tas teisy
bė. Bet džėla. vaike, tai y- 
ra žmogaus nelaimė ir iš to 
juoktis negalima. O ką tu 
sakai, kad aš išsigeriu. tai 
tas reikalinga mano sveika
tai. Taigi dabar tu matai, 
kad aš žmogus nė kiek ne
blogesnis už kitus ir todėl tu 
negali sakyti. kad mano 
garbė ne kokia. Už savo 
garbę aš visuomet gatavas 
muštis.

— Tėve, tau valia apie sa
vo garbę manyti kuoge- 
riausia. o man vėl valia ma
nyti apie ją visai kitaip. Bet 
tegul jau bus ir taip, kaip tu 
manai, tegul tavo garbė bus 
švari kaip sniegas, tai visgi 
aš nematau, prieš ką tu ga
lėtum rašyti protestus.

— O kodėl jie nepatalpino 
mudviejų pasikalbėjimo.

— Redaktorius sako, kad 
tu, tėve, daug kvailysčių 
pripasakojai, o kadangi tu 
vadiniesi tutiečiu ir katali
ku. tai tautiečiai su katali
kais pradeda ant tavęs pyk
ti, kad tu jiems sarmatą da
rai. Už tai jis kartais ir ne
įdeda mudviejų pasikalbėji
mo.

— Jeigu taip, tai aš tikrai 
prieš jį protestą rašysiu. Ga
li mane vadint kaip nori, aš 
nepyksiu, ale už kvailį nega
li manęs laikyt. Einu, vai
ke. protestą rašyt.

— Tėve, tu 
dai susirgęs.

— Vaike, aš nesusirgęs, a- 
le velniškai supykęs.

— Ant ko?
— Ant "Keleivio" redak

cijos.
— Už ką?
— O kodėl ji netalpino 

mudviejų pasikalbėjimo per
eitoj savaitėj. Vaike, aš mi- 
slinu. kad reikia parašyt 
prieš jos tokį carišką pasi
elgimą protestą.

— Tėve, ar tu nežinai, 
kad protestai dabar jau ne
turi jokios vertės.

— Aš nesuprantu, ką tu. 
Maike. nori tuomi pasakyti.

— Aš noriu pasakyt, kad 
tautininkai sugadino protes
tams vardą. Dabar žmonės i 
gėdisi net ir tą žodi ištarti.! 
nes nuo Yčo laikų pas žmo
nes pasiliko toks įspūdis, 
kad kelti protestus tai vaiki- 
škiausis darbas.

— Maike. tu manęs neap
gaudinėk. Aš jaučiuos, kad 
mano garbė yra įžeista ir aš 
noriu prieš tai užprotestuot.

— Gali protestuot: bet aš • 
tau sakau, kad išstatysi sa- j 
ve ant juoko, kaip tautiečiai ] 
išstatė save ant juoko pro
testuodami prieš socijalistu 
laikraščius, kada tie nepa
garbino jų Yčo, kuris pabu
čiavo carui rankon.

—Vaike, su Yču buvo ki
tas biznis, o su manim vėl 
kitas.

— Taip. tėve, čia jau butų 
kitas, bet taip pat žioplas, 
kaip ir anas.

— Nosar. Tenai už Yčą 
protestavo kiti, o aš protes
tuosiu už savo garbės įžeidi
mą pats.

— Bet gi tavo garbės nie
kas neįžeidė: o pagaliaus...

— Kas, pagaliaus?
— Nenoriu sakyt, kad tu 

vėl neįsižeistum.
— Sakyk, vaike, drąsiai; 

tu žinai, kad už teisybę aš 
nepykstu.

— Aš norėjau tau pasa
kyt. kad apagaliaus tavo ir 
garbė nekokia. Ne ką ten 
labai galima ir įžeisti.

— O ką tu gali mano gar
bei užmesti?

— Viską, kas tik žmogų 
žemina.

— No sar. tu man to neuž
mesi.

— Kad tu pats, tėve, aną
syk man prisipažinai, kad 
tu esi ir apsivogęs, ir girtas 
esi buvęs, ir sususimušei ne
kartą ir belangėj esi tupė
jęs.

— Maike, tu esi mokytas 
vaikas, skaitai visokias kny
gas ir taip neprotingai kal
bi. Tu turėtum žinot, kad 
apsivogti gali ir geriausis 
žmogus; vagystė dabar la
bai madoj; bažnyčioj ir tai 
komitetas prie durų dešim
tukus vagia. Anuomet va 
vienas prisipylė dešimtukų 
į lietsargį ir užmiršo. Pas
kui išėjęs, kaip išskėtė liet-
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Ar žinote, kad—
1891 m. kovo 4 d. tapo nu

žudyta 11 italų, mieste New 
Oleans, už tai, kad nužudė 
policijos viršininką. 1892 m. 
Suv. Valstijos užmokėjo 
$25,000 atlyginimo už 3 ita
lų nužudymą jų paveldė- 
jams gyvenantiems Italijoj.

1506 m., gegužio 20. mirė 
Kolumbas, mieste Valadolid, 
Ispanijoj.

1491 m., gegužio mėnesij 
tapo sudeginta Joan of are. 
(Orleano mergelė), kaipo 
ragana.

Amerikiečių dienraščiuose 
pasirodė įdomus straipsnelis 
apie pabėgimą Marės Suklo- 
vos iš Siberijos.
Nors merginos vardas skam

ba rusiškai, bet ji pati paei
nanti iš Lietuvos, Vilniaus 
gubernijos, Korkos sodžiaus.
Marė Suklova—tame straįp- 

snije sakoma—tik 3 sąvaitės 
kaip atvažiavo Amerikon.

Paskui jos eina kelias, ve
dantis atgal Chicagon, iš te
nai—Kanadon, paskui Ang- 
lijon. Europon, per Raudoną
sias Jūres (Azijoj) aplink Šan- 
ghajų, į Kynus, per Kynus į 
Mandžuriją, o iš tenai į gy
vųjų lavonų šalį—Siberiją.

Tokiu keliu Marė Suklova 
bėgo iš Siberijos, kur ji išbu
vo 11 metų ir praleido visas 
savo žydinčios jaunystės die
nas.

Ji buvo suimta 17-kos me
tų amžiaus už tai, kad para
šė savo draugams laišką, iš
reikšdama savo nuomonę a- 
pie Rusijos valdžią. Policija 
dalydama kratas atrado te
nai jos laišką ir suėmė ją už 
prigulėjimą prie “slaptos ir 
priešingos valdžiai organiza
cijos." Apkaltino ją ir išvarė 
etapu už 2.000 mylių nuo gim
tinio krašto

“Negali būt visam pasau
lije baisesnės regyklos,” pa
sakė Suklova, kalbėdama re
porteriams apie jos ištrėmi
mą. “Jus nežinot ką tai reiš
kia matyt šimtus žmonių su
rakinti} viens prie kito rete- i 
žiais ir einančių, einančių die
na po dienai vis tolyn ir tolyn 
nuo savo tėvyškės, nuo savo 
namų, gal jau ant visados, ir 
tai vien dėlto, kad tie žmonės 
pasipriešino valdžios žvėriš
kumui. Su manim ėjo ir kitos 
moteris: vienos buvo jaunes
nės da negu aš, kitos gi jau 
pagyvenusios, silpnos mote
ris ir žilagalviai vyrai. Jei ku
ris iš musų suklupo arba ir 
visai parpuolė, kazokai plakė 
tą nagaikomis. Nekurie toj 
baisioj kelionėj mirė.

Nuteista visam amžiui
‘ ‘Daugiausia merginų drau

gių buvo iš studenčių ir aris
tokratiškos kilmės. Aš ne iš i 
tokių. Mano tėvukai yra pa
prasti kaimiečiai. Aš jų ne
mačiau jau nuo 1905 metų, 
kuomet buvau pirmą sykį pa
bėgus. Tuomet aš mačiau, 
kaip sunkiai jie skursta ant 
savo ūkės, kad užsidirbus sau 
sausos duonos ir kaip jie nuo
latos dreba iš baimės prieš sa
vo vyriausybę. Ar galima tad 
stebėtis, kad aš pradėjau ne
apkęsti tokios valdžios, kuri 
smaugia savo žmones?!

“Aš atsimenu tą dieną, ka
da policija atėjo mane areš- 
tuot. Aš to nenusigandau, 
tik gaila buvo tėvelių. Man 
net smagu buvo, kad ir ma
no balsas pakilo prieš pikta
darystę ir tironybę.

“Aštuonioliką mėnesių aš 
laukiau kalėjime bylos, o ka
da atėjo mano eilė, mane nu
teisė ištrėmimui Siberijon iki 
gyvos galvos. Kodėl? Nes 
aš buvau, jų nuomone, pavo
jinga revoliucijonierė. Vie
nok pirmu kartu buvo kitaip. 
“Nors aš buvau ištremtinė, 

tečiaus kaime galėjau naudo- 
ties laisve, nors ir tenai ka
reiviai mus saugoja. Po ke
lių metų kantraus ir gero už
silaikymo, jie mane taip ati
džiai nebesaugojo.j.^Prie to,

i

aš buvau silpna. Matomai jie sirgomplaučių uždegimu; net 
nesitikėjo, kad aš galėčiau daktaras sakė, kad geriau bu- 
išdrįsti viena bėgti.

Pirmas Pabėgimas.
“Aš pasakiau nekuriems 

ištremtiniams draugams, kad 
aš bėgu. O! jus nežinot, ko
kia pakįla viltis, kaba vienas 
pabėga. Rodos, kad visas 
pasaulis dažinos apie tas bai
senybes, kokios viešpatauja 
tuose gyvųjų kapuose. Vi
si davė man laiškų parnešti 
jų draugams, kurie paliko 
ant laisvės. Viena pora ati
davė man savo kūdikį, kad 
jį išgelbėti iš to baisaus gy
venimo. Man tas patiko. Su 
kūdikiu man nebuvo taip nuo
bodu ir tas pagalbėjo man ap
gauti sargus, nes aš sakiau, 
jog aš esu jo motina.

“Aš pabėgau pasislėpus 
ūkininko vežime. Reikėjo . 
bėgti 300 mylių, kol pasiekiau 
pirmutinę pastogę, kur drau
gai žinojo apie mano pribuvi
mą ir laukė. Naktimis aš gau
davau nakvynę lindynėse pa- 
kelije. Žmonės tenai be galo 
vargingai gyvena, bet iš šir
dies priima pakeleivį ir pagel
bsti jam, kiek tik gali. Aš ne
sykį jau maniau, kad sušalsiu 
su kūdikiu mirtin, tokie tenai 
šalčiai, bet išlikau gyva. Kū
dikį atidaviau Rusijoj jo se
neliams.

“Mangai nereikėjo važiuo
ti namo, bet aš parvažiavau 
pažiūrėti tėvų. Jie džiaugė
si ir bijojo, kad policija neuž
kluptų, o tuomet visus galė
tų suimt. Išvažiavau aš Pa
ryžiun ir nuvežiau nekuriems 
draugams laiškus iš Siberi- 
jos.

“Paskui vėl sugrįžau. Tuo 
tarpu—tai buvo 1906 metais 
—pietų Rusijoj prasidėjo su
kilimas. Ant Juodųjų Jūrių 
sukilo laivynas, Sevastopolije 
likos sušaudyta šimtai karei
vių be jokio teismo. Mano 
draugė Katia Izmailovič už
mušė vieną generalguberna
torių ir. nors pati buvo geno- 
rolo duktė. į 24 valandos bu
vo sušaudyta. Mane vėl su
ėmė su kitais ir nuteisė prie 
sunkiųjų darbų Siberijoj.

“Tarpe mus buvo ir pagar
sėjusi revoliucijonierė rašyto
ja Marja Spiridonova. Yra 
tai graži moteriškė ir kazokai 
pasielgė su ja labai nežmo
niškai: išrėdę plakė ją nagai- 
komis. Dabar ji yra 27 me
tų amžiaus ir vis da sėdi Si- 
berijoje, Akatujo kalėjime.

“Kas diena tenai mums 
duodavo 20 minutų pasivaik
ščioti. Daugelis ištremtinių 
tenai nusižudo arba išeina iš 
proto, bet didžiuma tikisi vis 
pabėgti.

“Noris mirt—ir gana.”
‘ ‘Tame kalėjime buvo 6 mo

teris ir 300 vyrų. Vienas iš 
vyru,Gregorij Geršuni, pabė
go įlindęs kopūstų statinėm 
“Tai buvo 1910 metais. Po- 

tam pradėjo daugiau saugot. 
“Negana to da, iš Peterbur

go specijališkai atvažiavo vie
nas valdininkas, Visockij var
du, numalšinti kiekvieną pa
sipriešinimą. Ta pačią die
ną, kaip tik atvažiavo, liepė 
kazokam nuplakti visus kali
nius. Dešimtis vyrų iš tos 
priežasties kėsinosi nusižudy
ti. Vienas mirė. Tai buvo Sa- 
zonovas, kuris užmušė Plėvę.
Jis nusinuodijo.
“Mus, moteris, liepė per

kelti kitan kalėjiman, net už 
devynių mylių. Buvo pats vi
duržiemis ir mes turėjom eiti 
pėsčios. Aš ir kita mergina

mėm taip pat kaip ir mate
riją padalytą iki nepabaig- 
tinybės. Todėl yra inteli
gentija (protas) ir troški
mas ir atominio svieto buda- 
vonėje.

Pasaulije, susidedančiame 
iš žvaigždžių, bekeliaujan
čių savo ratų keliais, paste- 
biama, kad jos priklauso di
delei organizacijai (siste
mai), taipgi amžinai mai
nančiai savo vietą. Ir taip, 
musų saulė su priklausan
čiomis jai planetomis ir mė
nuliais keliauja nepabaigti- 
nomis berybėmis visatos 
juodomis skradžiomis, da
rant po 5 angliškas mylias į 
sekundą. Visas žvaigždy
nas tą patį daro. Ir nežiū
rint to, kad į metus laiko 
nuekliaujam šimtus milijo
nų mylių, da neapsilenkėm, 
da žvaigždynai įmatomi
mums vos kaipo balsgani
miglynai (paukščių keliais 
vadinami), nors ir ten vie
na žvaigždė nuo kitos atito
lintos milijonais mylių. Kaip 
toli da esame nuo tų vietų! 
0 ir saulinei valstybei kiau
rai tuos žvaigždynus perei
nant, jie nebus arčiau, nes 
tarpai tarp žvaigždžių ir ten 
taip begaliniai, kad prisiar

tinus. tuos miglynus ir vie
noj ir kitoj savo pusėj ma
tytume begaliniame atitoli
nime. Astronomija paste
bėjo, kad randasi tokios 
žvaigždės, kurios taip smar
kiai skrenda, kad pereina 
rubežius matomojo svieto, 
kad tiespanašiai susivienyt 
su kitu svietu, kuris, kaip 
astronomija spėja, randasi 
už Andromedos žvaigždės.

Čia vis kalbama apie bery- 
bi didumą ir tolumą, o te
čiaus panašus faktai dedasi 
ir neįmatomoje atomo dul
kelėje. Pavyzdžiui, atomas 
radium yra pats savaimi vi
su organizuotu svietu. Taip 
pat yra ir su kitais atomais. 
Iš degančios žvakės gasų 
srovės dalelės skrenda dilgi
namos vidurio atomais, ir 
išsisklaisto. Jeigu tokią cen- 
tralinę spėką galima butų 
iššaukti žvaigždiniame pa
saulije, tai planetos pabėgtų 
nuo savo saulių ir masos 
žvaigždžių, sudedančių pau
kščių kelius, netektų savo 
tvarkos; pakriktų po berybę 
erdvę. Bet sykiu su tuo pri
imtų naują formos kombina
ciją. Atominis svietas duo
da mums pavyzdžius: degi
mu išsklaidytos dalelės įei
na į kitą susidėjimą, bet nie
kad nepragaišta.

Jeigu materija negal būti 
ne sutverta, negi sunaikinta, 
tai ir gyvybės ir minties e- 
sybė negal būt panaikinta, 
tik kaipo neatskirtina mate
rijos dalis per besikeitimą 
priima naujas formas ir įei
na į vis naujas ir naujas 
kombinacijas.

tų mus palikus. Bet kur tau. 
“Nakčia atėjo pas mus ir 

sergančias išvarė. O! aš ne
galiu jums tų kentėjimų ir 
vargo tos nakties apsakyti. 
Ot, norisi mirti - ir viskas. 
Bet čia tave muša ir vėl kiek 

pasivelki.
Persirengus į vyrą.

‘ ‘Po penkių metų aš vėl pa
siryžau bėgti, arba mirti. Sun
kiai man apsirgus, nusiuntė 
Irkucko ligonbutin operacijos 
daryt. Už dviejų sąvaičiu aš 
iš tenai ir pabėgau. Aš jums 
negaliu pasakyti, kas man ta
me pagelbėjo, bet buvo žmo
nių, kurie pagelbėjo. Jie da
vė man vyriškas drapanos ir 
nakčia aš smukau.

“Visą mėnesį aš gulėjau ta
me mieste slaptoj vietoj, pa
kol sustiprėjau ir valdžia pa
liovė jieškojus, manydama, 
kad manęs jau nėra. Paskui 
aš dasigavau Mandžurijon.
“Tai buvo rugpiučio mėne- 

sije, 1911 metais. Mat grei
tai bėgt negali. Kiekvienoj 
vietoj reikia pagulėt pasislė
pus, pakol pereina tenai per
sekiojimo pavojus, o paskui 
keliauti toliau. Iš Sangha- 
jaus aš sėdau ant garlaivio ir 
išvažiavau Italijon, o iš tenai 
Paryžiun, kur išgulėjau ligon- 
butije 6 mėnesius, nes reikė
jo daryti kitą operaciją. Pas
kui iš Paryžiaus per Londoną 
atvykau Kanadon, o iš tenai 
į Suvienytas Valstijas.’

Visatos nepabaigtinybeje 
nėra mažumo nė didumo.

Senovės mokslinčių pri
pažintas už vienutę atomas 
skaitėsi nepadalytina galu
tina mažų-mažiausia (smul
kiausia ) vienute, iš kurių su
sideda organizmai. Tečiaus 
musų laikų mokslo tyrinėji
mai parodė, kad atomas (ne
įmatoma dulkelė) yra visu 
organizuotu pasauliu, or
ganizuotu visai neprasčiau 
už mūsišką saulinę sistemą, 
ir kad susideda iš nesuskai
tomų dalių, kurios rišasi 
tarp savęs panašiai, kaip že
mė rišasi su žvaigždynais. 
Tokios nepaimamai mažytės 
atomo dalelės sukasi ir vi- 
buriuoja aplink savo slėgi
mo centrą ir aplink savo a- 
šis, kaip ir planetos, aplink 
savo saules.

Ir kiek gi čia vėl naujos 
medegos žmogiškam protui!

Pasižvalgant po nepa- 
baigtiną berybę visatos erd
vę, pripildytą milijardais 
žvaigždžių, daug-daug di
desnių. negu Žemė, be abe
jojimo galime tikrinti, kad 
gyvybė ten tur būti, kad Že
mė visatoje yra tik mažytis 
atomas niekuomi nesiski
riantis nuo kitų tokių jau 
atomų, sudedančių visatos 
organizmą. Tolesniai einant, 
pastebim, kad ir visa saulinė 
valstybė su savo planetomis 
yra visatos nepabaigtinybė- 
je tik mažytis-mažytis ato
mas. Bet pažvelgus į musų 
akims neįmatomą mažytį a- 
tomą. tenai atsiskleidžia be- 
rybinis pasaulis, taip pat pil
nas gyvybės, judėjimo ir kei
timosi, kaip ir mūsiškis svie
tas, iki nepabaigtinybės pa
dalytas į savo dalis.

Tokiu budu mažas nėra 
mažiausiu, didis, nėra di
džiausiu; visatos nepabaig- 
tinybėje nėra nė mažumo, 
nė didumo. Nesą neaprėpia
mas didumas sulyginus su 
visatos nepabaigtinybe pasi
lieka tik atomu; gi įėjus į 
patį mažiausį atomą randa
me nepabaigtiną organizaci
jos didumą.

Jeigu galima butų paimti 
gyvybės esybę, tai ją rastu-

Kas ilgiau gyvent narėtų, 
kaip devynis šimtus metų? 
Net karaliams ant jų sostų 
šis pasaulis nusibostų. jei 
per amžius jie gyventų, jei 
per amžius nepasentų ir jei 
bombos anarchistų nenu- 
šluot’ tų antikristų.

Senam Budriui, kaip jis 
sako, šimtas metų tik suka
ko, ir tai jaučias nelaimin
gas, nes jau niekam nenau
dingas. Jo draugė seniai 
jau mirus, sveikata visai iš
irus: rankos dreba, nepri
žiūri ir burnoj dantų netu
ri. Jauni šalinas nuo jojo; 
nuobodumas vien tik liko, 
kad energijos nustojo ir gal
va visai nupliko. Gaidys.

Davatka.
— Dievuliau brangus! 

kaip pamisliji apie smertį, 
tai niekis ir vyriškis. Bet 
kaip pamisliji apie vyriškį, 
tai niekis ir smertis.

Tarptautinis koopera
cijų susivažiavimas.

Senas amžius
(Eilės prozoje.)

Prasidėjus ir musų, lietu
vių, visuomenėje gyvam ko
operatyviškam judėjimui, 
neprošalį bus ”Kel.” skaity
tojams plačiau pranešti a- 
pie Tarptautinį kooperacijų 
Suvažiavimą, atsibuvusį 
Glasgovv mieste, Škotijoje. 
Suvažiavime buvo atstovau
jama 20 milijonų narių įvai
rių kooperacijų, kurių tur
tas apskaitomas ant kelių 
šimtų milijonų tik pačioj 
Anglijoje. Idant turėti kiek 
aiškesnį supratimą apie An
glijos kooperacijų turtą, už
tenka paminėti, kad tiktai 
Glasgovvo darbininkų koo
peracija iš savo kasos pasko
linusi miestui 25 milijonus 
svarų sterlingų. Visų Di
džiosios Britanijos koopera
cijų sąjunga rengiasi nu
pirkti Afrikoj aliejaus plan
tacijas, kad turėt savo alie
jų, reikalingą muilo dary
mui.

Nors kooperacijų nariais 
apart darbininkų yra žmo
nės ir iš kitų draugijinių 
klesų, tečiaus pati valdyba 
yra rankose darbininkų. An
glijos buržuazija priprato 
jau nusileisti prieš galingą 
darbininkišką organizaciją, 
nes tos spėkos -įveikti neį
stengia.

Vokietijos kooperacijos 
ir neprasčiau už Anglijos ko
operacijas stovi. Vokieti
jos kooperacijoms įvedus 
žmonių apdraudos (asekura- 
cijos) skyrių, kooperacijos 
pakilo ir narių skaičiumi ir 
kapitalais, nežiūrint kad ap- 
drauda įvesta tik nuo liepos 
mėnesio pereitų metų, o iž
das pasididino apie 2 milijo
nais markių.

Kitų šalių kooperatyviš
kas judėjimas taipgi gyviau, 
negu kuomet nors apsireiš
kia. Darbininkų klesa visur 
pradeda suprasti, kad koo
peracija ekonominėje kovo
je prieš kapitalizmą darbi
ninkui yra daug tikresniu 
ginklu, negu streikai ar boi
kotai.

Glasgowo suvažiavime da 
kartą pabriežta faktas, kad 
į tarptautinę kooperacijų 
sąjungą gali būt priimamos 
tik tokios kooperacijos, ku
rios sutinka su organizuoto 
proletarijato principais. Val
stiečių kooperacijų (varto
tojų dr-jos) nepriėmimą į 
tarptautinę kooperacijų są
jungą ir pastarojo suvažia
vimo nutarimu atmesta, kad 
neleisti buržuazijai tuo bu' 
du užkenkti proletarijato 
klesinėje kovoj.

Suvažiavime dalyvavo 
daug moterų-atstovų. Su
važiavimas priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią moterų 
bendradarbiavimo koopera
tyviškam judėjime. Atsto
vai suorganizuotų į koopera
cijas 20 milijonų darbininkų 
taip gi nutarė pasmerkimą 
karei, kurią pripažįsta tik 
kapitalistiškojo surėdymo 
vaisiumi. Socijalizmas tu
ri padėti galą barbariškam 
žmonių kraujo laistymui.

Kuomet Anglijos, Vokie
tijos ir Francuzijos valdžios 
milijonus dolerių aikvoja 
dėl galandymo ginklų viena 
kitos skerdimui, darbininkai 
tų tautų padavę sau drau
giškus delnus vienbalsiai ap
reiškia pasauliui, jog jie sa
vo valdžiom kruvinų pikta
darysčių pildyti neleis.

Da keliatas metų, o darbi
ninkiškas susipratimas pa- 
stums pasaulį naujoms vė
žėms. J. B. Šmelstorius.

—Tu esi paršas už tokį 
darbą! — suriko klebonas 
ant tarno. — Ar supranti, 
kas tai yra paršas?

— Taip, kunigėli, tai yra 
kiaulės vaikas.

Frenkutis.

__

;tatip ir
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K E L E I V I S

PROTESTAS.
Lietuvių Socijalistu Są

jungos 14-toji kuopa savo 
susirinkime, laikytame sau
sio 28 d., pakėlė klausimą a- 
pie tuos užpuolimus, kuriuos 
vietinių lietuvių industrri- 
listų agitatoriai paskutiniu 
laiku įsityžo daryti unijos 
rengiamuosiuose susirinki
muose ant socijalistu. Ap
svarsčiusi klausimą, kuopa 
priėmė sekančią rezoliuciją:

1. I. W. W. unija, kaipo 
grynai ekonominė organiza
cija, į politikos dalykus nesi
kiša ir tuose dalykuose palie
ka savo nariams pilną įsiti
kinimų laisvę.

2. Kaipo prie tokios neu- 
trališkos politikos klausi
muose organizacijos, prie I. 
W. W. priklauso ir daugelis 
socijalistu, tikėdamiesi, kad 
ji nevaržys jų partijinio vei
kimo ir nekliudys jų partijos 
principų.

3. I. W. W. programas ne 
tik neduoda priežasties indu- 
strialitams eiti prieš socija
listus, bet dar nurodo jame į 
socijalistus, kaipo į jų drau
gus ir darbo talkininkus, nes
— ir I. W. W. ir socijalistai 
nori panaikinti alginės dar
bininkų vergijos sistemą, ir 
I. W. W. ir socijalistai pripa
žįsta klesinės kovos princi
pą.

Ir iš I. W. W. istorijos męs 
žinome, kad pirmutiniai tos 
unijos steigėjai buvo įžymus 
socijalistu judėjime žmonės.

4. Kai dėl Baltimorės san- 
tikių, tai visiems yra žinoma, 
jogei lietuvių socijalistai pa
sidarbavo daugiaus, stei
giant vietinį I. W. W. skyrių 
ir padėjo jam sustiprėti.

Kada pereitaisiais metais 
Baltimorės I. W. W. vedė 
streikus, 14-sios socijalistu 
kuopos nariai neatsisakė jų 
remti kiek galėdami. Jie ne 
tiktai aukavo, kaipo atskiri 
žmonės, bet jie paskyrė au
ką streikininkų naudai ir iš 
savo kuopos iždo, — ko ne
padarė neviena kita 
morėje draugija.

_ 5. Su didžiausiu nusistebė
jimu todėl męs pamatėme, 
kad vietinė industrialistų li
nija, neveizint į visa tai, nuo 
kai-kurio laiko mus, socija
listus. padarė biaurių savo 
užpuolimų tikslu. Paskuti
nėse dienose tie užpuolimai 
pasiekė jau tokio laipsnio, 
kad mes skaitome nebegali
mu daiktu kęsti toliaus. ir 
nutariame pakelti protestą 
prieš tokį unijos elgimosi bū
dą.

6. Mes atkriaipiame I. W. 
W. unijos domą į šiuos fak
tus:

a) Jau Schloss’o streiko 
laike kai-kurie industrialis
tų „kalbėttojai” ėmė viešai 
iiiekinti socijalistus, statyda
mi juos ant vienos lentos su 
darbininkų klesos priešais;

b) Buvusiuose po streiko 
unijos mitinguose tie patįs 
„kalbėtojai” pradėjo atvirai 
užpuldinėti 14-tąją L. S. S. 
kuopą ir atskirus josios na
rius;

c) Pagalios, .pakviestasis 
iš Massacusetts valstijos ”a- 
gitatorius” keliuos lygiai su
sirinkimuose beveik nieko 
daugiaus ir neveikė, kaip tik
tai drabstė į visą, kas turi 
ryšį su socijalistu judėjimu,
— organizacijas, laikraščius 
ir žmones.

7. Męs, L. S. S. 14-toji kuo
pa, grieštai reikalaujame:

a) Kad vietinis lietuvių in
dustrialistų skyrius galų-ga- 
le sudraustų savo ardančius 
darbininkų vienybę agitato
rius.

b) Męs reikalaujame, kad 
I. W. W. unija uždraustų sa
vo susirinkimuose niekinti 
vardą partijos, kurios nariai 
priklauso jirie tos unijos.

c) Jeigu unija atsisakys 
išpildyti šitą musų reikala
vimą, tai męs busime priver
sti skaityties su ja, kaipo su 
priešinga socijalistams

kenksminga darbininkų ju
dėjimui organizacija.______

8. Šitą rezoliuciją nutaria
me įteikti vietiniam I. W. W. 
lietuvių skyriui ir pagarsin
ti darbininkiškuose laikraš
čiuose.

L. S. S. 14-tosios kuopos 
Susirinkimo pirmininkas,

(P. Glaveckas.) 
Sekretorius (A. Janulaitis.)

nas, S. Zolonienė, Ed. Resevičiukas, 
M. Resevičienė, O. Perekšlytė, K. Ma- 
nikaitė, P. Drevinskas. U. Petkaus- 
kienė, A. Jurkenas, J. černis, J. Va
leikas, P. Valeikienė, S. O. Valeikaitė, 
T. Šidlauskas, S. Balčiūnas, F. Balčiū
nienė, J. Peleckis, J. Petkauskas, A. 
Kireilis, P. Armokauskiute, O. Balčiū
naitė, visi po 25c.; J. Balčiūnas 10c.

Viso suaukauta $10.85; nusiuntimas 
10c. ($10.75 priėmė "Kel.” Adm.)

Aukautojams taria ačiū varde kan- 
kinių J. Kalvelis.

Pajieškojimai

Balti-

KAS MUMS
RAŠOMA

Portland, Me. — Šis mies
tas yra didžiausiu Maine 
valstijoje. Šiuo tarpu be
darbių ir čia netrūksta. Lie
tuvių randasi 45 ypatos, 
tarp tų 25 šeimynos. Yra 
pasiturinčių. Apšvietą že
mai stovi, kas parodo, kad iš 
viso i čia pareina 3 egz. „Ke
leivio,” 2 egz. „Kovos,” 1 
„Laisvės” ir 1 „Vien. Liet.” 
Nėra jokios pašelpinės drau
gijos, nei kuopos. Girtuok
liavimas ir kazyros pirmoje 
vietoj. Pov. čereška.

Pacific, County, Wash. 
Sausio 24 dienos vakare 
C. Crank (anglas) su revol
veriu užpuolė ant savo žmo
nos ir revolverio rankenos 
smūgiais Į galvą primušė ją. 
Dukterei išbėgus šaukti pa
gelbos, pakvaišėlis nuėjo Į 
miegamąjį kambarį, atsigu
lė į lovą, užsidengė pagal
viu galvą ir šovė sau į gal
vą. Policijantas da rado 
gyvą, bet nugabentas į Ii-; 
gonbutį ten pasimirė.

Matomai velionis turėjo 
pakvaišti. S. J. Balčiūnas.

D.

Pajieškau brolio Igno Norvaišos, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliškės 
miesto, prieš kelis metus gyveno Zo- 
nesville, Ohio. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešai. (9)

Ona Norvaišiutė,
197 New York avė., Newark, N. J.

Pajieškau švogerio Kazio Šiaulio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., gyveno Chi
cagoje. Meldžiu atsišaukti arba ži
nančių jį pranešti.

Matas Olševski,
Box 74, Clifford, III.

Pajieškau Marcijono Suslavo ir Jo- 
I no Bagdono, abudu paeina iš Pašvin- 
tinio, Kauno gub., Pirmiau gyveno 

| Worcester, Mass. Turiu svarbų rei- 
\ kąlą. Jie patįs ar kas juos žino mal 
lonės pranešti.

Ignacas Tranavičia,
j 20 Phillips str., Boston, Mass.

Ar turite nusipirkę gražią su daugeliu gražiu paveiksiu

Pajieškau Jadvygos Milišauskytės 
ir Jono Miniuko iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krinčino parapijos, turiu 
svarbų reikalą. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti.

Košt. Gabriunas
2616 E. C. Str., Tacoma, Wash.

Pajieškau savo draugą ir draugių. 
Šiame laike gyvenu Chiiago, III Atsi
šaukit šiuomi adresu:

John A. Puschus, 
918 W. 33-rd str., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui jaunos mer
ginos nuo 18 lig 25 metų amžiaus, kad 
butų gerai pamokyta ir mokėtų 3-4 
kalbas ir kad turėtų apie 15-20 šimtų 
dolarių. Aš turiu didelį štorą ir noriu 
atidaryti Laivakorčių agentūrą, 
pirmu laišku malonėkit prisiųst ir 
vo paveikslėlį.

M. J, Litvinsky 
Franklin Co., Rend City,

Telephone 500,

Su 
sa- 
(7į

III.

Pajieškau brolio Vinco Krukonio, 
Vilniaus gub., Trakų apskričio, Merki
nės parapijos, Selenikų kaimo, 20 me
tų kaip Amerikoj, gyveno Bostone, 
kas apie jį žino ar jis pats malonės 
pranešti. -. (7)

Nikodemas Krukonis,
216 Fairhill str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo, kurs paėmė nuo 
manęs $80.00 pinigais ir auksinį laik
rodėlį su retežėliu ir prasišalino ne
žinau kur. Ant laikrodėlio raides W. 
M. vertas $60,

Jis paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Alytaus parapijos, apie 24 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 4 colių augščio, tam
siai geltonų plaukų, tamsaus veido, 
didelės nosies, palenktos į kairę pusę; 
šneka lietuviškai angliškai ir lenkiš
kai Kas jį žinot malonėkit pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas

Felix Chirkel (7)
P O Box 70, Harxvood, Minės, Pa. 
______________________ _________________  :

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 22 metų amžiaus. Geistina, 
kad mokėtų angliškai kalbėti ir rašy
ti ir kad turėtų nors kiek pinigų. Aš 
esu 25 metų vaikinas ir turiu gerą 
darbą, uždirbu po $25.00 į savaitę. 
Atsišaukiančios su pirmu laiškeliu 
malonėkit prisiųsti savo paveikslėlį.

Wm. M—čius.
29 Fullum st., Montreal, P. Q. Canada.

Pajieškau savo tėvo Petro Kuro iš 
Suvalkų gub., Marijampolės pav.. 
Gudelių gmino ir kaimo; 20 metų kaip 
Amerikoj; pirmiaus gyveno New Yor
ke. Kas jį žino ar jis pats malonės 
pranešti.

Jonas Kuras,
P. O. Box 425, Bentlavville, Pa.

Pajieškau merginos, kuri turi būti 
iš gerų tėvų, nežiūrint į amžių, nė 
turtą, nė tikėjimą, vien kad butų man 
tinkanti gyvenimo draugė.

Thomas Kassales,
114 So. Spring str., Room 23, 

Los Angeles, Cal.

Pajieškau dėdės Antano Boso,, Kau
no gub., Raseinių pav., Papuošinių 
kaimo, 10 metų kaip Amerikoje, gy
veno Chicagoje. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Jonas Kvederas,
1115 Brandvwine st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Juozo Petkaus; 
prieš kelis metus gyveno Brooklyne, 
kur laikė saliuną; dabar girdėjau, gy
vena Chicagoj. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu.

Kazys Laudanskis,
207 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio J. Gedraičio, Kau
no gub., Anykščių parapijos, Latu- 
vos sodžiaus, 8 metai iš Lietuvos; pir
miau buvo Gardner, Mass., turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Zofija Gedraičiutė,
434 Joseph avė.. Rochester, N. Y.

N. S. Pittsburgh, Pa. — 
Clay Pot. Co. dirbtuvėje 
naujas užvaizdą pradėjo be 
malonės spausti ir persekio
ti darbininkus. Skriaudžia
mi darbininkai, negalėdami 
kitokiu budu save apginti 
nuo „boso” brutališkumo, 
sausio-27 d. rvtmetije dirb
tuvėje apmušė bosą taip, 
kad nugabentas į ligonbutį 

! pasimirė. Jieškoma kalti
ninkų, bet iki šiol nesuran
dama. J. M. Stasevičius.

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
senesnės kaip 35 metų. Sykiu su at
sišaukimu meldžiu prisiųsti ir paveik
sią. (7)

J. G. K.
356 Paterson avė., E. Rutheford, N. J.

Pajieškau dėdės Juozo Keseliausko 
ir dviejų pusbrolių Anupro Kisise- 
liausko ir Kazio Svobuno, visi Suval
kų gub., Vilkaviškio _ pav.,Vištycio 
valsčiaus, Januvkos kaimo, jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti. (<) 

Jonas Kiseliauskas,
Box 141, Arnold City, Pa.

Pajieškau savo pačios Agnieškos 
Čelkoniutės-Žilaitienės, kuri 20 d. 
sausio pametė mane. Ji 23 m. am
žiaus, 5 pėdų augščio. apskritaus v ei- 
do, tamsiai geltonų pdaukų. turi ma
žą apgamą ant dešinio^ veido. ssi- 
vežė 5 metų vaiką. Kas man 
neš, gaus 5 dolerius.

Stasys Žilaitis,
152 Washington str..

Wallingford, Conn.

ra-
(9)

Aaltos
IŠLEIDIMUI KUN. V. DEMBSKIOI 

BIOGRAFIJOS.

Pranas Markauskas, Brighton,
Mass..................................................... $l.bo

J. Bagočius, Roslincale, Mass 1.00 
Barbora Skerstonienė, So. Bos-

tnn, Mass.  ........................... 50c
T. Januška. Cleveland. Ohįo...........50c
M~s M:

g riešute)
". Gv-’lis,
’”n. Pef'evičia. Dorrisville. III. 

anas Gedvilaitis, Dorrisville, III

arė Vilimaitienė (Stau- 
Cleveland, Ohio. .. 50c 
Cleveland. Ohio ... .50c 

2.00 
2.00 
1.00
50c 
50c

į
| ” 
į Wm. Vingis, Sublet, V> vo. ...
’Vyn. Smith, G”anbv. Conn. . . 
T. Žitkevičius, Brockton. Mass. 
D. L. K. Vytauto Dr-stė, Taco

ma. Wash....................................... 5_.00
V. Kavaliauskas. Tacoma. Wash. 50c 
D. Gadaminas, Tacoma. Wash. 50c

POLITIŠKIEMS KANKINIAMS. 
MONTELLO. MASS.

17 d. sausio per vestuves Prano 
Masteikos Vikšnaičiui užmanius su- 
aukauta politiškiems kankiniams. Au
kavo:

F. Masteika, K. Kundrotas, A. Bu- 
binas. O. Dukčiutė — po $1.00; J. 
Masteika, M. Masteikienė, J. Jurkus, 
S. Šmitas. J. Tamošauskas, N. Vink
šnaitis, F. Kasparavičia — po 50c.; 
P.Kundrotas 65c. A. Bačiulis, A. Mas
teika. J. Kovas — po 25c.; J. Jukna 
10c. Viso $9.00 (Pinigai gauti "Kel.’’ 
Adm.) Visiems aukautojams tariam 
ačiū. N. Vinkšnaitis.

i

ST. CHARLES. ILL.
25 sausio per vestuves J. Glemžio 

su Veronika Valintaite J. Kaliunui ir 
A. Valintai užmanius suaukauta po
litiškiems kankiniams. Aukavo:

P. Tamošiūnas, J. Kaluina — po $1; 
A. Valintas, A. Stanislavičiutė. V. 
Galvanauskiutė, P. Valintas. Pov. Va
lintas, J. Glemža, V. Glemžienė, J. 
Jakubonis, S. Kaliuna. K. Stasiūnas 
— po 50c.; K. Kaluiniutė, A. Glem
ža, V. Trainiutė, I. Ėrenas. B. Eina- 
ris, M. Kaluiniutė. J. Valintas, P. 
Greviškis, V. J. Valintaitė, K. Glem
ža — po 25c.; Viso suaukauta $9.50. 
nusiuntimas 10c.. liko $9.40.
($940 gavom. ”Kel.” Redakcija.)

Visiems aukautojams tariam šir
dingą ačiū. šalaputris.

NORTH ABINGTON. MASS.
25 d. sausio vestuvėse Povilo Rese 

vičiaus nedaužė torielkų, bet suauka- 
vo politiškiems kankiniams. Svečių 
buvo mažai, vienok aukų sudėjo pu
sėtinai, nes kaip jaunavedžiai, taip ir 
svečiai buvo pirmeiviai.

Aukavo:
Povilas Resevičia $5.00, P. Jasins- 

kiutė-Resevičienė, T. Resevičia, J. Ja- 
dženas, O. Jodženienė, J. Jasinskas, 

>Peter Resevičius, A. Plevokas, P. Ba- 
. ronas, John Kalvelis visi po 50c.; K. 
H* Resevičiutė Geo Šidlauskas, R. Zulo-

| Pajieškau dėdės Motiejaus Skumino, 
i Suvalkų gub., Kalvarijos pav. Pado- 
; vinio valsčiaus, Daukšų kaimo, 30 
I metu kaip Amerikoj. 1912 m. gyveno- 
I me West Molont, Conn., Jis pats ar 
kas jį žino malonės pranešti. (8) 

Adam Skuminas,
300 W. Center str., Shenandoah, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Felikso 
Masiulio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Radviliškės parapijos ir miesto, 4 me
tai kaip Amerikoj; dirbo mainose, tu
riu svarbų reikalą, jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

Petras Noraitis,
128 Jackson str., Neivark, N. J. j

Pajieškau brolio Mateušo Matelio, 
Kauno gub.. Seredžiaus valsčiaus, 
Pikčiunų kaimo, 10 metų kaip Ameri
koje, gyvena bene WaterburyjL Conn. 
Jis nats ar kas jį žino malonės pra
nešti.

Jonas Matelis,
134 Ames str., Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 — 30 metų amžiaus. Aš esu 
29 m. amžiaus. Teiksis atsišaukt mer- 
gin< s mylinčios apšvietą.

Tony Adams,
70 E. Park st., Butte, Montana.

Pajieškau Antano Nausėdos. Kau
no gub., Raseinių pav., Skudvilių mie- 

turiu 
ži-

stelio, gyveno Clinton, Ind.. 
svarbu reikalą. Jis pats ar kas jį 
no malonės pranešti.

A. Karpaučis.
Box 806, Clinton, Ind.

Pajieškau švogerio Petro Čekanau
sko, gyveno Milford. Mass.. jis pats 
ar kas ji žino malonės pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

John Skerka.
27 Star str.. New Britain. Conn.

Paiieškau pusbrolių Antano Asipo- 
vičiaus, Viktoro Ambroziejaus ir se
sers Veronikos Ambraziejutės; jie 
paeina iš Suvalkų gub.. Vilkaviškio 
pav.. Bajoru sodžiaus. Pirmiaus gy
veno New Yorke. Turiu į juos svarbų 
reikalą. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti.

A, Asipavičius,
3029 W. Laur St., Shenandoah, Pa.

Pajieškau darugu Petro. Jokūbo ir 
Jono šidlu. visi Kauro gub.. Panevė
žio pav.. Biržų valsčiaus Griauželių 
sodžiaus; gvveno Rockfo-rd. Tli. Jų na
cių ar žinančių mos meldžiu pranešti.

Geo. Petrauskas. (9)
309 E. 47th str.. Chicago, III.

Pajieškau Petro Kemerzuno iš Ku
piškiu kaimo, Kazio Šiauliavičiaus ir 
Jono. Tumoso abu iš Stolaukelio kai
mo ir Jono Revinsko ir šiaudiniškių 
kaimo, visi Suvalkų gubernijos. Vil
kaviškio pavieto. Aš gvvenu ant u- 
kės (fanuos) New Yorko valstijoj. 
Malonėkite atsišaukite.

Juozas Danisevičius,
R. F. D. Box 37, Poolvile, N. Y.

Pajieškau brolio Povilo Čereškos,

Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos miestelio; 7 metai Amerikoj, pir
miau gyveno St. Louis, Mo. Turiu 
svarbų reikalą. Kas jį žino malonės 
pranešti. (10)

Antanas čereška,
1147 Washington str., Norwood, Mass

Pajieškau draugo Stasio Žaugro, 
prieš 4 metus gyveno Cedar Rapids, 
Iowa, taipgi Stasio Eringio ir Jono 
Vidrinskio, kuris gyveno Collinsville, 
III. Jie patįs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

J. Y. Bimba.
Box 223, Cedar Point, III.

Pajieškau tėvo Igno Alensko, 47 
metų amžiaus, šviesių plaukų, viduti
nio ūgio. Jis išėjo iš namų 19 d. 
kovo 1913 m. iš priežasties bylos, ku
ri jau laimingai pasibaigė, ir iki šiol 

į nežinoma kur randasi. Meldžiama 
atsišaukti.

Antanas Alenskas, 
1408 Antonette str., Peoria, III.

Pajieškau savo pažįstamų draugų 
ir draugių, aš esu Kauno gub., Pan
dėlio parapijos, Valutiškių sodžiaus. 
Bent vieno iš savo pažįstamų meldžiu 
atsišaukti, už ką busiu labai dėkin
gas.

P. Reimeikis,
208 Enti str., Troy, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Vinco Jarma
lavičiaus ir pusseserės Mares Glavec- 
kienės, Vilniaus gub., Varėnos parap., 
Ažerekų kaimo, prieš 4 metus gyve
no New Yorke, kas apie juos žino ar 
jie patįs malonės pranešti.

Antanas Kvederas,
93 Wyman str., Stoughton, Mass.

Pajieškau Ignaco Zelecko ir Juo
zapo Zaleckeno iš Kauno gub., Tel
šių pav., pirmiaus gyveno Chicago. 
III. Taipgi draugo Leono Normonto 
ir Julijonos Kačinskaitės; pirmiaus 
gyveno Philadelphijoj. Jie patįs ar 
juos žino malonės pranešti. (2) 

Jonas Sowo,
409 Franklin str.. Joliet, III.

Pajieškau tėvo Jono Bučinskio, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Bartnin
kų valsčiaus, Budavonės kaimo, perei
tais mettais gyveno IVorcester, Mass. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.

J. Bučinskis,
1939 W. 19th str., Cleveland. Ohio.

Pajieškau pusbrolio Stasio Augš- 
tuolio, Kauno gub., Ukmergės pav., 
Martnonių sodžiaus, 3 m. kaip Ame
rikoj. Jis pats ar kas jį žino 
nės pranešti.

Ignas Augštolis,
364 — 22 nd str., Detroit,

malo-

Mieh.

Pajieškau draugo Antano Širvio 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Siesikų 
parapijos, Linkunų kaimo. Malonėkit 
atsišaukti.

Juozapas Valis,
2219 Tustin str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau tetėno Vinco Abraičio, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Griš
kabūdžio parapijos. Žardelių sodžiaus. 
Apie 40 metų kaip Amerikoje, gy
veno Brooklyne. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti.

A.. Rudirka,
474 — 24th street, Detroit, Micn.

Pajieškau pusbrolio Vinco Žitkaus, 
brolio Vinco Višniausko ir sesers O- 
nos Višniauskiutės, Suvalkų gub., 
Kalvarijos par., Padovinio valsčiaus, 
Daukšių kaimo, pusbrolis Kumiečių 
kaimo. Turiu sarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

Sam. Višnevsky,
2400 8th st., Denver, Colo.

I
I

POEZIOS

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

Tas tau draugas bos geriausias, 
Ateis, kad bosi liodniaosis. 
Užjaus skausmą, dailįs svietą

Pakils mintis Betikėta, 
Atgins ooras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

KNYGA?

Nes turintis 
t?i? knyft 
Tarės snagj 
Užsiėahų.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais (Į? Į 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO.
Pajieškau vietos prie bučernės ar

ba prie saliuno. Su tais darbais esu 
apsipažinęs. Sugrįžau iš Lietuvos; 
kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai. Meldžiu pranešti, kur 
vra liuosa viršminėtu vietų.

B. P.
Melrose Park, III.Box 727,

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Šiuomi pranešu visuomenei, kad 

Felicija Karpavičienė, kuri mane pa
metė su maža mergaite sausio 24 d. 
1914 m., nustojo tiesos ką-nors ma
no vardu veikti, nes vasario 3 d. tei
smas paliuosavo mane nuo jos ir ji 
neturi tiesos mano vardu daryti jo
kių skolų; jei darys, tai pati turės 
už jas atsakyti.

Taipgi aš pardaviau savo namus 
ir rakandus.

Jonas Karpavičia,
250 W. 4th st.. So. Boston, Mass.

i

REIKALINGAS KRIAUČIUS
Geras kostumieriškas kriaučius, 

mokantis gerai siųt ant mašinos, ga
li atsišaut tuojaus. Darbas ant vi
sados.

Z. BUDRECKIS,
222 Broaduay, So Boston, Mass.

TEMYKIT.
SOCIJALIZMO TRUPINIAI. Kny
gele 48 puslapių su atsakymais ant 
šešiolikos užklausimų, arba užmeti
mų socijalistams. Kaina 20c..
ETIKETĄ — Taisyklės pamokinan
čios gražaus apsiėjimo. Kaino 25c.

Gaunamos antrašuojant: (21)
M. M. Rice — Herman.

140 East 19 st.. New York City.

GERA PROGA
Pirkite naujus namus, o ne senus,, 

$1,800.00 ir turite savo locną namą su 
4 dideliais ruimais, ant augšto beis- 
mento su porčiu ir geroj vietoj, ap- 
gyventoj lietuvių, 2500—2502 West 
45th Place, tarpe Western Avė., ir 
Rockwell str., Chicago, III. Jau yra 
užbaigti statyti. Iš 10 namų tėra 2 
pardavimui. Nepraleiskit progos. (9) 

NEW CITY SAVINGS BANK.
4601 So. Ashland Avė., Chiiago. III.

PARSIDUODA KONCERTINA.
Instrumentas padirbtas Vokietijoj, 

išduoda labai dailų toną, nedaug gra- 
jįta. Naujas 250.00. Kas norėtų tu
rėti gera muzikaiišką instrumentą, 
atsišaukite pas: (8)

G. M. KANTANA1VITZ.
300 W. Mason st.. Springfield. III. 

New Phone 889.

Teatras! Teatras!
V"*.

Liet. Soc. Sąjungos 154 kuopa stato ant scenos

I4=ta Vasario jFebr.} 1914

SAlkani žmonės
1

Red Men’s Hali
SCHENECTADY, N. Y.

Linksmi Šokiai!Lošimas prasidės nuo 7 v. vakare.

Po atlošimui teatro bus:
Įžanga 25c. ypatai.

Visus nuoširdžiai užkviečiame atsilankyti.
Rengėjai

))J 
'zi>

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

kunų arba Tilžės į:
Boston ......................................... $32.00
Philadelphia ...................................  32.00
Baltimore ........................................ 32.00
New York .................................... 35.00
New Britain .................................. 34.50
Schenectady .................................. 36.50
Binghampton ................................ 37.25
Scranton ......................................... 38-50
Pittsburg ........................................ 41.00
Youngstown ...................................  41.00
Cleveland ........................................ 42.00
Chicago ............................................ 45.25
Westville ........................................ 46.00
Springfield ...................................... 47.50
St. Louis ........................................... 47.50
Detroit ............................................... 42.50
Grand Rapids ............................... 45.25
VVashington Statė.......................... 83.50
California Statė..............................94.50

jas taip pat pigiai. Pagerin
ti laivai, ruimai dėl 2 ir 4 
žmonių, atneša j stalus valgį. 
Laivakortės geros ant visų 
metų. Pasinaudokit proga, 
kas nor parsitraukti savo 
draugus iš Lietuvos, nes 
greitu laiku gali vėl pa
brangti.
"KELEIVIO” AGENTŪRA 
28 Broadvvay, So. Boston.

Reikalaujame Agentų.
Męs mokame $8 arba $20 algos į 

savaitę vyrams, kad butų savo mies
te arba važinėtų iš miesto į miestą, 
pardavinėdami mus Auksinius. Sidab
rinius ir Nikelinius Laikrodėlius ir 
lenicugėlius dirbantiems žmonėms ant 
$1 ar $2 mėnesinių išmokėjimų. Pri
tyrimas nereikalingas. Teisingi ir 

blaivus vyrai vien lai rašo mums dė
lei šitų agentūrų. Paminėkite jūsų 
dabartinį užsiėmimą. (9)

NORTH AMERICAN SALES CO. 
Box 954. Dept. 77, New York City.

Draugysčių Reikalai
BROOKLYNIEČIŲ ATYDAI

Mėnesinis susirinkimas Lietuvių 
Apšvietos Draugystės atsibus va
sario 15 d. Tautiško namo svetainėje, 
101 Grand st., Brooklyn, N. Y. Susi
rinkimas prasidės 3 vai. po pietų. Ma
lonėkit visi atsilankyti.

Patašius, sekr.

PATERSONIEČIU AT Y I)AI I
Ar žinote kad bus Balius su de

klamacijomis ir monologais, pareng
tas Lietuvių Sūnų ir Dukterų Drau
gystės ant Jakubavičiaus svetainės, 
183 River gtvės, Vasario 21 d. 1914 m 
Prasidės 4 vai. po pietų. Lietuviai, 
ateikit su savo merginomis. Lietu
vaitės, jus turit atsiminti, kad tai 
bus paskutinis balius prieš Velykas. 
Meldžiame visų atsilan yti. nes tu -ė 
sime puikią muziką ir linksmą va
karėlį. įžanga tik 20c.

Užkviečia KOMITETAS.

LIETUVIAI TĖMYKIT!
Liet. Sūnų ir Dukrerų Draugystė 

parengia įdomias paskaitas, nedėlioję, 
15 d. vasario, 4 vai. po pietų Fausto 
svetainėj, kampas Ellison ir Pros- 
pect gatvių, Paterson. N. J. Skaitvs 
prelekciją dr. J. Kaškiaučius temoje 
"Alkoholis.” Visus kviečiame atsi
lankyti. KOMITETAS.

CHICAGIECIŲ ATYDAI
Lais. Jaun. Muz. Dram. Draugija 

surengė linksmą vakarą nedėlioj, 15 
vasario, 1914. M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd place, Chicago, III. Pra- 
džiadžia 5 vai. vakare. Tikietai: 25c., 
35c., 50c., ir 75c. Stato scenoje dvi 
vienaveiksmes komedijas "Migla” ir 
"Burtai.” Po perstatymui bus dai
nos. Dainuos trįs chorai: L. S. S. 
A. 81 kp. choras, Ch. L. S. Vyrų cho
ras ir laisvos Jaun. dr-jos choras po 
vadovyste J. Katiliaus. Po programo 
— balius, lakiojanti krasa su išlaimė- 

’SVISIIKOH nunr

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugystė, 

Pittsburgh, Pa.

Taut. Liet. D-tės šviesos žvaigždė Nl. 
Town of Lake, Chicago, IU.

Mitingai atsibuna kiekvieną antrą 
nedėldienį mėnesio Ciprijono Zotors- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyba:
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop str., Chicago, III.
Vice prez. — Jonas Waselkevicz, 

4508 S. IVood st., Ccicago, III.
Prot. rašt. — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, UI. 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, HL 
Užžiuretojas Org. — Cipr. Zoterškia. 

4512 S. Wood str., Chicago. III.

Palaimintos Lietuvos Dr-stė
Chicago, III.

‘ Valdyba.
i Prezidentas — Ed. Čepulis,
i 671 W. 18 str., Chicago, UI,
! Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport ave„ Chicago, m 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

1616 So, Halsted st, Chicago. UL 
Finansų Raštininkas — J. Syker, 

5047 W. 32 str., Cicero, UI, 
Kasierius — L, Kaspar,
3131 So. Wentavort avė., Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicagų, I1L

Draugystė šv. Petro No. 1, 
Town of Lake, Chicago, UL

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas. 

1645 W. 47th st., Chicago, Ui,
Pagelbininkas — Kostantas Iovaiša. 

4600 S. Paulina st., Chicago, Iu,
Prot. raštininkas K, A. Ciapas,

1736 W, 47th str., Chicago, DL 
Finansų raštininkas — P. Pivaronas, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė., Chicago, DL ________s _____ ___

Liet. Neprigulm. Kliubas, 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Kaz. Raulinaitis,

3510 S. Union avė., Chicago, DL 

Prezid. pagelb. — Jonas Vainauskas 

3239 S. Halsted str., Chicago, DL 

Protokolu rašt ir organo užžiurėtojaa 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, D1 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga, 
3247 Butler st, Chicago, DL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, DL 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subata kiekvieno mėnesio, 7:30 va

kare, "Aušros” svetainėje, po No. 314* 
S. Halstc'’ st. Metinis susirinkimas 
pripuola sau»:.> mėn. Bertaininiai: Ba

landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Lie
pos mėn.

Tėvynės Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chicago, UI.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake, Chicago, I11-, mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne
dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskie 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina St, Chicago, UL
Vice-prez. F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st, Chicago, DL 
Prot. rašt. K. A. čiapas,

1736 W. 47 st, Chicago, DL 
Turtų rašt. A. J. Kareiva,

1805 W. 46-th st, Chicago, DL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiuretojas org. Matausas Silkaitis, 

3314 S. Morgan st, Chicago, DL

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės 
Viršininkai.

Pirmininkas, St Jankauskas,
350 Newark st, Hobokea, N. X 

Pagelbininkas, Kaz. Važkevičius,
184 New York avė, Newark, H. J. 

Sekretorius, A. M. Stanelis,
211 Jeffenon «t Newark, M. J. 

Iždininkas, P. Vaiceliunas,
88 Fariey avė. Neįtark, N. 1.
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SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

miaus nurodytos termos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
.ykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada tšveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAI ADRESĄ
sxxas adresas:

Pavardė ir vardas.....................................................................................

M. Gallivan Co. RUSISZKAI-AMERIKONISZKA

No Street,

Miestas ir valstija

NAUJAS ADRESAS:

Pavardė ir vardas. .

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražiu patarnavimą.

362 2ndst„ So. Boston.

No. Street

LINIJA.
■ . .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir 
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais, geriausiais ir greičiausiais pač-

I tiniais dvišriubiais Laivais.
RUSSIA — 16,000 tonų. 

KURSK — 13,500 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.

1 ROTERDAMĄ 
per 9 dienas 

be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS 

Prekės iš Liepojaus j New Yorką 
$35.00 ir $4.00 pagalvinių taksų.

ANTRA KLĖS A ............................$52.50
Norint platesnių žinių kreipkitės 

prie generališko agento

A. E. JOHNSON & CO.
27 Broadway, New York.
arba prie vietinių įgaliotų agentų.

J LIEKOJV 
per 11 dienŲ 

be persėdimo.

^Ti7
Dievas irgi pabrango.

Vieną gražią dieną ateina 
nekviesti svečiai su baksu 
nuo muilo ir klausia, ar esu 
parapijonas.

—Ne, kątik esu iš Angli
jos į Kanadą atvažiavęs. Bet 
kame dalykas.

— Nešiojant plotkeles. bet 
kad ne parapijonas. tai...

— Tai ką? Juk už pinigus 
viskas galima gauti.

— 0 taip. taip, mielas ta
mistėle — linksmai atsakė 
dėžės nešiotojas.

— Kiek gi norite už porą 
plotkelių ?

—Du doleriai.
— Ką.’ Argi dievo kūną 

taip brangiai parduodat!
—Bet matai, tamista. mil

tai pabrango, negalima pi
giau parduoti...
Erzina moteriškės paveiks- Teisėjas: — O gal tas reiškia, 

lais. kad jis nebeprotis?
Kunigas Siauramatis. ka

lėdodamas ateina į vieną lie
tuvių šeimyną išmaldų pra
šyti. Atsakyta jam. kad 
prašyti turinčiam pas netu
rintį yra netik gėda, bet la
bai paika.

Siauramatis pamatė ant 
sienos kabantį kalendorių su 
moteriškės paveikslu, šoko 
prie jo ir nuplėšė nuo sie
nos.

— Ar tamista užmiršti, 
kad tai ne tamistos savastis, 
o ir dievo prisakymai sako: 
negeisk nė jokio daigto. ku
ris yra artimo tavo?

Siauramatis pasiteisinda
mas sako, kad jis negalįs 
žiūrėti i tokius moteriškės 
paveikslus, nes jie veda į pa- 
gundinimą. o jis nor gelbėt 
nuo pikto.

Miestas ir valstija...................................................................................................

Pasabga: Kiekvienas "Keleivio"' skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraš'į pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai Ant keno adreso stovi numeriai 50-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.50 1913 m. Kurių pavardės sale stovi M, 
tupenumeratai Šsibaigė su laikr. No.S ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tucj atsiliepkite.

Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.

Atsilankius kartą kunigui 
i vienus namus, varpeliui su
skambus. atidaro duris ma
ža mergaitė ir kviečia kuni
gą i seklyčią.

— Ne, vaikeli, aš ten ne
galiu eiti, nes mano kojos 
labai purvinos.

— Tai nieko: juk jus tu
rit ant kojų čeverykus, —at
sako mergaitė.

Kurio tiesa?
Advokatas i teisėją: — Jūsų 

mylista. to žmogaus beprotystė 
yra aiški jau ir iš to. kad jis tiki, 
jog vis tyko ji apiplėšti. Jis n°t 
manęs, savo advokatą, artyn ne
prisileidžia.

Redakcijos atsakymai

Reikalingas piršlys.
Providence’o Birutė auk

lėja gražių dukterų būreli, 
kurias nori dėl visuomenės 
labo išleisti už intelektualo, 

jieško piršlio,
kuris supirštų. Regis Biru
tės akis atkreiptos Į bosto- 
niškius. nes jie moka piršt ir 
supažindint mergaites su in
telektualu. Senbobė.

Tik kol kas

Pipirai ir tauta.
Brooklynan atsilankė 

”benkartų tėvas" d-ras J. 
Šliupas. Tautą iškėlė į pa
danges, (dabar baugu, kad 
ji iš ten nenukristu i balą), 
o socijalistams tiek davė pi
pirų. kad net pačiam buvo 
perkartu burnoje ir reikėjo 
kuogreičiausiai išplaut bur
ną tautišku putojančiu skys
timėliu ir evvvbės vandenė- 
liu. Išgama.

Aš netikiu, kad dievas bu
tų sutvėręs vienus žmones 
su balnais ant nugarų ir žą
slais burnose, o kitus su ba
tais ir pentinais, idant 
galėtu jodinti ant anų — 
sakė Richardo Rumbold. 
damas ant kartuvių.

Stebuklingi vaistai.
Negerovė kliuvo man į ko

ją ir sušlubavau. Šlubuoti 
ne tik neparanku, bet ir ne
labai gražu. Nušlubavau į 
tautišką aptieką ir nupirkau 
už 25c. vaistų, kuriuos pa
tarta man vartot einant gul
ti. Ir stebėtina, pasinešiojus 
vaistus kišeniuje per dieną, 
vakare mano koia jau buvo 
sveika. Stebuklingi vaistai. 
Patariu visiems naudoties 
taip kaip aš. Tautietis.

Jie 
pa- 
ve-

AkušerkaGeriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.
Mus dirbtuvė yra įrengta 

sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam j namus foto
grafuoti.

J. Audrusis Pr. Laurinaitis (o. 
(Stanaičio galerija)

453 Brodnay, So. Boston, Mass.

Pabaigusi kursąHumaus Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairiose 
moterų ligose.

F. Stropiene ‘
SO. BOSTON, MASS.

JUOZAPAS DRAGŪNAS
GERIAUSIAS SALIUNAS 
ir GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaiko geriausią Alų. Vyną, 
Degtinę ir Cigarus. Pristato už
sakymus Vestuvėms, Baliams ir 
kitokiems t asilinksminimams. Ta- 
voras geras. Patarnavimas gra
žus. Reikcle meldžiam atsilanky
ti. (22)

8 Stokes st., ProvidenceJR. I.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano ta vorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tatorai gvarantuojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Cotiit. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite. jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior VVatch Co.
906 Athenaeum Blg., CHICAGO. ILL

1 

j antra — nepripažįstame 
kuopų skaldymosi.

Gi klaidas skaitlinėse gali- 
, ma padaryt ir netyčia.

Pašaliniam. — "Katalike" 
paskelbta neteisinga žinia, 
tamistėle, ten ir pridera 
klaidą pataisyti. Dėlto po
lemikos vesti — gaila laik
raštije vietos.

J. R—čiai. — Pono d-ro 
Graičiuno pasikalbėjimą su 
jumis dėlei d-ro Gr. sakinių, 
kurie nepritiktų ir papras
čiausiam tamsunui. neverta 
kartoti laikraštije. Perpras
ta.

Karveliui. — Kito kores
pondento pranešimams tilp- 
stant, jūsų korespondencijos 
negalim jau sunaudoti.

Mažiutei Varguolei. — Iš 
priežasties, kad tamistos ra- 
šinėlij permažai apeinančių 
platesne visuomene žinių, 
negalime sunaudot.

Antanui Barkauskui. — 
Nuo kaltintojų tamista pa
reikalauk prirodymo, jei to 
nepadarys, patrauk atsako
mybėn. Per laikraštį tokie 
dalykai neišrišami.

Jonui Maknavičiui. — 
Perdaug bergždžias darbas 
su tautiečiais barties; jų ne- 

ime geresniais, ver
čiau visai ignoruoti, o savo 
darbą veikti: žmonės pama
tys darbus ir iš darbu pa
žins.

Darbininkui. — Visa tai 
pasekmės netikusio draugi- 
pjinio surėdymo; jo netiku- 
mą tokie krisleliai da neat
vaizdina.

V. S. Draugui. — Kritikas 
arba atitaisytojas paklaidų 
neprivalo slėpties po slapy
vardžiu. Dėl draugijos var
do ginčyties arba barties per 
laikraštį, tai gaila vietos, nes 
galima pataisyt klaidą be

I Profesorius medicinos

Ljptuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St-
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
si o k pas L.---- ---
t repai s į virsiu lik 
neikit į a plieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o as atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Išichmon<

5 GRAND ST.,

A. M. A—ui. — Tamista 
geriau pasiklauskite apie 
tuos prietarus ar jų reikšmę 
pas "Draugo" ar "Kataliko” 
rašytojus, nes męs į pana
šius dalykus taip pat kaip 
tamista netikini ir nieko pa
sakyt negalime kaip tik tai, 
kad tai užsilikus prietarų 
forma, nieko nereiškianti.

Mike Karalavičiui. — Kai
po juokas persilpnas, kaipo' padary 
atsitikimas — negalimas. 
Fantazija tuščia.

Jurgiui Murinskiui. — 
jokių savo tikėjimiškų 
žiūrų laiškanešis neturi 
sės siuntinių nedaboti.

Dėl 
pa- 
tei- 
Su- 

sekus taip darant jis papul
tų po aštria bausme. Bet 
spėjimai gal būt neteisingu 
apkaltinimu, todėl netalpi

name.
I. Juozapavičiui. — Rinki

nyje kitų eilių, eilutės turėtų 
savo vertė. laikraščiui gi ne
turi.

Laisvam 
Jau apie 
Kruvinojo Nedėldienio per 
157 kp. buvo rašyta. Never
ta to paties kartoti.

K. M. Ramučiui. — Pana
šios eilės lietuvių literatūro
je seniai jau žinomos. Berei- 
kalo tamistos save vargina
te eilių vertimais, nes tas 
darbas net ir mokyčiausiems 
nėra lengvas.

Laisvam Vaikui. — Apie 
Detroito naujos liet, socijali-, 
stų kuopos prakalbas jau bu
vo rašyta.

J. F. Urbant. — Iš atsibu
vusio teismo protokolo, kurs 
tilps "Keleivij" daug daly
kų paaiškės ir nereikės be- 
reikalo ginčyties. Linkui 
Mockaus ir jo prasikaltimų 
juk "Kovoj” jau buvo rašy
ta. Visuomenė žino. Vaidų 
tarpe vietinių liet, soc-ijalis- 
tų kuopų per savo laikrašti 
nenorime didinti, nes viena, 
tai yra sąjungos reikalai, o

Paukšteliui. — galima ų„_. 
apvaikščiojimą jokių barnių.

A. Biree’ui. — Ne todėl, 
kad prastai butų surašyta, 
nes beveik kiekvieną reikia 
perrašvt, bet todėl, kad ma
žai buvo apeinančių visuo- 
nemę žinių, ir jūsų kores
pondencija su šimtais kitų 
negalėjo patilpti laikraštije. 
Iš tūkstančių koresponden
cijų atminti, kur katrą padė
jome. tai mieli draugai, jau 
perdidelis jūsų reikalavi
mas. Kiek galime talpina
me vien tas, kuriose nurodo
ma lietuvių visuomeniškas 

veikimas.
Tamaųuiečiui. — Tamis- 

ta tą viską galite pasakyti 
kunigui viešame susirinki
me. bet kalbėti i jį per laik
rašti, nieko negelbės. Apie 
prakalbas telpa ’Kel.” kores- 
pondeniija.

N. Sasnauskui. — ”Mulų” 
ir ”avinų” raštu nepamoky
si; jie laikraščių neskaito.
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K 25.000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų. 
Skripkų. Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražiu popierų 

į ( gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
į ( tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki- 
> į te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen

tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:
W. S. WAIDELIS

112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

..... tie- Į 
mane 1 /i

:<s nardav

ludu jus

OOCTOt?
įžjčicę

UCCTOK

ir kitokius Rukus |
Duokit pasiūt mums! |

I
 F 

!

■1A
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 

^1 žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

Musu firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jusy brolis lietuvys

aikrodPerkant ;aikro<b-:j tiesiog iŠ dirbtuvės Jus sugėdinate mažiausiai 19 dole
rių Toie). kad kievienas pardavėjas nuo Jusu pareikalaus 25 dol. už ta 
pati laikrodčtj kurio specijalė kaina išdirbystes tik *> doleriai.

Tą 25 dol. vertės laikrodėli 
kainą 8»‘> Sabai <rražu 
RANTUOTAS ANT 2" METŲ, turin 
can vidurių mechanizmą su 17 akmei 
rius IuksIus ia:>ai artistiškai rankos 
akurati-kamas laiko laikyme yra i>e

Jeicu nori nusipirkt sau viena 1 
tilpusiu katras tau patinka ir pris 
singu adresu o mes išsiusime tuo, 
plušinej dežuteję dėl 
deii atneš jums i namus, 
persitikrinsi jog laikrodėlis tas pats kokį užsisakei 
viskas yra taip kaip męs garsiname tada užmokėk sumą S B 
timo I--as apie keletą centu o jeitru esi neužsranedintas iš 
neprivaiai imti bet sugražint mums musu lėšomis. T; 
nieko ne.-izikuojat pirkdami pas mus laikrodėlį. 
Turime pastebėt kad perkant pas mus lalkrodeiį nėra jokio 
dėl kad męs pasiunčiamo laikrodį DYKAI dėl apžiūrėjimo, 
musu laikrodėliai yra gvarantuoti per išdirbystę ant 20 metu

222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St 
So. Boston. Mass. Montello, Mass

Telefonas: So. Boston. 21013.

pcc
s laikrodėlį męs daoar parduodame už išdirbimo 

IK AUKSU DENGTAS; PER IŠDIRBYSTę GVA- 
tis visam sviete pagarsėjusį Ameri- 
nais. Tas laikrodėlis turi trejus stip- 
išpiastymais išpuoštas. Dar 
užmetimo.
aikrodeliu tai iškirpk vi»na au 

atinka ir prisiusk mums sykiu su savo pilnu 
siusime tuojau jusu išsirinkta laikrodėlį gražioje 
usu apžiūrėjimo be imokejimu. Kada iakro-

nemokek jokiu pinigu pakol neapžiurėsi ir ne
kokį užsisakei Persitikrinęs kad 

ir persiun- 
iaikrodelio tai

Tokiu

LABAI DIDELE

D O V A N
DĖL LABO VISUOMENES
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio Mokslo išradimai ir ką 
reikia daryti apsirgus, taip 
pat kaip ir kur išsijrjdytl, ly
biai ta knysra ‘"DAKTARAS” 
Parodo, kaip nuo lišril apsisau
goti.

riziko to- 
priegtam 

Iii PER 
TA II.AIKĄ JEI PAGESTŲ MĘS PATAISOM BE JOKIO UŽMOKES
ČIO. ARBA APMAINOM ANT KITO JEI NORIT PRISIUNČIANT 25 
CENTUS dtl uždengimo per-iutimo lesu. Rašyk šiuo adresu:

National Commercial Co.
(DEPT. 110), 505 E. 5 ST.. NEW YORK CITY, N. Y.

D3CTOR 
DOCTO,,- 
doCtq>?

TOR 
OOCTCR 
5očTo

ir išradimoŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo 
geriausio budo gydymo, pripildyta tokia puikia medega, 
kad kitose, iki šiol išėjusiose lietuviškose knygose, to ne
galima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip jcs prasideda, kaip apsi- 
reiškia* kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai piačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip-pat apie moteris 
telpa dacg.

ČITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslaptybių, apie ge
riausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
treti laimingu.

TOJ KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pamokina kaip vyrus taip ir moteris, kas būtinai 
kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems taip ir jauniems, žanotiems ir nevedusicms.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, tai 
mokantis, kuris dar neturi šios knygos, sudidelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kad galės 
daug visko prisiklausytu Ta. knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris 
tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi ir tt.

KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais illiustniota, parodo ir giliausias kūno dalis, iš
aiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą 
knyg.| patirsi, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems redijama skaityti ap;c nervų, kraujo, inkstų, rema- 
tirmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronebitis ir limpančias ligas; taip-pat apie moterų nes
veikumus ir kitas visokias ligas nuo saužagystės, sėklos nubėgimo ir tt.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias ners liekarstas ar kreiptis prie gy
dytojo, reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTAKA S”.

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA "DAKTARAS” LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams 
ją išleido Ph’ladelpbijos M. Klinikas dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės dovanai 
kuris tik prisius kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia ra
šyti adresas taip:

The Philadelphia Medical Clinic 
1117 VValnut st., - Philadelphia, Pa. 
VYRAI IR MOTERYS, kurie nes veiki o nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu taip 

£T raštu (lietuviškai) gali atsišaukti p rie tikrų profesionališkų Daktarų Kliniko. Ateinančius 
priimama šiomis valandomis ofise

Kasdien nuo 10 iki < po piet. Nedėlicj nuo 10 iki X Utam. ir Pelu. vak. nuo 6 iki 8 vaL
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KAS MUMS
RAŠOMA

susekti ir Pr. M—skas su 
S—ne tapo uždaryti kalė- 
jiman. Laukiama bylos.

P. Kaimynas.

Montelio. Mass. — Sausio 
25 d. Lietuvių kooperatyviš
kos krautuvės akcijonieriai 
laikė savo metinį susirinki
mą. Iš atskaitų pasirodo, 
kad vertelgystė puikiai klo
jasi. Kooperacija įkūrė sa
vo valgomų daiktų krautu
vę kovo 3 d. 1913 m., o jau 
akcijų vertė daugiau, kaip 
pasidvigubino ir tavorų 
krautuvėje randasi už 
$2,865.26. Sekantiems me
tams išrinkta kooperacijos 
reikalų vedimui valdyba ir 
yra viltis, kad kooperacija 
gyvuos ir neš naudą musų 
visuomenei.

Tos pat dienos vakare L. 
Liaudies name atsibuvo dis
kusijos temoje: ”Ar tautos 
pražus, ar amžinai gyvuos?” 
Laimėjo tie, kurie išrodinė- 
jo, kad tautos turės žlugti. 
(Pasakymas: tautos tur žlu
gti — vis gi neaiškus. Tokie 
klausimai reikalauja nuo
dugnaus gvildenimo ir pa
prastos musų diskusijos yra 
tuščiais ginčais. Red.)

Montelio, Mass. — Sausio 
19 d. Šv. Roko parapija tu
rėjo savo metinį susirinki
mą, kuriame tarp kitų daly
kų buvo kalbama, kad para
pijos byla su kunigu ir kar
dinolu už išimtus parapijos 
pinigus $800.00 iš banko bu
sianti gegužės mėnesije ir 
kad parapija tikrai atgau- 

Įsianti pinigus.
Sausio 24 d. buvo vietinės 

socijalistų kuopos vakaras. 
Buvo ketinama lošti teatras, 

! bet miesto valdžia iš priežas
ties, kad nėra da nedegamo
sios uždangos lošt neleido. 
Buvo tik prakalbos ir balius.

Laisvas vaikas.

i

KELEIVIS

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

Laivai išplaukia kas trįs savaitės
Dėl laivakorčiy kainos bei kitų kelionės dalykuose 

platesniu žirny patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & CO.
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

SENI VYNAI ir
GEROS OEGilNES

Specijališkas pardavimas per šį men.
Sudėjimas No. 5.
Bunka Golden.x.xxx Rye Why.

., Cognac Brandy
,, Višniovka
,, Orange Wine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas No. S.
Bonka Kentucky \Vliy 

,, California Brandy 
.. Višniovka 
,. Spaniškas Port Wine 
pilnos kvortos $.300 kaina.

Tie yra geri Gervinai ir pigus 
bet neprasti.

H. L. GOLDEN <fc CO.
Importuotojai ir Daugumoj Likiurlų Barduoiojai.

Musų Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išsiunčiam tavora 
ta pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

-

oo 5 
co c

. j®

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis
|

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. Ą 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų. H 

............................................ ...................... ...: į

2 KATALIOGAI DYKAI!
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l/įoil lietuviškų KNYGŲ nuo 
• *^7 seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi k n y g ų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Detroit, Mich. — Gruodžio 
21 d. čia susitvėrė lietuvių 
kooperatyviška bendrovė. 
Išsyk susirašė 53 nariai. Sau
sio 18 d. kooperacijos susi
rinkime svarstant kas pirma 
steigti ar nuosava svetainė, 
ar krautuvė, nutarta Įkurti 
pirma valgomų daiktų krau
tuvė.

Katalikai bijo svetainės; 
į girdi, bedieviai ims kasne- 
dėldienis rengti prakalbas, 
tai jie negalėsią nė nueit baž- 
nytėlėn papoteriaut, nes no
rėsis eit paklausyt prakalbų.

St. Louis, Mo. — Čia vie
nas smuklininkas, kuriam 
matomai da neužteko tam
sių žmonelių jam suneštų do
lerių. nutarė da kitokiu bu
riu pasipinigauti pas tuos, 
kuriems pasakius kad dau
somis skrenda angelas bei 
velnias, išsižioja ir vėpso, 
kur varnos laksto, o tuotar- 
pu apgavikai iškrausto kiše- 
nius. Tokią rolę sulošė ir 
smuklininkas pasivadinęs 
sau Į talką burdingierių; ap
sukęs jam atbulą apikaklę 
nuėjo po stubas su "dvasiš
ku tėveliu” rinktų pinigų 
”Šv. Dievo Apšvietos” baž
nyčiai. Surinktus pinigus 
juokdamiesi pragerdavo ir 
paskui vėl ėjo ”dievo garbei” 
rinkti nuo lengvatikių dole
rius. Apgavikai tapo galai- 
niui suimti. Kapsas.

Collinsville. III. — Sausio 
21 d. užsinuodijo užtaisytais 
žiurkėms nuodais 7 metų 
mergaitė, duktė K. Pamato. 
Mergaitė pereidama iš mo
kyklos per sąšlavyną, kur 
miesto išmatos yra išverčia
mos, rado blešinę, kurioje 
buvo kokios tai košės. Mer
gaitė paragavo. Nuodų veik
mė apsireiškė nakčia ir pa
šauktas daktaras negalėjo 
išgelbėt, mergaitė mirė.

Reikia pridurti, kad dau
gėjo lietuvių maži vaikai sa
vo žaislam vietą randa ant 
sašlavyno. Ne vienas jų iš
alkęs rastą išmestą duonos 
nluta nors ir pelenuotą grau
žia. Užsinuodijimas tokiems 
visai nestebėtinu atsitikimu į 
gal būti. M.

Braddock. Pa. — Sausio iš 
19 Į 20 d. naktį nusišovė čia 
Kazys Stonis: paėjo iš Ku
žių (ar ne Kražių? Red.) 
miestelio. Kauno g. Velionis 
buvo nevedęs, 22 metų am
žiaus. Priežastis nusižudy
mo lieka paslaptij. Suėjęs 
su broliu susiginčijo ir iš
sitraukęs revolverį šovė tie
siog sau i krutinę. Mirda
mas ištarė kad miršta "dėl 
jos...” Matomai čia meilės 
tragedija. Priklausė prie 
vietinio liet, kliubo ir šv. An
tano dr-stės. Buvo karštas 
katalikas. J. Urbonas.

Detroit, Mich. — Sausio 
125 d. šmekeriai suėmė par
duodamus svaiginančius gė
rimus ir pas tulus mūsiškius 
krautuvninkus, kaip ve pas: 
Dz—ką ir Bur—ką, pas ku
riuos rado po keliatą dėžių 
alaus ir po keletą galionų ro
jaus skystimėlio. Mat, jie 
pardavinėdavo, neturėdami 
tam tikro valdiško leidimo. 
Toji revizija ir konfiskata 
įvyko žmonėms beeinant į 
bažnyčią, o slaptos smuklės 
kaip tik ir buvo prieš diev- 
namį. Katalikams gaila bu
vo, žiūrint kaip guzikuočiai 

(gabenasi tą jų palinksmin
toji. J. J. Strazdas.

I

Terre Haute. Ind. — Yra 
čia dvi skirtingos kuopos, 
kaip tai: L. S. S. 169 kp. ir 
S. L. A. 46. Iš jų ir viena ir 
kita apšvietos labui mažai ką 
veikia.

Buvo užmanyta sutverti 
Lietuvių ukėsų kliubas; su
sirašė 19 narių, bet visi išsi
pagirioję išsiskirstė ir visas 
’ arbas tuomi užsibaigė. Lau
kdama kitų Kalėdų, o karta 
’ėi pasigers, tašyk vėl pra- 
•ės t vert. Jieva Čėsnienė.

Pcttsvillės kalėjimas. — 
Čia pas mus darbas eina net 
braška. Pančekų mezgimo 
mašinos ir divonų audimo 
staklės ūžte ūžia. Tų maši
nų turime ir męs net 28. Už
darbis. tai du pakučiai taba
ko, ką gauna darbininkas ap
leisdamas šią fabriką.

Gyvenimas į čia pasiuvu
siems yra nelengvas. Mais
tas labai prastas ir šiaip var
go nemažai reik iškentėti. 
Kamerose, ypač lietuviai su
kimšti po kelis į vieną. Kas 
čia paisys ant kalinio sveika
tos, vien rūpinasi, kad ir čia 
jo darbo spėką išnaudojus. 
Su anglais ir užveizda geriau 
apsieina, svetimtaučius — 

; gyvuliais skaito. Vargšas.

Westville, III. — Per Ka
lėdas čia nusišovė Baltrus 
Š—kas. Velionio šeimyniškas 
gyvesimas buvo nelaimin
gas; nesutiko su savo mote- 
ria. Kalbama, buk ta jį ir 
nušovusi; velionio kūne, 
mat žaizdos nuo dviejų šū
vių.

Sausio 7 d. 12 vai. nakčia 
ta moteriškė su 12 metų mer
gaite nuėjusi pas Pr. M— 
ską, kuris sako yra jos mei
lužiu. Sykiu su juom apvo
gė ten gyvenantį vyrą. Sun
ku buvo susekt vagilių. Vie
nok su pagelba šunų pavyko
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DR. RENFErI
SPECIALISTAS

Gydyme ypatišku (slaptu) mote
riškų ir vyriškų ligų. Įsisenėju
sias kroniškas ligas išgvdo tikrai.
PATARIMAI DYKAI!

Keleivio Kalendomis I
T 
35 
-i.

T 
TMOKYKLA ŠOKIŲ.

Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, 
kad išmokys šokti kiekvieną, jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rųšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su ke- 
liata vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai, 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, ateiti 
dienomis nuo 9 valandos ryto ir net 
iki 11 valandai vakare. Taipgi moki
nu visokius šokius Buck & Wing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step. Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojai: Miss Ruth. D. Brown, Miss, 
Joanna Walets, Prof. Julius Saldaus- 
kis, 1843 S. Halsted st., Chicago, 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge
riausia muzika
1843 S. Halsted st.. cor. 19th st, 

Phone Canal 3762. (8)

1914 metams jau atspauzdintas.
Siu mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapiy.

Ateikite šiandien.
Visiškai be jokio atlyginimo ap- 
skaitliuosiu jums laiką, į kiek 
jusu ligą galima išgydyt

Iglamelė praktika ir skaitlius 
išgydytu ligoniu yra mano liūdi 
jimu.

VIENA KAINA
Paskiriu vieną kaina už gydymą 
pridedant gyduoles/Atlyginimą 
už išgydymą paskirstau pagal 
jusu išgalę mokėti. Ateikit tuo- 
jaus.

VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
, 8:30 vakaro.

Šventadieniais: nuo S ryto iki 12 
vai. dienos.

Susikalbu jūsų kalba. (8)
1827 Blue Island Avė.

L Chicago, III.
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UUBlXYS:
431 Laivas 1,306,819 tonu

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

[Gražus pa veikslai!
Gi ek u r 
taip ge
rai ir 
puikiai 
nepada
ro pa
veiks
lus kaip 
lietuviš
kas ar
tistas 
Moute- 
lloj.

Dėlto 
vyrai, 
mergi

nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitraukt paveikslus, o išrody- 
sit da gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų.“kurie ėmėsi paveikslus pas: 

j. TAUKEVICIA (•)
277 N. Main st.. Montello/Mass.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar lž 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresų gydules pri- 

siųsim.

dohn E. nolan
aaujausioa mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAi 
Atliek* visokį darbų prie palaidojimų 
kuogariausiai už nebrangių prakų.
336 Broadway, So. Beste*. 

Gyvenimo vieta S45 Brea4way.

-L I § įI
I i-
T 
J-

H-

I i<1>

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susiž.eidimai —' Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės) —J 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
teleirrafas Užtemki saulute (eilės) — Sis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas --- Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik
slas)— Našlaičio tėvynė (eilės)— Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Variavo- 
je'— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai įieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

' !'
T

T 
T

GERĄ DIENĄ

Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Vienatinė tiesioginė linija

—tarp--------

BOSTONO ir HAMBURGO
Aprūpinta dideliais ir parankiais 
dviemsriubiniais partiniais laivais.

kur 
ei- 

Pas

* I
Puiki TREČIA K LESA, Pigi kaina.
Įtaisyti visokį naujausi apsaugojimai 

Laivai išplaukia iš
New Yorko. Philadelphia ir Baltlmorės 

-------- tiesiog į -----------  
HAMBURGĄ.

I)el platesnių paaiškinimų kreipkitės 
prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston, 

arba 45 Broadway, New York. 
arba pas vietinius agentus.

DRAUGEI —
Gera diena!
Na, o 
tamista 
ni? — 
JONĄ
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal 
tas ir ge- 
riausis vi
sam Brook- 
lyne alus ir 

gardus užkandžiai. — Taip, ir aš 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį geri 
cigarai ir gardi degtinė, todėl 
žmonės ten gali gerai susistiprint 
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai, 
po numeriu: (16-4)
74 Grand St.. kampas Wyte Ava 

BROOKLYN, N. Y.

------- KAINA 25 c.
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražy kalendoriy įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką i popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

Keleivis,” 28 Broadway, So. Boston, Mass.H

Kada tu gimei?

v*- tU*1

visur ir visedos tik |

Vyrai, ar turit ŠAKĘ?

S PAVEDI

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatini* lenkiška*

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

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

> adresuok:
I A. ZVINGILAS • 
P.O. Box 3232 Boston,Mass-

s Crest kendžiu, nes tai vienos iš 
ceriausiu ir skaniausiu kendžiu 
Jeigu tu kendžiu niekur negau
nate, tad ateikit pas mane, nes 
esu generalis agentas Bostonui

I Reikalaukit

I
1 ..

K. SIDLAUSKAS
B 226 Broadway,

SO. BOSTON.

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa- 
liune alaus.

50c. 
50c.

. Si oo 

.. .75
ir 1 00

100 
.50
.50

ir
i’uu ausuiiu. ......... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

... 10c. ir
hi

\<__ įj/.

Jau- buvo viso
kių Szakių, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigų 
pašones ir kapi
talistų pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mene- 
sinis didelis juo- jj 
kų laikraštis, su 
daugybe gražių 
paveikslų. '‘Ša
kę” skaityda
mas jauties taip 
linksmas, kaip

Džian Bambos saliune skunerį ištuštinęs. Szakė talpi
na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą beždžio
nės su žmogum, juokingas apysakas, eiles, minkles ir 

; kiekvienam savo skaitytojui duodu tikietą į dangų dy
kai. “Szakės“ kaina metams tik 1 dol. Adresas:

“ŠAKE”
1607 N. Ashland St.: : : Chicago, III. jį|

BRANG,AUSIS zm°gai/s TUKt
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metą Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA 

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokią 
apgaviką išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokią ligą ir kūno sil- 
pnybią.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metų pritinau 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekus san
delyje sukrautos 
K rau j o Valytoj as... 
Gyvasties Baisamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio..............
Skilvinės proškos.... 
Pigulkos dėl kepenų. 
Blakių naikintojas...................
Dėl išvarymo soliterio...........
Anatarinas plovimui........ .
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti mostis.........................
Antiseptiškas muilas...............
Gumbo lašai...............r.ŠOc. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
•0“Reikalauki te prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai* 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigų jums brangi yra jūsų sveikata, tai taojans reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami | Lutuviik) Aflieką.

VINCAS J. DAUNORA, Apt.ekoriu>,
W ledford Avenne Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, H. Y.

ir gaunamos sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo. 
Nuo peršalimo.... 
Plaukų stiprintojas. 
Liniment^s arba Expelleris

25c.
.50

1 00
Nuo plaukų žibmo... 
Nuo Reumatizmo....... .50c. ir

.25 Nuo lytiškų ligų........ .50c. ir

.10 Nuo dusulio...............
3.IMI Nuo kirmėlių............. ..............

.25 Antiseptiška mostis. <.............
,25 Nuo viduriavimo.... .............
.50 Kastorija dėl vaikų.. ,.10e. ir
.25 Proškos dėl dantų...

1.00 Karpų naikintojas....
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Iš Amerikos.
Nušovė kalini.

3 vasario čio- JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

(I

Chicago, Illinois

L. S. S. 60 kuopos svetai-daujamų vaisių. Žmonės 
jau žino, kas yra bažnyčia, nėję subatoj, 14 sausio vaka- 
ką čia jos garsinimas gali 
pagelbėt.

Du skaitlingi mitingai — 
vienas Bostone, kitas Malde- 
ne — atsibuvo pereitoj ne
dėlioj su tikslu, kad užpro
testuoti prieš svarstomąjį 
dabar kongrese Burnetto- 
Dillinghamo ateivystę var
žantį bilių. Kalbėtojai pas
merkė Amerikos Darbo Fe
deraciją. kuri tam nežmo
niškam biliui pritaria. Pas
kui išnešta protesto rezoliu
cijos ir pasiųsta jas Wash- 
ingtonan.

Dabartinis Bostono majo
ras Curley taipgi tam biliui 
priešingas ir organizuoja 
tam tikrą delegaciją iš žy
mių piliečių, kuri ypatiškai 
važiuosianti Washingtonan 
pas prezidentą AVilsoną. ka
da tas bilius pas jį ateis, ir 
reikalaus jo atmetimo.

Policija areštavo fotogra
fą Henry O. Ryder’į už tai. 
kad nufotografavo nuogą 
16-kos metų merginą Hele
ną Z. Grahamiutę iš Wal- 
tham su mieriu tuos "pagun- 
dinančius” paveikslus pla
tinu Merginos tėvas daži- 
nojęs apie tai fotografą ap
skundė.

Vakarų laikraščių unijai a- 
pie $200.000 už platinimą ži
nių. buk Kanadoj valdžia 
duodanti dovanai žemės, jei 
ik kas nori apsigyventi ant 
ikių. Ačiū toms viliojan
čioms žinioms iš Suvienytų 
Valstijų išvažiavę apie 300- 
)00 žmonių Kanadon.
Kongresas atmetė moterų 

reikalavimą.
šios šalies sufragistės ti

kėjosi. kad dabartinis demo
kratiškas kongresas pripa
žins moterų balsavimo teisę. 
Bet jos apsivylė. Kongresas 
jų reikalavimą atmetė visai 
nesvarstęs. Kongreso di
džiumos vadovas Under- 
\vood pasakė, kad tai atski
rų valstijų dalykas, 
jungtinės valdžios.
Tyrinės streikų priežastį.
Vasario 6 d. iš Washing- 

tono išvažiavo kongreso pa
skirti komitetai Colorados 

ir Michigano streiku tvrinė- *■ *■ 
ti.

Peršovė policijantą.
Clinton. Mass. — Tūlas 

Gaw atėjo pas savo pačią, su 
kuria jis senai jan negyveno, 
ir pradėjo keiti triukšmą. 
Moteris pašaukė policijantą. 
Kaip tik policijantas pasiro
dė. Gaw tuojaus jį šovė ir 
sunkiai sužeidė. Tečiaus ir 
sužeistas policijantas sura
kino Gaw’ui rankas ir areš
tavo.

iJoliet, III.
nai tapo nušautas kalinys 
Oscar Von Hagan. kuris kė
sinosi iš kalėjimo pabėgti. 
Jis buvo atsiųstas čionai iš 
Chicagos už plėšimą.
Teismas liepė nuplakti vaiką
Grafton, Mass.

licijos teismas nuteisė nupla- 
kimui 12 metų vaiką Alfre
dą Chapdelaineą už tai, kaa 
užsikabinęs iš užpakalio ant 
gatvekario tyčia nutraukė 
nuo elektriškos vielos virbą 
ir sustabdė karą. Tesėjas lie
pė nusivesti vaiką sklepan ir 
jo paties tėvas turėjo jį to
liai botagu plakti, koliai po- 
licistas pasakė kad pakaks. 
Miestelio gyventojai pakėlė 
prieš teisėją didelį protestą 
už tokią bausmę.
VVilsonas priešingas Bur- 

netto biliui.
Washington. — Varžantis 

ateivystę Burnetto bilius 4 
vasario per žemesnį kongre
so butą jau perėjo. Už bi
lių balsavo 241. prieš — 126. 
Dabar bilius nuėjo į senatą 
ir sakoma, kad tenai jis taip
gi didele balsų didžiuma bus 
priimtas. Paskui reikės jį 
tik prezidentui užtvirtinti, 
kad jis liktų įstatymu. Bet 
prezidentas Wilsonas iš
sireiškęs, kad jis šitam biliui 
esąs priešingas.

Šitoks bilius sykį buvo jau 
įneštas ir perėjo per abudu 
kongreso butu Clevelandui 
prezidentaujant, bet Cleve- 
landas jį atmetė. Kitą sykį 
jį atmetė Taftas. Gal būt. 
kad jis bus atmestas ir tre
čiu sykiu. Jei jis liktų Įstatu, 
tai nė vienas nemokantis ko
kioj nors kalboj skaityt, ne
galėtų įvažiuot į Suvienytas 
Valstijas.
Atidarė rubežių ginklams kuopu vienoj miesto dalvje 

gabenti.
Taftas būdamas preziden

tu buvo uždraudęs gabenti 
ginklus iš Suvienytų Valsti
jų Meksikon ir tuo tikslu 
ant rubežiaus buvo pastaty
ta kariumenė. kad tas už
draudimas butų pildomas. 
Dabar gi prezidentas Wilson 
tą uždraudimą panaikino ir 
tokiu budu rubežius likos vėl 
atidarytas gabenimui gink
lų iš Suvienytų Valstijų 
Meksikon. Mat. tame yra 
biznis. Išgirdę apie tai Me
ksikos revoliucijonieriai 
pradėjo šukaut: "Lai gyvuo
ja Wilsonas!”

Nušovė milijonierių.
Amerikos Spaudos Drau

gija New Yorke gavo iš Me
ksikos žinią 7 vasario, kad 
tenai, t. y. Meksikoj, likos 
nušautas milijonieriusChar- 
les M. Dobson, daugelio ka
syklų ir aliejaus šaltinių sa
vininkas.
811.296.355.138 šalies ban

kuose.
Washington. — Sulyg fi

nansų kontrolieriaus Wil- 
liamso raporto, 13 sausio šių 
metų taip vadinamuose ša
lies (national) bankuose Su
vienytose Valstijose buvo 
811,296,355,138 pinigų. Kra- 
sos arba valdžios taupymo 
bankuose tuo pačiu laiku bu
vo $22,243,083.21.
Už mandaliną užmušė žmo-

Broc-kton. Mass. — Keli 
italai susipyko čia anądien 
už mandaliną. Ginčai kilo 
čeverykų taisymo dirbtuvė
lėje, ant didžiausios gatvės. 
Susipykę išėjo laukan ir pa
laukė iki 11-tai valandai, ka
da dirbtuvės savininkas ėjo 
namo. Tada šoko ant jo ir 
užmušė. Tris žmogžudžiai 
suimti.
Canada papirkusi Vakarų 

laikraštiją.
Washingtone kilo nema

žas triukšmas, kada tūlas 
Cortland Smith pradėjo liu
dyt, jog Kanados valdžia iš
mokėjusi pereitais metais

Vietos po-

o ne

Vietines Žinios
Pagaliaus L. S. S. 1

So. Bostone ir vėl susivieni
jo. Nelabai seniai iškilus 
nesusipratimams keliatas 
narių išstojo iš 60-tos kuo
pos ir sutvėrė naują kuopą. 
No. 207. Bet gyvenimas pa
rodė. kad buvimas dviejų

L. S. S. 207 kuopa parengė 
agitacijos savaitę So. Bosto
ne. Pirmos prakalbos buvo 
pereitoj nedėlioj Labdarys
tės D-jos svetainėj: kalbėjo 
S. Michelsonas ir L. Prusei- 
ka.

Seredoj, 11 vasario. 7:30 
kuopos vai. vakare toje pat salėje

netiek atneša naudcs. kiek 
i kenkia apšvietos darbui ir 
socijalistiškai propagandai. 
Ir štai pereitoj nedėlioj i 60 
kuopos susirinkimą ateina 
207-tos kuopos delegacija ir 
paduoda propoziciją vieny- 
ties. 60-toji kuopa, kuri jau 
iš pat pradžios skaldymuisi 
buvo labai priešinga, su mie
lu noru tą propoziciją prii
ma ir tokiu budu 207 kuopa 
liekasi likviduota. Visi jos 
nariai su visu savo turtu 
prisideda prie 60-tos kuopos. 
Labai gražu.

Pereitoj nedėlioj buvo taip 
vadinamoji 
mo diena” ■ 
day, ___  ___ _____ v
ir išgarsinta didesniam pa
traukimui žmonių prie baž
nyčios. Tečiaus ir šitas su
manymas neatnešė pagei-

bus paskaitęs.
Pėtnyčios vakare. 13 va

sario. ten pat bus prakalbos 
ir bus perstatyta sceniškas 
veikalėlis "Saliamono Sap
nas."

Ateinančioj nedėlioj, 15 
vasario, taip pat 7:30 vai. 
vakare toje pat salėje bus 
prakalbos ir dainos.

Įžanga visiems dovanai.
_________________

Naujas Bostono majoras, 
p. Curley. nemielaširdingai 
pradėjo numušinėti miesto 
darbininkams algas. Į 3 va
landas savo šeimininkavimo 
jis numušė 900 darbininkų 
$90.000 algos. Tuomi, mat, 
jis nori sumažint miesto iš
laidas. Bet sau tas ponas 
užmiršo algą numušti, o jis 
gauna $10.000, prie to da i- 
ma $7.500 kaipo kongresma- 
nas.

□j[č
pi

re bus šokiai. Malonėkit at 
silankvt.

Į ________ _______________________________

šokiai ir Balius.
L. S. S. 71-ma kuopa Cam- 

bridge, Mass., parengia ba
lių 14 vasario (February), 
svetainėje Malta Hali, 40 
Prospect st., Cambridge, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga vyrui 35c., mo
teriai 15c. širdingai visus 
kviečia atsilankyti..

Komitetas
■I II "

bažnyčion ėji- 
”go to church 

kuri buvo sumanvta

Ateinančiam ketverge. 12 
vasario, bus kooperacijos 
prakalbos Lietuvių svetainė
je. kertėj E ir Silver st. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Kal
bės Bagočius ir kiti.

Sekr. M. A. Balčiūnas.

■I - =

Plaučiu Ligos —
toks yra vardas knygelės, kuria apsukame kiekvie
ną buteliuką

SEVEROS BALSAMO
PLAUČIAMS

(Severa’s Balsam for I,ung8)

Joje aprašyti Įvairus nesmagumai, kaip pavyzdžiui, 
kosulys, peršalimas, kataras gerklės, užkimimas, 
kokliušas, —- kuriuose šis valetas suteikė prirody
mus savo gerumo ir užsitikėjimo jo vertėje. 

Knygelę, pareikalavus, siunčiame dykai.
Kaina vaisto 25 ir 50 centu.

KAINA
' 25 ir 50 c.'

Severos Vaistai parduodama aptiekose visur. .Jeigu ne
galite ju gauti, rašykit mums.

i Paliuosuojanti Saldukai, j 
-t atnešanti treras pasekmes > 

TAB-LAN I vaikams ir suarusiems. I

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Je:gu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių apt'ekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

Parsiduoda Forničiai.
Geri, dideli forničiai, nau

jai įtaisyti ir mažai vartoti 
parsiduoda pigiai. Naudoki
tės gera proga. Malonėkit 
kreipties šiuo adresu: (8) 

Mr. J. U.
132 Bowen st.. 3-rd floor,

So. Boston, Ma

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
sokios rūšies Alaus, Degtinės,

Vyne ir Cigaru.
Pr.einamiav.sia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

lietuviai:

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
Į kitus miestus palaidoti velionis ir 
ne kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotą vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapą ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams.

S. BARACEVIČIA.
258 Broadway, So. Boston. Mass. 
Telephone: So, Boston 839-J.

1112 W. 35th st.,

50,000 
NYGU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamč 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur UžnuodIJIma kraujo, arba syti Ii, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpneima, Abei- 
na pragaišti špoku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmue, Rheuma- 
tizma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su •ne
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ir* krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava pinmiru mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki koūik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmušam ir pačta. Išrašik aiške:e sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiuaa JI mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimine? nykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė

Adresas

Stejtas

DYKAI DIEL VYRU

Keliauk j arba iš Europos |
______________ p e r----------------------

White Star Linija per Bostoną.
Pigios Kainos Dideli Laivai 

Gražus patarnavimas
Laivai -plaukia reguliariškai iš 

Bostono nuo Charlestown.
Parsitrauk giminiečius ar drausrus 
iš tėvynės per W hite Star Liniją. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresą 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadvvav, 

So. Boston.
Polish Industrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877 Cambridgest., 

East Cambridse.
J Kottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canado^

Kapitalas 250,000.00 dol.
Perkelkite savo pinigus bankan, kuri yra po 

globa ir priežiūra Valdžios.
Banka moka 3% nuo visų įdėtų pinigų. Pro
centai skaitluojami du sykiu metuose ir paskui 
procentai už procentus yra mokami. Knygutę 

duodame dykai.
Ferkeliant pinigus, atneškite knygeles, o męs 

dėl Jūsų iškalektavosime pinigus.
Jeigu valdžia laiko šičia pinigus sudėtus pačto 

bankose, kodėl Jus abejojate?
Kalbama lietuviškai.

Valandos: Suimtomis ir Panedėliais iki S v. rak. Šiaip iki4 v. po pietų.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos *1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saules nudegimo 50 c * Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00. 
Vaiką ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydaūti mostis nuo puėką 50 c- Nuo prakaitavimo koją 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00

Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstą 75 c. 

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantą gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokią gelių 25, 50. 75. $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokią gvduolią vėliausio išradimo, nuo visokią paslaptingą 
ir kitokią ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

Gyduoliy galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiųsįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k”
SO. BOSTON, MASS.

Č6

Keleivio flgentur

Bankinė Kontora po priežiūra Mass. valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA 

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

Parduodam ant visų geriausių:: 
linijų į visas dalis pasaulio. Mus į j 
prekės yra “standard” kompani-H 

* jų prekes. Į Rusiją važiuojant, aprupinam konsuliaus g 
± pasportais ir kitais reikalingais dokumentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: $3200 visas kelias. 

Važiuot Lietuvon: $2700 visas kelias.

Pinigu siuntimas.
. lėšomis. Pinigai nueina į 12 —14 dienų į vietą, o begy- 
i je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą nuo priėmėjo5. >

.p ir pasiunčiam siuntėjui.
Pinigv kaina su persiuntimu.
Už 50 rub.

55
6o
65
70
75
80
85
90

t

I

¥

X
£
i

$2.80
5.40
8.00

10.60
13.20
15.S0
13.40
21.00
23.60

Už 100 rub. 52.15
125
150
175
200
250
330
350
400

65.15
78.15
91.20

104.15
130.15
156.15
182.15
20S 20

<

Už 450 rub. 234.20^
500
600
700
800
900 

1000 
1500 
2000

Dokumentai

260.00 <
312.10^
364.00 i
416.00 <
468.00 <
519.00;
778.50 <

1038.00 <

visokius dokumentus,:

26.15
28.75
31.35
33.95
36.60
39.20
41.75
44.35
46.95

Padarom
Amerikoniškus ir Rusiškus, Do-

’ viemastis, Kupčyje Krieposti, 
į Otzyv Nasliednikov ir t. t., yra mus specijališkumu. 
| Mus ofise dirba Nutaras, Taikos Teisėjas ir žmogus iš- 

i | davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai yra pada- 
| romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba- 
| sadose arba ministerijose, pagal reikalą.

Į Namus perkant. Stinį£k?£S 
j: of Deeds”, išduodant abstraktus ir padarom reikalingus 
£ dokumentus. Jei reik, męs parūpinant hypotheką 
Ž (Mortgagius). įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo- 

noteisingiausiai.
Al Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs^ 

lcl duodam teisingą rodą kaip atgautu 
atlyginimą už nuostolius. H

lūkesiškas popieras.

I
prnurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuod 
į valdžios.
4 Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai^ 
-į-ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąži- į į 

j ningai ir atsakančiai.
j “KELEIVIO” AGENTŪRA j| 
|28 Broadway, So. Boston, MassJ

<T>

• Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs




