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Iš Rusijos.
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ŽINIOS IS VISUR, IS AMERIKOS■ ■ ’ ■ ■ beties nuo bado ir gelbėti sa- _______

Sumušė laikraščių bendra
darbį.

Ekaterinodaras. — Roma- 
nov^sėdyboje miestsargis 
sumušė Armaviro laikraščio 
"Otkliki Kavkaza” bendra
darbį Kalininą ir perskrodė 
jam veido kaulą. Telegra
fe Kalinino skundą atsisa
kė nusiųsti gubernatoriui.

Kalėjimo viršininkas kalėji-
me.

Įdomią žinelę iš Vladikav- 
kazo suteikia laikraštis 
”Dien" No. 3. Valdininkas 
Merkulovas įteikė prašymą 
Tereko apskričio valdybai, 
kad jį paskirtų kalėjimo vir
šininku mieste Georgijevsk. 
Galų-gale, kai-kuriam laikui 
praslinkus, Merkulovą pas
kyrė viršininku, ir pradėjo 
jo jieškoti, kad įteikus palie
pimą.

Ir kas gi pasirodė? Nau
jas kalėjimo viršininkas pat
sai sėdi kalėjime ir tame pa
čiame kalėjime. Kas čia li
ko daryti? Juk nesmagu, 
kad kalėjimo viršininkas pa
tsai sėdi kalėjime, kaipo ka
linys. Kad išvengus šio ke
blaus padėjimo, nutarta 
naują kalėjimo viršininką 
perkelti į Vladikavkazą bai
gti kalėti.

M. Gorkij Rusijoje.
Pastaruoju laiku paskly

do kalba, kad M. Gorkij pa
sinaudosiąs manifestu ir su- 
grįžšiąs Rusijon. Tik šio
mis dienomis1 sužinota ,jog 
M. Gorkij grįžęs Rusijon 
gruodžio 31 d. M. Gorkij da
bar gyvenąs sodžiuje ir ne
norįs atvvkti i miestus, ka
me jį iškilmingai rengiasi 
sutikti.

Daktaras jam patarė kol- 
kas gyventi sodžiuje, kad vėl 
pripratus prie didelių Rusi
jos šalčių.

Skandalas Anglijos kariu- 
menėj.

Viršininkai vagia ne vien 
tik Rusijoj, bet visur, štai 
dabar Anglijos kariumenėj 
išėjo aikštėn didelės vagys- 

: tės. Pasirodė, kad prista
tant kariumenei ant Angli- 

I jos salų maistą ir kitus daik 
tus, tavoras buvo perkamas 
visuomet prasčiausios rū
šies, o kainos paduodamos 

Į kuodidžiausios. Tokios va
gystės ėjo per 10 metų. Da
bar Londone eina byla. Kal
tinama 18 žmonių, kurių 
tarpe yra gana augštų ka- 
riumenės viršininkų. Sako
ma, kad ši byla išvilks aikš
tėn da daugiau kaltininkų.

Generališkas gelžkeliečių 
streikas sulaužytas.
Portugalijos gelžkelio 

darbininkų generališkas 
streikas, kuris prasidėjo 14 
birželio pereitais metais, li
kos sulaužytas. Daugelis 
darbininkų sugrįžo darban 
ir trukiai jau vaikščioja nor- 
mališkai, nors daug darbi
ninkų laikosi da ant streiko 
ir bando vis kenkti trukių 
judėjimui. Taip anądien ke
liolika streikierių pasislėpė 
miške ir, kada geležinkelio 
vyriausybė važiavo po stip
ria kariumenės apsauga ap-, 
žiūrėti geležinkelį, metė i tą 
truki 3 bombas ir pradėjo 
šaudyt iš revolverių. Tris 
kareiviai tapo sužeisti, bet 
kiti iššoko gaudyt streikie- 
rius ir kelis jų suėmė. Kiti 
automobiliuje paoėgu.

Dabar, 21 sausio, valdžia 
išleido Įsakymą areštuoti 
600 žmonių, kurie šiokiu ar 
tokiu budu prigulėjo prie ve
dimo šito streiko. 400 jau 
areštuota.

Konferencija dėl apsaugos 
ant jūrių.

Akyvaizdoje "Titanico," 
"Voltumo" ir kelių kitų pa
našių nelaimių, kurios pas
kutiniais metais atsitiko ant 
jūrių, didesnės valstybės su- 

• šaukė Londone tam tikrą 
konferenciją, kad apkalbė
jus, kokiu budu ateitije nuo 
tokių nelaimių apsisaugoti. 
Konferencija išdirbo tam 
tikras taisykles ir išsiuntinė
jo jas 14-kai valstybių. Kiek- 

Į viena valstybė turi žiūrėt,; 
kad visos laivų kompanijos 
jos rybose iki 1915 metų Į- 

į vestų ant savo laivų bevieli 
telegrafą, kad ant kiekvie-, 
no laivo butų užtektinai val
čių, apsaugos juostu, kad nvio vicao ouvazjiavnnao i -V i i • *•

neišnešė jokios rezoliucijos Įaike ruko laivai neitų Skel
bei -pageidavimo, vis dėlto fiauj.ka;P taisykles jiems da- 
suvažiavimo ūpas ir siekiai didžia, kad laiv ai butų get ai 
buvo aiškus. Rusų laikraš- kad ant jūrių butų
čiai daug rašo apie suvažia- PatluĮiab kPrie pian^ apie 
vima: pažangieji pritaria ir plaukiojančius ledynus, kad 
remia Nuvažiavimą, dešinieji ™uos? Javuose butų dvieji 
laikraščiai užsipuola ant su- !! xancen.s ,neP^r]e!‘
važiavimo ir skaito ji maiš-|. ^^ai_ 
tir.inku susirinkimu. i atsitikus visų pirmiau-1

i šia tur būt gelbejami vaikai.
Prieš žydus. Laivai, kurie neatsakys ši-

,7.1 ... * . itiemsreikalavimamas,nega-Vilmaus teismo rumu pir- j-• • i • i— i* ozti žmonių,mimnkas įsake prašalinti vi- 
sus žvdus-raštininkus, besi- j Darbininkai žudo save ir ku- 
darbuojančius Balstogės no-; dikius.
tarų raštinėse. Prašalini-1 Praga, Čekija. — Dienraš- 
mui skiriamas laikas kelia- tis "Pravo Liudu" paskelbė 
ta mėnesių. : ----

Suvažiavimas liaudies švie
timo reiakalais.

Šiomis dienomis pabaigė 
savo darbus visos Rusijos 
liaudies mokytojų suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyva
vo 6,000 su viršum mokyto
jų. Išsyk, prieš suvažiavi
mą pradėsiant savo darbus, 
leido užsirašyti tik 4,000 ir 
tik pačio suvažiavimo metu 
ir kitiems mokytojams leis
ta dalyvaut suvažiavimo po
sėdžiuose.

Nors visas suvažiavimas

- - - ' - -' — patruliai, kurie praneš apie
■'............................... .. plaukiojančius ledvnus. kad

remia suvažiavimu. dešinieji ™uos? >a"uose butų dvie.11

vo kūdikius, priversta buvo 
savo ranka pribaigti kūdikių 
gyvastį ir paskui atimt ją 
sau. Laiškas skamba:

"Pergyvenau pasibaisėti
ną sielos kovą. Mačiau, kad 

i visa mano viltis dulkėmis pa- 
į biro, kad visos mano pastan
gos, idant suradus teisingą 
darbą ir teisingą uždarbį pa
liko be pasekmės! Negalė
jau žiūrėti i kančias mano 
bėdinų vaikelių, pardaviau 
viską, kas tik buvo galima 
parduoti, bet bado šmėkla 
tuomi buvo neilgam nubai
dyta. Ilgiau žiūrėti į kan
čias kūdikių neįstengiu ir 
kada skaitysite šiuos žo
džius, musų jau nebebus 
tarp gyvųjų. Žinau, kad ma
ne pasmerks, keiks, bet ki
taip aš negaliu...
"...Kaip gaila man tų jaunu- 
tėlių. bet turiu juos užmušti, 
nes kas vyks su jais be glo
bos motinos ir tėvo!... šian
dieninis draugijinis surėdy
mas išplėšia man gyvastį, 
nors taip noriai da dirbčiau.

Surėdymas kaltas už mano 
ir mano kūdikių mirtį!...”

Linkėdama socijalistų par
tijai augimo, nelaimingoji 
moteriškė užbaigia šurpu- 
liais paliečiančias paskuti
nius savo žodžius, pasirašy
dama, Franceska Reckova.

Revoliucija Afrikoj nenusi
sekė.

Iš Transvaliaus (Afrikoj) 
į Londoną pranešama, kad 
sindikalistai rengėsi pakelti 
Rando apskritije revoliuciją 
ir išrinkti savo valdžią, jei
gu generališkas streikas bu
tų pavykęs. Bet tas nepavy
ko ir visi vadovai likos areš
tuoti.

Parliamentas uždeda kariu- 
menei apynasri.

Berlinas. — Didele balsų 
didžiuma vokiečių parlia
mentas priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią iš valdžios 

Į užtikrinimo,' kad kariume- 
nės spėka nebūtų daugiau 
naudojama prieš gyvento
jus, jeigu civiliškoji vyriau
sybė to nereikalauja. Tokį 
žingsnį parliamentas pada
rė išreikšdamas savo nepasi- 
ganėdinimą Zaberno (Alza- 

! joj) incidentu, kur kariume- 
nės viršininkai sukėlė skan
dalą ir nukentėjo daug ra
mių gyventojų. Jeigu val
džia atsisakytų sulaikyti ka- 
roumenės sauvalę, parlia
mentas ketina Įvesti tam tik
rą Įstatymą, kuris butų ka- 
riumenei apynasriu. Tuo 
tikslu Įnešta jau ir sumany
mas, kuriuo draudžiama ka- . ...................
riumenės įsikišimas i gyven- škė galutina

Pirmoji byla traukėsi su- 
virš metai, o antroji, sako, 
trauksis da ilgiau.

Meksika prieš kyniečius.Nešiojos kišenių j e.
Harrisburg, Pa. — Laiš- Pagaliaus ir Meksika pa

ką, kviečiantį liuosanorius į 
kariumenę laike civiliškos ’ 
karės Šiaurinės su Pietine 
Amerika 1861—62 metais, 
nešiojosi kišeniuje per su
virs 50 metų W. Duun, iš 
Wastsontovvn, kuris šiomis, 
dienomis padavė jį valstijos; 
valdžiai reikalaudamas pri
pažinimo jam emarituros. 
Jis buvęs mūšiuose po Antie- 
tam rugsėjo mėnesije, 16 2 j 
metais, kuomet gavo nuo 
krasos pranešimą, kad ap
mokėtų namines skolas. W. 
Dunn ir ig tą krasos praneši
mą pridavė, kaipo paliudiji
mą. kad jis tikrai buvęs ka
rėje.
Meksikoj skerdynės nesi

liauja.
Meksikos revoliucija vis 

verda ir skerdynės nesiliau- ■ 
ja. 24 sausio pranešama, 
kad ties Matchuala revoliu- 
cijonieriai išskerdė 1,000 gy
ventojų ir 150 kareivių, ku
riuos buvo paėmę nelaisvėn.

Streikas spaustuvėj.
Fall River, Mass. — Dide

lėj American Print Works 
spaustuvėj streikuoja lanks- 
tytojai.

Svarsto Burnett’o bilių.
Washington. — Burnetto 

bilius, t. y. sumanymas, kad 
neįleisti į Suvienytas Valsti
jas nemokančių skaityti at
eivių, pereitoj savaitėj jau 
paimta svarstymui.

Dėl to sumanymo 
daug triukšmo. Vieni jam 

i pritaria, kiti prieš jį protes- 
ituoja. Net unijos nesutinka 
šitame klausime. Štai dabar 
Suvienytų Amerikos Ang- 
gliakasiu suvažiavimas In- 
dianopolije priėmė rezoliuci
ją. reikalaujančia ateivystės 
sustabdvmo. pakol šios ša-. 

lies darbininkai negaus visi 
darbo.

Amerikos Darbo Federa- 
cipja oficiiališkai pritarė T- - o
Burnetto biliui. Bet kito. Ispano-amenKiecnj .. 3,409 

į unijos tam priešingos.
nited Garment Workers uni- turkų u:...................... -ŽZ

i ja, kuri nors priklauso prie ^or.^!1.ec1^ ................. ‘Z.
A. F. of L., tam biliui labai Pącifiko saliecių ........ ..
priešinga Visokių kitų .............. 3,ol2

Kita byla socijalistų dien
raščio.

Einantis Mihvaukee mies-Į 
te socijalistų dienraštis 
"Mihvaukee Leader" buvo

vra

siryžo uždaryti savo duris 
kyniečiams ateiviams. So- 
noros valstijoj gi išleista to- 
kis įstatymas, kad jeigu ky- 
nietis iš vienos vietos išsi
kels, tai kitoj vietoj jau ap
sigyventi jam nevalia. To
kiu budu manoma atsikra
tyti jau ir nuo esančių tenai 
kyniečių.

Pereitų metų ateiviai.
Čionai paduodant skaitli

nes, kiek kokios tautos žmo
nių atvyko į Suvienytas Val
stijas bėgije vienų metų, 
tarp 30 birželio 1912 m. ir 30 
birželio 1913 m. Skaitlinės 
paimtos iš oficijališko val
džios raporto.

Ir taip:
Italų (pietinių) .... 264,348 
Lenkų .,
Žydų ... 
Vokiečių 
Anglų .. 
Rusų ...
Italų (šiaurinių) .... 54,171 
Skandinavų
Airių........
Kroatų ...
Graikų ....
Rusinu (Ruthenian) .39,405 
Madžarų............
Škotų..................
Slovakų ............
Francuzų ..........
Lietuvių...........
Olandų ..............
Meksikiečių ....
Ispanų...............
Finų ..................
Rumunų ..........
Portugalų..........
Čekų ir moravų .... 11,852 
Japonų ...................... 11,672
Bulgarų, serbų, juod- 

kalniečių .............. 10,083
Siriečių...................... 10,019
Afrikiečių (juodųjų). . 9,734 
Amerikiečių ................ 9,554
Kubiečių........................ 5,121
Dalmatų, bosniečių ir

hercegoviniečių .... 4,775 
Valijiečių (iš Anglijos) 3,922 
Kyniečių...................... 3,48<

187,207
105,825
101,764
100,062

58,380

51,650
48,826
44,754
40,933

. .. .33,561 

.... 31,434 
... 29,094 
... 26,509 
... 25,529 
... 18,746 
.. . 15,495 
... 15,017 
. . . 14,920 
.. . 14,780 
.. . 14,631

Vakarinių indiečių . . 2,302

Visokių kitų

Viso labo.......... 1,427,227
Riktoraitis bus pakartas.
Waterbury, Conn. — Mo

tiejus Riktoraitis, lietuvis,

už ižeidimą miesto raštinin
ko Leucho garbės. F_' 
traukės apie metus laiko ir 
pagaliaus teismas pripaži
no. kad dienraštis turi už
mokėti miesto klerkui $17- 
500 kaipo atlyginimą už i- 
žeidima. Tokia bausmė rei- 

__  __  _____ų sunaikinimą 
tojų reikalus, jeigu civiliško- darbininku dienraščio, 
ji vyriausybė tokio įsiki-[ Bet "Leaderio" advokatai 
Šimo nereikalauja. ^ug- padavė į apskričio teismą at

sišaukimą, nurodydami, kad 
bausmė laikraščiui paskirta

patrauktas pernai teisman kuris 10 gegužės pernai pa-
---- -■ - piove čionai savo žmoną ir 

Byla norėdamas pasidaryti galą
piovė čionai savo žmoną ir

nereikalauja, 
ščiausiu autoritetu turi būti 
civiliškoji valdžia, o ne ka
riškoji. Socijalistai Įnešė da 
sumanymą, kad taip armi
jos, taip laivyno nariai, pra
sižengę prieš gyventojus, tu
ri būt teisiami civiliškuose 
teismuose, o ne kariškuose,

paskui pats sau buvo persi
pjovęs gerklę, pereitoj savai

mėj, 28 sausio, prisaikintųjų 
suolo likos pripažintas kal
tu pirmo laipsnio žmogžudy
stėj ir pasmerktas miriop. 
Jis bus pakartas 8 gegužės, 

i prieš saulės užtekėjimą, 
, Wethershildo kalėjime.

M. Riktoraitis yra arti
mas giminė Jono Riktorai- 
čio, buvusio Rymo Katalikų 

yra daug didesnė, negu įsta- Susivienijimo prezidentu, 
tvmai už toki prasižengimą1 Prie kaltės Motiejus Rik- 
skiria, ir kad prisiekusieji toraitis neprisipažino. Kada 
teisėjai buvo surinkti iš teisėjas per vertėja jo už-teisėjai buvo surinkti iš
skundiko šalininku. Ir ap- klausė, ar neturi jis ko pa
skriejo teisėias Fritz pripa- sakyti, dėl ko jis neturėtų 

kurie šitokiuose atsitikimuo- žino, kad ištikrųjų bausmė būt pasmerktas miriop. Rik- 
se visuomet savuosius apgi- perdidelė ir liepė peržiūrėt toraitis atsakė: "Aš nežinau 

paliktą laišką nusižudžiu- na. bylą išnaujo. ką sakyt.”ką sakyt.”

Apipuolimas banko.
Kaip 26 sausio So. Bosto

ne, taip 28 sausio New Yor- 
ke pasklydo gandas, kad 
bankrutija taupinimo ban
kas (Bank.for Savings). Per 
seredą, ketvergą ir pėtnyčią 
bankas buvo apgultas ir iš
imta $2,000,000. Gandas 
buvo neteisingas. Žmonės iš
siėmę savo pinigus neteko 
už paskutinį pusmeti pro
centu.

-

Revoliucija ant Hayti salos.
Į Washingtoną telegra

fuoja, kad revoliucija ant 
Hayti salos platinas. Visas 
šiaurinis Hayti republikos 
kraštas sukilęs. Revoliuci- 
jonieriai paėmė šv. Mykolo 
tvirtovę, svarbiausią apsigy
nimo vietą, ir užvaldė aplin
kinius miestelius. Nuveikti 
kareiviai atidavė.ginklus.
75,000 miršta kas metai nuo 

vėžligės.
Suvienytotse Valstijose 

kas metai miršta 75,000 žmo
nių nuo taip vadinamos vė
žio ligos, kuriai kitokio vai
sto nėra, kaip tik radijumo 
spinduliai, nors dabar tūli 
daktarai tvirtina, kad ir tie 
nieko negelbsti. Todėl Wa- 
shingtone pakelta klausi
mas, kad visas radijumas iš
kastas Suvienytose Valstijo
se, šitoje šalije ir pasiliktų, 
o tuomet gal butų galima 
tuos 75,000 žmonių kas me
tai išgelbėti.
Išsigėrė ir antri metai negali 

užmigti.
Pittsburgh, Pa. — Netoli 

nuo čia yra miestelis Du- 
ųuesne (lietuviai sako: Du- 
kėnai), kur gyvena 26 metų 
žmogus, Youhouse vardu, 
kuris jau antri metai kaip 
nemiega. Jis buvo jau ke
liuose ligonbučiuose, bet nie
kas miego sugražinti jam 

’ . Daktarai sako, kad 
jis gyvens neilgiau, kaip 2 
metu. Suviršum metai tam 
atgal Youhose išsigėrė deg
tinės ir nuo to laiko prasidė
jo bemiegė.
Išrūkė laukan 15 kyniečių.

Philadelphia, Pa. — At
ėjus čionai iš Kubos laivui 
"Chisvvick," kada žmonės iš
ėjo, valdžia uždegė tam tik
rų chemiškų medegų, kad jų

Tuomet teisėjas paantri
no, jog teismas nori išgirsti 
iš jo lupų, ką tik jis savęs ap
sigynimui turi pasakyti. 
Riktoraitis ant to atsakė: 

: "Aš pirma sakiau, visuomet 
esu sakęs ir dabar sakau, 

' jog tai neteisybė.”
Teisėjas tuomet atsistojo 

ir apreiškė, jog prisaikintų- 
jų suolas atrado jį kaltu pir
mo laipsnio žmogžudystėj ir 
kad vienintelė bausmė, ko
kią įstatymai jam leidžia 
paskirti, yra mirties baus
mė.
šnipai angliakasių konven

cijoje.
Indianopolis, Ind. — Jau 

iš pat pradžios, kaip tik at
sidarė čionai angliakasiu 
konvencija, vienas delegatas 
pasakė, kad šitoj konvenci
joj yra daug šnipų, kuriuos 
atsiuntė West Virginijos an
gliakasių savininkai. 28 d. 
sausio, svarstant unijos pre
zidento algą, konvencijoj pa
kilo baisus triukšmas; kad 
kiek, jau būt reikėję uždary
ti posėdį. Dabar delegatai 
sako, kad tie šnipai ir sukė
lė tą triukšmą, pasinaudoda
mi iš delegatų įsikarščiavi
mo. Jau nujaučiama, kad 
tų paukščių konvencijoj e- 
sama apie 30. Vienas dele
gatas pasakė, kad jiems bus 
riestai, jeigu išsiaiškins jų 
ypatos.

Platesnis konvencijos ap
rašymas telpa ant 4-to pus-j 
lapio šiame "Kel.” numerije.
Už gėrimą pavarė 126 darbi

ninkus.
Pittsburgh, Pa. — Pitts

burgh & Lake Erie gelžkelio 
kompanija išlipino andai sa
vo dirbtuvėje pranešimus, 
kad jos darbininkai paliautų 
gėrę ir grasino, kad kiekvie
nas sugautas geriant, darbo 
ar liuosu laiku, bus paleis- ^e^aif 
tas iš darbo. Kompanija nu- - 
samdė detektivus, kad sau
gotų nužvelgtus alkoholio 
mylėtojus, ir į trumpą laiką 
tie sugavo 126 žmones ge
riant. Visi likos pavaryti 
iš darbo.
Tėvas negali išmaitinti 33 

vaikų.
Champaign, III. — Čia gy

vena darbo žmogus, vardu _______ ___
Hal, kuris buvo 7 kartus durnais išnuodinti ant laivo 
vedęs jr turi 33 vaikus. Jis peles ir galimas ligų bakteri- 

i__ji .— Kada laivas prisipildė
durnais, pasigirdo kosėjimas 
ir vaitojimas. Tuojaus pra
dėta jieškot ir atrasta 15 ky
niečių, kurie atvažiavo pasi
slėpė ir tokiu budu norėjo 
įsigauti į Suvienytas Valsti
jas. Visus juos gražins at
gal.

Apiplėšė 3 bankus.
Logansport, La. — Du 

kaukėmis veidus užsidengę 
plėšikai užpuolė 30 sausio 
ant vietos banko ir grasin
dami valdininkams revolve- 
riaus paėmė anie $5,000 pini
gų, paskui uždarė geležin- 
rj?n spinton visus banko val
dininkus ir pabėgo.

Montgomery, Tex. — 30 
smogė sa- sausio anksti rytą plėšikai 

vo pirmagaliu jam Į šoną ir užpuolė First Statė Banką, 
beveik visiškai perkirto susprogdino dinamitu gele- 
"Monroe" pusiau. KatasG žinę spintą ir pagriebę $8- 
rofoje žuvo 47 žmonės: 24 000 pabėgo.
iš laivo įgulos ir 23 pasažie-l Trečias bankas apiplėšta 
rių. 86 išgelbėta. Iš viso Lverlv, Ga., pagriebta $4- 
važiavo 133 žmonės. 000. Plėšikai pasislėpė.

skundžiasi, kad kaip sunkiai jas. 
jis nedirbtų, savo alga išmai- 
tinti visų negali ir todėl jo 
vaikai turi eit vogti. Vienas 
jo sūnūs dabar buvo teisia
mas už anglių vogimą. Hal 
nuėjo į teismą ir paklausė 
teisėjo patarimo: ką jo vai
kai turi daryti, jeigu vogti 
nevalia, o valgyt jiems norisi 
ir nekurintoj stuboj šalta 
sėdėt? Teisėjas nežinojo 
ką atsakyt.

Vėl laivas nuskendo; 
žuvo 47 žmonės.

Norfolk, Va. — Išplaukusi 
, iš čia garlaivį "Monroe” 30 
sausio ant jūrių patiko ne
laimė. Buvo tirštas rūkas 
ir einantis iš Bostono garlai-!

| vis "Nantucket” :
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Peržvalga.
Klesų nėra.

Pereitam “Kel.” numerije 
vienas korespondentas iš 
Brooklyno rašė, jog d-ras 
šliupas savo prakalboj išpei
kęs socijalistus, kam jie skt 1- 
bia klesų kovą. "Mums ne
reikia klesų kovos, nereikia 
socijalės revoliucijos,“ pasa
kęs d-ras šliupas.

Męs abejojom, kad šliu
pas galėtų taip kalbėti, bet 
dabar ir “Vienybė Lietuv
ninkų" tą patvirtina:

"...socijalistų klaida esanti tas. 
ką jie skelbia po vardu 'klesų ko
va.’ Klesų kova nebeturinti jo
kio pamato, nes žmonijoje, ypač 
demokratiškose šalyse. jokių 
klesų nebėra. Klesas išvertė 
Didž. Francuzijos Revoliucija. 
Ir todėl butų juokinga kelti iš 
grabo numirusias klesas ir su 
jomis užvesti kovą.”

Nesinorėtų, rodos, tikėti, 
kad d-ras šliupas nežinotų, 
ką reiškia draugijos klesos, 
o tečiaus iš tokio tvirtinimo 
išeina, kad jis nežino, arba 
tik nenori žinot. Girdi, di
džioji francuzų revoliucija 
panaikino klesas. Jeigu ir 
taip butų, tai visgi toji revo
liucija nebūtų galėjusi pa
naikinti klesas už Francijos 
rybų. taip kaip už jos rybų ji 
nepanaikino nė vienos mo
narchijos. Bet ištiesų gi re
voliucija ir Francuzijoj kle
sų nepanaikino. Panaikino 
ji privilegijuotų didžiūnų 
klesą. bet užtai pagimdė bur- 

’žuazijos klesą, kuri išsivys
tė iš amatninkų ir pasiturin
čių miesčionių, iki revoliuci
jos ėjusių iš vien su prispau
stais darbininkais.

Amerika demokratiška ša
lis. bet ar d-ras šliupas iš
drįs tvirtinti, kad taip va
dinamoji "Four Hundred" 
dykaduonių draugija prigu
li prie tos pat klesos žmonių, 
kurie kasa anglį ? Ar Michi
gano variakasiai ir vario ka
syklų savininkai, kurie gyve
na milijonierių miesteli je 
Brookline. Mass.. ir traukia 
milijonus dividendų, nors tų 
kasyklų savo akimis da nėra 
matę, tai ta pati žmonių kle- 
sa?

Šiandien ne privilegijos 
skirsto draugiją į klesas, 
kaip tai buvo Francuzijoj 
prieš revoliuciją, bet kapita
las. Šiandien męs neturim 
privilegijuotų dvarponių ir 
jų baudžiauninkų, užtai tu
rim išnaudotojus kapitalis
tus ir išnaudojamą proleta- 
rijatą. Pirmutiniai nieko 
nedirba ir puikiai gyvena, o 
pastarasis viską savo ranko
mis sutveria ir retai kada 
gali sočiai pavalgyt. Vieni 
šuniukams užlaiko tarnaites, 
o kiti savo kūdikius negali 
žmoniškai prižiūrėti. Ir tai 
vadinas, klesų pas mus nė-

. ra.
Ir kaip galima paslėpti, 

kas nepaslepiama? Kaip ga
lima sakyti, kad mums ne- 
reikia klesų kovos, kada pats 
gyvenimas į tą kovą mus stu
mia? Ar manot, kad Colo- 
rados angliakasiams smagu 
yra kovoti? Ar manot, kad 
Michigano variakasiai šian
dien badauja ir šąla išvary
ti iš namų dėl to. kad pasilin
ksminti? Ir kodėl vėla kiek
vienam streike persekiojami 
darbininkai. o ne savinin
kai? Jeigu klesų nėra, tai 
kodėl čia toks skirtumas? 
Kodėl Latvrence’o audėjų 
organizatorius norėta paso
dinti elektriškon kėdėn be 
jokios kaltės. o audinyčių 
korporacijos prezidentas, 
padėliojęs streikuojančių 
darbininkų namuose dinami
tą, nebuvo net areštuotas? 
Kodėl andai West Virgini
joj, o dabar vėl Coloradoj 
nusamdyti galvažudžiai vi
suomet šaudo iš mašininių 
šautuvų į streikierių šėtras, 
o niekados nešaudo i anglies 
baronų rezidencijas? Iš kur

čia toks skirtumas, d-re Šliu
pe. jeigu nėra klesų?

Irgi "partija.”
D-ras šliupas sakydamas 

> anądien Brooklyne prakal- 
; bą pasakęs, kad pas mus yra 
; 3 rartijpos: socijalistų, lais- 
. vamanių ir katalikų. "Vie

nybė Lietuvninkų” daryda
ma iš to savo “rimtus" išva
džiojimus atranda, kad pas 
mus yra da ir ketvirta par
tija 
ja.”
ma.' Vienybės Lietuvninkų" 
įžanginio straipsnio autorius 
ir save priskaito, nes tai... 
rimta partija. Ir ji populia- 
riška:

"Ją atrasime lengvai visose 
partijose. Ją atrasime per ap
švietimą. Apšvietimas amžinai 
išdirba žmonijoje vieną žmonių 
partiją, kurios sąnariai ar vie
noje ar kitoje partijoje priklau
sys. visviena pasirodys žmonė
mis. visiems maloniais ir visai 

, žmonijai naudingais, žmonių 
Partija ir pas mus jau yra. Jos 
sąnariai išsiskirstę po Įvairias 
partijas: rasime juos tarpe lais
vamanių. klerikalų, socijalistų ir 
kitokių. Didelė dauguma dabar 
gyvena ir išlengvo, ramiai, rim
tai eina žmoniškumo keliais. Jie 
turi savo raštus, knygas, laik
raščius. kurie vadinasi bepar- 
tyviškais. Jie turi ir savo nuo
mones. Jie niekur nesiskardina, 
bet juos visur mato. Juos vadi
na rimtais ir daugiau klausan
čiais. o mažiau rėkiančiais: jie 
daugiau nori girdėt, o paskui tą 
apsvarstyt. Jie pasirodo ir mu
sų susirinkimuose. Jie nueina 
i prakalbas įvairių partijų."

Jei tokias nesąmones kal
bėtų kokis nors "Vienybės 
Lietuvninkų" koresponden
tas. tai gal nebūtume atkrei
pę į tai jokios atidos, bet ka
da tokią košę randam įžan
giniam S' 
nė paraš 
jog laikra: 
savęs, tati 
<1

— tai “žmonių partiti- 
Prie tos partijos, mato-

japoniečių krasos maišas at
ėjęs per Siberiją Maskvon 1 
d. rugpiučio, o iš Maskvos į 
Londoną išsiųstas tik 8 rug- 

įpiučio. Per tą laiką šnipai 
peržiurėjo kiekvieną laišką 
ir laikraštį. Kada maišas 
atėjo pagaliaus Londonan, 
keliolikos laiškų jau truku.

Taip pat peržiūrimi laiš
kai iš Italijos. Prancūzijos ir 
kitų kraštų siunčiami Rusi
jon. kaip ir iš Rusijos siun
čiami į užsienį.

Prieš tokį -darbą dabar I- 
talijos parliamentan paduo
tas yra protesto sumanymas.

“Juodasis kabinetas” tu
rįs 7.000 šnipų, kurie kas me
tai atplėšia apie 2.000.000 
laiškų. Ypač saugojama nu
žvelgtų ypatų koresponden
cija. Rusijoj tokių neištiki
mų valdžiai žmonių esą 17- 
000 ir tiems krasos šnipams 
esą prisakyta nepraleisti nė 
vieno jiems arba nuo jų ra

šyto laiško. Italijoj gyvena 
pagarsėjęs ir valdžiai neišti
kimas rusų satirikas Amfi- 
teatrov — "juodasis kabine
tas” prižiūri kiekvieną jam 
arba nuo jo siunčiamą ko
respondenciją.

paprastai mokama ir gražių 
kambarių duodamų dykai da

Vaikų vergija.
D-ras A. J. McKehvay. kurs 

tyrinėjo W. Virginijoj vai
kų darbo sąlygas, tvirtina, 
kad toj garsioj West Virgi
nijoj žydi tikra vaikų vergi
ja. Maži vaikai priversti 
dirbti audinyčiose ilgiausias 
valandas už mažiausi atlygi
nimą ir išstumia iš darbo su
augusius. Todėl d-ras Mc- 
Kehvay ir sako:

"Ne skurdas yra priežastimi 
vaikų darbo, bet vaikų darbas y- 
ra skurdo priežastimi. Ir dau
giau kaip 70 nuošimčių vaikų 
IVest Virginijoj nemoka nė skai
tyt. nė rašyt.

Toliaus j: 
tokių vaikų 
šia kriminalistų. ; 
dešimt nuošimčių 

ebėti. kad "Vienybė Lie- mečių kriminalistų 
tuvninkų" nebežino jau nė dirbtuvių vaikai, 
ką partija reiškia.

Tokie neorganizuoti įvai
rių pažiūrų žmonės papras
tai vadinasi minia, o ne par
tija.

Partija reiškia susikuopi- 
mą vienodų pažiūrų žmonių, 
einančių prie kokio nors tik
slo. Kur nėra bendro tiks
lo. nėra programo ir nėra 
organizuotų žmonių, tenai 
negali būt ir partijos.

Kaip rusų šnipai peržiūri 
laiškus.

Einantis Milwaukee, Wis., 
socijalistų dienraštis "The 
Mihvaukee Leader” paduoda 
iš Paryžiaus žinią apie tai, 
kaip Rusijos šnipai peržiūri 
siunčiamus iš užsienio laiš
kus. Tuo tikslu esąs suorga
nizuotas taip vadinamas 
"Juodasis Kabinetas,” kuris 
randasi Rusijos užsienio mi
nisterijos žinioje ir veikia vi
sose šalyse. Dabar prieš tą 
"kabinetą" užprotestavusios 

Didžioji Britanija, Japoni
ja ir Italija, nes jis, tas "ka
binetas,” laužo tarptautiš- 
kus krasos įstatymus, sulyg 
kurių privatiškoji korespon
dencija turi būt nepaliečia
ma.

Siunčiami per Siberiją 
maišai su krasa iš Anglijos 
Japonijon. arba iš Japonijos 
Anglijon. jie visuomet kokia 
savaite pasivėlina ir, kada 
ateina, ant daugelio laiškų 
matyt jau ženklai, kad jie 
buvo atplėšti, o kitų ir visai j 
nėra. “Juodasis kabinetas” 
ant tiek esąs drąsus, kad 
atplėšęs laišką tankiai nepai
so jį užlipyt išnaujo. o nume
ta stačiai į gurbą, jeigu nie- 

I ko svarbaus valdžiai neran
da.

Kartais gi tas "kabinetas” 
nė slėpti savo darbų nesle
pia. Laikraščiai atplėšti, 
straipsniai percenzuruoti ir 
kas tik randama nepatinka
mo. tas užtepama tiršta juo
da koše, kokią rusai vadina 
"spaudos kaviaru.” Vienas

traipsnij. po kuriuo 
■o nėra, kas reiškia, 

is prisiima jį ant 
<ačiai reikia nu-

nurodo, kad iš 
išeina daugiau- 

Septynias- 
nepilna' 

sudaro 
Nieko čia 

negelbės bažnyčios skelbia
moji dora, nė filiantropų au
kos motinų pašalpai. Nese
niai Ne\v Yorke vienas fili
am ropas (labdarys) paauko
jo $5.000 beturtėms našlėms 
sušelpti. Už 18 mėnesių tie 
pinigai išėjo ir našlės vėl tu
rėjo leisti savo vaikus į dar
bą. Kapitalizmas reikalau
ja pigių darbininkų prie ma
šinų ir vaikų vergija su kiek
viena diena vis daugiau plė
tojasi.

i

I

Dienraštis.
Gavom jau pirmą nume

ri dienraščio, kuriuo virto 
nuo naujų metų ’’Lietuvos 
Žinios." Vardas dienraščiui 
pasilieka tas pats, ta pati pa
kraipa ir dvasia. Tik for
matas biskį didesnis — toks, 
kaip sulenktas skersai 'ke
leivis” — ir truputį marges
nė įtalpa, yra telegramų, 
smulkių žinučių iš plataus 
pasaulio. Keturių puslapių. 
Prenumeratos kaina Rusijoj 
6 rubliai metams,’ Amerikoj 
— $6.00. Adresas: Vilnius, 
"Lietuvos žinių” Redakcija. 
Siemionovskaja 10. Russia.

Polemika
ir Kritika

PAAIŠKINIMAS.
"Keleivio” 51-me num. 

i tilpo mano korespondencija 
iš Waukegano, III. Nieko, 
rodos, tame stebėtino, bet 

j vietos tautininkainusigardo. 
kaip apuokas šviesos. Kam 
girdi, juos kliudo? Jie, mat, 
nori dar miegoti, o čia kaip 
tik ir žadinama juos iš gar
daus . iego ir patariama, 
kad imtu gražu pavyzdį nuo 
veikiančiųjų. Savo tame ža
dinime visai neminėjau jo
kio vardo, bet Laisvės Mylė
tojų draugystės nekurie na
riai subruzdo prieš kores
pondentus. kam, girdi, juos 
šmeižia...

Aš visai nemaniau peikti 
nė girti bent vieną draugy
stę, o ypač L. M. dr-stę; ant- neužtenka, kad smagiau ga- 
ra gi aš nežinojau, jog jus b'"** v “ ‘L‘‘
vadinaties tautininkais; aš|nesykj graužia galvą gaspa- 
papeikiau abelnai visas mie- dinė su savo naujomis skry- 
gančias dr-stes, kokia ji ne
būtų: bažnytinė, tautiška ar 
kitokia. Jeigu jus patįs pri
sipažįstate prie miegančių, 
tai juk ne mano kaltė. O jei
gu dar to jums, laisviečiai. 
neužteks, tai patarčiau per
skaityti tą jums baisingą ko
respondencija. kuri tilpo 
“Keleivio" 51 num. ir supras
ti gerai, kas ten pasakyta. 
Aš jus. laisviečiai. nekliudau, 
o su tautininkais tegul jie 
patįs už save kalba, 
jums advokatauti.

Šiuomi paaiškinimu• • *« 1 • • šmeižimą, r "J ; _ 
vadinot, jeigu jis palietė 
Laisvės Mylėtojų draugystę, 
atšaukiu, bet jei ne?.... Ant
ra vertus, juk aš ir sakiau, 
kad L. M. Dr-stė yra veikli. 
18 d. sausio š. m. turėjo ba
lių su visom ceremonijom, 
kaip minėjau kiek anksčiau, 
steigia savo kapines — tik 
jau antri metai... Beje ir 
knvgvna savo turi... Na. ir 
vėl sakysite "šmeižia...’’

Tautininkai pyksta ir ver
kia kad pagyriau Lietuvos 
Simų ir Dukterų dr-stę. Ži
noma. už jos nuveiktus kul- 
turiškus darbus. Pasak jų. L. 
S. D. Dr-stė atskilusi nuo L. 
M. Dr-stės taip, kaip žemė 
nuo saulės... Na ir ko gi 
jums pykti, tautininkėliai? 
Juk besikeitimas tai gamtos 
įstatymas, tai sąlyga progre
so. Tas pats Apolinaras.

t

kam

i savo 
kaip jus tai pa-

Chicagos Žinios.

Įima butų gyventi. Vargšui

bėlėmis ir sijonais, o juk jos 
valiai negalima prieštaraut, 
nes, žinai su bobomis, da ga
li niekų apie kunigėlį pri- 
pliaukšti... Arba taip pa
daryti, kaip ana švento Kry
žiaus parapijos Minneapoli- 
je spaviednyčioj paėmė ku
nigui už čiuprinos i 
savo aštriais nagučiais pa
puošė minkštą tėvelio veidą. 
Pasirodė iš teismo tirinėji- 
mų, kad kunigėlis užsipelnė 
pas ją tokią meilę.

de matėsi tikras susijudini
mas.

Aukų surinkta 26 doleriai 
su centais.

Nors svetainė buvo gana 
ruiminga, žmonių prisikimšo 
pilnutėlė, kas parodo, kad 
musų visuomenė pradeda pa
žinti tikrus ir netikrus savo 
draugus. Lai gyvuoja dar
bininkų susipratimas, o kru
vinoms skerdynėms tur būt 
jau galas! Katalikas.

ir Bedarbės ir musų vietinė 
spauda.

Laukiame ateinančio pa
vasario; turime viltį, kad 
darbai pradės geriau eiti, 
bet be darbo laukti labai 

. . . sunku. Šiandien daugybė
Sausio 11d. Liet. Polit. į skęsta skurde; nusibosta iš- 

Pašelpos kliubas turėjo sa- aikusiems būti ir nusibosta 
vo pasilinksminimo dieną, t. batu ir apsidengimo; nu- 
v. balių. laike kurio uz ge- sibosta nakvoti ant lauko 
nausi šokimą buvo paskir
tos dovanos: jos padarė pik

tumą tarp šokikų, būtent, 
į kad teko ne geriausiems šo- 
I kikams.

Ką-ką, bet draugijos, ren
giančios šokius privalėtų ne
leisti "turkey trot” bei "tan
go” šokių, kurie ištikrųjų 
šlykštus ir papiktinantie.

Ant. Booben.

žmogžudystė.
Sausio 4 d. A. Ambroso. 

lietuvio, saliune po No. 644 
18-tos gatvės atsitiko žmog
žudystė. kurios priežasčia y- 
ra alkoholis. Būrys kazir- 
ninkų susirinkę lošti pirma 
suėjo prie baro pasisemti po 
burnelę. Besemiant susi
ginčijo apie savo vyrišką 
spėką ir pradėjo Ben. Tapa- 
—kas su Gust. B. (abudu 
lietuviai) kaip du buliai ri- 
mavoties. Nuplėšę ir su
draskę kits kitam kelines da 
smarkiau susiginčijo, iš ko 
kilo tikra muštynė tarp vie
no ir kito drutuolių šalinin
kų. Tapa—kas, sako, pa
griebęs kirvį kirto į galvą J. 
Norkui ir ant vietos jį už
mušė. Norkus buvęs 28 me
tų amžiaus vyras, gyveno po 
No. 1515 Canal gatvės. Už
mušėjas pabėgo. Smuklinin
kas neteko leidimo laikyti 
smuklę. Policija Tap— 
ką suėmė Bayone, N. J., o 
Žebarkaitis, kuris taipgi y- 
ra kaltinamas, da jieškomas.

Gruodžio 27 d. F. M— 
sius, kuris laikė su pabėgu
sia nuo savo vyro Š—kiene 
iš pusės restaurantą ant 
kampo Jefferson ir 14 place 
gatvių, dideliu mėsos kapo
jimui peiliu kirto š—nei 
i galvą, bet tai suspėjus už- 

■ dėti ant galvos žąstį, tik vos 
rankos nenukirto. Sužeisto
ji gydosi ligonbutije o F. 

, M—šiauš policija da tebe- 
j ieško.

Musų kunigėlis anądien 
apreiškė, kad kas nor būti 
Apveizdos Dievo parap. na
riu. turi užsimokėt po $5.00. 
nežiūrint ar vyras, ar mer
gina (mat ir kunigas čia 

: sulygina moterų teises su 
vyrų), kitaip bus prašalinti 
netik nuo Romos katalikų 
religijos, bet ir mirus to
kiems jų kūnai nebus prii
mami į žemę (gal kunigas 
išrado būdą išsiųsti tokius 
velionius su kunu pas Abra
omą?) Ir žinot dėl ko parapi- 
jonįs tur mokėti po 5 dole
rius kiekvienas? Anot jo 
dėlto, kad kunigas, kuris ė- 
jo mokslus ir vargo, dabar 
galėtu smagiau gyventi. Ma
tomai jam tos algos, kokia

Nauja draugija.
Cicero. — Sausio 24 d. 

m. buvo čia viešas susirinki
mas su prakalbomis su tiks
lu sutverti laisvą švietimo 
reikalais besirūpinančią miš
rią: vyrų ir moterų draugi
ją. Kalbėjo A. Montvydas; 
(Antonovas). Draugijai pa
matas likosi padėtas ir yra 
viltis, kad draugija augsian- 
ti.

Atsirado ir priešingų tam 
geram užmanymui, kurie 
nurodinėjo, kad reikalinga 
yra viena tik draugija ir vie
nas laikraštis. Tuomi savo- 
vo tvirtinimu jau patįs pa
rodo, kaip jiems yra su
prantami visuomeniški daly
kai. Žinoma, tokios nuomo
nės neišlaiko lengviausios 
kritikos ir į jas nėra reikalo 
nė domos atkreipti.

Senas šilkaitis.

neturint teisės prisiglausti 
prie svetimos pastogės. Į- 
gauname amžinas ligas ir 

j laukiame geradėjų, kad jie 
išgelbėtų, bet gerai yra žino-; 
ma, kad sveikas ligoniui ne
paguodžia, nes jo skausmų 
nejaučia. Tarp minios tokių 
nelaiminguolių laukiančių 
savo išganytojaus — sun-1 
kaus darbo, yra nemaža ir 
musų brolių lietuvių, kurių 
vienok musų tautos "mylė
tojų” laikraščiai nemato, 
nes skurdžių priskaityt prie 
savo tautos turbut tiems po
nams gėda. Rašo jie pasa
kas ir tikinčius jiems bovina. 
bet varginga gyvenimą jie 

‘ nebando aprašyti, nenurodo. 
&' kas reikalinga daryti, kad 

neteisybės išnyktų. Tiems 
nelaimingiems varguoliams 
ir čia pas mus daugiausiai 
atneša suraminimo ir teisy
bės nurodymų "Keleivis," 
kurio taip baisiai neapkenčia 
žmonių apgaudinėtojai ir 
skriaudikai. K. Shimassko.

velio peržegnojimo, bus vel
nio apsėstos, nes ir ženijasi 
kaip ne žmonės: be degtinės 
ir bačkučių, neaplaistyda- 
mi savo gyvenimo pirmų 
dienų žmonių krauju, kurį 
ištuštinę bonkas ir bačkutes 

1 praliejama iš sukviestų sve
čių galvų. Vargšai, jie ir to 
nemato, kad dvasiški tė
veliai visai be jokio šliubo 
šeimynišką gyvenimą veda, 
tai nėra abejonės, kad kle
bonijų šeimynose ištikro vel
nias tur viešpatauti.

Sausio 11 d. atsibuvo 41 
kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo L. Pruseika. Kalba 
paliko įspūdį. Žmonių buvo 
apstus būrelis. Rods, kiek 
teko girdėti, buvo ir tokių 
atsitikimų, kad pati įsikir
tus vyrui į plaukus neleido į 
prakalbas, kitur gi vyras 
kuone panašiai pasielgė su 
savo žmona. Ar tokiose "tė
velių palaimintose porose" 
dievas gyvena?

Berželis.

s.

Apvaikščiojimas Kruvinojo 
Nedėldienio.

Rūpesčiu ir spėkomis L. S. 
S. 4-tos kuopos buvo čia su
rengtas iškilmingas pa
minėjimas žuvusiųjų sausio 
22 (9) dieną 1905 m. prieš ca
ro rumus žmonių.

Nusamdyta viena didžiau
sių toj miesto dalij svetainė, 
kuri buvo išpuošta raudo
nais festinais ir juodais ky- 
rais. Virš estrados ant rau
dono dugno matėsi užrašas: 
"Kritusioms nelaimingoms 
aukoms 9 sausio.” Kampuos 
estrados stovėjo nulinkusios 
paimu šakos, papuoštos rau
donais raikščiais. Visas pa
puošimas gerai ir atsakan
čiai įrengtas darė ant regė
tojų gilų įspūdį.

Apvaikščiojimo progra
mas, kaip ir pats svetainės 
papuošimas, buvo turtingas 
savo turiniu. Apvaikščioji- 
mo pirmininkas Petratis sa
vo prakalboje paaiškino rei
škimą apvaikščiojimo. Po 
deklamacijos sekė prakalba 
Vizbaro, kuris, kaipo matęs 
savo akimis tą baisią trage
diją, atpasakojo susirinku
siems savo iš jos išneštus į- 

. spūdžius. Giliausi įspūdį ant 
susirinkusiųjų paliko kalba 

j S. Dargužio apie tą žmoni-. 
i jos istorijos puslapiuose ne
išdildomą baisų atsitikimą. 
Po jo prakalbai sekė dainos 
mišraus choro, po ko Vasi
liauskas įnešė rezoliuciją 
protesto prieš Michigano 
juodąją armiją. Rezoliuci
ja vienbalsiai priimta, o lyg 
patvirtinimui, lyg išreiški
mui susirinkusiųjų sielos 
balso chorališkais balsais su
skambo: "Prie gink'o ei tė
vynės sūnus!” o publika su
vienydama savo jausmą su 
dainos dvasia sustojo. Tarpe 
tų sustojusių ne viename vei-

šeimyniška tragedija.
Engletvood’e, Chicagos 

priemiestije, atsitiko baisi 
žmogžudystė, 
kas R. J—nas 
8530 Vincennes gatvės, ne
sutikdamas su savo pačia bu
vo išbėgęs. Po trijų dienų 
(15 sausio) sugrįžo vienuo
liktą valandą vakare ir už
puolė ant savo pačios, pradė
jo šaudvties vienas į kitą; 
moteris likosi sužeista į šo
ną trimi šūviais, o vyras vie
nu į petį; bet ir to butą pa
vojingu. Abu nugabenta į 
Šv. Bernardo ligonbutį, kur 
R. Juzunas Į antrą dieną 
mirė. Žmona irgi vargiai iš
gis. Ketvertas mažų vaiku
čių paliko labai liūdname pa
dėjime, nes nėra kam dorai 
prižiūrėti jų.

Antra nelaimė atsitiko ant 
Rerfoot gatvės, kur vienas 
vyras V. parsinešė viedruką j 

; alaus, į sipvlė į stiklą, kuria
me buvo stiklų šukės ir tuo-, 
jaus pasijuto gerklėj nege
rai. Pašauktas daktaras, 
bet ir tas nieko nepagelbėjo. 
Nuvežė į ligonbutį, kur var
giai išgelbės nelaimingąjį, 
kuris taip godus buvo pama
tęs alų. kad nė nežiūrėdamas 
iš kur jį geria, by tik grei-; 
čiau išgėrus. Vargdienėlis.

Karčiamnin- 
iš po No.

WAUKEGAN, ILL.
Liet. Teatrai. Dainorių dr- 

ja 31 gruodžio, 1913 m. pa
rengė šeimynišką vakarėlį 

' su tikslu, kad pasilinksmi
nus draugams ir draugėms 
užbaigiant šiuos 13 vargo 
metus ir pasitikti naujus gal 
laimingesnius, 1914 metus. 
Dalyvavo virš 40 ypatų, tarp 
kurių buvo keliatas pakvies
tų svečių. Per visą vakarą 
neapsakomai dailiai linksmi
nos: žeidė visokius žaislus, 
draugiškos gražios kalbos 
skambėjo tarp antuzijazmo. 
Suteikta J. E. Buzevičiui 
nuo Liet. Teatr. D-jos labai 
puiki iš gyvų gėlių nupinta 
Lyra su raidėmis L. T. D. D. 
ir kitos dvi dovanos su rai
dėmis nuo ko ir kam. Do
vanas suteikė dr-ja jam už 
pasišventusį darbavimąsi 
šioje draugijoje: per du me
tu, dėlko jis dėjo visas kaip 
medžiagiškas taip dvasiškas 
savo pastangas šios dr-jos 
naudai. Pasidėkavojant jam 
L. T. D. D. stovi augštai dai
lės ir kultūros sritije.

Išmušus paskutinei valan
dai 1913 metų, smagu buvo 
matyti draugišką sveikini- 
mąsi draugų, linkint laimin
gų Naujų Metų vienas ki
tam. Paskui sekė deklama
cijos, dainos ir prakalbos.

Toks vakarėlis ištikrųjų 
nemažai palieka draugams 
noro ir energijos tolesniai 
darbuotis. Jie’ turi savo di
delę vertę. A. M. Menas.

SO. ENGLEWOOD, ILL.
Sausio 10 d. atsibuvo čia 

■ L S. S. 1 0 kp. surengtos 
prakalbos. Kalbėjo K. Gu- 
gis iš Chicagos apie kruvi
nąjį nedėldienį. Antras kal
bėjo A. Petratis. Prakalbų 
tarpais buvo deklamacijos 

j B. Diliuno. Išmintinges- 
niems žmonėms prakalbos 

| paliko įspūdį, bet tarp tų bu
vo ne nemažai apsišvietusių 
iš Bachuso taurės; neverta 
jų nė minėti, nes tai da gai
valai, kuriuos priskaityti 
prie savo giminės gal gėdin
tųsi ir beždžionės, kurios 
daug daugiau išmano alko- 

; holio nuodingumą.
Skurdžius.

KORESPONDENCIJOS
BRIDGEPORT. CONN.
Tarp vietinių lietuvių su

sipratimas pakįla, ką parodo 
ir šie apsireiškimai, kad jau
ni lietuviai pradeda atsisa
kyti nuo palaikymo tradi
cijų. Tuokdamiesi į poras 
pradeda nepaisėt ant 'Tėve
lių” palaimos ir sutartuves 
gyventi šeimynišku gyveni
mu leidžia užtvirtinti civiliš
kuose teismuose, kas jiems 
palieka porą desėtkų dole
rių, taip labai reikalingų į- 
kurimui šeimyniško gyveni
mo. Aptemdinti bėdinos tė
velių avelės tuomi da labai 
piktinasi, kad tokios poros 
savo skatiko neatiduoda jų 
piemeniui. Girdi, tokios po
ros apsivedusios be storo tė-

S. MANCHESTER, CONN.
Sausio 11 d. L. S. S. 214 

kp. parengė prakalbas. Pir
mas drg. M. K. kalbėjo a- 
pie Kruviną caro valdžios 
brutališką pasielgimą 22 d. 
sausio, 1905 m. Pertraukoje 
O. Kurauskiutė deklamavo 
"Kas yra musų priešai," V. 
Gudiškis — "Paminėjimui 
kruvinojo Nedėldienio” ir 
"Kas auksą žemei randa.” 
Zokaitis — "Sukilimai," M. 
Gedvasas — " Ne tas yra di
dis." J. Sagevičiutė —"Be 
mokslo,” A. Povilaitis —

STOUGHTON, MASS.
Groudžio 26 d. p. m. Lie

tuvių Liaudies Namo drau
gija surengė vakarą. Ant 
scenos statė dvi komediji: 
"Užkerėtas Jackus” ir "žy
das statinėje.” Lošė L. S. S.

t
z



60 kuopos aktoriai iš So Bo- laikyt ją proporcijonališko- 
stono. Tarpuose teatro 
dainavo "Laisvės Choras" iš 
Cambridge. Vakaras drau
gijai atnešė grvno peln^ 
$112.85.

Liaudies Namo Dr-ja jau 
turi čarterį ir stropiai ruo
šiasi prie statymo Lietuvių 
Liaudies Namo. Susirinki
mus kol-kas laiko socijalistų 
svetainėj po No. 98 Perry 
avė.

Sausio 18 d. š. m. čia buvo 
metinis L. S. S. 86 kp. su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
dr-gai iš Montellos: J. Zulu- 
kas, P. Baltrenas ir J. Ba
loms. Apipiešė nelaimingą 
darbininkų padėjimą. Dvi 
jaunos mergaitės padekla
mavo. Buvo ir monologas, 
bet nepavyko gerai. Aukų 
surinkta politiškiems kali
niams $4.60.

V. S. Draugas.

mis mokestimis.
Sigel-Tsudi.

Kokia organizacija gali vairiais perstatymais. Taip- 
savo veikimu susilygint?

• Vargo Sūnūs.

Fitchburg, Mass.
. Sausio 18 d. atsibuvo čia 

L L. S. S. 134 kp. surengtos 
■ prakalbos. Kalbėjo J. B. 

Smelstorius pirmame atvė- 
jujc apie kruviną nedėldienį 
ir abelnai apie darbininkų 
gyvenime nuolat atsikarto
jančias panašias tragedijas. 
Antrame atvėjuje apie da
bartinį netikusi surėdymą 
ir šeimynišką gyvenimą. 

' Publikai liko gilus Įspūdis, 
išskiriant apie dvi paneles, 
kurioms da nepritiktų rody
tis tarpe protaujančių žmo
nių. Ir koks gali būt likimas 

11 tokių bėdinų sutvėrimų.
Nors publikos buvo neper- 

I daug, aukų apdengimui lė
šų suaukavo 3 dolerius su 
viršum.

Ant galo. vienbalsiai pri
ėmė protesto rezoliuciją 
prieš kapitalistų žvėriškumą 
linkui streikuojančių varia- 

J .kasių Michigan valstijose.
Fitchburgo gegutė.

ANSONIA, CONN.
Ačiū vietinei L. S. S. 186 

kuopelei jau ir čia lietuviai 
pradeda atbusti. Kuopelė 
rengia prakalbas, skleidžia 
darbininkišką literatūrą ir 
veikia kiek išgalėdama lie
tuvių kultūros darbą.

Sausio 10 d. statė ant sce
nos dviejų aktų dramą "Iš
gama." Nekalbant apie ma
žas klaideles, sulošta neblo
giausiai, kaip galima reika
lauti nuo darbo žmonių. Kai 
kurie aktoriai parodė gana 
gerą savo gabumą ir palie
ka viltį, kad ateitij bus gali
ma ir geriausius veikalus pa
statyti.

Po lošimui buvo šokiai. 
Viskas atsibuvo labai gra
žiai, matomai civilizuojamės 
ir męs.

Sausio 11d. atsibuvo tos 
pačios kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo Leonas | 
Pruseika. Prakalba paliko 
gilų Įspūdį ant žmonių. Prie 
kuopos prisirašė 3 nauji na
riai. T. Putinas.

BRIGHTON, MASS.
Brightono kooperacija nu - 

pirko ant keturių šeimynų 
namą su dviem lotais žemės 
ir užmokėjo $2,800. Neužil
go žada pradėti statyti atsa-

gi parengė apie 13 prakalbų, 
2-jas diskusijas ir šiaip pasi- 
mokinimo susirinkimus. Na- 

; rių kuopoje randasi apie 70.
Iš finansiškos pusės įplaukų 
įėjo išviso kuopos iždan apie 
$757. Išlaidos visokiems kul
tūros darbams ir pašalpoms 

I siekia $652 su centais. Ačiū

HOLYOKE, MASS.
10 sausio šių metų L. K. 

Keistučio Draugija turėjo! 
pasilinksminimo vakarėlį. 
K. P. šimkoniui atidarius 

.vakarą Jurgis čerkauskas 
W padeklamavo, o A. Ražuke- 

vičius pasakė monologą! 
”Moterų tiesos.” Taipgi 
Čerkauskas padainavo.

Ačiū jaunimui apielinki-i 
nių miestelių, kurie parėmė; 
mus; pelno liko apie 816.00. ■

Prie draugijos priimamai 
vyrai, moteris ir merginos,; 
mėnesinė mokestis tiktai 

I 25c., pašelpa ligoje $3.00 sa- 
I vaitėj, nariui mirus išmoka- 
’ ma po 25.00 Draugija turi 
j savo knygyną ir jos nariai 
I naudojasi visomis knygyno; 
I tiesomis, K. P. šimkonis.

I

LEWISTON, ME.
Sf 11 sausio atsibuvo D. L. K.
■ Gedemino dr-stės susirinki-
■ mas, kuriame pajudinta 
I daug svarbių klausimų. Pa- 
I minėsiu tik vieną, kuris bus 
I įdomus visuomenei, o ypač 
I veikiantiems politikos, ap- 
I švietos ir dailės sritije.

D. L. K. Gedemino dr-stė
■ turi pasisamdžius svetainę;
■ ją užlaikė jaunimas rengda- 
I mas įvairius pasilinksmini- 
I mus, teatrus ir t.t. Kuopos,

teatrališkieji rateliai, lais- 
I vos darugijos kilo kaip ant 
^mielių, kad tik ir gėrėjomės 

tokių puikių pasekmių. 
RViršminėtame susirinkime 
I Ant. Jozukevičius sumanė
■ uždėti mokestį ant kiekvie-
■ no vakaro po 25 c. už žibu- 
irius. Tas priveda prie už- 
Islopinimo viso judėjimo: 
■muzikantų benas, kuris mo-
■ kinasi. neišgali išsimokėti,
■ nes ir be to daug lėšuoja in- 
■strumentai. mokytojas ir t. 
lt. Socijalistams irgi daug 
■apsunkino repeticijas teat- 
■rališkų veikalų. Lietuvos 
■Dukterų dr-stei taip pat.
n Kad nenuslopinti Lewis- 
■tone kulturini darbą, suvie- 
Jpvtomis spėkomis L. S. S. 
■105 kp., L. Dukterų dr-stė ir 
■Muzikantų benas sprendžia 
■nusisamdyt svetainę ir už-

jimo darbo buvo didžiausiam 
skurde paskendęs, taip kad 
susirgus jam reikėjo atiduo
ti į ligonbutį. Pasimirus jam 

Iten, draugai ir šeimininkas, 
kur velionis gyveno, nutarė 
parinkti aukų palaidojimui 
kūno. Surinkta $117.00. Ve
lionio turto liko 27 doleriai.

Visiems aukavusiems, o 
taipgi ir kun. šeštokui, ku
ris velionio kunui atidavė 
paskutinį patarnavimą iš ar
timo meilės, at jausdamas 
nelaimingojo padėjimą, ta
riu širdingą ačiū.

Velionis buvo da jaunas, 
vos 25 metų amžiaus ir jau 
turėjo kristi auka kapitaliz
mo.

Giminių, rodos, jokių ne
liko, ar bent nėra žinios.

A. Sapiega.

BROOKLYN, N. Y. 
Vakarėlis.

Veik kas subata čia būna 
koks-nors riešas vakaras

Sausio 24 lietuvių merginų 
siuvėjų unija statė ant sce
nos Br. Vargšo "Svetimas 
Dievas.” Žmonių buvo apie 
400 ir matyt, kad merginos 
turės šiek-tiek pelno.

Nedėlioj, sausio 25, buvo 
"Scenos Mylėtojų Choro" va
karienė. Vakarienėje daly
vavo apie 150 ypatų, tarp tų 
buvo tautiečiai, socijalistai, 
šventakupriai ir katalikai, ir 
visi gražiai linksminosi.

Svarbu, kad šitoj vakarie
nėj nebuvo jokių svaiginan
čių gėrimų, o svarbiausia 
tas, kad kalbėtojai, kurie 
kalbėjo po vakarienės (kas 
visur daroma ant šitokių 
bankietų) suteikė naujas i- 
dėjas, kaip pagerinti musų 
scenišką dailę ir kaip 
traukti gabesnius 
prie tikro darbo.

P-as Vinikaitis įnešė pro
poziciją, kad suaukotų 100 
dol. tie, kurie po kiek išgali, 
ir iš to butų skiriama dova
nos atsižymėjusiems lošė
jams; tos dovanos turėtų bū
ti skiriamos šiaip: 50 dol., 
pirma dovana, 30 dol. — an- 

Itra, ir 20 dol. trečia, pagal 
lošiko gabumą Vinikai
tis pats aukoja 10 dol. pra
džiai, tik ar atsiras daugiau 
musų inteligentų, kurie no
rės padėti įkūnyti šitą pui
kų sumanymą, kuris patrau
ktų musų nuvargusius loši
kus prie didesnio pasisten
gimo, nes ir tie galėtų turė
ti viltį, kad gal gaus ką-nors 
už savo vargą.

Kitas irgi neblogas suma
nymas. tai J. Kačergio, kad 
sutraukti visus norinčius; 
lošti į vieną draugiją ir kad: 
toj draugijoj partrriškumas Į 
ir kitokie dabar esanti keb
lumai butų prašalinti. Tos 
draugijos tikslas turėtų bu-

I
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kantį namą, kur butų krau- detroitiečiams, kurie stengė- 
tuvės, o viršuj svetainės, si išardyti kuopą ir tiems. 
Kaip labai yra reikalinga lie- kurie mėgino suskaldyti gal- 
tuviams svetainė, tatai gerai vas musų draugams už kvie- 
žino vietinės draugijos, ku-! timą žmonių šviestis, 116 kp. | 
rioms reik samdyties nuo da smarkiau pradeda augti.

I svetimtaučių. Laisvas Vaikas.
1913 metams baigianties, 

lietuvių kooperacija labai 
augštai stovėjo. Visas jos 
turtas siekė $8,000. Esant 
gerai tvarkai, koop. gerai 

į stovint, nutarta prekes at- 
i piginti, ir dabar viskas par- 
I siduoda taip pigiai, kad vi
liame Brightone nieką pi- 

(! giau negausi. Koop. atidarė 
naują krautuvę po numeriu 
5 Lincoln st., kas parodo, 
kad kooperacija ir toliaus 
puikiai išsivysto.

Antanas Lakačauskas.

SHELTON, CONN. 
šaudo streikierius.

Sheltono audinyčių strei
kas tęssiasi jau 7-nios sa
vaitės. Iki 29 gruodžio dar
bininkai nevisi buvo išėję į 
streiką. Fabrikantai maty
dami, kad ne visi darbinin
kai streikuoja, antru kartu 
parsitraukė streiklaužių iš 
New Yorko ir visą abazą 
valkatų detektivų ir policis
tų. Darbininkai 29 gr. pa
reikalavo neįleist streiklau
žius; susirinkus pas dirbtu
vę vyrams ir moterims su 
vaikais, policija užpuolė mi
nią: 8 areštavo, vieną mir
tinai sužeidė.

30 gruodžio streikieriai 
vėl susirinko prieš dirbtuvę, 
prisikabinę parašus "kovo

jam už duoną," šaukdami 
streiklaužiams: "broliai,;
mus badu marinat; musų
I žmonos ir kūdikiai badu!
miršta..." Atsakymui į jų ‘ 
meldimą pasigirdo šūviai ir! 

_ , - . policijos lazdos. Viena mo-
Pats maskuo- teris dviem šūviais likos su

žeista. Yra lengviaus iri 
daugiau sužeistų.

Lenkų kunigai keikia i 
! streikierius;. parodo kaip jie i 
gina skriaudžiamuosius. Au
kas renkant pasirodo, kad ir 
tautiečiai tuo pačiu atsižy- 

; mi. Tik vieni socijalistai 
vietinių miestelių, nežiurnt 
kokių tautų nebūtų, šelpia 
streikierius ir ramina, reng- 

; darni prakalbas ir rinkdami 
pašelpą.

29 gruodžio areštuotų; 
streikierių gelbėjimui susi
vieniję socijalistai pasamdė 
4 advokatus. Tie faktai turi 
parodyti tau darbininke, jog 

įtik socijalistų partija yra 
i tau išganymu. J. B.

AMSTERDAM, N. Y.
"Keleivio No. 3 užtėmi jau 

tilpusią korespondencija, po 
kuria pasirašo J. Jaunas Vil
kutis. Gražu pažiūrėti, kaip 
socijalistai apsieina viešuo- 

| se susirinkimuose ir ačiū ko- 
■ respondencijų rašėjams, kad 
per juos męs apie tai sužino
me. Jaunas vilkutis matyt 
turi aštrius dantis, kad myli 
kandžiot sau nepatinkamas 
ypatas. Mat, vilko jau "no- 
tura” tokia. Savo korespon
dencijoj iš Amsterdam, N. 
Y.. jis įvardija panelę A. Čip- 
liukę, kaipo prakalbų ardy
toją ir prote pamišusią. Dėl- 
ko čia Vilkutis apsilenkė su 
teisybe? Teisybė, prakal-

i boms prasidėjus kilo triukš
mas ir risi pradėjo be muzi- 

; kos šokti; taigi ir p-lę Čipliu- 
kę vaikinas traukė šokt, bet
ii atsisakė. Žinau p. Čipliu-; 
kę, kaipo laisvų pažiūrų 
merginą, mylinčią viešus su-1 
sirinkimus. .
tas Vilkutis pasisako, kad 
kun. Židanavičia užgynė eit 
į susirinkimus toms, kurios 
priguli prie Marips Dukte
rų d-stės. Dėlko gi p. Čipliu- 
kė tad atėjo ant socijalistų 
baliaus? Iš to jau ma
tyt, kad ji maža pažintį tu
ri su kun. Židanaričium.

Vikio Draugas.
AVORCESTER. MASS.

Tarp Warcester’io lietu
vių jau gerai- atsižymėjus L<. 

i S. S. 40 kuopa. Per pusę 
; pereitų metų nuo 1-mos lie
pos 1913 m. iki 1-mai sausio 

• 1914 m. kuopa pasididino 57 
naujais nariais. Tuomi pa
čiu laiku surengė 6 prakal
bas; 4 diskusijas; 4 koncer
tus ; 4 balius; 2 broliškus pie
tus kuopos nariams; 2 pik- 
ninku; 1 teatrą ir 1 paskai
tą. Apart to kuopa per tą 
laiką yra išplatinus literatū
ros už $129.45 ir kuopos laik
raščiu agentas yra užrašęs 
apie 200 žmonių darbininkiš
kus laikraščius. Kuopa yra 
atsižymėius ir aukomis, kaip 
tai, streikieriams. Apyvar
tos turėjo $600, pelno liko 
apie $100. Šiems metams 
kuopa turi užsibriežusi pla
tų veikimo programą. Ko
vo mėnesiui yra rengiamos 
5-rios prelekciios: prelegen
tais užkviesti P. Grigaitis, J. 
Baltrušaitienė, J. Perkūnas, 
A. Baranauskas, ir J. B. 
Smelstorius. įžanga bus 50 
c., ir už tą bilietą žmogus 
gaus darbininkišką laikraš
tį keturiems mėnesiams, 
kaip tai. "Kova." "Keleivį," 
"Laisvę" ir "Pirmyn,” o 
"Lietuvių žurnalą” net vie
niems metams.

Taipgi yra rengiama iš
leisti Worcester’io broliams 
darbininkams atviri laiškai, 
kur bus raginama rašyties 
prie Liet. Socijalistų Sąjun
gos ir šiaip daugybė kitokių 
agitacijų yra rengiama.

• •

i

PHILADELPHIA, PA.
Šiuomi laiku darbai čia 

labai sumažėjo. Patartina 
lietuviams čia nevažiuoti 
darbo jieškot.

Čia randasi apie porą tu
zinų visokių pakraipų drau
gysčių. bet abelnai jos mažai 
ką nuveikia; parengia rie- 
ną-kitą balių ir tuomi pasi- 
ganėdina.

Vien socijalistai kiek ga
lėdami dirba visuomenės 
naudai: rengia prakalbas, 
diskusijas, lošia teatrus, ir 
abelnai visokiais budais 
stengiasi apšviesti dar nesu- į 
sipratusius darbininkus.

7 d. vasario L. S. S. 1 kp. 
statys ant scenos L. Tolsto-į 
jaus penkiaveiksmę dramą 
"Patmsio galybė.” Galima Į 
spręsti, kad kuopa turės pa
sisekimą, ir aktoriai savo už
duotį atliks atsakančiai. 

Nors dvasiškas tėvelis su 
policijos pagelba visokiais 
budais stengiasi užkenkti, 
bet veltui jo juodašimtiškos 
pastangos. Vargšas.

DETROIT, MICH.
L. S. S. 116 kuopa per 1913 

metus parengė 3 balius su į-

BAYONNE, N. J.
Naujų metų dienoje D. L. 

K. Vytauto draugystės bu
vo balius ir vaidinta "Išga
ma” ir "Penktas Prisaky
mas.” Potam buvo monolo
gas ”Prostitutė,” dialogas 
"Blaivas ir Girtuoklis" ir 
Džian Bambos spyčiai.

Aktoriai atliko savo roles 
gerai, ypač merginos P. šeš- 
takauskiutė, M. Ivanauskiu- 
tė ir M. Balčiūtė.

Publikos buvo apie 300 y- 
patų, pelno liko dr-stei pusė
tinai. Tik geistina butų, kad 
kitą syk bayoniečiai žmoniš
kiau laike perstatymo užsi
laikytų. Dabar gi triukš
mas buvo per visą perstaty-; 
mą, o kada p-lė M. Balčiūtė: 
lošė monologą "Prostitutė," i 
tai tartum kad kas juos ten 
draskė: klykimas, švilpi

mas, riksmas neišpasakytas. 
Sarmata vyrai! Negana, 
kad patįs nieko neveikiate, 
bet ir tiems kenkiat, kurie 
nori ką nors veikti.

Ten buvusis.

SPRINGFIELD, ILL. 
( Du nelaimingi atsitikimai.

Lietuvį Mykolą Matušins- 
ką patiko didelė nelaimė ka
lėdų dienoje. Einant jam 
geležinkeliu į darbą, užbėgo 

! trūkis ir sutrvnė. Už 12 va- 
Į landų jis mirė. Pati su 5 
i vaikų paliko didžiausiam va- 
|rge.

Kita nelaimė patiko My
kolą Abaką. Begeriant žv- 

; do karčemoj susimušė ir iš- 
j laže jam koją. Vienas peš- 
’tukas
bėgo. 

! Ivstės

areštuotas, kitas pa 
Čia tai jam girtuok 

vaisiai.
Meilės lazdelė.

I 
į

pa-
lošikus

BROOKLYN, N. Y.
Kruvinojo Nedėldienio ap- 

vaikščiojimas.
L. S. S. 19 kuopa iškilmin

gai paminėjo Kruvinąjį Ne- 
dėldienį, sausio 22 d. vaka
re.

Susirinkus publikai, lietu
vių pučiamųjų instrumentų 
muzikantai užgrajino mar
selietę. Kalbėjo drg. A. Ba
ranauskas, aiškindamas, ką ___ ________________ „
reiškia kruvinas nedėldienis. ti: lošti teatrus visoms drau- 
Deklamavo F. šerkšnienė ir gijoms, kurios tik kvies, bet 
maža mergaitė A. Kraučiu- už lošimą turėtų gauti dali|

• • — <1 • 1 j 1 1 • i • i y iI niutė. Aukų surinkta 37 do
leriai, kas parodo, kad 
Brooklyniečiai yra pakilę su
sipratime, nes šiuom tarpu 
didelės bedarbės, vienok ne
paisydami Į savo sunkų bū
vį žmonės aukauja paskutinį 
centą, kad palengvinus kan
čias savo broliams katorgoj 
ar kalėjimuose už laisvę. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis iš 
Baltimorės, išaiškindamas’ gan gerą saujalę puikių min-
Rusijos revoliuciją 1905 m.i čių, bet ar jos neišsigaruos 
ir abelną darbininkų judėji-Įtai kitas klausimas, nes pas 

’ * '■ mus sumanymų yra daug 
bet daugiausiai jie sumany
mais ir belieka.

Butų labai malonu, kad šie 
vakarėlio sumanymams bu 
tų pritarimas ir susikurti 
noras Įkūnijimo.

Skabriukas.

i

I

mą visose šalyse. Jo kalba’ 
tęsėsi virš dviejų valandų 
laiko ir klausytojams labai 
patiko. Užbaigus jam kal
bą, muzika užgrajino gailos 
maršą, paskui Aido choras 
sudainavo porą dainelių. 1 
Marselietės skambu apvaik-
ščiojimas užbaigta. 

Ilgavyžis.

NEW YORK, N. Y. 
Mirtis.

Sausio 14 d. pasimirė čio
nai miesto ligonbutiie Kazi
mieras Graužinis. Velionis 
paėjo iš Kauno g. Vilkmer
gės pav., Balnikų parapijos 
Amerikoje pergyveno tik 
pusantrų metų. Dėl neturė-

Kalbėjo J). J. Kasparka. 
Jis nupiešė Rusijos pergy
ventą ir dabartinį revoliuci- 
jini bėgi aiškiai ir vaizdžiai.

Toliaus aiškino reikalin
gumą kovoti su savo skriau
dikais ir klaidintojais. Vie
nytis į vieną buri visiems be 
skirtumo tikybos, tautos ir 
t.t. ir veikti išvieno rengiant 
prakalbas, prelekcijas ir tt. 
Toliaus sekė deklamacijos; 
deklamatorių buvo net 13, 
kurie atliko apie 25 deklama
cijas, kurios pavyko gerai. 
Didžiausi Įspūdį 
metų amž. Onutė 
taitė ir Mikutis 
8 metų amžiaus.

Po to drg. Kasparka aiški
no reikalą prieš bilių suvar
žantį ateivystę ir prieš poli
tiškus Rusijos prasikaltėlius. 
Protesto rezoliucija priimta. 
Aukų surinkta $3.53, kurie 
paskirti padengimui prakal
bų surengimo lėšoms.

A. J. Putinėlis.

padarė 6 
Gotman- 
Baltakis,

visos Europos darbininkų 
judėjimą. išvadžiodamas, 
kaip Europos darbininkai 
kovoja už savo gyvenimo tie
sas ir kaip stipriai ir plačiai 
tarpe jų plečiasi apšvieta ir 
organzacijos.

Net gaila yra iš šalies žiū
rint, kaip socijalistai aukau
dami spėkas ir laiką stengia
si mokinti tuos bėdinus dar
bo mašinas, ir būtinai reika
linga jiems, o tie tamsos au- 
kliniai visą tai už piktą pa
laiko.

Aukų kankiniams surink
ta $2.65. S. Skursna.

NEWARK, N. J.
27 gruodžio XI kuopa L. S. 

S. lošė "O. S. S. arba Šliubi- 
nė Iškilmė,” vieno akto far
są. Po teatro buvo šokiai ir 
lakiojanti krasa. Už atviru
tes dovanas laimėjo, —pir
mą A. Ank-tė, "Rankpelnį" 
metams; K. Ank-tė, knygą 
"Musų uždavinys;" A. Jod— 
tė "Kudirkos raštų V tomą. 

Lošimas pavyko gerai, y- 
pač, kad B. Mikulis Cicero 
rolėje kitų trukumus patai
sė.

CoPp Buvo ir deklamacijos, 
kad tasai laikraštis yra dau- žmonių buvo apie 50. Pelno

• • • v« • 1 x • ! I i I w aI, Irn ■» z-, wwi Arm ngiausiai čia prasiplatinęs; 
taipgi ir kiti socijalistiški 
laikraščiai. Esą, kur tik nu
eik Į kokią stubą, tai visur 
"Keleivį" atrandi. Tai stebė
tinas yra laikraštis, kas tik 
pamato jį, paskaito, — tuoj 
ir užsiprenumeruoja; o 
"Draugą" kaip niekam ne
vertą šlamštą katalikai me
ta lauk per langą. Girdi, ir 
aš pats vakar "Keleivį" jau 
skaičiau. Po tokiam išgarsi
nimui dabar "Keleivis” gali 
tikėtis gauti daug naujų pre
numeratorių, nes dar kas y- 
ra nematęs "Keleivio,” tai 
žada tuojaus po "pėdei" už
sirašyti. Kunigėlis pasakė, 
kad Socijalistų Partija labai 
smarkiai auga, o katalikų 
skaičius mažinasi. Blai
vininkai ant 1-mos dienos 
vasario žada išnešti reikalin
gą skaitlių parašų ir apšauk
ti kovą prieš saliunus, kad 
juos panaikinti. Balsavimai 
atsibus balandžio mėnesij. 
Saliunininkai yra pusėtinai 
nusiminę, nes sprendžiama, 
kad visos moteris balsuos už 
panaikinimą saliunų.

Susitarusios lietuviškos 
pirmeiviškos draugystės iš
gavo savo knygynui vietą

SPRINGFIELD, ILL.
Ir kunigas jau "Keleivį 

skaito.
Sausio 25 dieną kun. Čiu- 

berkis bažnyčioj pusėtinai 
išgarsino "Keleivį.” C

i kuopai gal neliks iš priežas
ties mažo skaičiaus atsilan- 
kusių.

Nedėlioj, 28 gruodžio atsi
buvo prakalbos, surengtos 
L. D. K. Vytauto Draugijos. 
Kalbėjo A. Baranauskas so
čiai demokratų partijos at
stovas ir A. žolynas L. S. S. 
IV rajono organizatorius. 
Buvo deklamacijos ir mono
logas. Viskas pavyko gerai 
ir publika, kurios buvo apie 
140 pilnai užsiganėdino. Au
kų surinkta $4.10 ir perduo
ta tos kankinių šelpimo į- 
staigai. J. A. Janušionis, A. 
Janušionis, K. JKolbert S. 
Dulinskas J. Stravinskas, J. 
Porilaika aukavo po 25c.. 
Kalbėtojams ir aukautojams 
tariame širdingai ačiū.

J. A. Kalnietis.

MONTELLO, MASS.
Sausio 11 d. čia buvo su

rengta moterų ir vyrų miš
rios draugystės "Vienybė" 
viešas susirinkimas. Kalbė
jo vietiniai, kas galėjo ir kas 
pirma turėtų pasimokyti, 
kol pasistos ant pagrindų. 
Buvo deklamacijos ir mono
logai. Naujų narių Į drau-

miesto knvgvne, Lincoln Li- pnsirase 14 asmenų.
Ov 7 -r -r ? 1 7 •_ . Ibrary. Springfieldietis.

EAST NEWARK. N. J.
Sausio 25 d. L. S. S. 161 kp. 

Į paminėjimui 9-tos sausio 
; 1905 m. surengė prakalbas. 
: Publikos prisirinko apie 50 
i ypatų ir ta publika, išskyrus 
I kalbėtojus, darė liūdną įspu- 
I dį ant žiūrėtojų.
I Pradėjus kalbėti J. Juke- 

pelno, ir tokiu budu gal.ga-; liui iš New Yorko, prasidė- 
lėtų lošikai turėti sąryšį, ir Į jo maištas ir cypimas visuo- 
neturėtų po kiekvieno loši- se kampuose, ir kada kalbė- 
mo pakrikti, kad kitą veika- j tojas pradėjo juodai piešti
lą lošiant nereikėtų vėl gau- 
dyties iki surenka lošikus.

Pp. Sirvydas, Račkauskas. 
Žaltys, Vokietaitis ir Mar- 
tus visi savo kalbose nurodė 
reikalingumą lavinimosi dai
lės. Dalyvavusieji išsinešė

Rusijos darbininkų gyveni
mą, jų judėjimą ir tuos skau
džius smūgius, kuriuos jie 
nukentėjo sausio 9 d., tai 3 
gaivalai, apsišvietę iš stiklo, 
pašoko rėkdami, kad jiems 
čia ne Rusija, bet laisva A- 
nerika ir dūmė Į savo lizdą 
— smuklę.

Antras kalbėjo A. žolynas 
s Newarko. Žolyno prakal
ba buvo kunigiško stiliaus ir 
as gal užlaikė tarp susirin- 
:usių ramumą.

Valdybon šiems metams 
draugystė išrinko visus pir
meivius ir atsakančius žmo
nes.

Sausio 18 d. atsibuvo taip 
vadinamų "kaziukų" prakal
bos. Kalbėjo J. Vaičiūnas ir 
kun. Urbanavičia. Susirin
ko vienok tokių tikrų katali
kų, kuriems rupi ką jų pie
muo jiems pasakys, nė dau
giau nė mažiau, kaip 20! 
Suprantama, kokių prakalbų 
reikia tokiems, kaip mūsiš
kiai kaziukai, kurių "sosai- 
dės" net ir tautiško namo 
kooperacija nepriėmusi savo 
tarpan. Taigi ir nėra vertu 
tų kalbų atkartoti. Kun. 
Urbanavičia per 10 minutų 
savo prakalbą daugiau nosį 
ir pilvą rankomis trynė, ne
gu kalbėjo. ;

Tą pačią dieną atsibuvo 
rusų surengtos prakalbos su 
tikslu sutverti socijalistų 
kuopą. Kalbėjo G. Sokolovs- 
kij iš Bostono. Kuopa likosi 
sutverta, susirašius kelioli-

DETROIT, MICH. 
Kruvinojo nedėldienio 

paminėjimas.
Nedėlioję, 25 sausio, nav 

ja L. S. S. kuopa pareng 
orakalbas Daminėjimui 22 < 
sausio, 1905 m. kruvinos dar 
bininku skerdynės.

Publikos prisirinko ska;' 
lingas būrelis, kurie užsila' 
kė ramiai ir mandagiai.

Trečias kalbėjo J. Sweetra nar1^- 
š Netvarko, išrodydamas I Vakare T. Namo svetainėj 
ios šalies Amerikos laisvę buvo diskusijos temoje "ar 
r kapitalistų kriminališkus dvasiški vadovai gali susitai- 
asielgimus su darbininkais i kyti su darbininkais. "Disku- 
r kada gribštelėjo Yčą sr į sijos išėjo n® kaip, nes nebu- 
aukaičiu, tai vienas patrio 

’zmo apjakintas neregv< 
akiles nuo sėdynės prade 
o "džiką” drožti, o kada pa 
^atė, kad kalbėtojas jo ne 
aiso, tai sukdamas kumšt 
au apie galvą dūrė per du 
Ts lauk.
Ketvirtas kalbėjo A. Bara 

nauskas iš Brooklyno apie

; vo kam nuodugniai klausimą 
i išgvildenti. Tūlas kaziukas 
; labai pasipiktino (nes jam, 
j matyt, galvoj buvo peršilta) 
garbinimu kun. V. Dembs- 
kio, iš kurio raštų diskusan- 
tai ėmė citatus savo argu
mentams. Tarpais buvo de
klamacijos ir monologas.

Laisvas Vaikas.
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vie- 
dar-

parašu, kad jis tuojaus va- tokių kontraktų nepaiso, ir, 
žiuotų Indianopolio konven- pagaliaus. rezoliucijoj sako- 
cijon ir pasiimtų su savim
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Angliakasiu
Konvencija

ninkams reikia vienyties į Daugelis variakasių dirba 
darbininkų klesos organiza
ciją taip ant politiškos dir
vos, kaip ir ant industriali- 
nės.”

šitokia rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai. Vadi
nas. angliakasių konvencija 
pripažino, kad vien streikais 
darbininkai jau negali daug 

: iškovoti. Reikia išsirinkti 
valdžią iš savo klesos.

Balsavimas ar 
streikas.

abejonės jie davė pamatą su
sitverti visokioms pasakoms 
apie dvasias. Ir ištiesų, pa- 
sirodvmas nakties laiku be- I *
sišviečiančio paukščio, o y- 
pač da jeigu jis rėkia, prieta
ringo kaimiečio vaidantuvė 
turi sutverti labai keistą da- 
leidimą.

Nuo ko toji šviesa paeina, 
kol kas da mokslui nepasise
kė sužinoti, bet spėjama, kad 
tai nuo pelėsių bakterijos, 
kuri tankiai auga ant paukš
čio plunksnų. Juk gerai yra 
žinoma, jog bakterija, kuri 
auga ant pūvančio maisto 
drėgnoje vietoje potamsiai iš
duoda fosf oriška šviesą. Taip 
pat ir medžio puviesiai užsi
krėtę tokia bakterija tamso
je šviečiasi.

Sir Digby Piggott, Angli
jos dvarponis rašo, kad jo 
dvare sykį pasirodė du žiban
ti paukščiai ir kada vieną jų 

, užmušė, pasirodė, jog tai pa
prasta pelėda.

i
Buvo ir daugiau panašių 

atsitikimų. Taip B. J. Pur- 
dy ir Spencer, taipgi anglai, > 
1907 metuose, 19 ir 22 gruo
džio matė paukštį, kuris tvis
kėjo gelsva šviesa. Jie at
sargiai prie jo prisiartino ir 
pasirodė didelė pelėda, kuri 
gaudė tenai peles. Jos švie
sa buvo taip stipri, kad ma
tėsi už 500 žingsnių. Pana
šus apsiraiškimai buvo mato
mi taipgi Vosges apieliknėj 
ir Pirinėjose, Francuzijoj.

Gamtininkas J. H.Gurney, 
kuris dvi tokių pelėdų tirinė- 
jo, priėjo prie persitikrinimo, 
kadjos turėjo būt prisiglau- 
dusios kur nors prie puvėsio 
ir tokiu budu jų plunksnos 
užsikrėtė pelėsių bakterija.

Yra ir kita teorija. Mano
ma, kad tokia bakterija atsi
randa ant plunksnų nuo drėg
numo ir nešvarumo. Ir gali 
būt, kad ši bus teisingesnė, 
nes kad užsikrėsti nuo puvė
siui, paukštis turėtų gyventi 
išpuvusio medžo skylėj, tuo 
tarpu toks apsireiškimas pa- 
tėmyta ir pas mėlynąją Ka
nados žuvėdrą, kuriai toks 
gyvenimas nėra galimas.

Buvo atsitikimai, kad to
kią šviesą patėmyta ir pas na
minius karvelius. Šviesa vi
suomet apsireiškia ant pauš- 
čio krutinės. Tas faktas aiš
kinama tuomi, kad ant kru-. 
tinės yra švielniausios plunk- į 
snos, storiausia jų tenai pri
augta ir netaip lengvai išva- 
Ivt, o užsiteršt krūtinė dau- 
giausia užsiteršia: kada pauk
štis skrenda, jo krūtinėn su
sirenka visokios dulkės ir bak- 
terijos, kurių oras visuomet 
pilnas. Skrisdamas tokis 
paukštis, matomai ir žiba dau
giau dėl to, kad tuomet gau
na daugiau oksigeno.

Ispanų gamtininkas Ele *za 
taipgi yra tos nuomonės, kad 
tokia šviesa paeina nuo pelė
sių arba, kaip ją tapgi vadi
na. fungi bakterijos. Jisai 
tyrinėjo du tokių paukščiu’ 
per du metu ir jie visuomet ’ 
žibėjo, tik gegužės mėnesije, 
kada visi paukščiai numeta 
senas plunksnas, toji šviesa 
pranykdavo.

Taigi nėra mažiausios abe
jonės, kad irta “vaikščiojan
ti šviesa,” kuri gąsdnia Lie
tuvos kaimiečius, yra ne kas 
kitas, kaip tik pelėdos, užsi
krėtusios pelėsių bakterija, 
kuri potamsiai žiba fosforiška 
šviesa.

vien tik su kepure ir klumr 
pėmis. Jie turi išstumti po 
20 karų kasdiena. Karas 
vienas sveria 1,680 svarų, o 
ant jo prikrauna da 3 tonus 
vario rudos.

"Už tokį darbą variakasiai 
gauna po $2.20 į dieną. Va
rio darbininkas šitokiose ap
linkybėse ilgiau negyvena, 
kaip 7 metus.

"Variakasiai gyvena kom
panijos namuose. Kada jie 
sustreikuoja. kompanija 
juos išmeta laukam

"Vario distrikte priklauso 
viskas kompanijai — ir baž- 
nvčios sakvkla, ir laikrašti- 
jos skiltis. Visur ginama 
kompanijos reikalai. Laik
raščiai teisybę slepia ir nie
kas nežino, kaip darbininkai 
išnaudojami. Kompanija 
taipgi turi pastačius darbi
ninkams bažnyčią ir moka 
kunigui algą, kuris visuomet 
mokina darbininkus nuolan
kumo, kad maištų nekeltų ir 
nestreikuotų. Kada darbi
ninkai sustreikavo, ant ryto-: 
jaus gubernatorius pašaukė Į 
miliciją. Tris milicininkų 
kompanijos atsisakė į darbi
ninkus šaudyt ir juos tuo- 
iaus paleido, o pašaukė kitus 
’ištikimesnius’.”

ma: "Jei kitas tokis kon- 
slapto lokalo antspaudą ir fliktas iškils, kaip \V. Virgi

nijoj. Michigane ir Colorado- 
je. tai vieninteliu atsakymu 
iš darbininkų pusės turi būt 
umus generališkas streikas. 
Generališku streiku Anglijos 
angliakasiai paklupdė ant 
kelių net galingą savo val
džią. Visoj Anglijoj susto
jo išdirbystė. nes angliaka
siai atsisakė kasti anglį, be 
kurios negalėjo nė traukiniai 
judėti, nė kareivių negalima 
buvo siųsti ir nė vieną indus
trijoj ratą pasukti. Streikas 
buvo taip galingas, kad par- 
liamentas pasikvietė streiko 
komitetą į parliamentą ant 
tarybų. Tą patį męs priva
lome padaryti ir Suvienyto
se Valstijose. Tas privers 
musų priešus pamąstyti apie 
angliakasius truputį dau
giau. jeigu jie nenorės apie 
juos ir ateitije rupinties.” 

James Doyle. iš Oklahoma, 
kalbėjo už rezoliuciją. Re
zoliucijų komisijos narys R. 
Harlin priešinosi jai: girdi, 
gali ateit laikas, kada ang
liakasiai bus daugiau apsi
švietę. kad jie ir daugiau pa
reikalaus, negu paprastas 
kontraktas, bet kol kas da 
tas laikas neatėjo.

Delegatas M. Flyzick. iš

knygas. Mat Frostburge u- 
nija nesenai suorganizuota 
ir kol kas ji da slepiama, kad 
kapitalistai jos narių neišva
rytų iš darbo. Rodda buvo 
to slapto lokalo organizato
rium. Taigi gavęs tokią te
legramą. jis pasiėmė knygas, 
antspaudą ir leidosi Indiano- 
polin. Kelionėje. B & O. 
trukije keli niekšai jį užpuo
lė. sumušė ir atėmė unijos 
antspaudą ir knygas su na
rių vardais. Tos knygos, ži
noma. labai reikalingos 
Frostburgo kapitalistams, 
kad patyrus, kurie jų darbi
ninkai priklauso prie unijos.

Kada Rodda sumuštas at
važiavo Indianopolin. išsiaiš
kino. kad tas užpuolimas bu
vo surengtas kapitalistų. W. 
Ford jokios telegramos Rod- 
dai nebuvo siuntęs ir niekas 
kitas iš konvencijos jam ne
telegrafavo. kad jis važiuotų 
čionai su savo skyriaus kny
gomis.

Konvencija nutarė reika
lauti iš valdžios ištyrimo, kas 
tą telegramą siuntė ir kas 
buvo užpuolikais.
Nuosavi spaustuvė ir namas.

Rezoliucijų komisija pata
rė priimti No. 240 skyriaus AA’ashingtono valstijos nuro- 
rezoliuciją, kuri reikalauja.! dinėio. kad kontraktai visi 
kad ši organizacija įgytų turėtų baigtis vienu laiku ir 
nuosavią spaustuvę ir namą jeigu tuomet kapitalistai at- 
organizacijos centrui. Tam sisakytų angliakasių 
tikslui rezoliucija pataria lavimu 
dabartiniams streikams pa
sibaigus Įsteigti spaustuvės' ... 
ir namo fondą, kurin nariai j kaip 
turėtų kas mėnuo mokėti po 
50c.. iki susirinktų $500,000 
suma. Konvencija gi turi pa
skirti miestą, kur toksai na
mas ir spaustuvė parankiau 
butų turėti.

Pasmerkė A. F. of L.
Illinois valstijos atstovas 

McDonald apibudino A. F. of 
L. kaipo "atžagareivišką. 
suakmenėjusią įstaigą."

"Iš tų girtuoklių, kokius 
galima rasti Amerikos Dar
bo Federacijoj, nieko negali
ma tikėtis. Ta organizaci
ja yra supuvusi." sakė Mc- 
Donald.

Toliaus tą organizaciją a- 
takavo Vakarų Kalnakasių 
Federacijos prezidentas Alo
vei*. Jis pasakė, jeigu da
bartinis variakasių streikas 
bus pralaimėtas, tai kaltas 
bus už tai Gompersas su ki
tais savo sėbrais iš A. F. of 
L., nes tos organizacijos vai
dyba nieko nedaro, kad pa
gelbėt streikieriams. Tokia 
maža unija, kaip Vakarų 
Kalnakasių Federacija nega
li viena pakelti tokį didelį 
streiką, sakė Moyer, todėl 
pereitą rugpiučio mėnesį bu
vo nusiųsti į Washingtoną 
delegatai, kurie perstatė 
Darbo Federacijos valdybai 
dalyką ir prašė paramos. Bet 
Darbo Federacija su ponu 
Gompersu priešakije nieko 
neveikė. Vėliau variakasiai 
vėl buvo atsišaukę į Ameri
kos Darbo Federaciją, bet 
vistiek ši nieko neveikė. Mo
yer apkaltino už tai visą A. 
F. of L. valdybą, o Gompersą 
ypatingai.

Nekurie delegatai įnešė, 
kad pašaukti per telegramą 
patį Gompersą iš AVashing- 
no. tegul jis atvažiuoja prieš 
konvenciją pasiteisinti. Įne
šimas paremta ir Gompersui 
išsiųsta AVashingtonan tele
grama.
Priėmė revoliucijonierišką 

rezoliuciją.
AVest Virginijos atstovai 

įnešė nuo tos valstijos ang- 
gliakasių rezoliuciją, kuri 
pasirodė konvencijai per
daug "revoliucijonieriška.” 
Rezoliucija aštriai pasmerkė 
savo vadovus, kurie savo 
šunvuodegavimu stengiasi 
visiems būt geri, reikalauja 
panaikinimo kontraktų, ku
rie suriša tik darbininkams 

unijos viršininko W. Fordo rankas, o kapitalistai vistiek

Suviršum 1.700 delegatų.
Indianopolio mieste. Indi

ana valstijoj. 20 sausio atsi
darė Tomlinsono salėje 
United Mine AVorkers unijos 
konvencija, kurion pribuvo 
iš visų Suvienytų Valstijų, o 
taipgi ir Kanados suviršum 
1,700 delegatų, atstovaujan
čių pusę milijono angliaka
sių. Konvencija ketina trau
ktis dvi savaiti. o gal ir il
giau da. Konvenciją atidarė 
prezidentas John P. AVhite.

Pirmą dieną buvo keli įne
šimai. kad konvenciją per
kelti Coloradon. kur dabar 
angliakasiai streikuoja, bet 
jie nupuolė.

Konvencijoje esą 45 nuo
šimčiai socijalistų. kurie ne
šiojasi ir Socijalistų Parti
jos ženklelius. Daug soci
jalistų įneštų rezoliucijų 
konvencija priėmė vienbal- 

• _ • JIšiai.
Pritaria visuomenės nuosa

vybei.
Sulyg visuomeniškos nuo

savybės konvencija priėmė 
sekančią rezoliuciją:

"Kadangi anglis yra pa
matiniu produktu šiandieni
nėj išdirbystėj. visas musų 
industrijos ir civilizacijos 
rūmas remiasi ant jo išdir
binio ir vartojimo;

"Kadangi nuosavybė ir 
kontrolė to produkto, taip 
reikalingo musų draugiji
niam gyvenimui. randasi 
privatiškų žmonių rankose 
ir tuomi suteikia jiems ša
lies išdirbystėj tokią galybę, 
kuri yra pavojinga visai 
draugijai, ką jau anglies ka
ralių brutuališkumas parodė 
ne-unijinėse kasyklose ko
vodamas prieš šitą uniją:

"Kadangi jungtinei val
džiai ištyrus angliakasyklų 
sąlygas, kurios po tos indus
trijos despotizmu visur eg
zistuoja. New Jersey senato
rius Martine viešai pareika
lavo. kad valdžia paimtų ka- 

ves-syklas į savo rankas ir 
tų jas žmonių vardan.

"Tai šita konvencija 
šai pritaria paėmimui 
bo įrankių, o ypač kasyklų 
į visuomenės rankas, ir

"Toliau šita konvencija 
prižada remti senatorių 
Martine’ą ir vsus kitus vi
suomenės nuosavybės šali

ninkus."
Buvo ir kitų rezoliucijų, 

reikalaujančių panaikinimo 
privatiškos nuosavybės sis
temos. Pennsylvanijos at
stovas William Hynes. iškal
bus socijalistų oratorius, at
sistojo kalbėti apie privatiš
kos nuosavybės kenksmingu
mą.

"žalčiai šnypščia."
Kada drg. Hynes pradėjo 

kalbėti ir raginti United 
Mine Workers uniją prisidė
ti prie Socijalistų Partijos, 
delegatai pradėjo ploti, bet 
atsirado ir tokių, kurie ėmė 
šnypšti. Drg. Hynes kreipė
si į tuos šitokiais žodžiais: 
"Matau, čia yra gerų krikš
čionių. kurie neužganėdinti, 
kad aš nekalbu apie Dievą. 
Kad juos užganėdinus, pa
sakysiu trumpai ir apie Die
vą : Dievas davė žmogui kal
bą. kad tas galėtų išreikšti 
savo mintį; bet kuomet žmo
gus kalba, žalčiai tiktai šny
pščia." Tie žodžiai iššaukė 
triukšmingą delnų plojimą.

Paskui už socijalistų par
tiją kalbėjo atstovai Girard 
ir Robertson, taipgi iš Penn
sylvanijos.

Sumušė orgarfizatorių 
Rodda.

Visa konvencija likos su
judinta kapitalistų nežmo
niškais darbais, kokių jie da- 
sileido su angliakasių orga
nizatorium Rodda iš Frost- 
burgo, Md. Rodda gavo te
legramą neva iš Indianopo
lio suMarylando angliakasių

reika- 
išpildyt. turėtų būt 

apskelbtas generališkas 
streikas. Toliau jis kalbėjo, 

streiką laimėti: "Ar
mija ir policija yra stipriau- 
sis ginklas kaoitalistų klesos 
rankose. Todėl męs turėtu
me atsišaukti į kareivius ir 
policistus, ragindami juos at
sisakyti nuo savo pareigų. 
Nurodykim jiems. kad jie 
vra tokie pat darbo žmonės 
ir neprivalo šaudyt į savo 
draugus-darbininkus."

Priešinosi tai rezoliucijai 
daugiausia demokratai, te
čiaus ji perėjo.
Patariama steigti koopera- 

tiviškas krautuves.
Paskui sekė keliatas rezo

liucijų. rekomenduojančių 
angliakasiams steigti koope- 
rativiškas krautuves. Rezo
liucijų komisija išreiškė tam 
sumanymui savo prielanku
mą. tečiaus patarė tą klausi-' 
mą geriau išgvildenti patiem 
lokalams, ir steigiti krautu
ves taip greitai, kaip bus ga
lima.

Illinois atstovas Dan L. 
Thomas pasakė, kad jis tyri
nėjo kooperativišką judėji
mą šioj šalij gana ilgą laiką, 
pats esąs nariu Co-operative 
Store Association Illinois 
valstijoje ir netikįs, kad prie 
dabartinės kapitalizmo sis
temos kooperacija galėtų tu
rėti kokį pasisekimą, nes ta- 
vorus ji vistiek turi pirkti iš 
kapitalistiškų olselių, kurie 
kooperacijoms labai priešin
gi. Tokiu budu kooperacija 
yra ne kas kitas. kaip tik 
stambaus kapitalo agentu ir 
dargi neapkenčiamu agentu. 
Vienatinis būdas padaryti 
kooperaciją gyvuojančia—į- 
steigti savo olselius.
Angliakasiai turi dalyvauti 

politikoj.
Buvo įnešta keliatas rezo

liucijų, kad konvencija nu
tartų eit išvien su Socijalis
tų Partija ir išvien su ja vei
kti politikoje. Tečiaus visos 
tos rezoliucijos pakeista vie
na. kuri skamba šitaip: 

j "Akyvaizdoje dabartinių 
ekonominių apystovų, apsu
pančių netik musų pačių, bet 
ir kitas išdirbystes, o ypač 
akyvaizdoje teisdarystės ir 
politikos pajiegų mašinaci- 
jos, kuri buvo pavartota 
prieš mus Alabamoj. West 
Virginijoj, Coloradoj. Irwi- 
no laukuose ant Vancouveroi 
salos ir kitur, męs atrandam, 
jog atėjo jau laikas, kada 
šios šalies ir Kanados darbi

Reikalauja sustabdyti 
graciją.

Konvencija priėmė rezo
liuciją. reikalaujančią su
stabdyti iš kitų šalių imigra
ciją. pakol neturės darbo vi
si šios šalies darbininkai. 
Konvencija pabriežė, kad ji 
nepriešinga kitataučiams, 
bet priima tokią rezoliuciją 
dėlto, kad apsaugoti tuos at
eivius nuo vargo ir kad pa
gerinti šios šalies darbinin
kų padėjimą, o pakol tūks
tančiai vaikščioja be darbo, 
to padaryti negalima.

Kita vėl rezoliucija reika
lauja visoj šalije tokio įsta
tymo. kuris priverstų kapi
talistus išspausdinti ir išli
pinti prie visų pavojingų vie
tų ir mašinų pasargas tokio
mis kalbomis, kokiomis kal
ba dirbantieji tenai darbi
ninkai.
Prieš kariumenę ir kares.
Taipgi vienbalsiai priimta 

Colorados angliakasių rezo
liucija. reikalaujanti, kad 
kongresas išleistų įstatymą, 
draudžiantį vartoti kariume
nę prieš darbininkus streiko 
apimtose apygardose. To- 
liaus rezoliucijoj reikalauja
mą da tokio įstatymo, sulyg 
kurio kiekvienas naujas dar
bininkas. prieš pradėsiant 
kasykloje dirbti, turėtų išlai
kyti tam tikrą egzaminą. To
kiu budu manoma netik ap
sisaugoti nuo tankių kasyk
lose nelaimių, bet ir streik
laužiams užkirsti kelią.

Kita priimta rezoliucija 
pasmerkia kares, kurios tik 
gyvastį naikina ir nelaimes 
žmonijai neša. Rezoliucijoj 
nurodoma, kad vien tik dar
bininkai karėse mušasi ir to
dėl jų galėję yra tas skerdy
nes panaikinti. Jei šitos ša
lies kapitalistai apskelbtų 
karę rezoliucija pataria su
stabdyti visas kasyklas.

Kaip variakasiai dirba.
Konvencijoj pakelta ir Mi- 

chigano variakasių klausi
mas. Nutarta remti jų strei
ką visomis pastangomis. 
"Variakasių streikas darbi
ninkų judėjime reiškia dau
giau. negu męs galim sau į- 
sivaizdinti,” pasakė atstovas 
Walker. ”42 metai atgal su
sitvėrė Mass. valstijoj kom
panija nedidelei vario kasyk
lai Michigane atidaryti. 
Kompanija buvo kapitali- 
zuota ant $2,500,000, bet 
vien tik $1,250,000 buvo įmo
kėta.

"Kompanija savo pajinin
kams pranešė, kad likusių į- 
mokėti nereikia. Kompani
ja atidarė kasyklas ir nuo to 
laiko ir vertė pakilo iki $1- 
000,000.000. Už įdėtus $1- 
250,000 kompanija išmokė
jo savo akcijonieriams gry
no pelno 121,000.050 dole
rių. Milijonus iš tų di
videndų ji įvesdino kitose 
korporacijose, ant ko vėl už
dirbo $195,000,000. Taip 
per 42 metu toji kompanija 
paėmė gryno pelno 316 mili
jonų dolerių suviršum, o tuo 
tarpu darbininkai. kurie 
tuos milijonus uždirbo, šian
dien išvaryti iš namų ir netu
ri ko valgyt. Tų kasyklų sa
vininkai gyvena Brookline, 
Mass., ir kasyklų savo aki
mis nemato.

"Nekurie iš variakasių 
dirbo nuo 6.000 iri 8,000 pėdų 
po žeme be tyro oro ir be jo
kios ventiliacijos. Parako 
durnai ir garai turi pasilikti 
tenai. Variakasys turi juos 
sukvėpuoti savo plaučiais.

Gompersas teisinasi.
Atvažiavo ir Gompersas, 

A. F. of L. prezidentas, kad 
pasiteisinus prieš konvenci
ja iš padarytų jam užmeti
mų. Jis sakė, kad tie užme- 
tinėiimai yra visai nepama
tuoti. A. F. of L. nesanti nė 
"supuvusi.” nė "sukirmiju
si.” Ji esanti gera ir veikli 
organizacija. Taipgi esą ne
teisingi užmetimai, buk jos 
centro valdyba susidedanti 
iš girtuoklių. Didžiuma tos 
valdybos narių svaiginančių 
gėrimų visai negeria. Kas- 
link manęs, sakė Gompersas, 
tai pabaigęs dienos darbą aš 
stiklą alaus išgeriu, bet ne
su girtuoklis. Michigano va- 
riakasiams Gompersas labai 
užjaučiąs, bet A. F. of L. ne
galinti jiems mokėti pašal
pos, nes to neleidžianti tos 
organizacijos konstitucija.
Pakelia prezidentui algą.
Įnešta sumanymas, kad U- 

nited Mine Workers unijos 
prezidentui White’ui pakelti 
algą nuo $3.000 iki $4,000. 
Mainieriai tam priešinosi. 
Vienas pasakė, "aš nemanau, 

, kad butų teisinga mokėt uni
jos prezidentui $4.000, kuo
met tos unijos nariai uždir
ba $10—$12.” Paleista klau
simas per balsavimą. Ir 534 
balsais prieš 513 nubalsuota, 
kad pakelti. Pasidarė triuk
šmas.” Tai plėšimas!” pra
dėjo šaukti priešingi delega
tai.

Kiekviena konvencijos va
landa unijai kaštuoja $1,500.

Kas tai yra 
vaikščiojanti šviesa”.
Lietuvoj tankiai galima 

girdėti žmones pasakojant 
apie "vaikščiojančią šviesą”.

Kas tai gali būt, niekas ne
žino, bet nevienas matęs to
kią šviesą savo akimis. Ji 
vaikščioja naktimis. Prieta
ringi mūšy žmonės priskaito 
ta apsireiškimą prie dvasiu.

Bet tokia šviesa "vaikščio
ja” ne vien tik Lietuvoj; ji 
žinoma ir kitose šalįse. Ang
lijos gamtininkai atrado, kad 
tokia šviesa yra ne kas dau
giau, kaip tik naktiniai pauk
ščiai. Patirta, kad tokia švie
sa gali užsikrėsti kiekvienas 
paukštis, tik labai retai tas 
atsitinka. Ir tas tiek karty 
jau patvirtinta, kad negali 
būt apie tai mažiausios abe
jonės.

Tokiu paukščiu, suprantama 
turėjo būti visuomet ir be

Pastaruoju laiku, išsiplė
tojus kiek I. W. W. unijai, 
jos vadovai pradėjo skelbti 
Amerikos darbininkams, 

i daugiausia ateiviams, su ku
riais jie daugiausia turi rei
kalo, kad balsavimas ir poli
tika, kuomi užsiima socija
listai, yra tuščias darbas. 
Darbininko išganymas esąs 
"Vienoj Didelėj Unijoj,” 
kaip I. W. W. save vadina. 
Susivienijus darbininkams į 
vieną didelę uniją, viską bus 
galima padaryti per streiką.

Dabar atsirado jau ir tarp 
lietuvių tokių agitatorių, ku
rie panašiai klaidina nesusi
pratusius darbininkus, su
laikydami juos nuo natūrali
zacijos, kuri duoda žmogui 
teisę balsuoti.

Socijalistai nieko neturė
tų prieš I. W. W. uniją, jei
gu ji organizuotų darbinin
kus ir stengtųsi su streikų 
pagelba pagerinti šiek-tiek 
jų dabartini būvi. Bet soci
jalistai negali tylėt, kada to
kie agitatoriai, vietoj moky
ti darbininkus, klaidina juos, 
buk politika ir balsavimas— 
tuščias darbas.

Gyvenimas, rodos, nesykį 
mums jau parodė, kad strei
kas kartais atneša darbinin
kams daugiau blėdies, negu 
naudos. Darbininkas atsi
sako nuo darbo, reiškia — 
atsisako nuo duonos. Vie
nas. galima sakyt, iš ge
riausia nusisekusių I. W. W. 
streikų buvo Lawrence’o 
audėjų streikas. • O visgi ir 
tenai daug daugiau nuken
tėjo darbininkai, negu kapi
talistai. Pirmutiniai kentė
jo šalti ir badą, net kūdikius 
buvo priversti siųsti i kitus 
miestus negalėdami jų iš
maitinti, o pastarieji kėlė 
sau puotas ir linksminosi. 
Tiesa, darbininkai iškovojo 
truputi geresnę algą, bet jei
gu paskaityti visas aukas, 
jeigu atsiminti motinų aša
ras. atsiminti žmonių krau
ją ir vadovų kankinimą, tai 
ta laimėta alga bus labai 
menkas atlyginimas už tai, 
ką per tris mėnesius darbi
ninkai kentėjo.

Tai pavyzdis, kaip sakėm, 
nusisekusio streiko. Na, o 
ką pasakyti apie Patersono 
streiką, ką pasakyti apie 
Hopedale, Ipswicho, Little 
Falls, Rochesterio ir, paga
lbaus, dabar pasibaigusį Bal- 
timorės rubsiuvių streiką? 
Juk tai vienos tik nelaimės 
darbininkams. O visus tuos 
streikus vedė I. W. W.

Bet tai ne I. W. W. kaltė— į 
pasakys toks agitatorius — 1 
kad tie streikai buvo pralai
mėti. Jeigu ne valdžia, strei
kai butų laimėti.

Aha! matot? Valdžia kal
ta! Bet balsavimas darbi
ninkams nereikalingas.

Atsimenu, teko man kal
bėti su I. W. W. organizato
rium Hovvardu, kuris nese
niai vedė W. W. Cross Co. 
darbininkų streiką Brockto- 
ne( kuris taipgi buvo pra
laimėtas). Atvažiavo jis 
prašyti mane, kad nuvažiuos- .1 
čiau streikuojantiems pakal
bėti lietuviškai, nes jis nega- 1 
lįs su lietuviais suikalbėti. 
Aš sutikau. Tuomet I. W. 
K. organizatorius stato man 
sąlygą, kad aš nekalbėčiau 
nieko apie politiką. Girdi, 
reikia jiems aiškinti tik eko
nomišką jųjų padėjimą, ir 
kad jie laikytųsi tik vienybė- į 
je. I

"O kodėl gi jus nenorit ai- I 
škint jiems politikos? Juk I 
dabar tik ir laikas jiems a- 
pie tai kalbėti. Kodėl jus to ' 
nenorit?” paklausiau aš jo.

"Matai tamista, politikos ,1 
tie žmonės visai nesupranta j 
— ir kada jus pradėsit jiems | 
apie rinkimus ir balsavimą 
kalbėti, jie visi išbėgios. I 
Jiems reikia aiškint tik to- I
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So. Boston, Mass28 Broadvvay,

*

Draugysčių Reikalai.

Pajieškau savo vyro Zigmo Dikine- 
vičiaus iš Marcinkonių, Trakų pav., 
Vilniaus gub., 6 metai kaip Amerikoj. 
Jis pats ar draugai malonėkit praneš
ti.

Su 
sa- 
(7į

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

Rožė Dikinevičienė,
133 Washington str., Worcester, Mass

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

7.:i mono, Kauno gub.. Šiaulių pav., Pa- 

i pats ar kas jį žino malones pranešti. 
Morta Mamonienė.

698 Oliver avė., Aurora, III.

kius dalykus, kurie lytisi jų 
padėjimo, aiškinti kaip jie 
skursta, kaip kompanija 
juos skriaudžia, o tas juos 
užinteresuos. Kada jie pra
dės klausyties, tuomet juos 
raginti prie unijos.”

”Gerai — sakau —bet kas 
bus, jei kompanija parsi
trauks streiklaužių ir užpil
dys streikuojančių vietas? 
Ką čia tuomet vienybė? Jie 
gali vienybėj streikuoti, o 
kompanija su streiklaužiais 
dirbs ir apie streiką visai ne
paisys.”

"Męs einam ant pikietų, 
paaiškino Howard.

”Bet ir Millforde streikie- 
riai vaikščiojo ant pikietų, 
o kodėl streiką pralaimėjo?” 

”0, tenai buvo kitos prie- 
žastįs. Fabriką apstatė po
licija, pikietus areštavo ir bystės sustabdymu. Kada 
šaudė. Tenai streiką užslo- išdirbvstė sustoja, visas 

draugijinis gyvenimas lie
ka suparaližiuotu. Ypač, jei 

. tai bus genarališkas strei- 

. kas. Komunikacija geležin
keliu ir vandeniu lieka per- 

. traukta, maisto pristatymas 
negalimas, prasideda badas.

. 0 jeigu tai pasitaiko žiemos 
laiku, tai ir kuro pritrūksta. 
Vanduo sustoja ėjęs. Mies
tai paskęsta tamsoje. Net 
kareivių, pristatyt negalima. 
Ir taip toliau.

Tas viskas tiesa; bet kas 
pirmutinis pradės badą ken
tėti? Darbininkas. Kas 
greičiau sušals? Darbinin
kas. Suprantama, tokiam 
baisiam krizini užėjus ken
čia visa draugija. Bet kaip vi 
suomet tokiuose kriziuose 
esti, taip ir čia nuo pat pra
džios iki pabaigai daugiau
sia skurdo turi atjausti dar
bininkas.

Taigi streikas nelabai ti
kęs Įrankis. Tai Įrankis su 
dviem galais.

Žinoma, nereikia to su
prasti klaidingai. Nereikia 
suprasti, kad jeigu taip, tai 
streikuot visai ir neužsimo
ka. Šiandien streikai neiš- 
vengtini. Tik streiko keliu 
darbininkai negali pasiekti 
savo tikslo — socijalizuot iš- 
dirbystę. Tą galima pasiekt 
vien tik politikos keliu, ei
nant su socijalistų partja.

Socijalistų partija rūpina
si ne vien tik "tuščiu balsavi
mu.” kaip sako tūli ”ai-dab- 
liu-dablistai,” bet ji organi
zuoja darbininkus i vieną or
ganizaciją su tarptautišku 
jrograrr.u ir skleidžia tarp 
ų k’iesini susipratimą. Ki- 
aip sakant, socijalistai or- 
gan'zuodami darbininkus 
•engia iš jų armiją, kuri tu-' 
rėš apgalėti priešą — kapi- 
a’ą. 6 be tokios organiza-į 

?i.ios, be klesinio susipratimo 
juk ir strekuoti sunku.

Taigi konkliuzija bus ši-i 
tokia:

Streikas darbininko neiš
ganys. Jis kartais daugiau 
plaka darbininką, negu ka
pitalistą. Bet šiandien jis y- 
ra neišvengtinas kovos bū
das. Ir kad tas pats streikas 
būt lengvesnis ir pasekmin- 
gesnis, darbininkai turi da- 
lyvaut politikoj ir rinkti 
savo partijo; 
valdžią. Tik tuomet bus ga
lima kalbėti apie darbinin
kų pergalę ir išganymą, ka
da valdžia bus darbininkų 
pusėj. Negeistinas.

'T . •""'T t jį Paj ieškojimai1 catras! teatras! ( Kauno trub.. Šiaulių nav Pašušvio na-

Liet. Soc. Sąjungos 154 kuopa stato ant scenos

14=ta Vasario {Febr.Į 1914

Keturiy Akty Dramą Alkani žmonės
Red Men's Hali

SCHENECTADY, N. Y.
Lošimas prasidės nuo 7 v. vakare. | • g aOl**l
Po atlošimui teatro bus: LinKSllll oOKiai!

Įžanga 25c. ypatai.
Visus nuoširdžiai užkviečiame atsilankyti.

Rengėjai

MI!

)) 
į >

)J

- ------- ---------- Knyškos 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašušvio pa
rapijos, Levikailių kaimo. Turiu svar- 

i bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino 
į malonės pranešti.

Viktorija Bindžiutė (6)
537 Collinsville avė., E. St. Louis, 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 storą ir noriu 
atidaryti Laivakorčių agentūrą, 
pirmu laišku malonėkit prisiųst ir 
vo paveikslėlį.

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

Telephone 500,

Pajieškau brolio Petro Kvaracie- 
jaus, Norulių sodžiaus, Merkinės vo- 
losties, Trakų pav., Vilniaus gub. 6 
metai kaip nuvažiavo į St. Louis, Mo. 
Jis pats ar draugai malonės pranešti. 

Andrius Kvaraciejus,
16 Armory st., Worcester, Mass.

Pajieškau kaimyno Juozapo Janu
šonio Saločių parapijos, Buiviškių kai
mo ir Kazimiero Kelberio iš Šukonių 
kaimo, Ramigalos valsčiaus, Panevė
žio pav., jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti.

Petras Gaidelionis,
58 Pellegrini, Salta F. C. C. N. 

Rep. Argentina.

KNYGĄ?

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 Stanislovo Griga
liūno, Skamarakų kaimo, Vabalnin
ku par., Panevėžio apsk., Kauno gub. 
Girdėjau, kad gyvena Pittsburge. Jis 
pats ar kas jį žino malonės pranešti. 

Povilas Sarapas,
114 E. 107th str. Chicago, III.

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose Kuosose 
Valandose

Nes turintis tąją knygą
Turės smagi) 
Užsieiiią.

pino valdžia,” prisipažino I. 
W. W. organizatorius.

"Valdžia visur taip elgia
si. Jeigu Broktone ji da ne
sikiša i streiką, tai tik dėlto, 
kad tas streikas kapitalis
tams da nedaug kenkia. Bet 
tik pradėkit jus neleisti fa- 
brikon skebų, o pamatysit, 
kad ir Brocktone valdžia ne
bus geresnė. Ir pakol dar
bininkai nepasirūpins išrin
kti savo valdžią, kiekvienas 
streikas bus kruvinas. Ko
dėl tad jus nenorit darbinin
kams to aiškinti?”

I. W. W. ^organizatorius 
ant to man vėl atsakė savo 
nudėvėtu argumentu, kad 
darbininkams politika nesu
prantamas dalykas.

Pasirodo, kad tie vyrai y- 
ra da nesubrendę klesų ko
voj. Jie žiuri Į dalykus pa
viršutiniškai; kas darosi gi
liau, jie to nemato ir nesu
pranta. Jie kalba apie vie
ną didelę uniją, kalba apie 
kovą su 
nemato, 
būt kur 
rinkus 
valdžią; 
dabar valdžia yra to kapita
lo ramsčiu, kuri jam atėmus, 
jis pats sugriūtų.

Gali kartais būt ir strei
kas naudingu Įrankiu kovoj 
•su kapitalu. Bet statyti ji 
kaipo vieninteli kovos būdą, 
reiškia nežinoti nė savo nė 
savo priešo pozicijų.

"Generališkas streikas v- 
ra nekas daugiau, kaip tik 
anarchistiška utopija (sva
jonė)” sako Holandijos so
cijalistų veteranas Van Kol. 
”Ta idėja paprastai kila to
kiose šalyse, kur da silpnas 
arba ką tik prasideda soci- 
jalistų judėjimas. Tai yra 
pavojinga fantazija negerai 
organizuotų darbininkų. 
Nes visuotinas ekonomiškas 
streikas reikalauja galingos 
organizacijos, nepajudina
mo darbininkų solidarišku- 
mo. stiprios disciplinos ir di
delės sumos pinigų. Bet tuo
met, kada proletarijatas vi
sa tai turės, generališkas 
streikas būt da blogesnis ko
vos būdas, nes jis tuomet tu
rėtų kitokį ginklą, netaip 

• pavojingą darbininkams, o 
daug baisesni kapitalistams. 
Pakol buržuazija valdys gin
kluotą pajiegą — policiją, 
kariumenę, o taipgi teisda- 
rystę ir Įstatimdavyste—tos 
anarchistiškos svajonės ne- 
kuomet negalės išsipildyt.”

Panašios nuomonės apie 
streiką yra beveik visi rim
tesni darbininkų judėjimo 
vadovai ir tyrinėtojai. To
kios nuomonės yra Vliegen, 
taip pat holandas, tokios 
nuomonės yra žymus Ang
lijos darbininkų rašytojas 
H. H. Hvndman, Harry 
Quelch, Keir Hardie, Aust
rijos profesijalinių unijų va
das Hueber, Belgijos socija
listų vadas Vandervelde, 
Ansele, franeuzu socijalis
tų vadas Jaures ir kt.

Ir ištikrųjų, ką streikas 
reiškia? Kokiuo budu jis 
daro į valdančiąją luomą 
spaudimą? Sakoma: Išdir-I

Pajieškau draugo, kurs paėmė nuo 
manęs $80.00 pinigais ir auksinį laik
rodėlį su retežėliu ir prasišalino ne
žinau kur. Ant laikrodėlio raidės 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, Harwood, Minės, Pa.

kapitalu, bet visai 
kad toji kova gali 
kas lengvesnė išsi- 
darbininkams savo 
visai nemato, kad

nes patįs šiepdavos nuo žiau- 
raus vėjo, senelis stovėjo, 
didvyriškai kovodamas su 
juo. Jis vis žiurėjo tai į vie
ną pusę, tai į antrą, ir kažin- 
ko laukė. Žmonės vis grei
čiaus bėgo, slėpdami vei
dus nuo vėjo. Senelis nuri
mo ir pradėjo atidžiai žiū
rėti i vieną pusę, ir kažin ko 
klausės. Gatvės buvo pilnos 
važiuotų, o šaligatviai pėks- 
čių žmonių. Pasigirdo liūd
nas nesuprantamas balsas ir 
senelis pažengė i tą pusę ir 
vėl apsistojo, žiūrėdamas ir 
klausydamas, iš kur pasigir
do balsas; pamatė ateinant 
procesiją su bažnytinėmis 
vėliavomis, šventųjų paveik-, 
slais, kurių priekije matomi 
buvo caro ir carienės, gie-j 
dant šventas giesmes;minia 
vis augo ir augo išeinant Į; 
aikštę ir prisidedant prie jos 
pavienioms vpatoms ir bū
reliais nuo gatvių. Tarpt! 
tokių buvo ir senelis, kuris j 
stojo pačiame priekije. tuo- Box 141,' 
jaus už popo einančio tarpe: —~au R ir x Mur.
nesamų caro ir carienes pa-: koS; "taipgi p. Černiaus, visi pri
veiksiu ir nešančio krvžiu I šių sodžiaus. Šimonių parapijos, J ilk- 

rankoje. Senelis stojęs Į ei- I kas juos žino malonės pranešti, 
les persižegnojo ir ant jo vei- . v +
do kaip ir ant visų kitų pro- _________________________
cesiioje einančiu Žmonių pa-> Pajieškau savo vyro Juozapo Ma- 
sirndA Ivcr ' vii- ' mono, Kauno gub., Šiaulių pav.. Pa-SUOCie l\g aziaugsmo, N ll pilės-valsčiaus, Skabeikių sooos. Jis 
ties ir pasitikėjimo spmdu- ................... .... ..........
lėlis iš po nepabaigtinų 
skausmų ir nuliūdimų debe
sio. Tas smagus jausmas, 
rodos, leido visiems užmiršti 
šalti. Net ir mažučiai ne
šami ant motinų rankų, ro
dos, Įsiklausę Į muziką žmo
nių sielos nepertraukinėjo 
giesmės savo verksmu, šven
tumas ir iškilmingumas pro
cesijos su kiekvienu žings
niu augo, o nuvargintų žmo
nelių viltis ir pasikalbėjimas 
taip pat...

Jau rodėsi, kad visų viltis 
ir troškimas išsipildys, kad 
už valandėlės išeis prieš su
klaupusius ant sniego malo
nus jų viešpats caras ir iš
klausys jų meldimus, 'kaip 
štai sutarškėjo šuviąi ir švil- 

• piančios kulipkos susmigo Į 
minios sieną.

— Šalin! męs einam pas 
i carą, pas musų tėvą! — su
skambo minios balsas.

Atsakymui sušvilpė kulip- 
j kos ir Įdukusios kazokijos 
furija, kaip huraganas Į mi
nią Įpuolęs, pradėjo varty
ti vyrus, moteris ir kūdikius 
Į šalis. Vėliavos, cariški ir 

, šventųjų paveikslai likos su
minti ir sumaišyti su krauju 
kritusiųjų...

Caras išklausė vargšų 
j meldimą, užbaigė jų vargus 
ir kančias ant visados. Ne
apdovanoti tomis caro my- 
listomis žmonės pripažino, 

i kad caras yra viešpats tėvas, 
Kątik pradėjo apsireikšti kuris nesigaili kulipkų žmo- 

diena. Varpai pradėj'o i nėms, kad jam reikia už tai 
skambėti ir žmonės pradėjo ■ būti dėkingais ir pasisteng- 

Įti atsimokėti tuomi oat.
St. Demcntis.

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

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

Pajieškau pusbrolių: Vlado, Vaclo
vo ir Aleksandro Jankauskų, virš 10 
metų kaip Amerikoj, iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Vekšnių parapijos Dau
biškių sodos. Jis patįs ar kas juos ži
no malonės pranešti.

Kazys Jankovski, 
Box 162, E. Millinocket, Pa.

Pajieškau draugo Antano Širvio, 
Kauno gub., Vilkmergės pav. Siesikų 

■ parapijos, jis pats ar kas jį žino ma- 
Pajieškau vyro Petro Mockaus, is | lonės pranešti.

Kauno gub., Rudžių kaimo, Gaurės Juozapas Valis,
parapijos. Jis pabėgo nuo manęs 30 ■ 2219 Tustin st., Pittsburgh, Pa. 
birželio 1912 m. Męs gyvenom tik 5 !
mėnesius, o dabar nežinau kur jis yra. 
ar gyvas ar miręs; jis yra rudų a- 
kių, tamsiai geltonų plaukų, linksmo 
budo, plonios šnektos, 6 pėdų ūgio;

! dirbo prie kriaučių, prie moteriškų 
; drabužių ant mašinos. Jis pats ar kas 
i tokį žinot malonėkit pranešt, už ką 
busiu labai dėkinga. (6)

Elzbieta Mockienė,
2907 S. Union avė., Chicago, III

Pajieškau dėdės Juozo Keseliausko 
ir dviejų pusbrolių Anupro Kisise- 
liausko ir Kazio Svobuno, visi Suval
kų gub., Vilkaviškio pav.,\ ištyčio 
valsčiaus, Januvkos kaimo, jie patįs 
ar kas juos žino malonės pranešti. (7)

Jonas Kiseliauskas,
Arnold City, Pa.

Pajieškau draugo Povilo Lumes 
!(pasivadinusio Laubert), iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Papilės parapi

jos, Užolinės Desėtinų kaimo, gy- 
I veno Medicine Hat, Canada. Jis pats 
; ar kas jį žino malonės pranešti.

Chris. Pakaušis,
2802 Cantrell str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Antano Niauro, Debeikių 
; miestelio. Kauno gub., Susipažinova 
: Liverpoolij 1910 metais. Turiu svar- 
I bu reikalą; ir Antano Zaiboko Anvk- 
| ščių miestelio. Jie patįs ar kas juos 
į žino malonės pranešti.

Julijona Verbitskienė,
I P. O. Box 3, New Kensington, Pa.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
Juozapo Andriušių paeina Kazlų Ru
dos, Antanavo vals., Marijampolės 
pav. Žinantieji apie juos malonėkit 
pranešti.

Kazimieras Puišis,
Rariton, N. J.

Pajieškau dėdės Jono Kausevičiaus, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Vait- 
kabalių valsčiaus, Gražiškių parapi- . 
jos. Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar l 
kas jį žino malonės pranešti.

Juozas Kauševičius,
181 McCluren avė.. Pittsburgh, Pa. ;

is
socijalistų—

Atsiminimas.
22 (9) sausio 1905 metais.

gatvėse krutėti; vieni ėjo, ki
ti grižo, mainėsi lyg vanduo 
po malūno ratu, šiaurus vė
jas putė ir toli girdėjos snie
go girgždėjimas... Ant kam
po stovėjo žilas senelis ir 
žiurėjo Į praeinančių minią. 
Vis trypdavo, sukinėjos, lyg 
norėdamas ką pamatyti. 
Gatvesargiai praeidami pro 
senelj neatkreipė į jį atidos,

Nesusipratėlis.
— Petruk, ko tu taip verki ?
— Kaip neverkti, kad šiandien 

mano ponui vieną koją nupiovė!
— Dumiuk, turi džiaugtis iš 

to. Dabar tau tik vieną batą 
reikės valyti.

Pajieškau brolio Motiejaus Aliko- 
nio, Garlevos parapijos, Marijampolės 
pav., Suvalkų gub. Pirma gyveno 
Pittston, Pa.: nuo 1905 metų apie jį 
nieko negirdėti; turiu svarbų reika- 

: lą. Jis pats ar kas jį iš pittsburgiečių 
: malonės pranešti.

J. H. Alikonis,
304 E. 6th str., Dės Moines. Iowa.

Pajieškau Bavo pačios Agnieškos 
Čelkoniutės-Šilkaitienės, kuri 20 d. 
sausio pametė mar.e. Ji 23 m. am
žiaus, 5 pėdų augščio, apskritaus vei
do, tamsiai geltonų plaukų, turi ma- 

; žą apgamą ant dešinio veido. Išsi- 
; vežė 5 metų vaiką. Kas man pra- 
i neš, gaus 5 dolerius. (8)

Stasys Šilkaitis,
152 Washington str..

Wallingford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Jono Paterabo, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žagarės parap., Vilkų kaimo. Jis pats 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Luis Adeikis,
Box 690, Arnold, Pa.

Pajieškau Juozapo Tervainiuko, 
Kauno gub., Raseinių valsčiaus, Nar- 
kaičių kaimo, girdėjau, gyvena Spring 
Valley, III., Jis pats ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Kaspar Poška.
57 N. Washington avė., Batavia, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
jaunesnės 18 metų ir nesenesnės 28 
metų. Mergina turi būti apsipaži- 
nusi su mokslu ir laisvų pažiūrų. Aš 
esu 28 m. amžiaus, turiu gerą darbą. 

T. Adomaitis.
10 E. Park str., Būtie, Mont.

Pajieškau draugių: Stasio Skukaus- 
ko, Juozo Petrausko, Vinco Staigvitos 
ir Juozo Akinsko; visi Kauno gub., Pa 
nevėžio pav.. Girsudų valsčiaus, Dau- 
jienų parapijos. Gervinu sodžiaus, 

j Gyveno Philadelphijoje, jie patįs ar 
I kas juos žino malonės pranešti.

Povilas Murauskas,
512 E. Pine str., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau pusseserės Elzbietos 
Balčiūnaitės ir Mortos Yasutaitės, a- 
bi Viekšnių parap., Šiaulių apskričio, 
Kauno gub., Meldžiu atsišaukti. 

Juozas Daujotas.
Box 1114, Raymond, Wash.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Ramanauskio, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Vekšnių vol.. Laižuvos parap., 
Purplių sodos. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

Tony Liutkus,
Camp 11, Nashua, Mich.

_ Pajieškau dėdės Albino -Tanevičiaus. 
Kauno gub. ir pav., Surviliškio vol., 
Apitalaukio parap., Kazokų sodžiaus. 
20 metų kaip Amerikoj. 16 metų at
gal gyveno Amsterdam. N. Y., dabar 
nežinau kur. Jis pats arkasjjžinoma- 
lonės praenšti.

Apolitas
P. O. Box 35

Janiavičia, 
Castleton, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Mačiulio ir 
pusbrolio Antano Mačiulio, abu Jur
barko parapijos Jakubaičių kaimo, 
Kauno gub..Jonas gyveno Chicagoj ,o 
Antanas Pittsburge. Jie patįs ar kas 
juodu žino malonės pranešti.

Wm. A. Mitchell,
Benton, III.

Pajieškau Motiejaus Birelio, ku- 
| riam yra atprovota už jo moteries 
: mirtį *600 svarų sterlingų. Be jo nie- 
I kas negal pinigų atsiimti, todėl jis 
| pats ar žinantieji apie jį malonės 
i pranešti jo adresa.

William Počėsa,
54 Clermont st., North Woolwich. 

London. England.

Pajieškau dėdės Simo Kazlausko, 
prieš du metu gyveno Buffalo, N. Y., 
paeina iš Suvalkų gub.. Marijampolės 
pav., Klebiškio valsčiaus čudiškių 
kaimo. Jis pats ar kas jį žino malo
nės pranešti.

Antanas Kazlauskas.
1616 — 13-th avė., Rockford, III.

Pajieškau brolio Petro Matusevi
čiaus, Kauno guv. Raseinių pav/ Ba
takių parapijos, 12 metų kaip Ameri
koj, girdėjau, gyvena Chicagoj. Jis 
pats, ar kas jį žino malonės paanešti. 

Jonas Matusevičia, 
1716 Filmore str, N. Camden, N. J.

Pajieškau Antano Dėdino, Ragožių 
kaimo, Sintautų vals. Naumiesčio pa
vieto, Suvalkų gub., pereitais metais 
dirbo ’Sapote,” 439 West str., New 
York'e. Taipgi Miko Gabrio, 1912 m. 
gyveno Waterbury, Conn., .Jie patįs ar 
kas juos žino malonės pranešti; turiu 
svarbų reikalą.

J. J. Žemaitaitis,
Box 3,Montello, Mass.
BARBERIS PAJIEŠKO DARBO.
Esu jaunas vyras ir moku barberio 

darba gerai. Reikiant tokio žmogaus 
meldžiu parašvt ir paminėt sąlygas.

R. GUZEVICH.
1607 N. Ashland avė.. Chicago, III.

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 
Rockvvell 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. 1)1.

REIKALAUJAM MOKINIŲ.
prie statymo namų; mokinties stalio- 
riauti (carpenter), murininkystės ir 
šiap darbo prie namų budavojimo. 
Kaip išmoksit darbą, gausit gerai ap
mokėti — nuo 50c. iki 75c. už valan
dą. Amatninkai yra reikalingi po vi
sa Ameriką. Mokiniams mokam algas 
ir gvarantuojam trumpu laiku išmo
kinti. Reikalinga užsistatyti nedide
lė kaucija. Taip pat reikalingas 
knygvedys (Bookkeeper). Rašykit, o 
gausit visas informacijas. Prisiųskit 
už 2c. krasos ženkleli atsakymui. (6)

BUILDING HOME CO. K.

T>s ha draugas bus geriausias, 
Ateis, kad basi liidniausis. 
Užjaus skausaą, dailjs svietą

Pakils Mintis netikėta, 
Atgiis noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

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

Ta pati knyga gražiais kietais J1 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” NYGYNE

KARĖ!
Tarp Laivinių Kompanijų 
iškilo Karė ir visos Laiva

kortės atpigo!
Dabartinės prekės iš Eydt- 

kunų arba Tilžės Į: 
Boston ................................
Philadelphia .....................
Baltimore ..........................
New York ........................
New Britain ...................
Schenectady .....................
Binghamptcn ...................
Scranton ............................
Pittsburg ..........................
Youngstown .....................
Cieveland ..........................
Chicago ...............................
Westville ............................
Springfield ........................
St. Louis-............................
Detroit .................................
Grand Rapids .................
Washington Statė..........
California Statė..............

Į kitus miestus 
jas taip pat pigiai, 
ti laivai, ruimai dėl 2 ir 4 
žmonių, atneša j stalus valgį. 
Laivakortės geros ant visų 
metų. Pasinaudokit proga, 
kas nor parsitraukti 
draugus iš Lietuvos, 
greitu laiku 
brangti.
"KELEIVIO” 
28 Broadway,

LIETUVIŲ DRAUGYSTĖS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ
Lietuvių Mokslo Draugystė, 

Pittsburgh, Pa.
......... $32.00 
...........32.00 
........... 32.00 
........... 35.00 
........... 34.50
......... 36.50 

........... 37.25 
......... 38-50 

........... 41.00 
........... 41.00 
........... 42.00 
........... 45.25 
........... 46.00 
........... 47.50 
...........47.50 
...........42.50 
........... 45.25 
...........83.50 
...........94.50 
ir valsti- 
Pagerin-

savo 
nes 

gali vėl pa-

AGENTŪRA 
So. Boston.

PARSIDUODA KONCERTINA.
Instrumentas padirbtas Vokietijoj, 

išduoda labai dailų toną, nedaug gra- 
jjta. Naujas 250.00. Kas norėtų tu
rėti gerą muzikališką instrumentą, 
atsišaukite pas: (8)

G. M. KANTANAWITZ,
300 W. Mason st.. Springfield, III.

New Phone 889.

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 f 

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 Ci t y.

Brooklyniečių Atydai.
Ekstra susirinkimas Lie

tuvių Apšvietos Draugystės 
bus 8 vasario, 101 Grand st., 

Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų. Būtinai visi 
draugai meldžiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbiu 
reikalų. J. Patašius, sek r

Šv. Petro Apaštalo Dr-stė No. 1, 
Chicago, III, pajieškom lietuvio Ry- 
mo-kataliku kunigo. Męs turime 
gražiai įtaisytą bažnytėlę ir klebo
niją, bet kunigo tuom tarpu neturim. 
Jeigu kuris iš lietuvių kunigų malo
nėtų pas mus būt už kleboną, teik
sitės platesnių žinių paklaust per lai
šką. Kunigą norėtumėm gaut umu 
laiku. Laukiam su tikra viltimi, kad 
bent vienas kunigas pasirūpins iš
klausyt. Adresas susinėsimų: (6)

Ant. Blinstrupis,
4501 So. Hermitage avė., Chicago, III.

"PATAMSIO GALYBĖ.” drama 5- 
kių veiksmų 6-ių atidengimų, nupie- 
šianti kaimiečių gyvenimą. Bus sta
toma ant scenos L. S. S. 1-mos kuo
pos spėkomis, subatos vakare. 7 d. va
sario (Feb.), 1914 m. svetainėj Mer- 
cantile Hali. 859—851 N. Franklin sv.. 
Philadelphia, Pa. Lošimas prasidės 
7:45 vakare. Kviečiame visus atsilan
kyti. (6)

KOMITETAS.
P. O. Box 12, Grand Rapids, Mich.

Taut. Liet. D-tės Šviesos žvaigždė Nl. 
’i'own of Lake, Chicago, 111.

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. Wood st., Ccicago, III.
Prot. rašt. — Felix Manelis,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, III. 
Užžiurėtojas Org. — Cipr. Zotorskis. 

4512 S. Wood str., Chicago. III.

Palaimintos Lietuvos Dr-stė 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis,

671 W. 18 str., Chicago, UI, 
Prezidento pag. — A. Jamkevičia, 

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

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

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

1916 Canalport avė, Chicago, DL

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

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkūnas.

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

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

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

4501 S. Hermitage avė., Chicago, Ui,

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 
Protokolų rašt ir organo užžiurėtojas 
Antanas Bitautas.

3211 So. Union Avė., Chicago, IH 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3247 Butler st., Chicago, DL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, DL 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 va
kare. "Aušros" svetainėje, po No. 314# 
S. Halsted st. Metinis susirinkimas 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis įka
pos mėn.

Tėvynės Mylėtoju No. 1
Town of Lake, Chicago, DL

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1» 
ant Town of Lake. Chicago, ni., mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą n«- 
dėldienj mėnesio, A. J. BieržynaMą 
Salei, kampas 46 ir Paulina sta.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

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

5235 S. Bishoff st.. Chicago^ 
Prot. rast. K. A. Ciapas,

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago,. IH. 
Užžiurėtojas org. Matausas Silkaitfaų 

3314 S. Morgan st., Chicago, DL

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės 
Viršininkai.

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

Pagelbininkas, Kaz. Vaškevlčioa,
184 New York avė, Newark» N. X.

Sekretorius. A. M. Staselis,

211 Jeffemon st, Newark, N. X. 
Iždininkas. P. Vaiceliunas,

38 Fariey avė- Nairark, N. X.
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Sy-
beganydamas 
Parginęs gal- 

kad bus pirtis,

Ar Dievas žino, kur veršiai?
Upitos bažnytkiemio klebonas 

turėjo labai piktą gaspadinę. 'Vi
sa kunigo šeimyna jos bi.ioda- 
vosi. Ypač mažam piemeniukui 
tekdavo tankiai, jei nepaspėda- 
vo geroj vietoj pasislėpti, 
kį piemenukas 
praganė veršius, 
vijus jau žino.
tai nieko nelaukdamas Įlindo 
klebono kambarin, pasislėpė po 
lova ir užmigo.

Naktį jis pabudo ir girdi, kad 
kas tai bučiuojasi ir kalba:

— Tai Dievo išmintis ir ži
nojimas. ko žmogui reik a... 
Brangiausia tu mano, be tavęs 
aš jau negalėčiau gyvent.

Plonesnis balselis klausia:
— Ar ištikrujų Dievas viską 

žino?
— 'Viską, viską, širdele — at

sako storas balsas.
Tuomet piemenukas iš po lo

vos:
— Tai Dievas turbut žino ir 

kur veršiai prapuolė’
Pan Kaulaičia.

i

RUSISZKAI-AMERIKONISZKArininkus nuskriaudė, o patįs 
užgriebtu turtu pasinaudo
jo, tai juk yra šalies teismai. 
Tikro dalykų stovio neži
nant. skelbti negalime.

J. Miniatui. — Kompani
jai nieks negal uždraust pa
kelt mokestį už pervežimą 
žmonių ar tavorų, pakol ša
lies įstatymai tai daryt jai 
leidžia.

P. P—ui. — Girtuokliai — 
nesvarbu. Jų niekur

ta.
Korespondentui. — 

debatus tilpsta kito 
pondento pranešimas.

Paliokų Karaliui. — Ra
šyti apie lenkus neverta, nes 
jie turi savo laikraščius. Kas 
iki šiol da lieka tokiu avigal
viu. kad mano dangstymasis 
svetimom plunksnom yra 
garbinga, apie tokį ir never
ta kalbėti, nes tik platinama 
tuomi tautų neapkentimas.

Nigeriui. — Ką gi gelbės 
rašymas apie nešvarumą 
miesto, jeigu vietiniai gyven
tojai savo miesto valdžios 
nepriverčia pasirūpint mies
to švarumu.

S. Rauduvei. — 1. Pirmu- ' 
finis pavartojo arba tik ban- ' 
dė pritaikyt garą prie darbo, 
kaip spėjama. Aleksandrijos 
Hero apie 30 metų pirm Kri- i 
staus. Paskui. 1601 metuo
se. jo aparatą pagerino ita- ' 
las Giovanni Battista della ' 
Portą. 1615 metuose ant to ; 
dirbo francuzas Solomon De 
Caus. Paskui dirbo Branca 
(1629). Bet buvo vis tai ban
dymai. Tik 1697 metuose 
Savery padarė garinę maši
ną vandens pumpavimui. ku
ri buvo vartojama daugiau-,* 

'• šia kasyklose. Anglas Nevv- 
comen 1705 tą pumpą žymiai 
pagerino. Ir taip bandymai 
pakinkyti garą prie darbo 
buvo daromi per metų eiles. 
Anglas Watt sumanė 1784 m. ■ 
padaryti garu varomą veži
mą. kurį vėliau. 1804 m.. Tre- 
vithick ir padarė, o George 
Stephenson pritaikė prie jo 
franeuzo Seguino katilą ir 
tokiuo budu 182-5 m. pradėjo. 
jau važiuoti. Amerikoj pir
mutinis garvežis pastatyta 
ant vėžių tik 1829 m.. 8 rug- 
piučio, Honesdalėj, Pa.

2. Automobiliai atsirado 
Europoj. Franc-uzijoj.

3. Pirmutinis elektriškas 
telegrafas buvo išrastas An-

Apie 
korės-

I

Neverta domos.
Už dienos prieš vestuves, mo

tina sako savo dukters jauni
kiui :

— Ah. taip... Aš pamiršau 
jums pasakyti, kad praėjusiais 
metais mano duktė turėjo vai
kuti, bet jis buvo tokis mažas, 
kad neverta atkreipti jokios do
mos Į tai.

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI. Akušerka II

Į

miestų. Telefono išradėju 
buvo vokietys J. P. Keis iš 
Friedrichsdorfo. Jis pirmu
tinis 1861 metuose parodė, 
kad su elektriškos sriovės 
pageiba galima persiųsti 
balsą: bet tą išradimą page
rino ir tikrą telefoną pada
rė profesorius Aleksander 
Graham Beik škotas. 1876 
metuose. Bell buvo gimęs ir 
mokslą išėjęs Škotijoj, bet 
kadangi vėliau jis atvažiavo 
Į Suvienytas Valstijas ir čio
nai padarė telefoną, tai a- 
merikiečiai telefono išradi
mą skaito savuoju.

4. Taip pat neteisingai a- 
merikiečiai savinasi ir gar
laivio išradimą. Pirmutini 
garu varomą laivą padarė 
francuzas Denis Papin 1707 
metuose ir jo laivas plaukio
jo Fulda upėj. Amerikietis, 
Robert Fulton. būdamas Pa
ryžiuje. prisižiūrėjo ir pada
rė jau truputi geresni garlai
vi. o atvažiavęs Amerikon 
1807 metuose kitą padarė da 
geresni. 133 pėdų ilgio, ir nu
plaukė Hudson upe iš New 
Yorko net i Albany. 142 my
lias. i 32 valandas, kas nepa
daro da nė 41 -> mylių i valan
dą. šitas Fultono garlaivis 
vadinosi "Clermont.”

Fitchburgiečiams. — Visi, 
kurie negaunat reguliariš- 
kai laikraščių, susieikit ir 
parašykit skundą. Jei patįs 
nemokat, tai susiraskit žmo
gų. kuris moka angliškai ra
šyt. Daug rašyt nereikia, 
tik pasakyt, kad negaunat 
reguliariškai laikraščių ir 
kad kartais gaunat visai su
draskytus. Po skundu pa
duokit savo vardus ir adre
sus. ir nusiųskit šitokiu ant
rašu: Postmaster. Fitch-
’ourg. Mass.

Kuopos nariui. — Jūsų at
sakymo Nekaltam Avinėliui 

■ netalpinam. nes jis tuščias ir 
! 9 kartus ilgesnis, negu N. A. 
korespondencija. Jeigu ant 
tokių menkniekių visuomet 
butų rašoma tokie ilgi atsa
kymai. tai laikraštije nega
lėtų niekas daugiau tilpti, 

i kaip tik tokie bergždi ginčai.

l I LIEPOJV 
per 11 dienų 

be persėdimo.

LINIJA.
..Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir 
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais. geriausiais ir greičiausiais par
tiniais dvišriubiais Laivais.

RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13.500 tonų.

CZAR — 13,000 tonų.
ROTERDAMĄ
per 9 dienas

be persėdimo.
TANKIS IŠPLAUKIMAS 

Prekės iš Liepojaus į 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.

Mus dirbtuvė yra įrengta 
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojarn 
naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Audrusis, Pr. Lauriuaitis Co. 
(Stanaičio galerija)

453 Brodnav, So. liostou, Mass.

Pabaigusi kur^Humaus Medical 
College, Baltiinore, Md.

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

F. Stropienė
SO. BOSTON, MASS-

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- j 
siok pas mane 1 / 
t repais į viršų tik I 
neikit Į aptieka: Į 
mano durys bal- į 
tos arba telefoną \ 
duok o aš atesiu. '
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iŠ dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaušius, kurie gerai at-’ 
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Conn. 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. 0. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas. nemokėk nė cento. Atsimin
kite. jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Eveelsior Watch Co.
SC6 Athenaeum BIg.. CHICAGO. ILL
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ir išradimo

No...

Mif-stas ir valstija....

No Street

NAUJAS adresas:
Pavardė ir vardas

SENAS ADRESAS:
Pavardė ir vardas

Pataikė.
Kun. Storpilvelis labai mėgda

vo pajuokti streikierius. pirmei
vius ir socijalistus. Pamatęs pa
reinanti iš prakalbu žmogeli jis 
kartą užkalbino ji šitokiais žo
džiais.

— Na, tai jau iš jomarko pa
reini. Ar daug buvo raudonkak
lių bulių ? . _

— Jokiu bulių tenai nebuvo. 1&>9 metuose, ir buvo
tik 13 mylių ilgio. Vielas! 
ant stulpų telegrafui pavar-i 
totą pirmą syki Kalkutoj 
(Indijoj), 1839 m. Suvieny
tose Valstijose pirmutinis 
telegrafas Įvesta 1840 me
tuose. gegužės mėnesij. tarp! 
Washingtono ir Baltimorėsj City.

tik dabar vieną sutikau.

”Kudikis” su ragais.
Mokytojas aiškino vaikams a- 

pie kūdikių maitinimą, kaip stai
ga ji pertraukė mažas Petrukas:

— Pons mokytojau — sako 
vaikas. — Jonas man sakė, kad 
kūdikis žindomas karvės pienu 
išaugo su ragais.

— Jonas neprivalo tokias 
kvailystes čia pasakot — subarė 
mokytojas. — Keno gi tai kūdi
kis buvo?

—Musų karvės — atsakė Jo
nas.

Draugijos ir Organizmų 
Evoliucija, parašė Arthur 
M. Le\vis. sulietuvino A. J. 
Karalius, išleista J. Ilgaudo, 
kaina 50c. Chicago. III.

Socijalizmo Trupiniai, pa
rašė I.. F. d’M. R.. išleido 
M. 51. Račiutė-Herman, kai
na su prisiuntimu 25c. No
rint šitą knygele parsitrauk
ti. reikia kreiptis šitokiu acl- 
dresu: M. M. Rice-Herman. 
140 East 19-th st.. New York

19t>7—3 Richmon*

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

Musų 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 Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

M. šilkaitis. — Dėl daugy
bės korespondencijų, nevisas 
galime sunaudoti.

Nuskriaustam jam. — Su
sekus piktadarius galima 
bus paduot teisingystės ran
kon. Spėlioti, ypač viešai 
per laikraštį, neverta.

Vargdieniui. — Negalima 
niekam uždrausti rengti vie
šus susirinkimus, kad kam 
noris. Aprašinėjimais kuni
go nuo kenkimo progresy- 
viškų žmonių veikimui nesu
laikysime. Reik įgaut įtek
mę Į žmones, o kunigų pas
tangos pasiliks bergždžios.

Dangaus Aniuolui. — Nie
ko nepagelbėsime skelbdami 
apie pabėgusias

Siratėliui. — 
prakalbos nedaug gal suteikt 
pamokinimo visuomeni; ne
verta jų nė aprašinėti.

Lietuvei. — Jeigu ištikrų- 
jų kooperacijos vedėjai šė-

pačias.
Klerikalų

25.000 Katalogų Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeig-u neturi mano katalogo, tai prisiusk už 3c. pačtinę markę, o ap- 

('į turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokiu geriausių Armonikų, 
(ii Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
))) ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 

gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už Sl.oo. Reikalauki- 

J te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- 
!(( tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. ^VAIDELIS
$112 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

SKAITYTOJŲ'ATIDAI.
Mainydami adresą. praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos fermos .leipų kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
<3yl.it tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą rrairvdami gatves varda pa- 
rašvkit raidė j raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’skaityiojas pali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaidė įėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur trale skai
tytojo pavardes yra numeriai Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29 1913 m. Kurių pavardės trale stovi 22-3. 
tu penumerataišs^aitrė su laikr. No.22 ir turi atDaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Perkant laikrodėlį tiesiog iŠ dirbtuvės Jus sučėdinate mažiausiai 19 dole- 
rių. Todėl, kad kievįenas pardavėjas nuo Jusu pareikalaus 25 dol. už tą 
patį laikrodėlį kurio specijalė kaina išdirbystes tik 6 doleriai.

Tą 25 dol. vertės laikrodėlį męs daoar parduodame už išdirbimo 
kainą $6 labai grąžos 14K AUKSU DENGTAS; PER IŠDIRBYSTę GVA- 
RANTl < >TAS ANT 20 METŲ, turintis visam sviete pagarsėjusi Anieri- 
can vidurių mechanizmą, su 17 akmenais. Tas laikrodėlis turi trejus stip
rius lukštus labai artistiškai rankos išpiastymais išpuoštas. Darbas ir 
akuratiškumas laiko laikyme yra be užmetimo.

Jeigu nori nusipirkt sau vieną laikrodėliu tai iškirpk vi-ną augščiau 
tilpusiu katras tau patinka ir prisiusk mums sykiu su savo pilnu ir tei
singu adresu o mes išsiusime tuojau jusu išsirinktą laikrodėlį gražioje 
plušinej dežuteje dėl jusu apžiūrėjimo be jokiu įmokejimu. Kada lakro- 
d-ii atneš jums i namus, nemokėk jokiu pinigu pakol neapžiurėsi ir ne
persitikrinsi jog laikrodėlis tas pats kokį užsisakė: Persitikrinęs kad
viskas yra ia p kaip mes garsiname tada užmokėk suma $0. ir persiun
timo lėšas apie keletą ceutuo jeigu esi neužganėdintas iš laikrodėlio 
neprivalai imti bet sugražint mums musu lėšomis Tokiu 
n; ko nerizikuoja! pirkdami pas mus laikrodėlį.
Turime pastebėt ka i perkant pas mus laikrodėlį nėra jokio 
dėl kad męs pasiunėiame Iaikrotiį DYKAI dėl apžiūrėjimo, 
musu laikrod žiai yra gvarantuoti per išdirbystę ant 20 m-iu 
TA įLAIKĄ JEI PALESTU MES PATAISOM BE JOKIO UŽMOKES
ČIO. ABBA APMAINOM ANT KITO JEI NORIT PRISIUNČIANT 25 
CENTUS dm uždengimo persiutimo lešu. Rašyk šiuo adresu:

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

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

Telefonas: So. Boston, 21013.
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DĖL LABO VISUOMENĖS į 
KNYGA SVEIKATOS bei nau- I 
jausto mokslo išradimai ir ką į 
reikia daryti apsirjrns, taip į 
pat kaip ir kur išsisrydyti, ly- J 
jriai ta knyjra ‘"DAKTARAS” | 
Parodo, kaix> nuo ligų apsisau- f 
goti.

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

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

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

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslaptybių, apie ge
riausius smagumus ženycinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir kaip 
būti laimingu.

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

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

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iiliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, iš
aiškina pasiaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir sergantiems. Tik perskaičius tą 
knygą patirsi, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodi j am a skaityt: apie nervų, kraujo, inkstų, rema- 
tizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis 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 nors liekarstas ar kreiptis prie gy
dytojo. reikia balinai perskaityti knygą “DAKTARAS”.

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

NORS TA KNYGA ‘DAKTARAS” LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams 
ją išleido Phiiadclphijos M. Klinikas dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės dovanai 
kuris tik prisius kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tu o j aus, tik visada reikia ra
šyti adresas taip:

The Philadelphia Medical Ciinic 
1117 Walnutst., - Philadelphia, Pa. 
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki o nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžin taip 

jT raštu (lietuviškai] gali atsišaukti p rie tikrų profesionališkų Daktarų Kliniko. Ateinančius 
priimama šiomis valandomis ofise

Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki X Utarn. ir Pėtn. vak. nuo 6 iki 8 vaL
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F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
A. R. Bienski. Jei daiktas y- 

ra užpatentuotas, ir kas nors ki
tas padaro panašų daiktą ir par
duoda kitiems, visai nekaltiems 
žmonėms, tai kaltu patento su
laužyme yra netik tas, kas pada
ro toki daiktą, bet ir tas, kurs 
parduoda ir kuris nupirkęs nau
doja. Byloj Tuttle su Mathews 
(28 Fed. Rep. 98) Suvienytų 
Valstijų apskričio teismas šiau
riniam New Yorko distrikte iš
davė šitokį nuosprendi: "Savi
ninkas gero patento gauna tris 
svarbias teises: teisę daryti, tei
sę parduoti ir tsisę vartoti už
patentuotą daiktą. Tas, kurs 
peržengia bent vieną iš tų tei
sių, yra kaltas patento sulaužy
me.” Kitoj byloj Haseldon su 
Ogden, (Fed. Cas. No. 6190) toks 
pats teismas Pietiniam Ohio dis
trikte išdavė šitokį nuosprendį: 
"Sulaužymu patento teisių yra 
darymas patentuoto daikto, nors 
ir niekad nebūtų dirbėjo varto
jama. Taigi yra sulaužymu 
naudoti patentuotą daiktą, nors 
jis ir butų kito padarytas. Taip
gi yra sulaužymu pardavinėt ki
to padarytą daiktą. Įstatymai 
paveda visas tas tris teises vien 
patento savininkui, ir todėl ki
tam žmogui daryti bent vieną iš 
tų trijų daiktų yra slaužymu pa
tento.” Taigi ir jus, nors ir neži
nojot, kad fabrikantas neturėjo 
tiesos tos mašinos daryt, esat ly
giai kaltas kaip ir tas, kurs par
davė. Kiek prisieis užmokėti 
atlyginimo, priklauso nuo dauge
lio aplinkybių, ir todėl aš spręst 
visai negaliu.

genu, kurios karštis siekia 6,300 
laipsnių. Pjaustyt plonesnius 
galima labai lengvai ir dailei su 
ta šviesa. Nupiaut gi "armour- 
plate” 18 colių storio ir pločio 
imtų kokias 5 minutas, bet plo
vimas nebus lygus, turėsit nuob- 
liuot.

T. Varnaitis. Jei jus su gele
žinkelio kompanija galutinai su- 
sitaikėt už akies sužeidimą, tad 
jau dalykas su kompanija už
baigtas. Jus sakot, kad po metų 
reikėjo akį imt laukan, ko pir
ma nesitikėjot. Nuo kompani
jos vistiek nieko negausit, nes 
susitaikydamas už sužeidimą, 
sutikot taipgi ir pats ant savęs 
paimt visas pasekmes tos nelai
mės.

žmogus gimęs Amerikoj, nors 
ir butų mažas parvežtas Į Lietu
vą, o vėliau paaugęs pats atva
žiavo, jis yra Amerikos pilietis. 
Metrikai paprastai galima gau
ti parašius pas miesto raštinin
ką tame miestelije, kur žmogus 
gimė. Prekiuoja paprastai 52c.

Tiesų nežinantis. Jus klau
siat, kodėl paprastas žmogus ne
gali gyvent su motere be šliubo, 
bet kunigai su gaspadinėmis nie
ko neatboja. Jei butų darodyta, 
kad kunigas gyvena su gaspa- 
dine kaip su pačia, j j baustų 
taip, kaip ir paprastą žmogų. 
Bet kuningai būdami mokytes
ni moka toki dalyką paslėpti, o 
paskalų dėlei policija neis vak- 
tuoti jo, nes paprastai 
gus valdžios
dorais žmonėmis, kurie prie to
kių darbų neprisileidžia. Jei a- 
pie koki mužiką praneša, supran
tama. policija tuoj lenda žiū
rėti.

kuni-
tarnai laiko pa-

rORTH GERNAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną

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

platesniu žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St., Boston, Mass Ke^to 
Europe

SENI VYNAI ir
GEROS OEGilNES

Specijališkas pardavimas per šį inen.
Sudėjimas No. 5.
Bunka Goki«-n\x xx Rye VVhv.

., Cognac Brendy
,, Višniovka
,, Drauge Wine
4 Pilnos kvortos $3.50

Sudėjimas No. 8.
Bunka Kentucky \Vliy 

,, California Brendy 
., Višniovka 
,. Spaniškas Port \Vine 
pilnos kvortos S.300 kaina.

Tie yra geri Gervinai ir pigus 
bet neprasti.

H. L. GOLDEN <fc CO.
Importuotojai ir Dcugumoj Likieri; Parfluotojai.

Musu Obalsis: Greit parduot ir men
kas uždarbis. Męs išaiunčiam tavorą 
tą pačią valandą kaip tik gaunam 

užsakymą.

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

CO 
co

z

□ E r=iai
DR. RENFER 1

SPECIALISTAS
Gydyme ypatišku (slaptu) mote
riškų ir vyriškų ligų. Įsisenėju
sias kroniškas ligas išgydo tikrai. |
PATARIMAI DYKAI! 0

J 
i

H

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaiti
ii

:

Ę

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėlioins iki 3 vai. po pietą.

t,

Teisingumai* ir Geriausia

ARTI EK A
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar U 
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 eksprese gydules pri- 
siųsim.

ĮKa,. lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogų, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

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

J. Kuidulis. — Jei žmogus gau
na persiskirimą nuo savo pačios 
per teismą, tad jis su savo s<- 
naja pačia jau negali gyvent, 
kaip su savo motere, nes jie lie
ka visai svetimi nuo ištarmės 
perskaitymo, ir jei juos sugau
tų. butų areštuoti kaip ir sugau
ti paleistuvaujant. Taipgi ir to
kia moteris negali su kitu vyru 
susidėt nevedusi jo, po per teis
mą paskirtam laikui. Jei eitų 
pas kitą už gaspadinę ir su juom 
gyventų, ją valdžia baus krimi- 
nališkai. Bet jus klausiat: "ar 
vyras gali skųst?” Kam jam 
skųst, juodu perskirti ant visa
dos ir jei nori sykiu gyventi, 
turi išnaujo šliubą imt. kam tad 
skųst? Juodu visai svetimi vie
nas kitam. Vietinė valožia ir 
neišbuvus tokiai moterei 3 metus 
Amerikoj, negražins i Lietuvą, 
nes tas dalykas priklauso .tuo 
Suvienytų Valstijų, on e nuo 
Valstijos valdžios. Bet ir Su v. 
Valstijos grąžintų ją tik tada, 
jei atrastų ją viešai paleistuvau
jant. Sugyvenimo neužtenka.

G. Polekevičius. — Jums nu
laužė koją ir kompanija duoda 
tik S300. Sunku man pasakyti 
nežinant prie kokių aplinkybių 
ta nelaimė atsitiko, ir kaip su
gadinta yra jūsų koja, ar imt 
pinigus, ar duot i teismą. Mat, 
teisme galit ir to negaut, o ga
li gaut tiek, kad advokatui atsi- 
ėmus savo, jums neliks nė S300. 
Kodėl nenueit pas gerą vietini 
ar artimiausio miesto advokatą 
ir išpasakot jam visus mažmo
žius, be kurių negalima dalyko 
spręst, ir gaut jo rodą?

J. R. ženkleli piliečių kliubo 
gali nešiot visi, kurie yra tokio 
kliubo nariais, nežiūrint ar jie 
yra piliečiai, ar ne. Už tai jokios 
bausmės nėra, nes pagaliaus tas 
ženklelis nesako, kad nešiotojas 
yra pilietis, bet kad jis yra nariu 
piliečių kliubo.

A. Misius. — DraugystėF.
gali daryti balsų didžiuma to
kius nutarimus, kokius atranda 
reikalingus, ir mažuma negali 
nieko daryt ,kaip tik pildyt nu
tarimą. arba eit iš draugystės 
lauk, jei nenori būti išbrauktais. 
Jus sakot, kad draugystės susi
rinkime nutarta paimt vieną lie
tuvišką laikrašti sau už organą, 
bet viens narys atsisako imt, o 
Jei draugystės konstitucija ne
sako nieko kad: "jokių kitų mo
kesčių draugystė ant savo narių 
negal uždėt” ar tam panašiai, 
tad didžiuma balsų galit nors 
tris laikraščius priverst imt; g 

jeigu kas tam priešinas, galit iš
braukti. Geras advokatas to
kiam atsitikime nė provos prieš 
draugystę neims, bet jei kurs 
ims, tad tik kad nuo nesupran
tančio žmogaus išviliot kokius 
$25.00.

St. Majauckas. — Jei jums 
pavogė pinigus ir bėgije dviejų 
metu surastumet vagi, tai turit 
nueit Į teismą, išsiimt taip vadi
namą vvarrantą, kurs bus paduo
tas policijai, ši žmogų suims ir 
iųs turėsit darodyt, kad suimtas 
žmogus kaltas.

Metuzaleh. — Už skolą gali 
skusti iki 20 metų. Paskui da
lykas pasensta ir teismai neat
kreipia jau atidos į užsenėjusi 
reikalą. Bet jei tas žmogus an
tru sykiu prižadėjo atlygint, 
tada 20 metų skaitos nuo to pa
žadėjimo.

Plieną galima piaustyt tam 
tikrais piuklais, bet dabar dide- 
liose dirbtuvėses piausto ugnia. 
Su pageiba tam tikro instrumen
to, vadinamo ”oxygraph,” pa
leidžia acetylenišką ugnį su oxy-

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

Iglametė praktika ir skaitlius 
išgydytu ligoniu yra mano liūdi 
jimu.

VIENA KAINA
Paskiriu vieną kainą 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. (S)
1827 Blue Island Avė.

Chicago, III.
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■loliii E. llDlan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA1 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 
kuogeriausiai už nebrangią p raką.
336 Broadway, So. Bastei.

Gyvenimo vieta $45 Breažvray.

TI'RINYS:

[Gražus paveikslai
Giek ur 
taip ge
rai ir 
puikiai 
nepada
ro pa
veiks
lus kaip 
lietuviš
kas ar
tistas 
Moute- 
Uo j.

Dėlto 
vyrai, 
mergi-

savo t au-

MOKYKLA 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 vakaru. 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 & IVing, Buck 
Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish VValtz, 
\Valtz, Two Step, Side Step. Pirma 
Lietuviška Mokykla Amerikoj. Mo
kytojai: Miss Ruth. D. Brown, Miss, 
Joanna VValets, Prof. Julius Saldaus- 
kis, 1S43 S. Halsted st., Chicago, 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge
riausia muzika
1843 S. Halsted st.. cor. 19th st, 

Phone Canal 3762.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šiy mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykšti, 128 puslapip.

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tilta:.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) Gyvenimo drama (paveikslas)—' Nelaimės ir 
susižeidimai Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės) —' 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijaliznias (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas 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 
šimtmetyje — liga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je"— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? --- Juokai.
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GERĄ DIENĄ DRAUGE’ —
Gera diena!
Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pas 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alau3, 
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 j; geri 
cigarai ir gardi degtine, todėl 
žmonės ten gali gerai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? 
po numeriu:
74 Grand St., kampas Wyte Ava.

BROOKLYN,

Didžiausia Garlaiviu Kompanija Sviete.

431 Laivas 1.306.819 tonu

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

Vienatinė tiesioginė linija 
------- tarp-------  

BOSTONO ir HAMBURGO 
Aprūpinta dideliais ir parankiais 
dviemšriubiniais partiniais laivais.

Puiki TREČIA KLEST, Pigi kaina, 
įtaisyti visoki naujausi apsaugojimai 

Laivai išplaukia iš
New Yorko, Philadelphia ir Baltimcres 

-------- 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.

«

Nugi štai, 
(16-4)

N. Y.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinii lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

—------ — KAINA 25 c, —
‘Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 

Kas nori tą gražų kalendorių Įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką Į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:

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

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Ji c va. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa-

Kada tu gimei?

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

J. TAUKEVICIA <•)
MontelloJMass.277 N. Main st..

i

SVVJK)JX BRANGIAUSIS ZM0gAUS TUįj.

Rei ka laukit visur ir visados tik

A.U- &V j'''

Muzikantas. — Skola yra y- 
patiška priderystė, ir kur skolin
toją gali surast, ten nuo jo gali
ma skolos jieškot. Jei jums 
žmogus prasiskolino Amerikoj, 
tad be jokio klausimo Lietuvoj 
gali ji į teismą patraukti, jei tik 
kaip nors galėsit tai prirodyt.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
”Kel.” No. 3 koresponden

cija iš Pittsburgo, kur pra
nešama apie šeimynišką tra
gediją tarpe lietuvių Įvyku
sią — yra neteisinga, nes at
sitikimas Įvyko tarp slava- 
kų ir nieko bendro neturi su 
lietuviais. A. Bazevičia.

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

adresuok:
A. ZVINGILAS • 

P.O. 80x3232 Boston, Mass-

Crest kerdžių, nes tai vienos iš R 
ireriausiu ir skaniausiu kendžiu IĮ 
Jeigu tu kendžiu niekur negau- || 
nate, tad ateikit pas mane, nes [i] 
esu generalis agentas Bostonui |

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, 
SO. BOSTON

Vyrai, ar turitjjŠAKĘ? S

SPAVlEtoKČiA

_______■_

Jau’ buvo viso
kiu SzakiŲ, bet 
tokia Szakė, ku
ri kaso kunigu 
pašones ir kapi
talistu pilvus, 
tik dabar tapo 
išrasta.

Tai yra mėne
sinis didelis juo
ku laikraštis, su 
daugybe gražiu 
paveikslu. “Ša
kę” skaityda
mas jauties taip 
linksmas, kaip

I Džian Bambos saliune skunerĮ ištuštinęs. Szakė talpi
na Kunigo Bimbos pamokslus, pasikalbėjimą bezdžio- 

I’nes 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.
.=-= = = =--=-^=^5^

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- ‘ 
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas................... 1
Gyvasties Balsamas.................
Nervų Stiprintojas....50c. ir 
Vaistas dei Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas.................
Nuo kosulio.................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skiivinės proškos........ 10c. ir
Pigulkos dėl kepenų...............
Blakių naikintojas....... .
Dėl iš-arymo soliterio...........
Anatarinas plovimui......... 
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti mostis................
Antiseptiškas muilas.........
Gumbo lašai..................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t. koltkn 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais "SU 

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

Jaign juros brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydaaa: arba 
atsilankydami į Lutu m šką Aptuką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
■tt Bedlord Avenue " i Nortb «-uo gatvės Brooklyn, N. Y.

$1.00 Nuo palvos skaudėjimo.10c. ir .25
.75 Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir .25

1 00 Nuo dantų gėlimo.................. JO
1.00 Nuo peršalimo........................... .25
.50 Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir .50
.50 I.inimentas arba Expelleris... .25 /
.50 Nuo plaukų žilimo.................. .50

1.00 Nuo Reumatizmo...........50c. ir 1 00
.25 Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1 00
JO .50

3 00 Nuo kirmėlių............................ .25 •
.25 Antiseptiška mostis. ............. .25
.25 Nuo viduriavimo...................... .25
..50 Kastorija dėl vailrj... 10c. ir .25
.23 Proškos dėl dantų.................. .25

1.00 Karpų naikintojas.................... .10



Vietines Žinios
Miesto tarybos susirinki

me anądien tarpe konsilma- 
nų: James A. Watson iš Rox- 
bury ir John J. McCormick 
iš Charlesto\vn kilo toks 
smarkus ginčas, kad ponai 
konsilmanai metė švarkus ir 
pasiraitoję rankoves panau
dojo kumštinę imtynę. \Vat- 
sonas užėmęs buvo telefoną, 
kurio kelis kartus iš jo rei
kalavo McCormick’as, kuris 
W atsonui pasakė keliatą ne
gražių žodžių. Watson me
tė telefono rageli ir puolėsi 
prie McCormick'o. Rankos 
ir kojos sumirgėjo ir abudu 
peštukai parsirito ant grin
dų. kur gal butų užsismaugę. 
jei nebūt atėję sutaikintojai.

Šiltinės bakterijos atrasta 
parduodame piene. Sveika
tos užžiuros inspektoriai ty
rinėdami sveikumą parduo
damo pieno Roxburij ir Ja- 
maica Plain 25 bonkose ra
do tifuso (karštligės) ir dru
gio bakterijas.

Bostono sveikatos užžiu- 
rėtojai su visu atsidavimu ė- 
mėsi už darbo, kad sulaikyt 
pardavinėjimą nesveiko pie
no.

Buvom andai rašę, kad 
Centrai Labor Union orga
nizatorius James T. Moriar
ty apskundė buvusi guber
natorių Fossą už šmeižimą. 
Fosso dirbtuvėse tuomet bu
vo streikas, o Moriarty bu
vo to streiko vadovu. Norė
damas suklaidinti streikie- 
rius ir visuomenę. Foss tuo
met apskelbė laikraščiuose, 
buk Moriarty yra iš unijos 
pavarytas, buk jis be reika
lo kursto jo darbininkus ir 
tt. Už toki šmeižinmą Mo
riarty apskundė buvusi tuo
met gubernatorių ant S100- 
000. Foss noroms-nenoroms 
atšaukė anądien savo šmei
žimus ir su apšmeižtu Mori
arty susitaikė, pamokėda
mas jam da šiek-tiek pini
gais.

Buvęs miesto tarybos pir
mininkas Thomas J. Kenny 
užbaigdamas savo tarnystę 
pasakė prakalbą, iš kurios 
klausytojai patyrė, kad mie
to valdžiai užlaikyti perei
tais 1913 metais reikėjo §37- 
000.000. O jeigu prie to da 
priskaityti lėšas surištas su 
valstijos ir šalies valdžia, tai 
Bostono gyventojų našta pa
sidarys apie S50.000.000. sa
ko Kenny. Ir visi šitie pi
nigai eina vien tik valdinin
kų užlaikymui.

Už tuos pinigus butų ga
lima užlaikyti per metus 70- 
000 darbininkų, mokant 
jiems po $13 kas savaitė. 
Tai, kiek suvalgo demokra
tiškoji valdžiai Nėra leng
vesnio daikto, kaip eikvoti 
visuomenės pingusl

Pereitą panedėlio rytą 
Tremont Temple salėje tapo 
inauguruotas (Įvesdintas) 
naujas majoras. James M. 
Curiey, taip pat demokratas, 
ir nuo tos dienos užėmė tar
nystę.

Curiey yra kongresmanu 
ir abidvi tarnysti pildys. 
Taip sakant sėdės ant dvie
jų kėdžių ir ims dvigubą al
gą: kaipo majoras ir kaipo 
kongresmanas. Įstatymai 
to nedraudžia.

jo. metalas buvo jau ištirpin
tas ir esamieji ten du "meis
trai” rengėsi ji lieti formos- 
na. Atrasta maišas jau ir 
gatavų pinigų — 570 pusdo- 
lerių.

Pereitoj savaitėj pasibai
gė byla policisto Millerio, 
kuris pereitam birželio mė- 
nesije visai be reikalo nušo
vė vaikiną. vardu Shea. 

Shea tuomet stovėjo su 
mergina ant kampo ir juo
kavo. Atėjo policistas Mil- 
ler ir grubijonišku tonu lie
pė eit jam namo. Shea at
sakė, kad jis ir čia gali sto
vėti. Policistas tuomet grie
bė vaikiną ir areštavo. Be- 
sivedant prie ”bakso” vaiki
nas ištruko ir leidosi bėgt, o 
policistas vytis. Vaikinas Į- 
bėgo priemenion, policistas 
šovė paskui ji, pataikė gal
von ir užmušė. Visi tikėjo
si. kad užmušėjas bus nu
baustas. Bet teismas dabar 
ji išteisino. Mat jis valdžios 
atstovas. Jei Shea butų ji 
nušovęs, tai tuomet, supran
tama. butu jau kitas dalv- 
kas.

Nedėlioj. 8 vasario, 10 
vai. ryte bus L. S. S. 60-tos 
kuopos susirinkimas. ant 
kurio malonėkit kiekvienas 
narys atsilankyti, nes bus 
svarstoma daug labai svar
bių dalykų, kaip tai balsavi
mas administratoriaus, no- 
minavimas Į rajono virši
ninkus ir kiti.

Sekr. T. Sarapas.

PAGARSINIMAS.
Lietuvių švento Juozapo 

Bažnyčia ant E 7-tos po nu
meriu 492. So. Boston. 
Mass.. bus iškilmingai paš
ventinta 10 valandą iš ryto, 
ateinančioj nedėlioj. 8 vasa
rio (February). Taipgi bus 
ir svetimų lietuviškų kunigų 
klebonui pagelbon. 3 vai. po 
pietų bus iškilmingai paš
ventintos stacijos ir suteik
ti dideli atlaidai, t. y. tokie, 
kokius tur stacijos Jeruzo- 
limoj. Tas viskas bus daro
ma su prisakymu jo eminen
cijos Bostono kardinolo, ku
ris paskyrė tai padaryt kle
bonui kunigui Griciui.

Pereitoj nedėlioj tarp 2 ii 
10 valandos vakare i Kelli- 
hero & Beckwitho ofisą Įsi
laužė vagis ir susprogdino 
dinamitu 3 geležines spintas 
iieškodami pinigų, bet rado 
tik §25 vertės auksinių daik
tų.

East Bostone pereitoj ne
dėlioj buvo šitokis atsitiki
mas: tūlas Walter Lee. gy
venąs po No. 93 Neptūne rd.. 
iššovė 3 kartus per langs. 
kad sušaukus vaikus ir atsi
sveikinus su jais. Kada i- 
bėgo šešių metu sūnelis, jis 
pasišaukė ji. pabučiavo ir 
liepė eit vėl žaisti. Paskui 
Įbėsro 16 metų sūnūs. Tėvas 
gulėjo lovoj ir žaidė su re
volveriu, o pamatęs sūnų 
paklausė, ar jis nepersigan- 
do šūvių. Atsakius sunui. 
kad ne. tėvas ii taipgi pabu
čiavo. nusijuokė ir liepė jam 
bėgti. Vos tik vaikas išbė
go. tėvas užsidarė duris ir 
vėl pasigirdo šūvis. Kada 
vaikai vėl atbėgo, jų tėvas 
gulėjo jau negyvas.

Parsiduoda Forničiai.
Geri forničiai parsiduoda 

už prieinamą prekę iš prie
žasties išvažiavimo. Malonė
kit kreiptis šiuo adresu: 

Joe Kudarovskis,
106 Silver str..

So. Boston. Mass.
Geri, dideli forničiai, nau

jai Įtaisyti ir mažai vartoti 
parsiduoda pigiai. Naudoki
tės gera proga. Malonėkite 
kreiptis šiuo adresu: (8)

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

So. Boston. Mass.

Nedėlioj. 8 vasario. 4-tą 
vai. po pieų L. S. S. 60 kp-os 
svetainėj bus Moksleivių 
Paskolos Ratelio metinis 
susirinkimas, kuriame bus 

renkama visa kuopos valdy
ba ir daug kitų svarbių da
lykų svarstoma.

Sekr. J. P. Raulinaitis.

LIETUVIAI!

‘ KELEIVIO” draugai!
Platinkit ir skaitykit‘Keleivį’
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))) Arba pas mus kitus agentus S. N - ir Lanadoj

VIDURAMŽINI VYRAI

Adresas

Stejtas c

g Chicago, lllinois1112 W. 35th st i“j"

i :
T

Keliauk j arba iš Europos
----------------------------pe r.----------------------------

Whiie Star Linija per Bostoną.
1‘isrios Kainos Dideli laivai

Gražus patarnavimas
Laivai išplaukia regulia' iškai iš 

Bostono nuo CharlėSlown.
Parsitrauk giminiečius ar draugus 

- evvnės • er Mliite Star Liniją 
Ih-1 ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir at>i>*linkčse. kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
i.eo Bartaszius. 261 Broauuay, 

So. Boston.
1‘olisli Industrini A>sn. 37 t ros* st 
P. Bartkeviėia. 877Cambridgest.. 

Kast Cambridge.
J Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro Co.. 92 Salėm st.

SENI VYRAI

50,000
Pranešu visiems, kad aš važiuoju 

i kitus miestus palaidoti velionis ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriai. 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams.

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

KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo 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 Užnuodijlma kraujo, arba syfili. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpneima, A bei
na pragaišti špoku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su "la
žais kaštais. 4

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistu s iki kolaik neperskaitisti šitą knygą J i 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokant ir pačia. Išrašik aiškeie sava Vania, pa
valdė ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk 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 pasiuliminui sykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

ardas ir pavardė. ...

LINKSMIAUSI ŠOKIAI!
Subatos vakare. 7 vasario 

L. S. S. 60 kp svetainėj bus 
šokiai ir sykiu mokykla, ku
rioj galima išmokt dailiai 

šokti angliškus šokius. At
eikit visi. Komitetas.

Pereitoj nedėlioj Bostono 
policija susekė netikrų pini
gų dirbtuvę po No. 42 Hale 
str., skiepe. Areštuota du 
italu: Giovanni Lallo ir Giu- 
seppe Viola. Dirbtuvė buvo 
visai nepaslėpta. Įnėjimas 
stačiai iš gatvės ir langai 
nuo gatvės. Visų pirmiau
sia policija suėmė keliata 
vaikų, kurie platino blizgan
čius. bet šiurkščiai apdirbtus 
pusdolerius. Vaikai tuojaus 
parodė, kur jie tuos pinigus 
gauna. Policija apsupo tą 
namą ir tenai pasirodė visa 
dirbtuvė. Kada policija iė-

Pranešimas.
9 vasario, 7:30 vai. vaka

re Lietuvių Svetainėje bus 
kooperacijos susirinkimas. 
Gaspadinės ir burdingie- 
riai. dabar jums laikas pri
sirašyti. Kooperacija turi 
jau 200 narių, arti §1,500.00 
pinigų ir krautuvė jau pa- 
randavota po N 285 Broad- 
way. Tikimės, kad 16 va
sario krautuvę jau atidary
sime. Tai bus. visų lietuvių 
krautuvė. Kurie da nesat 
prisidėję, ateikit ant mitin
go ir prisirašvkit.

Sekr. M. A. Balčiūnas.

Ei. Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją. vi 
sokios rūšies Alaus. Degtines,

Vyno ir Cigarų.
Pneinamiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

I

I

1

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.
Perkeliant pinigus, atneškite knygeles, o męs 

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

bankose, kodėl Jus abejojate?
Kalbama lietuviškai.

Valandos: Šubatoniis ir Panedeiiais iki S v. rak. Šiaip iki4 v po pietų.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo §1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos -51.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo nduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.0C.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.

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

Gyduoles nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

Visokie kvepianti muilai 10. 15-ir 25 c.' '
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių 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 buty Amerikos ar Europos daktary.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BObTON, MASS.

te

I

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

Tai viena iš didžiausių aptieku.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

Į

!!Salin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išmokeščio
Po 10 c. kasdieną.

•taigų apsiimate mokėti po 10c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš- 
mokesčio labai dailų Gramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- 
kais visokių dainų: valcų. polkų, 
marių ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musu gramafo- 
nų GVARANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusi
me naujus specijališkus rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus, rusi
škas ir mažai-msiškus. Rašyki 
te tuojaus, reikalaudami katalogų 
ir paaiškinimų įdėdami, kraso 
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIALCO.
233 East 14n st.. leiYort, H.Y.

r

Keleivio Agentūra

Bankinė Kontora po priežiūra Mass. valstijos.
TEISINGIAUSIAI PATARNAUJA 

KIEKVIENAME REIKALE ir SUTEIKIA 
VISAME GERIAUSIUS NURODYMUS.

-į-

¥

.'p

«

T niTTnlrnviLnn Parduodam ant visų geriausiy£ 
Ln I Vfl KO I I PS Hm jų Į visas dalis pasaulio. Mys f hlll I U11U1 LUU. prekės yra «standard- kompani-i 
jų prekes. I Rusiją važiuojant, aprupinam konsuliaus|| 
pasportais ir kitais reikalingais dokumentais.

PIGIAUSIOS LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Atvažiuot: §44.50 visas kelias.

Važiuot Lietuvon: §33.00 visas kelias.

Pinigu siuntimas. BSSE* 
lėšomis. Pinigai nueina Į 12 — 14 dienų Į vietą, o begv-i 
je vieno mėnesio jau gaunam pranešimą nuo priėmėjoj 
ir pasiunčiam siuntėjui.

Pinigų kaina su persiuntimu.
52.15
65.15
78.15
91.20

104.15
130.15
156.15
182.15
208 20

visokius dokumentus,

Už 5 rub.
10
15
20
25
30
35
40
45

Uz 50 r u b.
55
60
65
70
75
80
85
90

Už 100 rub.
125
150
175
200
250
390
<50
400

<T>

Už 450 rub. 234.20 £
260.00 Z
312.10 B

500
>X)O
-.00 
soo
900 

10O0 
1500 
2000

364.00
416.00
468.00
519.00
778.50

1038.00

Dokumentai

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, 
Otzyv Nasliednikov ir t. t., yra mys specijališkumu. 
Mus ofise dirba Notaras, Taikos Teisėjas ir žmogus iš
davęs valdžios egzamenus. Visi dokumentai yra pada
romi pagal tiesas ir užtvirtinami Konsulatuose, Amba- 
sadose arba ministerijose, pagal reikalą.

Namus perkant.
of Deeds”, išduodam abstraktus ir padarom reikalingus 
dokumentus. Jei reik, męs parūpinant hypotheką 
(Mortgagius), Įšiurinam ir atliekam visus reikalus kuo- 
noteisingiausiai.

Sužeidus dirbtuvėse ar kur kitur, męs?i 
duodam teisingą rodą kaip atgauti 

1 atlyginimą už nuostolius.
Norinti likti Ame- J 
rikos piliečiais, męs| 

’ noriai patarnausim j 
irnurodom kaip ir kur gaut reikalingas popieras nuo 3

I

Nelaimei
Ukesiškas popieras

• --
i .

I valdžios.
Visuose reikaluose, kur reikalingi yra nurodymai 

į ar patarimai, kreipkitės pas mus, o bus suteikta sąži- 
| ningai ir atsakančiai.
| ----- 2--------------- -----------
<
■
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“KELEIVIO” AGENTŪRA
28 Broadway, So. Boston, Mass.




