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. i ir prieš dvarininkų rusų pa-

VISOKIOS ŽINIOS
naši visų tautų valstiečių rei- Anarchistų Silsivažiavi- 
kalais ir per tai jinai visuo- Ilias.
met už juos užsistos. Lipsk. — 2 birželio d. čia

! atsivėrė Vokietijos anarchis
tų susivažiavimas. Daugiau- 

j šiai svarstyti teoretiški klau
simai. Nutarta kovoti prieš 
visokių tikėjimų dvasiškiją, 
kuri visaip stengiasi užkirsti 

. kelius anarchistams. Sekan
čiam susivažiavimui paskir
tas Londonas, į kur delegatai i 
turės susispiesti 1910 metuos, i

Nelaimė fabrikoj.
Lizbonas, Portugalija. Vie

tinėj patronų fabrikoj pasi
darė ekspliozija. Buvusis jo
je parakas ir dinamitas užsi
degė. 50 ypatų užmušta, 17 
sunkiai sužeista.Biaurus daik
tas tas parakas.
Ispanija nori pinigų pasis

kolint.
Madridas, 14 birž. d.— Mi

nisterija reikalauja, kad Is
panijos valdžia paskolintų 
3.000.000 dolerių išbudavoji- 
mui Afrikoj tvirtovių. Minis- 
teriai aiškina, kad dalykas• * 
su Moroko da neužbaigtas, < 
kasdien galima laukti, kad 
morokiečiai vėl sukils.

IS RUSIJOS
Finliandijos seimas Ims iš

vaikytas.
Po atsakymo ant caro pra

kalbos į naują Finliandijos 
seimą pasirašė visi atstovai, 
išskyrus konservatorius, ku 
rių seime yra visa: mažai. At
sakymas sutaisytas nemalo
nioj dėl caro formoj: reika 
laujama pilnos autonomijos 
Finliandijai ir kad caro val
džia nekištų savo nagų į jos 
reikalus, kad nesistengtų pa
vergti finus. Manoma, kad, 
gavęs tokį atsakymą,caras iš
vaikys seimą. Tai bus trečias 
Finliandijos seimas išvaiky
tas. Sako, kad valdžia pasi
stengs permainyt rinkimo tei
ses, kad negalėtų būt išrink
ta tiek daug socijalistų. 
ko vargšas nepadarys, 
Finliandijos gyventojai 
tektinai yra susipratę.

Juodašimtis-žmogžudys.
Peterburgas, 9 birž. d. — 

Valstybės Durna priėmė aut 
perkratinėjimo skundą ant 
vieno durnos atstovo ,,Tikrų
jų Rusų lygos” vadovo, kuris 
kaltinamas daugel y j žmogžu
dysčių, papildytų ant poli
tiškos dirvos. Pasirodo, 
kad Rusijos durnoj sėdi net 
žmogžudžiai. Mat juos labiau 
myli caras.

Grįžta iš Amerikos.
Į Peterburgą praneša, kad 

apie 2.000 kaukaziečių, iške
liavusių 1904-1906 metais į 
Kaliforniją, nori grįžti į Ru
siją ir apsigyventi arti Vladi
vostoko. Jie negali pakelti 
sunkios politiškos atmosferos 
ir netikusių amerikoniškų 
papročiij Kalifornijoj. Nors 
ir Rusijoj priespauda viešpa
tauja, bet jie tikisi ten lai
mingesniais jaustis.

Juodašimtis juodašimti 
skundžia.

Spaliečių partijos vadas 
Gučkov apskundė daktarą 
Dubroviną už įžeidimą laik
raštyj „Zemlia”. Gučkov yra 
tokis pat juodašimtis, kaip ir 
Dubrovinas, tik negirdėt,kad 
jis būtų ką užmušęs, o Dub
rovinas — jau.

Cholera.
Peterburgas, 9 birž. d. Lai

ke 48 valandų čia apsirgo 16 
ypatų cholera. Biaurus apsi
reiškimas. Pernai tiek daug 
ji išpiovė žmonių ir šįmet kė
sinasi.

■j Per praėjusią sąvaitę, 
teismui nusprendus išviso nu
žudyta vienas žmogus Kras
nojarske'. Nuteista nužudyti 
18 žmonių.

Studentų Ukrainiečių pra
šymas.

Studentai ukrainiečiai iš j 
Kijevo kreipėsi prie atstovo i, 
Bulotos su prašymu: kada 
Durna svarstis klausimą 
apie išskyrimą iš Lenkijos 
Cholmo gubernijos, lygiai už
sistoti už ukrainiečius vals- 
tiečius'kaip prieš lenkų, teip vagia ir patys vagių jieško.

Nie-
nes
už

Kiek pernai visoje Rusijo
je išleista buvo nauju kny-

Peterburge spauzdinių pa
roda apskaitė, kiek 1909-ais 
metais išleista buvo knygų vi- 

; soje Rusijoje, be Suomijos. 
Daugiausia jų pasirodė rusų 
ir lenkų kalba. Lietuviškų« 
knygų buk išleista buvo 115. 
Pasirodo, kad męs čionai už
imame vos tik 12 vietą ir kny
gų išleidome mažiau, negu 
estai, latviai, armėnai, gruzi
nai ir totoriai, neskaitant jau 
kitų didesnių tautų. Laikraš
čių leidime męs užimame Ru
sijoj 11 vietą. Tas rodo, kad 
męs esame nuo kitų tautų ge
rokai atsilikę.

Boston, Mass., 17 Birželio |June| 1909 m.
,,Entered as Skcond-Class mattkr" February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., undkr -hk Act or Congrrss of March 3, 1879.”

7IUIflC 10 l/IOIID apie 10 sekuudlL
£Į111 U U I U VldUKi Dau£ namii liko išakyta, bet 

nieko nesužeidė. Kartais 
žemę Dievas papurtina.

Dinamitas plyšo.
Algier, Afrika. — Čia gau

ta žinia, kad Vokietijos laivas 
„Arą”, plaukusis iš Hambur
go į Vladivostoką, nuskendo. 
Užsidegė ant jo buvusis dina
mitas ir teip plyšo, kad tuoj 

! pradėjo liepsnoti visas laivas 
ir ėmė jis grimzti į vandenį. 
Greitai pribuvo Francuzijos 

išgelbėjo pasažie-

ir

Metas V

1$ AMERIKOS

Nebežino ką padaryti su 
žeme.

Valstiečių bankas prieš ket
verius metus nupirko nuo 
Kalugos gubernijos dvarinin
kų 40 tūkstančių dešimtinių 
žemės ir užmokėjo teip bran
giai, kad dabar niekam nebe
gali parduoti. Jisai dabar at 
siuntė savo agentus pas estus 
ir latvius ir įkalbinėja juos 
važiuoti Į Kalugos guberniją, 
bet tie ir klausyti nenori.

Streikas.
Peterburgas. — 14 birž. d. 

gauta telegrama, kad Peter
burge prasidėjo generališkas 
streikas ant gatvinių vagonė
lių linijų. Abi pusi laikosi 
drūčiai ir žada nepasiduoti. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas ir sutrumpinti 
darbo laiką

Miestas dega.
Į Peterburgą telegrafuoja 

iš Dvinsko, kad čia iškilo di
delė ugnis, kuri jau sunaiki
no daug namų.

Laivas nuskendo.
Sevastopolis, 12 birž. d. — 

Rusijos povandeninis laivas 
„Kambala”, darydamas ban
dymus ant Juodųjų Jūrių, 
nuskendo. 19 jurininkų pra
laimėjo gyvastį. Poj orinis 
laivas, kurio kapitonu buvo 
Bielkov, stengėsi kariškus 
laivus apgauti ir įplaukt į 
uostą. Ant nelaimės užpuolė 
jis ant laivo ,,Rostislav” ir 
susimušęs nuskendo. Nors 
turto ant jo padėta daug, vie
nok — kaipo kariškas laivas 
— gerai kad nuskendo.

Valdininkai — vagis.
Čeliabinske susekta plėši

kai, vadovais kurių, kaip iš
siaiškino buvo pavieto virši
ninko pagelbininkas Skačen- 
ko ir 10 skyriaus pristavas 
Kleščiov. Net vidurdienyj 
jie įpuolė į Roekrovskių fir
mos kontorą ir pavogė visus 
pinigus. Po ilgų tirinėjimų 

Ipasisekė juos sugauti. Tik 
keista tas, kad tiem dviem 
valdinikam teipgi buvo pa
vesta susekti vagius. Patys

I

Buvusis sultonas pabėgo.
Londono žinių agentūra 

praneša, kad iš Solonikų pa
bėgęs buvusis Turkijos sulto
nas Abdul-Hamid. Sako, kad 
sargai liko papirkti ir išbėgo 
sykiu su juo. Dingo teipgi 
keletas kareivių. Kol kas da 
žinia nepatvirtinta. Negeisti
nas daiktas, jeigu teip atsiti
ko,— juk sultonui da reikėjo 
pasėdėti už „griekus”.

Venezuela neužganėdinta.
Karakas, 12 birž. d. — Va

karykščiam kongreso posė- 
dyj kilo klausimas, kokią tie
są turėjo Suvienytos Ameri
kos Valstijos atsiųsti savo ka
rišką laivyną Į Venezuelos 
vandenis. Vienbalsiai nutar
ta protestuoti prieš tokį Suv. 
Vai. pasielgimą ir papeiktas 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris, kuris viską tą surengė.

Pakarta 15 žmonių.
Adana, 13 birž. d. — Čia 

liko pakarti 9 musulmanai ir 
6 armėnai už kėlimą riaušių 
prieš kitatikius ir naująją 
konstituciją.

E.Y-snltouas nepabėgo.
Į Londoną telegrafuoja, kad 

pasklydus! žinia apie sulto
no pabėgimą iš kalėjimo yra 
neteisinga. Reakcijonieriai 
bandė jį paliuosuot,bet jiems 
nepasisekė. Keletas oficierių 
padėjo savo gyvastį.

Studentai kalėjime.
Drezdenas, Vokietija. — Iš 

čia praneša, kad Vokietijos 
teismas nagrinėjo 5 Rusijos 
studentų bylą. Kaltinami jie 
už revoliucijoniškos agitacijos 
vedimą tarp Saksonijos j>oli- 
technikų-studentų. Paskirta 
jiems atsėdėt kalėjime po 2 
mėnesiu.

Žemės drebėjimas.
Mesinoj (Sicilija) vėl apsi

reiškė žemės drebėjimas. Pra-

I

laivukas ir 
rius.

Varžymosi už salą.
Sala Kritas nuo 

pasidavė Graikijai, 
nusibodo po visos Europos 
,.globa”. Dabar Turkija rei
kalauja, kad Kritas būtų su
grąžintas jai. 
pavesti jį Italijai, 
ginčai tarp visų 
viešpatysčių.

Administracijos 
mas.

Vokietijos keizeris Vilius
II nusprendė, jog dabartinė 
administracijos tvarka yra 
netikus ir daug lėšuoja. Su 
smulkiausiais reikalais pro
vincijos administratoriai krei
piasi į Berlyną, kas verčia už
laikyti čia didelį biurokratų 
skaitlių. Liko paskirta komi
sija išdirbimui naujos siste
mos administracijos dalykuo
se.
Milijonieriaus laidotuves.

Jau buvo sykį pranešta 
apie pasimirimą Paryžiaus 
turčiaus H. A. Chauchardo, 
savininko „Magasins du Lou- 
vre”. Kada jį laidojo, tai Pa
ryžiaus gatvės buvo kimšte 
prikimštos publikos. Mano
ma, kad ten skaitės apie pus
antro milijono žmonių. Nuo 
Liudviko laikų Paryžius da 
nebuvo matęs tokio sumiši
mo. Kaip tik išvydo kur ne
šant numirėlį, tuoj rėkė ap
kurtinančiu balsu. Publika 
užsirustinus, kam velionis sa
vo darbininkams beveik nie
ko nepaliko, o visą turtą už
rašė kokiems-ten pašaliniams, 
pavizdžiui, ponas Leygues,bu
vusis kolionijų sekretorius 
gavo §3.000.000. Ilonoro le- 
gijos sekretorius atsisakė pri
imti §2o.000.kuriuos jam sky
rė numirėlis. Kvailas. Jeigu 
neims, kitam teks.
Prezidentas gali grįžti į 

tėvynę.
Venezuelos prezidentas ap

skelbė, kad jis leis grįžti į tė
vynę buvusiam prezidentui 
Castro, jeigu jis atiduos 6.000Į 
šaudyklių Venezuelos val
džiai.

Kaip didelis Londonas.
Neskaitant priemiesčių Lon

done randasi, pagal 1908 me
tų statistiką, 4.795.785 žino-i 
nes. Jame užgimsta kasvalan- 
dą 14 ypatų, numiršta 8. Na
mų skaitoma 611.876, fabri
kų ir dirbtuvių — 28.265. Pu
sėtinas kaimiukas.

Laikraščiai praneša, kad 
Japonija ir Austrija padarė i 
bendrą sutartį ir apsiėmė: 
viena kitą ginti nuo Rusijos j 
užsipuldinėjimų.

tvos m. 
nes jai

Vokietija nori 
Prasideda 

Europos

I>erkeiti-

Juodraukius gaudo
Cincinnati, Ohio. — Polici

jai pavyko suareštuot kelis 
italus, pas kuriuos atrasta 
daug dokumentų, liudijančių 
apie „Juodosios Rankos’’dar
bus ir pienus. Tarp jų randa
si ir tokių dokumentų, kurie 
parodo sanrišį Amerikoj esan
čios organizacijos su Italijos 
juodrankiais. Valdžia tikisi 
išardyt šitą negeistiną drau
giją.
Anarchistai kariunienej.

\Vashington. — Karės sek
retorius Meyer pranešė Taf- 
tui, kad jurininkų tarpe rau
dasi gana daug anarchistų. 
Propoganda vedama ne tik
tai žodžiu, bet ir raštu. Sek
retorius sako, kad turint to
kius jurininkus negalima pa
sitikėti, kad jie stos už „tė
vynę”. Anarcliistiška propo
ganda išsiplatino jau ir ar
mijoj. Sprendžiama, ar ne
uždrausti kareiviams naudo
tis laisve žodžio ir susirinki
mų. Į koki tat nesmagų pa
dėjimą įveda.tie anarchistai 
poną Meyerį ir poną Taftą

Revoliucija Venezneloj.
Į Washingtoną praneša, 

kad į Venezuela sugrįžęs bu
vusis prezidentas Castro ir 
prie savo šalininkų pagelbos 

I užpuolė ant dabartinės vai- 
, džios, kad prašalinti dabarti- 
į nį prezidentą Gomezą, o pas
kui užimti jo vietą.

Morganas daro pinigus.
Žinomas Amerikos milijo

nierius Morganas sutvėrė 
Francuzijoj sindikatą iš šešių 
didelių bankų. Sindikato ka
pitalas busiąs 1910 metuos 
perneštas i Ameriką geležies 
išdirbystės praplatinimui. Iš 
progos naudojasi Morganas, . 
kaip sako amerikiečiai.

Žmogų nušovė.
Pittsburg, Pa. — Tūlas Ka

rolis Froman grįžo iš pikniko 
anksti rytesu mergina Fanny Į 
Rogers ir liko nušautas. Mer
gina paimta į kalėjimą, nes 
manoma, kad ji žino, kas šo
vė. Negalės nė piknikų mer
ginos su vaikinais daryt.

Klastingi pinigai.
Pietinėj Cliicagos dalyj pa

sirodė auksiniai klastingi pi
nigai po 10 dolerių. Pranešta ■ 
apie tai policijos atstovui. Jis 
sakos žinąs, kas daro tuos pi
nigus ir žada sugauti. Reikia 
manyt, kad pinigų fabrikan
tai gana gudrus yra: ne teip 
lengvai pasiseks juos sume
džiot.
Suareštuoti streikininkai.

Charleston, W. Va. Polici-j 
ja čia suareštavo 15 angle- 
kasių, kaipo streiko vadovų. 
Juos kaltina už vaikščiojimą 
su raudona vėliava ir sių>e- 
rintendentų gązdinimą. Štai 
ir laisvė Amerikos. Kasyklų 
savininkai galiena iš visur 
streiklaužius ir kviečia grįžti 
“norinčius ramiai dirbti”.

Didžiausis tiltas.
New Yorke atsidarė jau! 

tiltas, kuri statė nuo 1904 m. j

iki šiol. Jis turi 8,231 pėdą 
ilgio. Apart kitų kelių, jis; 
turi du geležinkelių ir 4 ke
lius gatvinių vagonėlių. Pa
dėta jo padirbimui apie $20. 
000.000. Tai didžiausis visoj 
pasaulėj tiltas.

Užmušė skebą.
Philadelphia, 8 birž. d. Ne

pažįstamas žmogus įlipo į gat
vinį vagonėlį aut “Chesnut 
Hill Line’’ ir šovė iš revolve
rio į konduktorių. Kulka pa
taikė į galvą ir sužeistasis pa 
simirė. Konduktorius buvo 
žinomas skebas, todėl užmu
šimo priežastis aiški. Užmu
šėjas iššoko iš vagonėlio ir 
dingo. Jodą nepagauna.

Streikas.
Philadelphia, Pa.Sustreika- 

vo 250 mašinistų, vietinės 
mašinų dirbtuvės darbininkų. 
Jie reikalauja, kad nekontro 
liuotų teip aštriai jų darbo ir 
kad algos butų padidintos. 
Streikininkai priklauso į uni
ją, todėl gali tikėtis ant išlai- 
mėjimo.

Mokestį pakels.
Harrisburg, Pa. Vietinė 

dirbtuvių “PennsylvaniaSteel 
Co.’’ administracija apskelbė, 
kad darbininkų mokestis nuo 
1 liepos d. bus padidinta ant 
10 procentų, kas palies apie 
7 tūkstančius darbininkų. Ar 
išpildys prižadėjimą, ar ne — 
dievai žino, bet žadėt neuž
drausta

Malūnas sudegė.
Decatur, III. Čia sudegė di

džiausis visoj pasaulėj malū
nas. Blėdies padaryta ant 
$300.000. Vienas malūninin
kas iškepė ugnyj, nes nespė
jo išbėgti.

Darbe nusižudė.
Halifai, N. S. Užsidegė čia 

fabriką “New Scotin Furni- 
shing Co.” Joj radosi 20 žmo
nių, ant kurių užgriuvo sto 
gas. Vienas liko mirtinai 
muštas, o kiti sužeisti.

Streiklaužius išvyjo.
VVellston, Ohio. — Pečių ir 

vintiletorių dirbėjai dirbtu
vėj ,,Peck Williamson Co.’’ 
pakėlė streiką. Į jų vietas li
ko pastatyti streiklaužiai. 
Streikininkai susitarė juos iš
vyti. Prasidėjo smarki peš- 
tynė. Vienas streiklaužis teip 
sunkiai sužeistas,kad vargiai 
išgys. Kliuvo ir kitiems. 
Streiklaužiai pabėgo ir neei 
na daugiau į darbą. Streiki
ninkai laikosi solidariškumo 
ir tikisi išlaimėti. Tokis pa
mokinimas streiklaužiams ant 
sveikatos.

Subankrutyjo.
Providence, R. I. — Ban

kinė firma „Lewisand Trapp- 
man Co.” subankrutyjo. Tai 
ne naujiena. Amerikoj ban- 
krutyjimas — paprasta liga.

Vėsula.
Fort VVorth, Tex. — Čia 

iškilo baisi vėsula, kuri apart 
kitų blėdžių, jos padarytų, 
atėmė gyvastį 4 ypatoms.

• Dalias, Tex. — Suskaity
ta. kad vėsula nužudė 11 ypa
tų ir 30 ypatų liko sužeista. 
Daugelis namų išardyta.Gam
ta pradeda siusti.

I

už-

!S LIETUVOS
Krosna (Kalv. pav., Suv. 

gub.). Balandžio 25 d. ir ge
gužės S d. perėjo didele aud
ra per kai-kuriuos kaimus, 
ypač Naujavalakius, Vartus 
ir Ramanavą. Atsibaldė 13 
žemsargių ir iškratė beveik 
visus tų kaimų gyventojus. 
Aplenkė tik tuos, kuriuos tu
rėjo paženklintus savo kny
gutėj. Nebuvo Naujavala- 
kiuos pas Miškinį irKalinau- 
cką, Vartuose — pas Peterį 
ir Laukaitį. Visur jieškojo 
tik šautuvų ir revolverių, bet 
visam Krosnos valsčiuj rado 
tik 4; o kaip stropiai jieškojo: 
visus užkampius islande,kaip 
kur tai stogus ir pamatus šo- 
blėmis subadė. Iš mųsų vals
čiaus visa ta draugija nuke
liavo į Kirsnos valsčių ir Ro
lių kaime teipgi visus iškrėtė: 
rado tik vieną šautuvą pas 
Valentukonį. Matyt, kas jau 
ir turi kokį rudžių, tai laiko 
kur įkišęs, bet vis šnipai ne
rimsta.

Gruzdžiai, (Šiaulių pav.). 
Mažeikių kaime jau antri me
tai, kaip apsigyveno visiems 
žinoma stebuklingoji dakta
rė „Barbė”. Tikra jos pavar
dė Turauskaitė. Ji vienoj 
vietoj ilgai nebūna, tik kol 
žmonės apsipranta su jos mo- 
nijimais. Kaip sako, visur jai 
gerai sekasi. Buk ji įspėja, 
kas arklius kam pavogė, ir 
ima tik po 20 kp. Gydo nuo 
visokių ligų, vaistus duoda. 
Taip surenka nemažai pini
gų ir nemažai žmonių prigau
na. Ypač šiemet daug vagys
čių atsitiko,tai visi puolė prie 
jos; visiems ji nurodė, kas pa
vogė, ir nemažai nekaltų žmo
nių apgavo ir suvaidijo. Sa
ko, kad kaip kas ateina pata
rimo, tai ji eina ant aukšto 
pasikalbėti su kokiu tai juo
du šunimi, skaito kokias ten 
juodas knygas su baltom rai
dėm. Kvaili žmonės tiki, buk 
ji viską žino, ir neša jai pas
kutinius skatikus, o čia pap
rastoji apgavikė, kaip ir vi
sos tokios.

Šetil (Telš. pav.). Balan
džio 24 d. į valsčiaus raštinę 
atėjo žmogus pasporto išsiim 
ti. Raštininkas paklausė, ar 
tur bilietą kariumenės atliki
mo. Žmogelis atsakė turįs ir 
ištraukęs iš kišeniaus popier
galį padavė raštininkui. Bu
vo tai atsišaukimas lenkų kal
boje „Ar yra dabar baudžia
va”. Raštininkas. nemokėda
mas lenkiškai, padavė tą po- 
pierą viršaičiui. Viršaitis per- 

: skaitęs, liepė sustatyti proto
kolą. o žmogelį pasodino į 
šaltąją. Mat tas žmogelis ne
moka skaityti, gavęs nuo ko
tai popierą įsikišo į kišenių ir 
per apsirikimą padavė rašti
ninkui vieton liudijimo. 
Kaip atsidūrė šaltojoj,atsimi
nė, nuo ko gavo. Dabar vir
šaitis tikisi išgaudįsiąs visus 

I cicilikus. Tik kasžin kodėl 
jie niekad neišsibaigia?

A u IrstalcaplietiB.
(Iš “Liet. Ūk.”)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Kaip drūtas, Maike? 
nevažiuosime Į Susivienyji
mo Lietuvių Rymo-Katalikų 
Amerikoj seimą?

— Vargiai. Juk visą seimą 
padaro kun. Milukas, net už
drausdamas delegatams iš
reikšti savo nuomonę. Nebus 
mums ko klousytis, nes jis 
tik viena*’ kalbės.

— Kokis tu keistas, Mai
ke. Da negalima žinoti, kaipl 
pasielgs kun. Milukas. Gal 
jis pasirodys progresyviškes- 
nis už S. L.A. seimą.

— Beja, tėve, tu užsiminei 
apie S.L.A. seimą. Praėjusį 
sykį buvai pailsęs ir žadejei 
daugiau ateityj papasakoti. 
Mažu šiądien galėtum?

— Nežinau, ar apsimoka. 
Aš jau žadu atsimesti nuo 
Susivienyjimo.

— Dėl ko? Tiek metų pri
klausei, pusėtinai Įmokėjei 
pinigų — ir dabar atsimesti.

— Ką gi darysi, vaike? Lai 
pražūva tie keli doleriai. Aut 
tautiško „biznio” lai eina. 
Ateityj busiu gudresnis ir 
nepriklausysiu į tokius susi- 
vienyjimus, kur kelios ypatos 
gali valdyti visus narius, ir 
mainyti konstituciją, kaip 
jiems patinka.

— Kaip tai mainyti?
— Aiškus dalykas,kad mai

no. Keli susitarę išima „čar- 
terį” ant tokių pamatų, ko
kie jiems naudingi ir, galų 
gale, da pasirodo, kad ir tas 
„čarteris” ne visos Amerikos 
kuopoms tinka, o tik vienam 
pavietui ar valstijai.

— Na, o kas toliau?
— Toliau išeina, kad 

išimti „čarterį”, kuris
priešingas visuotinam balsa- 

uždraus kuopoms 
ir spręsti Įvairius 
Labai gali atsitikt, 
nariai, pasipiktinę

vimui ir 
svarstyti 
reikalus, 
kad visi
negera tvarka, atsimes, o jų 
sumokėti pinigai pasiliks 
centrališkom įstaigom.

— Apgailestauju, tėve, jei 
gu tau prisieis atsimest nuo 
Susivienyjimo. Tokis karš
tas tautietis buvai, o dabar 
griauni tautišką organizaciją.

— Da palauksiu. Jeigu 
kuopos netylės prieš panaiki
nimą visuotino balsavimo ir 
kitus negerus seimo nutari
mus, tai priklausysiu ir to 
liau. 
svietą,
lyvautų Įvairiuose svarsty
muose ir sprendimuose, nes 
tokiu budu jie išsilavįs,pakils 
augščiau O jeigu bus palik
ta nariams tik tylėti, tai ve
lyk aš mokėsiu tuos pinigus, 
kuriuos moku į Susivienyji- 
mą, Į apdraudžiamąją (insu- 
rance) kompaniją ir gausiu 
posmertinę, o jei norėsiu, tai 
ir nelaimei atsitikus gausiu, 
jeigu apdrausiu savo gyvastį
ir sveikatą. Tuomet nereikės ne
bereikalingai ginčytis ir leisti 
pinigus ant tokių seimų.kaip 
kad \Vorcesteryj buvo.

— Tėve, aš tau vis aiški- j 
nau, kad yra dvi žmonių kle- j 
sos — buržuazija ir darbiniu-; 
kai. Jos jokiu budu negali 
susitaikyt. Kokiuose reika
luose j(»s nesusitįktų,tuoj ap-, 

vimai iri

Man rupi lietuvių ap- 
Aš noriu, kad visi da-

syti įvairių partijų žmones ir 
jie bus lygiai godojami.

— Dabar tu pats persitikri
nai seime, kad ne teip yra 
Kaip sakei, susivažiavo smul
kioji buržuazija, o darbininkų 
buvo mažiau. Mat jie dirba 
vargšai, laiko neturi. Paėmę 
viršų darbininkų klesos prie
šai, padarė tokią tvarką, ko
kios jie geidė. Žinoma, jeigu 
darbi n in kiškoj i visuomenė 
netylės, jeigu Susivienyjimo 
kuopos nubalsuos, kad seimo 
nutarimai yra netikę, tai ga
lima bus prašalint visus tuos, 
kurie liko išrinkti ne visų 
Susivienyjimo narių, o tik 
seimo, ir atmest priešingus 
demokratijai nutarimus.

— Maike, sunkus darbas. 
Juk seimo išrinktieji visom 
keturiom priešįsis: jiems pas
kirtos liko geros algos ir jei
gu visuotinas balsavimas bus 
panaikintas, tai jie ant visuo
met gali pasilikti. Jų ranko
se ir Susivienyjimolaikraštis: 
beabejonės, netalpįs kuopų 
protestų ir nutarimu, kokie 
centrui nepatiks.

— Dėlto — niekis, tėve. 
Yra juk daugiau laikraščių, 
kuriuose galės patilpt kuopų 
nutarimai.Tik nereikia snaus
ti. Tie žmoneliai, kurie už al
gą parduoda visuomenės rei
kalus, kurie netalpįs kuopų 
nutarimų, kad nepralaimėti 
šiltą vietelę Susivienyjime. 
nėra jo platiutojais ir gero 
noro žmonėmis. Juos greitai 
nužvelgs dauguma ir atstums 
kaipo kokias išmeta-’. Jeigu 
kas vardan pasidarbavimo or
ganizacijai stengia si* išnaudo
ti ją, tai greitai pagauna toki.

— Reiškia, tu liepi da vis 
neatsimest nuo Susivienyji
mo. Gerai, vaike. Laikysiuos, 
kiek galėdamas. Agituosiu 
savo kuopoj, kad priešintųsi 
seimo nutarimams. Jeigu jau 
nieko nepadarysiu ir matysis, 
kad ir turtas, ir laikraštis, ir 
visokie sprendimai liko tik 
kelių ypatų rankose, tuomet 
atsimesiu ir kitus kalbįsiu, 
kad nepriklausytų, nes Susi- 
vienyjimas liks narių išnau
dojimo organizacija.

— Tas gerai, tėve. Bet tu 
privalai palaukti, gal da ir 
labai gerai kuopos nubalsuos.

— Lauksiu, vaike. Kymo- 
katalikų seimas, aš manau, 
bus geresnis, negu tautiečių 
buvo. O kad teip Milukas 
ant keršto tautiečiams ir Įve
da visuotiną balsavimą. Ištik- 
ro, jis išjuoktų tautiečius.pa
sirodytų daugiau 
viškas, negu jie.

— Vargiai, tėve, 
padarys. Drąsos 
Tuomet prezidentu jis neliks 
ir kiti dalykai iš jo rankų iš
spruks.

— Maike, jeigu tautiškasis 
Susi vieny j imas pripažino tas 
pačias tiesas, kokios jau yra 
katalikiškamjam, tai dabar 
jiedu galės Į krūvą susilieti.

— Tiesa. Kam da jiedu at
skirai laikysis. Tik suprask, 
tėve, kad tada Į centrą ma
žiau reikės rinkti, o yra žmo
nės, kurie labai mėgsta būti 
sekretoriais, kasieriais ir re
daktoriais. Turbūt, todėl ir 
laškosi atskirai ir nenutarė 
susivienyt, kad visiems būtų 
duonos iš Susivienyjimo.

— Kur čia jie duoną val
gys, vaike. Kiaušiniais gali 
maitintis, tokias algas imda

sireiškia priešgiilį 
turi skirtis.

— O gal ir teip. 
tiečiai visuomet rėkė/ kad į 
Susivienyjimlt gali priklau-

et tau-

progresy-

To jis ne
neužteks.

— O apie seimą teip nieko 
ir nepasakoji.

— Nenoriu. Juk jau sa
kiau, kad ten tik riksmas ir 
šmeižimai soči jai istų buvo. 
Net mane socijalistu pavadi
no. Žadėjau pasėmęs pypkę 
skelti Į galvą ir viskas, 
kis aš jiems socijalistas!

— Labai gerai, tėve,
tik mane visi vadina socijalis
tu. Aš tuo didžiuojuos.

— Good bye, vaike. Netu
riu laiko.

Ko

lbai

Patentuotos gy= 
duoles.

vartodama tyrą orą ir gerą 
maistą pradžioje ligos didžiu
ma pasveiksta. Prię tos pat 
rūšies priguli vaistai kūdikių 
migdymui ir daugumą užmig
do ant amžių. Morphinas 
yra kūdikių giltinė. O toki 
vaistai užturi savyje gaua 
daug morphiuo ir kūdikius 
skerste skerdžia.

Gyduolės nuo galvos skau
dėjimo užturi savyje acetani- 
lidą. kaip ve garsus bromo- 
seltzer. Acetanilid apstabdo 
tuomsyk galvos skausmą, bet 
tankiai vartojamas sunaikina 
kraują, apsilpnina širdį ir to
kiu budu užmuša daugybę 
žmonių. Pagal naujas tiesas, iš
dirbėjai priversti yra garsinti, 
kiek acetanilido yra vaistuose 
ir tokiu budu žmonės pradeda 
apsižiūrėti ir suprasti pavojų. 
Daug staigių mirčių atsitiko 
dėlei vartojimo galvos skau
dėjimo gyduolių, liet laikraš
čiai juos negarsi na, todėl kad 
talpina tų gyduolių apgarsi
nimą. Tūla firma garsino 
antikamnią, kaipo visai nau
ją goduolę. Pasirodė, kad 
yra tai aeetanilidas ir didelėj 
dozoj, kuris gali užmušti žmo
gų. Išėjus naujoms tiesoms, 
jie permainė ant plienace- 
tiuo, kuris yra teip lygiai pa
vojingas,bet nėra da nužudęs 

'tiek žmonių ir užtai nėra pla
čiai žinomas publikai.

D-ras A. Matulaitis.

, būtų gauti ligtol, kol tavorų 
savininkai juos neparduos.

> Išeina, kad tyčia skursta, kad 
užsitraukt bedarbę, o paskui 
sutaupytus pinigus išleist

i Jeigu šiandien nevisai teip 
atsitinka, tai tik ačiū tam.jog 
iš šimto arba tūkstančio vos 

i vienas-kitas sutaupo apverk
tiną turtą, o visi kiti pralei
džia savo uždarbį ant padary
tų tavorų nupirkimo. Nelai
mė taupytojams, jeigu jų pė- 

i domis sektų visi kiti. Tuomet 
visas gudrumas, apsukrumas 
ir mokslas neišgelbėtų nuo to
kio pat likimo, kuriam turi 
patekti net paprastas žmogu
tis. Net iš paviršio nekaltas 
turto taupymas yra paremtas 
ant kitų negerovės, ant kitų, 
nors ir sandraugų, sprando. 
Dėkavojant tam, kad didžio
ji darbininkų dalis išleidžia 
savo uždirbtus pinigus, tūlos 
ypatos gali mažiau ar dau
giau ilgesnį laiką užlaikyti 
juos.

Kaslink girtybės — ir aš 
pritariu, kad ant jos išleidžia
mi yra bereikalingai pinigai. 
Nors, teisybę sakant, ji yra 
kapitalistiško surėdymo liga 
ir liga, neišgydoma nė pamok
slais, nė alkoholio n upei ki
mu. o tik kitokiu žmonių iš
auklėjimu ir aprūpinimu gy
venimo reikaluose. Vienok 
matome, kad girtuokliaujan 
ti darbininkai iš kitos pusės 
skursta: ar tai siaurai gyve
na, ar tai prastai valgo, ar 
tai skurdžiai rėdosi, ar tai ne
užganėdina savo dvasiškų rei
kalų. Tiktai tame skirtumas, 
kad negirtuokliaujantis ne
skriaudžia savęs tiek daug ki
tomis pusėmis.

Užsiimti vertelgyste.. .Jau 
ir pusprotis pripažįs, kad visi 
vertelgomis būti negali. Juk 
reikia darbininkų, kad pirma 
jie padarytų Įvairių tavorų, o 
paskui tik patenka Į vertel
gos rankas, .kuris turi progą 
varyti savo amatą tiktai to
dėl, kad kiti jau padarė ta
vorus, kad yra daug žmonių, 
kurie neužsiima vertelgyste, o 
eina pirkti pas kitus. Kelias 
dešimts arba kelis šimtus sy
kių daugiau turi būti never- 
telgų, kad užlaikyti menką 
vertelgų skaitlių. Ir teip,ver- 
telgystė rimo tik ant kitų 
sprando. Kaip tik už jos pra
dėtų griebtis skaitlingos mi
nios, teip nė vienas iš vertel
gų nepadarytų pragyvenimo.

Šiandien yra kapitalistiš
kas surėdymas: jeigu tu kito 
neišnaudosi, tai tave kitas iš
naudos, jeigu tu nebusi ver
telga, tai kitas bus, jeigu tu 
neprarysi konkurencijoj kito, 
tai tave prarys. Bet ar tokis 
surėdymas jau ir turi pasilik
ti? Tiktai žemiausio laips
nio žmonės gali tvirtinti, kad 
reikia ėstisi ir kas užgriebs, 
tai to laimė, o ten lai kiti 
dvesia. Jeigu socijalistai skel
bia budus, kaip be panašios 
savitarpiuės kovos galima bus 

....... ... „„„ J kiekvienam gyvent ir męs su- 
mažas luštveles, kad neišleis- Prau^ame’ kad tai ne fantazi

jų pinigų ant plačių kamba- Ja* tai dėlko jų platformos 
rių. Iš tos priežasties d augę- aepripažint?
lis namų ištuštėjo. Statyti pac atkreipiu Į tai Įvairių

Pa prast a i jos daromos to
kiu budu. Paima prastos deg
tinės. prideda karčių žolių, at- 
skiedžia su vandeniu, supila 
Į bonkas ir apkrikština. duo
da garsų vardą kokio nors 
kraujo valytojo arba atgai
vintojo, priegtam parašo ant 
bonkos. jog tas vaistas išgy
do visokias ligas ir išskaito 
jas paeiliui. Tokiu budu pa
daryta viena iš garsiausių gy
duolių Peruua. Vaistai, ku
riuos ji užturi, netur savyje 
jokios veikmės, išskiriant al
koholį, kurio yra 28 procentai. 
Ji išgydo katarą, tai yra vi
sas ligas: plaučių uždegimą, 
džiovą, skilvio ligas, širdies, 
tymus, drugį, galvos skaudė
jimą ir visas kitas ligas. Net 
apsaugoja nuo geltonojo dru 
gio. Ištikrųjų gi atskiesta 
degtiuė neišgydo minėtų li
gų, priešingai.apsilpnina kū
ną ir žmogus, ją vartoj autis, 
greičiaus apserga minėtoms 
ligoms. Daugelis džiovinin
kų duoda istoriją varto
jimo Purenos. Daugelis tam
pa girtuokliais, vartodami to
kius vaistus. Valdžia uždrau
dė parduoti Peruną iudie-, 
čiams. Įdomus atsitikimas yra 
privestas vienam mediškam 
laikraštyje. Apsirgo kunigas 
ir pašaukė daktarą. Dakta
ras pasakė pastoriaus sunui, 
kad jo tėvas apsirgo nuo deg
tinės. Tas išrodė labai netei
singa ligonio šeimynai, nes 
tėvas niekados savo gyvenime 
i burną neėmė degtinės, už 
tai jis gėrė Peruną. Yra pa
tentuotų gyduolių, kurios už
turi savyje net 44 procentus 
alkoholio, tai yra apie tiek, 
kaip ir degtinė, bet skirtu
mas tame, kad patentuotas 
gyduoles gali gerti ir toks 
žmogus, kuris "iš princi
po neima alkoholio nė į bur
ną. Tokios pat rūšies yra 
vaistas Lydijos Pinkliam, su 
20% alkoholio, kuriuomi iš
gydo visas moterų ligas:Hood 
Sarsaparilla 18%, Ayer's — 
20% alkoholio. Iš tų faktų 
skaitytojas gali gerai numa- 
uyti vertę garsinamų paliudy- 
jimų garsių vyrų, pažymių 
ukėsų apie tų gyduolių vertę. 
Įdomų paveikslėli apgavystės 
privedė S. Adams. Garsinime 
Lydijos Pinkliam skelbiama 
moterims: rašykit Lydijai į 
Lynu, Mass., ji savo labora
torijoj sutaiso gyduoles, ko
kių nė vienas daktaras ant 
svieto negal pagamint. Teip 
garsinama angliškam laikraš
tyj. Podraug privestas pa
veikslas paminklo ant Lydi
jos kapo, kuri ilsis ramiai jau 
su viršum 25 metai. Kitas pa
veikslėlis nemažiau idomus.* 
Laikraštyje Evening Citizen, i. 
Winsted, Conu. patalpinta 
ant vieno puslapio padėkavo- 
nė tūlos Adams, kuri išgijo 
nuo fakyro pilių, ant kito gi 
puslapio patalpinta liūdna 
žinia apie mirtį tos pačios 
Adams. Tas, žinoma, atsitiko 
netyčia, ne visiems puolė į 
akį, bet buvo žmonės, kurie 
patėmino ir pasiuntė reporte
riui. ' 
ri daug. Daugelio garsinamų vojusieji darbininkai liks pa- 
dakfarų, ypatingai uždėjusių varyti iš darbo. Kur jie eis? 
institutus kokius, nėra ant Audimų fabrikose negalima 
svieto, bet mokėjo gerai pasi
garsinti ir jų firma vartojama 
kitų: bet yra fakirų, kurie 
mėgsta mainyti savo vardą, 
kada patėmina. jog savo ap
gavystėmis atgrasino žmones.

Kitos rūšies patentuotos 
medicinos užturi savyje svai
ginančius vaistus, kaip mor- 
phiną, cocainą arba cannabis 
indica. Visi patentuoti džio
vos vaistai užturi morphiną 
arba chloroformą. Toki vais
tai tik apsilpnina žmogų ir 
atima jam paskutinę viltį pa- 
s įtaisyti, tuom tarpu, kada

Aklieji ekonomis= 
tai. .

..Tiktai tuomet žmogui ge
rai gyvent, kada jis turi daug 
pinigų. Todėl kiekvienas tur 
stengtis įgyti pinigus ir ne
reikės jam nė kovos už būvį, 
nė socijalizmo”. — Tokis išsi
tarimas liko Įstatymu. Bur
žuazija pripažįsta jį už filozo 
fišką išsireiškimą, jos tarnai
— už buržnazišką gudrybę. 
Mato žmones, kad pinigas — 
neblogas daiktas ir giria jį. 
Bet kaip jį Įgyt? Atsako jie 
ir ant to. Taupyk iš savo už
darbio, Begirtuokliauk, pas
kui užsiimk vertelgyste ir — 
ei, skurdžiau! — liksi tu tur
tingas. Darbininkai perdaug 
valgo, puošiasi, ant nereika
lingų daiktų aikvoja pinigus
— tai paprastas apkaltini
mas. Sakoma, kad jeigu jie 
taupytų pinigus,užsiimtų ver-1 
telgyste, steigtų kooperaci
jas, tai net ir kapitalizmą tuo
mi prašalintų.

Pažiūrėsime, ar teip gali 
būti.

Daleiskime, kad darbiniu- 
kai pasikėsino būti taupus: 
prastai valgo, negeria, skur- j 
dziai rėdosi, siaurai gyvena. 
Pinigų suma pas juos vis au- j 
ga, o pas kapitalistus mažė
ja, nes jie už tavorų padary
mą užmoka, o tų tavorų neiš- 
perka. Kas juos išpirks, jei-Į 
gu darbininkai nenori pini
gų išleisti? Jie susigrūdo į

minėjau, darbininkai užgau
tą alga .negali nupirkti visų 
savo padarytų produktų: }>o 
pridedamosios vertybės var
du nemaža jų dalis pasilieka 
pas kapitalistąi. Ir teip kas 
diena, kol tų tavorų nebus 
jau perdaug, o tuomet, kaip 
žinome, ir vėl ltedarbė.

Kooperacijų platinimosi 
kapitalistu, beabejonės,kenks: 
jie gali neduoti tavorų, gali 
išleisti įstatymus,aprubežiuo- 
jančius kooperacijų bujoji- 
mą, gali brangiai imti už ta
vorų pervežimą ir t. t Ką to
kiuose atvejuose daryt? Rei
kia sutvert kooperacijas, ku
rios užsiimtų ir tavorų išdir
biniu, reikia, kad kooperaci
jos ir savo geležinkelius turė
tų ir susinėsimo Įrankius ir 
t.t. Ir galų gale prie k<» priei
name? Prie to, kad visur tu
ri įvykti kooperatyviškas da
lykų tvarkymas, kad priva- 
tiškose rankose neliktų tokios 
savasties, kuri gali kenkti 
kooperacijai. Reiškia, reikia 
įvykdinti socijalizmą. 
Taigi jus esate socijalistai, 
kurie pripažįstate, kad ko
operacijai negali būti rube- 
bežių.
Gerai, jus socijalistai. Krau

tuvės, dirbtuvės, geležinke
liai ir viskas jau yra gatavi. 
Viską tą padarė darbininkai. 
Taigi kam varžytis su kapi
talistais ir tverti da kokius 
ten naujus įrankius, kad pri
versti kapitalistus subankru- 
tyti ir jau padarytus jų ran
kose esančius Įrankius Į nie
ką paversti? Kam vesti save 
į abejotiną kovą? Ar ne leng
viau ir ne protingiau paimti 
visus išdirbystės Įrankius sta
čiai i visuomenės rankas ir i -
kooperatyviškai viską tvar
kyt? Jeigu jau manote, kad 

i užteks pajiegų atskiroms ko
operacijoms vesti kovą su ka
pitalu, tai suvienyjus jas į 
krūvą tos pajiegos kelis sy
kius daugiau nuveiks.

A. Antonov.

mu, turto taupymu pasiekti 
laimę, tas nori palikti kapita
listiškąjį surėdymą, geidžia, 
kad viešpatautų konkurenci
ja su jos baisiomis pasekmė
mis ir viskas tas, kas rišasi 
su privatiška savastim. Da- 
leiskime, dabar yra vertelga 
arba darbdaviu Raulas, o Bal
trus ir kiti perka arba dirba 
pas ji. Jeigu jus agituojate, 
kad-ir Baltrus ir kiti tuo pat 
užsiimtu, tai reiškia, geidžia
te, kad Kaulas subaukrutytų, 
o jo vietą užimtų kitas. Juk 
čia ir agitacija nereikalinga, 
ponai „tautos labo” skelbėjai. 
O jeigu jus t virtinate, kad vi
si iš vertelgystės arba darb- 
davystės gali gyventi, tai ma
tos pilnas ekonomijos nepaži
nimas ir prisieina užklausti, 
ar matote jus nors savo nosį? 
Kas mums iš to, jeigu vietoj 
Kaulo mus išnaudos Baltrus? 
Juk ir šiandien kapitalistai 
varžosi: vieni bau krūty ja, ki
ti pralobsta. Pats turtas už 
save agituoja.

Dabar ištarsiu žodį i koope
racijų šalininkus.

Patirimas mokina. Kiek
vienas neaklas mato, kad pra- 
lobt darbininkas negali, kad 
vieno pralobimas neišgelbsti 
tūkstančių. O tas prakeik
tas pardavėjas (vertelga),kaip 
žmoneliai sako, po tris kai
lius nuo pirkėjo lupa. Kad 
išdirbinių valdytojai lupa po 
du kailiu nuo vertelgos, to- 
jie nemato. Ekonomijos ne
pažįstantieji mato tik vertel
gą, jie mauo, kad jis vienas 
yra negerovės priežastim. Jis 
aut kiekvieno tavoro uždirba, 
duoda kartais negerus ta vo
rus, žodžiu sakant, lieka ne
geistinas žmogus. Todėl—ša
lin -vertelgos, o jų amatas tu
ri likti paimtas atskiru ko
operacijų, bendrijų.

Apie kooperacijas arba ben
drijas aš čia neaiškįsiu, nes 
apie jas beveik visi žino ir čia 
ne vieta, tiktai daleisiu, kad 
jau jos tai šen, tai ten įsiku- 
nyjo.

Žinoma, kooperacija yra 
pagirtinas, naudingas daik
tas. Jau ta turto dalis, kuri 
turėtų patekti vertelgai, lie
ka savastim kooperacijų na
rių. Ir iš agitativiškos pusės 
ji gera: parodo, kad kaip 
krautuvės priklauso bendri
jai, teip ir kiti turtai ir išdir- 
bystė galėtų priklausyt. Vie
nok ir kooperacija nėra vi
suomenės labu, ji negali su
teikti visai liaudei gerovės. 
Turime atmint, kad koopera
cijos laikosi tiktai ten gerai, 
kur jų veikmė nelabai ken
kia privatiškam turtui. Kaip 
tik atskiri vertelgos užtėmyja, 
jog kooperacija jiems atima 
pelną, tuoj jie apskelbia jai 
aštrią konkurenciją. Keikia 
turėti daug žmonių ir nema
žai energijos, kad pirkti pas 
save tuos pačius tavorus už 
brangiau, negu kitur parsi
duoda. Jeigu pavyktų (kas 
labai nepasitikėtina) koope
racijai išlaikyti konkurenci
ją su pavieniais vertelgomis, 
tai reiškia, kad ji pralobs, o 
jie subankrutys — jie liks 
proletarais, o ji — turčium 
arba, aiškiau sakant, trustu. 
Juk šiądien tokių trustų ir 
sindikatų turime įvalias. Vie
ni jų viršminėtu, kiti kitokiu 
budu „išėjo i žmones”.

Daleiskime, ant galo, kad 
visi darbininkai susiorganiza- 

, vo į kooj»eracijas. Kokios at
mainos įvyko? Darbininkai 
atmetė liuosnorius vertelgas 
ir patys veda vertelgystę. 
Nors tai tik fantazija, betda- 
leiskime. Kur jie tavorus ims 
į savo krautuves? Pas kapi
talistus. Ar ir tuomet kapita
listai nuleis teip didelius pro
centus ant tavorų? Nežinia. 
Duokime sau, kad nuleidžia, 
ar jau bus viskas? Ar jau vi- 

isuomenės labas atsiektas? 
Manau, ne. Juk, kaip jau

Ypač atkreipiu Į tai Įvairių ■
da naujus namus nėra jokios patrijotų atydą, kurie
prasmės, kada ir senųjų per-

Tokių atsitikimų jis tu- daug, todėl visi namus buda-

i

darbo gauti, nes darbininkai 
dėvi prastus rubus — mažai 
kas perka gelumbę ir drobę, 
— todėl jose darbai beveik vi
sai sustojo. Stovi ir kitos 
dirbtuvės ir fabrikos: apie da
rymą naujų produktų negali 
būti nė kalbos, kada padary
tieji neišpirkti. Tokiu budu 
darbininkai liekasi be darbo 

! — jau nėra priemonės, kaip 
' išvilioti nuo darbdavio pini
gus ir taupyti juos pas save. 
Prisieina net sutaupytuosius 
praleisti ant gyvenimo reik
menių. Ir darbo negalima

neva stengiasi pagelti savo 
tautą prie pramonijos ir ver- 
telgystės pagelbos. Daleiski- 
me, kad vokiečiams pavyko 
užgriebti šituos du dalyku, 
tuomet reikš, kad jie atsisė
do ant visų kitų tautų spran
do ir ant tų savo tautiečių, 
kurie pasiliko proletarais.

Kalbu tai, visai nemanyda
mas atgręsinti žmones nno 
užsiėmimo vertelgyste ir 1.1., 
kol viešpataus kapitalizmas, 
bet noriu parodyt, kad many
mas apie visuomenės labą prie 
šito surėdymo yra muilo bur
bulas. Kaslink atskirų ypa
tų — joms kartais ir labai pa
siseka, ypač jeigu pavyksta 
praryti mažiau turtingus.

Kas kviečia tiktai pralobi-

i

Wilkes-Barre, Pa.
23 geg. d. atsilaikė parapi

jos mitingas. Kunigas Vizgir
da viską vedė. Lietuviai suti
ko statyt bažnyčią. Tik vie
nas, kitas užklausė, kam pri
klausys ji: vyskupui ar pa
tiems para pi jonams. Kunigas 
uždraudė apie tai kalbėt. 
Mane ką tik nesnmušė, kada 
apie tai paklausiau. Žinoma, 
ne kunigas, o parapijonys 
ant manęs užsipuolė.

Darbai pas mus eina blo
gai: vos po 3-4 dienas Į sąvai- 
to dirba.

M. Baltrušaitis.

Slienandoah, Pa.
Darbai anglių kasyklose ei

na nelabai sparčiai. Kitokių 
darbų čia nėra.

20 geg. d. atsilankė i čia 
Mt. Carmel lošikai ir persta
tė „Genavaitę”. Nusisekė pu
sėtinai. Pelnas eis ant para
pijos reikalų.

Dabar męs turime kun. A. 
Kaminską vietoj buvusiojo 
Miluko. Šitas moka prie pa
rapijom} taikytis. Mat, žino, 
kas su Miluku atsitiko, bijo, 
kad ir jam nereikėtų nešiu- - 
tis. Tiktai vieną nedėldieni 
išbarė jis už skaitymą bedie
viškų knygų.Sako: ,,Žmogus 
yra labai silpnas ir jis gali 
iškripti iš doros kelio”. Tur
būt, tos bedieviškos knygos 
teip saldžios, kad tuoj išveda 
iš senojo kelio. Gaila, kad 
Kaminskas nepasakė, kur ga
lima jų gaut.

S nulėką sis.

Wilkes-Barre, Pa.
6 birž. d. atsibuvo ,,D.L.K. 

Vytauto’’ kliubo susirinki* 
mas. Matėsi, kad yra norin
čių įsigerti, nes daugelis gin-

(Tąsa ant 3 skil. 3 pusi.)



APIE UNIJIZMĄ.
(Parašė Dono Kazokas.) 

----- o------
1) Abelna unijos prasmė.

‘Žodis unija — reiškia sąjunga,

KELEIVIS
į ; J
ir abelnai iš viso pasaulio, klydo gandas, buk nunuodi- 
“Laisvoje Mintyje’’ tilps ži- savo pačią T. Kučinskas.

KORESPONDENCIJOS.
(Tąsa nno 2-ro pusi.) 

čyjosi už vakarykščią dieną. 
Mat prieš tai atsibuvo kokio- 
ten miesto viršininko rinki
mai ir kliubiečiai negavo rau- 
galo. Vienas išsitarė: „kaip 
męs gausime, kad nežino, ar 
galime balsuot ir nepažįstame 
politikos”. Kitas paaiškino, 
kad reikia rengti prakalbas 
ir diskusijas dėl susipažinimo 
su politika, vienok nekurie 
jam pasipriešino, sakydami, 
kad balius ir piknikus reikia 
rengti. Tūlas lietuvis man 
girėsi, kad atidavęs balsą pre
zidento rinkimuose už darbi
ninkų partijos kandidatą. Aš 
paklausiau,kaip ta partija va
dinasi. Jis atsakė, kad Ang- 
lekasių Unija. O kaip vardas 
kandidato? — klausiu jo. W. 
Taftas, — atsakė žmogutis. 
O jis, kaip žinau, senas ame
rikonas.

Kliubo draugas.

Leuiston, Me-
3 birž. d. šv. Baltramiejaus i 

draugystė rengė prakalbas. 
Užkviesti buvo, kaip girdė
jau, kun. Žilinskas ir Pėža. 
Nė vienas iš jų nepribuvo, 
nes draugystė nesusižinojo 
atsakančiai. Kun. Pėža tele
grafavo, ar reikia pribūt 3 
birž. d. įLeu iston. Telegrama 
gauta vėlai. Prasidėjo ginčai 
tarp draugystės narių, ar 
kviesti, ar ne. Teip ir nenutar- 
ta. Publika sėdėjo iki vėly
vam vakarui ir, nieko nesu
laukus, išsiskirstė.

rijato yra nelygus: kada da vieno amato 
darbininkų padėjimas pusėtinas, kito—gal 
visai nepanešamas. Parankiausiai bus nu- 
skriaustiemsiams priešintis, kada jie darys 
tai vienu sykiu visame amate, kada jųdar- 

j bo negali atlikti kitas kas. arba, galų ga
le, kada jie turės galybę neprileisti kitų 

darbininkų prie savo darbo.
Uniją galime pavadinti organizuoto 

proletarijato kuopele. Juk kiekviena or
ganizacija dalinasi į tam-tikrus skyriusdel 
parankesnio savo užduočių atlikimo. Eko
nomiška organizacija daug daugiau reiš
kia, negu visos kitos,paimtos krūvon. Ypač 
męs, socijalistai, turime tai pripažinti, ki
taip K. Markso teorija apie materijališką- 
jį istorijos supratimą liktų be vertės, o juk 
ją net mųsų priešai pripažįsta. Nieko nė
ra be priežasties,— ir uuija susitveria tik
tai tam-tikroms priežastims esant. Jos at
siradimą iššaukė ne karštos kalbos agitato
rių, ne iškalno sugalvoti pienai, ne kiltas 
noras turėti organizaciją, ne,— ją pagimdė 
ekonomiškas darbininkų padėjimas — ir 
ji turi po savimi reališką dirvą. Persimai
nius ekonomiškiems santikiams, persimai
nys ir unijų užduotis, bet lig to, nors ne
kurie apsireiškimai išardys tūlas unijas ant 
nekuriu laiko, bet unijizmas ir jam prie
lankus elementai neišnyks.

Nuo ekonomiškų santikių priklauso 
beveik čielai ir politiški ir socijališki san- 
tikiai. Keno rankose materijališkoji spė
ka, tas lieka viešpataujančiu. Net darbi
ninkų klesinis susipratimas varžiai suriš
tas su tuo. Garsiausi socijologai ne sykį 
atkartoja mums,kad neskurstantis proleta
rijato elementas turi ateitį savo raukose. 
Man užmes, kad unijos mažai gali iškovoti, 
kol politiška spėka bus buržuazijos ranko
se. Gal nuo dalies ir teip, bet neužmirški
te, kad politika yra veiksmas iš viršaus, 
kad darbininkui pirmiausiai prisieis susi
remti ant ekonomiškos dirvos, 
lengvai patirs, ar gera tos ar 
politika, ar ne.

Unija stovi akis prieš aki 
lu — tai du didžiausiu priešu, 
kitas iš jų taiko užgriebti kaip galima dau
giau tiesų. Nestebėtinai, jeigu kapitalis
tai stengiasi suvadžioti unijas, paperka jų 
vadovus ir net bando išardyti jas. Leng- 
vamąsčiai pradeda nusiminti, išvydę pana
šius apsireiškimus, ir jau paniekina unijiz- 
mą, sakydami, buk tiktai politiška kova 
paliuosuos pilnai proletarijatą. Tokis pa
sielgimas yra grynu oportunizmu. Jeigu 
klausiate, ką gerą unija padarė, tai leis
kite man užklausti, ką gerą politika pada
rė? Nesakau tai, ignoruodamas pastarąją, 
bet sulygindamas. Ekonomiška kova yra 
daug sunkesnė už visas kitas, dėlto nesiste
bėkite iš jos lėtų žingsnių, klaidų ir suklu
pimų. Ypač Amerikos buržuazijai pavyko 
suteršti unijizmą su tikslu visai atgręsinti 
nuo jo darbininkus, bet ar tas reiškia, kad 
proletarijatas neprivalo daugiau tver
tis į unijas? Ne. Ateityj jis turi apsisau
goti nuo klaidų, unijos privalo išbristi iš 
tos klampinęs, į kurią įvedė jas kapitalis
tai, ir stoti ant grynai klesinės kovos kelio, 
jos turi būti revoliucijoniškos.

Dabar maž-daug suprantame, ką reiš
kia unija. Tolesniuose skyriuose pažvelg
sime į tūlas jos užduotis ir jos galybę.

2) Darbo padalinimas ir unija.
Tūli darbininkai, pavizdžiui, siuvėjai, 

gerai mokanti savo amatą ir galinti sky
rium padaryti visą tavorą, tankiai pyksta, 
kam darbdavys priima dirbti — siūti rubus 
— bile darbininkus. Jiems rodos, kad jei
gu paprastas darbininkas pradės siūti, ta
da „tikriems” siuvėjams neliks darbo.

Reikia pripažinti, kad į kiekvieną iš- 
dirbystę būna įvedamos vis naujasnės ma
šinos. darbas tarp dirbančiųjų vis smul
kiau pasidalina; pirma buvęs painus ama
tas darosi lengvai suprantamu: juk nesun
ku išmokti prisiuvinėti rankoves arba gu- 
zikus, jiegu visas kitas dalis pasiuva kiti. Ir 
pilnas siuvėjas tik dalelę rūbo gauna siūti. 
Čia ,,tikrieji”siu) ėjai rėkia, kad jiems grei
tai darbo neliks, kad paprastieji darbinin
kai suardys tarp jų vienybę ir t.t.

(Toliau bus.)

susi- 
vienyjimas. Visos pasaulės darbininkai ri
šasi į teip vadinamas trad unijas arba pro-, 
fesijonalines sąjungas dėl įkūnijimo savo 
reikalų. Jau vienas organizacijos vardas 
parodo, kaip svarbus dalykas darbinin
kams vienybė.

_ Kapitalistiškas išdirbystės būdas mok
sliai suorganizavo visas dariu) šakas ir dėl 
techniško parankumo, dėl didesnio darbo 
produktiviškumo atidalino vieną išdirbys- 
tę nuo kitos. Nemanykite, kad aš noriu 
pasakyt, jog išdirbystė nuo išdirbystės ne
priklauso, — sakau, kad darbas liko teip 
padalytas, kad vienoj dirbtuvėj daro tik 
vienokius tavorus, o kartais ir visame mies
te ar apylinkėj nerasi kitokios fabrikos, 
kaip audinių, čeverykų, ar kitcs kokios. 
Kapitalistams tas reikalinga dėl didesnio 
pelno, o darbininkams atneša tą naudą, kad 
šimtai arba tūkstančiai susispiečia po vie
nu stogu, į vieną miestą, turi vieną arba 
kelis visiems lygiai žinomus darbdavius ir 
t. t. ir leidžia pažinti ne tiktai savo vpatiš- 
kus reikalus, bet ir visų kitu. Pavizdžiui, 
keli šimtai siuvėjų dirba vienoj manufaktū
roj, jie kasdien susieina, kalbasi, visi bijo 
vieno ir to paties darbdavio, visiems tas 
pats darbdavys mažai moka, o dirbti liepia 
ilgai ir greitai. Neretai jie persitikrina, 
kad jis daug už juos kvailesnis, silpnesnis, 
o liepia visiems šokti pagal jo švilpimu. Iš
varo darbininką, kada nori, priima į darbą 
tuos, kokie jam patinka, meisterius ir pri
žiūrėtojus pastato jam parsidavusius pa
taikūnus. Žodžiu, jis su darbininkais el
giasi, kaip piemuo su avimis, arba lapė su 
vištomis. Darbininkai kreipiasi į darbda
vius su maldavimais, kurie tiek tik reiškia, 
kaip kandančiam šuniui elgetos poteriai. 
Galų gale, kokios nors aplinkybės iššaukia 
tarp darbininkų stichijišką protestą, jie 
žada mesti darbą, jeigu jų reikalavimas ne
bus išpildytas. Suprantama, darbdavys 
turi nusileisti, nes po,ranka atsakančių dar
bininkų nesiranda Ypač gerai priešintis, 
jeigu kokis darbas reikalauja tamtikro ga
bumo ir mokslo, tokius darbininkus sun
kiau gauti. Darbininkai patyrė, kad jei
gu tiktai diduma stovės už tą ar kitą rei
kalavimą, tada jis bus išpildytas. Bet kaip 
susitarti, kokius reikalavimus išstatyti, už 
kuriuos dauguma apsiima stovėti? Kaip 
priversti visus laikytis išvien? Gali atsi
tikti, kad viena pusė darbininkų išstato ko
kius nors reikalavimus, kurie kitai pusei 
visai nesvarbus. Darbininkai, daleiskime, 
siuvėjai rišasi į vieną organizaciją-uniją, 
kuri daro susirinkimus, svarsto ant jų, kas 
pirmiausia duotoj manufaktūroj reikalinga 
pagerinti. Padėkime, kirpėjams da šeip- 
teip, o prositojų sąlygos visai niekai. Ryt 
arba poryt, gal, išeis atbulai. Užtat visi; 
dirbantieji perstatomoj manufaktūroj iš
vien reikalauja pagerinti prositojų sąly
gas.

Abelnai, darbininkai suprato, kad kol 
jie priešinosi pavieniui, jų niekas neklau
sė, o kaip susiliejo visi į krūvą, leugvąi pra
dėjo įvykdinti savo reikalavimus.

Nemažai pagelbsti unijų tveri mosi 
smulkus darbo padalinimas, padarantis 
vieną darbininką prigulmingu nuo kito.

Toliau. Ne kiekvienas gali pažinti 
visas darbo šakas ir suprasti jų sunkumą. 
Iš šalies žiūrint, rodos, akmenų skaldyto
jui teip smagu ir dailu dirbti, kad tik be- 
reikalo jis skundžiasi. Imkime, siuvėjų 
amatas kitam pasirodys vaikišku žaislu,bet 
siuvėjas skundžiasi ant sunkumo. Ir ištik- 
ro, kelintas iš jų paliuosuotas nuo sausli- 
gės, krutinės skaudėjimo, raumenų nupuo- 
limo? Čia jau nekalbu apie prositojus, ku
rie tankiai susidraugauja su reuma^zmu ir 
tifu. Dėlto visai naturališkai, jeigu dar
bininkai rišasi į atskirų amatų darbininkų 
organizacijas 
kime, jie vienas kitą labiau supranta: pa
gal savo patyrimais sprendžia ir apie kitus. 
Iš čia ir kita nauda: suvienyję abelnus pa
tyrimus ir abeluą mintį, jie sprendžia, kas 
reikalinga jų amate pagerinti. Beabejo
nės, kitokių amatų darbininkai mažai gali 
suprasti, kas reikalinga siuvėjų manufak
tūroj dėl atsakantesnio darbo atlikimo ir 
sveikatos užlaikymo. Sunku pašaliniui 
spręsti ir apie tai, kiek siuvėjui reikia duo
ti minimum užmokesties už darbo dieną. 
Teoriškas išvadžiojimas be išbandymo,kaip 
šitas darbas sunkus, be teisingos statisti
kos apie padaromus tavorus — mažai ver
tės turėtų. Tiktai patys siuvėjai gali su
prasti, kiek valandų maximum gali jie dirb
ti per dieną, už kokią mokestį, prie kokių 
sąlygų ir 1.1.

Neturime nė ant valandėlės užmiršti, 
kad kapitalo užsipuldinėjimas ant proleta-

trad-unijas. Šiame atsiti

I

o tada jis 
kitos šalies

su kapita- 
Ir vienas ir

Aš verkiau.
(Aukauju Norai P—tei.)

Naktį aš sapne verkiau, 
Tu, rodos, buvai jau kapuos; 
Pabudęs aš irgi verkiau, 
Kad tavo nes’girdi dainos.

Sykį aš karčiai verkiau, 
Nes mane tu liovei mylėt... 
Ir pabudęs iš miego 
Ašaras turėjau da liet.

I)a sykį turėjau aš verkt, 
Kod’s tu vėl gera man likai; 
Iš džiaugsmo aš sapne verkiau, 
Verkiau ir pabudęs ilgai.

St. Michelson^

nios iš partijų gyvenimo, kri- Kad užkirsti kelią paskaloms, 
tika ir bibliografija ir per
žvalga mųsų periodiškos raš
tijos.

Prie to “Laisva Mintis’’, 
kaipo progresyviskas ir visų 
lietuvių reikalams pašvenčia
mas laikraštis nebus party- 
viskas, nė kosmopolitiškas, 
tarnaus didžiumai, o ne ma
žumai, tautai, o ne partijai.

Nupiešė nors ir trumpais 
žodžiais papėdę, ant kurios 
stovės ir darbuosis “laisva 
Mintis”, kviečiame Tamistą, 
Malonus Brolau,prisidėti prie 
mųsų Bendrovės ir stoti Įtai
ką dideliame darbe, kuri gei
džiame atlikti tautos labui. 
Prisidėti galite ar kaipo akci- 
jonierius, ar kaipo prenume
ratorius. Akcija prekiuoja 
$10.00, prenumerata už ‘‘Lais
vą Mintį’’ £2.00 metams. Ak
cijos galima pirkti ant išmo
kėjimo su išlyga išmokėti ke
turių mėnesių laike, lygiomis 
dalimis.

Prie to laikome už pareigą 
paaiškinti, kad: 
nas Bendrovės sąnarys g; 
nusipirkti ne daugiau per 25 

\ akcijas; 2. akcijonieriai turi 
balsą vieną, nežiūrint į tai, 
kiek jie turi nupirkę akcijų 
3, visus Bendrovės i______
priiiurinės ir ves valdyba, su- 8^° bal8uot “.ž 
sidedauti iš pirmsėdžio, jo pa- Bet nebalsuot visai, 
gelbininko, išdininko, sekre- reik5t’l “f 
toriaue ir 5 direktorių; 4, iš-1 
d in i n kas yra po kaucija Š50O: į No. 23 „Kovos” patėmijau 

laavuc r-i-nn-vv 5, jei dėlei kokių nors prie- p į ?vi. Kandall pranešimą,
Buto užkviesti socijalistu ?Š* kurs šaukia visuomenė prisi-

dainininkai ir dekliamatoriai, ^ti laikraščio,tai akcijome- da su prenumerata prie išlei- 
nams ir prenumeratoriams dimo knygeles, kuri aiškina, 
bus sugrąžinti pinigai; 6, Vai- kaip pastot S y. piliečiu. į 
dyba kas menuo išdavines (Tokių knygelių gali būti ne 
Bendrovės sąnariams atskai-j vįena Red.) 
tą iš bendrovės veikimo. aš

Iš viršaus privestų sakinių vjus

bet paskui pabijojo baltra- 
miejiečiai, kad Dievas nenu
baustų ir atsakė jiems.

Jonas Krapovickas.

Klaidos atitaisymas.
No. 21 „Keleivio” ]

1

Į

Apgarsinimas.
Užnuodijimas kraujo.
Kokioj tik formoj jis nebū

tų, gali būt greitai ir pasek- 
’ mingai išgydytas per naują

parsikvietė mane Ražas pasi 
kalbėt. Kreipėmės į valstijos 
įstaigas, kad daktarai ištirtų.
Teip ir padaryta. Pasirodė,:
kad ji numirė ne nuo nuodų gydymo badą* Neaikvok lai- 
ir žmoneliai aprimo. Aš jokio ko ne pinigu ant patentuotų 
saurišio su atsitikimu neturi- gyduolių, neatsakančiu pa
jau ir p. Liežuvnešis nepriva- pragtų daktarų ir tam pena
lo kaišioti nereikalingi} ypa
tų.

A. Oreivis,
209 Chapel st. 

New Haven, Conn.

Bevardis, aprašydamas 
„ Kelei-

šių dalykų, bet kreipkis ne
vilkinant kur gali gauti grei
tą pagelbą ir lengvai būt iš
gydytu Į trumpą laiką.

P.
XXIV S.LA. seimą 
vio” num. 24, pasakė, buk aš 
išreiškusi pilnu balsu seime: 
„Žiūrėkit, Žimontas S. L. A. 
duoną valgo, o už ką jis bal
suoja?’’

Mano išsitarimą p. Bevar
dis besąžiniškai ant savo kur
palio perdirbo. Kada jau ėjo 
aštuntas ar devintas balsavi
mas ir A. Žimontas vis atsi
sakė balsuot, tad aš ir pasa- 

[kiau štai ką: „p. Žimontas 
1 kiekvie- ^ra už^a’^omas S.L.A. ir duo- 

j- ną iš to valgo, o neduoda nė 
vienai, nė kitai pusei balso,— 
tad dėlko jis čion atėjo?” Nie
kas už gerklės nė vieno ne- 
vertė, kad balsuotų už vieną ___ v * 

reikalus pusę’ ir kiekvienas delegatas 
nori.

tai ne-

I

Ona Ramanauckiene.

noriu persergeti lietu- 
kad nepasiliktų šuva-

I

___  _ korės- ina*yti’ k° prisilaikys laikraš- džioti minėtos knygeles išlei- 
pondecijoj iš Lewiston, Me. p. tis ir ko.kl? Pamatlulll lstat.v‘ dimu, kuri gali būt sulaikyk 

kad likusius prisilaikys pati Bendro- da pers. y. įstatymus (Nega-! 
________ o_______________ve’ Tatai visi,kam yra brau- įjnįekas sulaikyt. Red.), ka-1 

cijalistų kuopa pasiuntė į gus prasiplėtojimas mųsų tar-■ ^ngį tokia knygelė jau yra 
„Kovos” fondą. A. Antonov, pe laisvos minties, kam yra atspauzdinta valdžios Pa
kviesdamas aukauti, sakė,kad brangus laisvas, tikejimiskų shingtone. Ją galima gaut 
aukos eis literatūros fondan, Prietarii nevaržomas mokslas, pas lietuviškus pardavėjus ar- 

yra nuoširdžiai kviečiami į ^a pag pati išleistoją už 25 c.
; ir Lais- ra^anf §juOm antrašu:

Josepli Beudrick, 
Pottsville, Penna.

P. Gilis rašo, 1 
nuo uždengimo lėšų $3.20 so-

todėl ten ir pasiuntem.
Jonas Krapovickas. Bendroves sąnarius 

vos Minties” skaitytojus. Tu
rime viltį, kad rasime Jumy- 

: se sąjausmą ir pritarimą šiam - 
VISUOMENEI mųsų sumanymui.

Dabartinė Bendrovės val-| 
9 gegužės 1909 m. Scranto- dyba susideda iš šių ypatų: 

no laisvamanių būrelis suor- Pirmsėdis — A.Grybas, pirm- .

Pranešimas

!

ĮSkaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų-

- i v jų “Keleivio” skaitytojų, ku-sedzio pagelbininkas M. Va-. . ... . . nų prenumerata pasibaigė sia-lentanavičia, įsdimnkas — x °me bertamyje ir gavote para- 
V.K Račkauckas ir 5 direkJ«inimo korteles, atnaujinti, 
... t Si- ta kitaip busime priversti laik- 

raštį sulaikyti.
‘‘Keleivio” Administracija.

ganizavo “Laisvos Minties’’ 
Bendrovę su tikslu leisti lie
tuviškoje kalboje sąvaitinį d-ras J. Šliupas, sekretorius-1 
laisvamanišką laikraštį Scran- 
tone, Pa.

Laikraščio idėja bus aiškin
ti žmonėms, jog dabartinis su
rėdymas remiasi ant netiku
siai suorganizuotos valdžios 
ir dogmatiško tikėjimo: kaip 
valdžia, teip ir tikėjimas lai-

Iukstai.
Inkstų užsideginas, šlapli- 

ge ir kitas tai panašias ligas 
gydom moksliškai ir pasek
mingai. Nereikia ne dolerio 
mokėti, pakol nebus išgydyta.

Pūslė.
Pūslės užsidegimas ir jos 

sloga. Šitos pavojingos ligos 
visuomet prašalina mus nau
jas gydymo būdas. Užmokes
tis po išgydymo.

Nervų silpnumus.
Visos nervų ligos, ar seno 

ar jauno amžiaus žmogus bu
tų, įvairus apsireiškimai ne
atsakančio arba nepaprasto 
gydymo pasekmėje, produ
kuojanti silpnumą kūno ir 
smegenų, stoka atminties, nu
puolimas energijos ir kiti ne
geistini simptomai, prašalina
mi be sulaikimo nuo užsiėmi
mo. Mokestis po išgydymo.

V.K Račkauckas ir 5 direk-i X 
toriai: d-ras J. Šliupas, J. Ar- 
dzevičia, Pr. Živatkauckas, 
Ant. Čelkis, M. Valentana- 
vyčia.

Pinigus už akcijas ir pre-! Nauji Raštai, 
numeratą siųsti šiuo adresu: Žemės žsptfžznZis. Visuj/ri- 
D-ras Jonas Šliupas, 1419 einamoji geologija ir paleon- 

kO visą žmoniją kūniškoje ir No. Main avė. Serailton, Pa. taloyija. Pagal V. V. Bitnerį 
informacijas para^ J.Baltrušaitis. Gauti 

A . K. galima po No. 1815 E. Moya- , 
mensing avė., Philadelphia. 
Pa. Tai pirmas No. „Žmonių 
Knygyno” išleidimo. Neužsi- 
imdami perkratinėjimu at
skirų punktų ir kalbos gry
numo bei lengvumo, turime 
pripažinti, kad tai naudingas 
veikalėlis. Tokie raštai pa-

Garbinga „Kel.” R«I.!-|8eidanJan,i ?!” 
No. 22 „Keleivio” patilIx, ‘era‘Ur0J’ J'«a»‘«'k,a ProSą 

darbininkų minioms susipa- 
... .. tinti su mokslu, net mokyk-svilles, kurioj p. Liezuvnesis _ . , ., . . . ... T. los nelankius. Be mokslo irpaduoda neteisingą žinią. Jis ...... . . ..., , , . ... . politiškas ir ekonomiškas pro-raso, buk Ražas ir jo svogens , . .. .,. . . , . i • letaniato susipratimas nėraGreivis paleidę paskalą apie , . ... f .... x , drūtas, aiškus ir negali zeng-pirmojo žento negerą pasiek.. . ’ _ . ° °1, .. .. ti pirmyn. Kaip matos, „Zmo-gimą, t. y., kad lis nunuodi- . .. ,, .? „ . . . ... mu Knygynas ’ pasiryžo pales Ražienę ir tamsuoliai no- s A .. ,._. ,, , . , . . gaminti moksliskus rąstelius,reję atkeršyt uz tat. Matyt, . . . . .. , , T. - prieinamus kiekvienam. Veli-kad pats p. Liezuvnesis ma- ‘ , ....

žai girdėjo apie šitą atsitiki- name Jam ^geriausios klo
ni ą. . [ties.

Dalykas tame, kad Ražo! Ukisystės popieros arba kaip 
žentas, kaip buvo kalbama, galima pastoti Suu. V. ukesu. 
ne Razienę nunuodijo, o jos Sutaisė A. B. Strimaitis. Iš- 

į dukterį (savo pačią). Ji pasi- leido J. Bendoraitis. Spauda 
tuvos, iš lietuviais apgyventų ir|irė teip urnai, kad visaipga-,,l)arb. Vilties , Skenandoab, 
Amerikos ir kitų šalių vietų, į Įima buvo pamislyt. Ir pas-’Pa.

protiškoje priespaudoje, tad Reikalingas 
“Laisvos Minties” užduotis suteikia sekretorius 
bus naikinti žmonių tartie ti-; Račkauckas, 
kėjimiškus prietarus ir nuro- avė. 
dinėti dabartinio surėdymo 
kenksmingumą ir nuožmumą.

“Laisva Mintis” supažindi
nęs lietuvius su politika ir 
lavins juose supratimą apie 
tai, kad lietuviai Didžiojoj 
Lietuvoj privalo kovoti už 
autonomiją, be kurios šalies 
progresas nėra galimas. “Lais- _
va Mintis” stengsis raginti korespondencija iš Boldvvin- 
Lietuvius Amerikoje prie iš-' 
mintingo pasinaudojimo 
politiškos laisvės šios šalies.

‘ ‘Laisva Mintis” rūpinsis 
tautos apšvietimu, kaip Lie
tuvoje, teip lygiai ir Ameri
koje; greta talpinimo straip
snių iš įvairių mokslo šakų 
bus raginama vientaučius 
rengti paskaitas, kurti kny
gynėlius, mokyklas ir t, t.

“Laisva Mintis” savo skil
tyse gvildens moterų klausi
mą ir stengsis kelti augštyn 
morališką mųsų viengenčių 
stovenę.

Greta įvairių žinių iš

11(12 Blair 
bcranton, Pa.

Valdybos Benrovės
‘ LAISVA MINTIS”.

KOMITETAS.’

LAIŠKAI REDAKCIJOM.

• v1S

Amerikos ir kitų šalių vietų,

ties.

Galvos neuralgija.
Galvos skaudėjimas, nusil

pimas smegenų, apsvaigimas, 
smegenų išbrinkimas ir ocze- 
ma galvos odos. Mokestis po 
išgydymo.

Gerkle.
Gerklės sloga, reumuo, 

skaudėjimas ir chroniškos 
pharyngitis, pagedimas balso 
tiršta glite gerkleje. Ne dole
rio nereikia mokėti pirm iš
gydymo.

Plaučiai.
Džiova pirmo ir antro laip

snio, sausas ir palaidus kosu
lys, sunkus alsavimas, skau
dėjimas krutinėję, asthma, 
kraujapludis, chroniškos,ligos 
gerklinių išsišakojimų užside
gimas ir tt. Užmokestis po 
išgydymo.

Širdis.
Daugtines ligos, nuvytus 

arba riebi širdis, vandenine 
liga ir širdies reumatizmas, 
silpna kraujo cirkuliacija ir 
tt. Užmokėsite mums tiktai 
tuomet, kada busit sveikas.

Kepenys.
Visos kepenų ligos: suniu- 

rimas, sugedimas vidurių, vi
sokie nerviškumai, reumatiz
mas ir visos odos ligos, ocze- 
ma, kirmėlės, streninių sąna
rių ligos, sustingimas sąna
rių, votis, iritacija, nervų pa- 
irimas. Mokasi tik už išgydy
mą.

Ruptura.
Hemorhoidai ir visi sutini

mai gydomi greitai, be skaus
mo ir sugrąžinimo nuo darbo. 
Jus galit užmokėt, kada busit 
sveikas.

Skilvys.
Išpūtimas po valgio, širdies 

degimas, išbėrimas ir sunkus 
rijimas. Užmokestis tik už 
išgydymą.

Prof. Dr. George H. Payne
didis specijalistas

j 585 Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos įiiuzejaiis, prie 
Copley sq. Telephone 3806 
Baek Bay.

Brenč ofisas:
390 Main st., kambariai s 
331-2-3, M’orcester, Mass.,;lkt‘- 

Slater Bldg. 1 k<)‘
Valandos: nuo 9 ryto i>’’ u au 
vakare išskyriant Uk.”)
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Puikiausias Lietuviškas

Parduoda
Laikrodėlius

IValtham ir Elgin
: auksi

niai. sidabriniai ir 
nikeliniai.

ne 
vietų

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėry mus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

“TABAKAS”

PARDAVIMAI.

Mųsų tavorai yra * 
augštos vertės, bet 
kainos visų tavorn 

labai žemos.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Ryte nuo 10 iki 12 vai.

Po pietų nuo 2 — 5 vai. Vak. nuo 7—9 v.
“ ■ -s
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Rusiška- Len kiška -1 dėt u viška

Parsiduoda namai. ę(~.
Vienas namas iš 1S kambarių, antras 
21. ant keturių gyveninių, ant metų 

atneša $1.600. Pataisymo nereikia. Vi
sur šė[H>s dėl drapanų. Namai randasi: 
40 ir 44 Athens. So. BOSTON. Mass.

Vietines Žinios Praėjusioj nedėlioj bo.Bos
tone pas vieną italą krikšty- 

Edisono elektros kompani-UO8e susivaidijo kūmai dėlei 

ja sumanė gazo kompanijai 
pakirsti konkurenciją. Šio
mis dienomis ji pranešė mies
tui, jog ji apsiima apšviesti 
14,000 gatvinių lempu elek
tra už $22,31 nuo kiekvienos 
lempos ant metų.

Dabar tose lempose varto
jamas gazas, už kuri miestas 
moka i»o $25.49 aut metų nuo 
kiekvienos lenųtos,

Miesto valdyboje išrokuo- 
ta, kad Įvedus elektrą, apšvie
timas tų lempų apsieis mies
tui aut metų su virš $50.000 
pigiau ir prie to da elektrą 
daug parankiau vartoti, 
g u gazą.

Telegrafo kompanija 
skelbė 14 birželio, kad pake
lia prekes už telegramus,siun
tinėjamus Massachusetts val
stijoj. .Apart to da reikės mo
kėti ir už tuos žodžius, ką 
parašo, kada priimtos tele
gramos.

Toks telegrafo kompanijos 
nutarimas iššaukė karštas 
diskusijas tarpe legislaturos 
ir kompanijos akinėj u. Įsta
tuose visai nėra to paminėta, 
kad kompanija neturi tiesos 
imti užmokesčio už žodžius, 
paveizdon: „Telegramas pri
imtas............. ” Kompanija gi,
pasinaudodama iš tokiu Įsta
tu, pasiryžo ir čia išnaudoti 
žmones.

Bostono priemiestyje*, C am 
bridge, Mass., vienoj iš teuai- 
tinių skerdyklų tūlas airys, 
Įgavęs proto sumišimą, užpuo
lė su peiliu aut daktaro. Ka
da kiti darbininkai ji norėjo 
sulaikyti, jis 7 iš jų sunkiai 
sužeidė, tame skaitliuje du 
lietuviu.

Policija išsijuosus jieško 
>o Bostoną tūlos Betricijos 

Marks, 17 metų mergaitės,pa
einančios iš New Y’orko. tur
tingų tėvų. Spėjama, kad ji 
likos pavogta ir atvežtai Bos. 
toną. l

KELEIVIS

jaunu savo kuinu ir ilgai ne 
laukdami paleido peilius j 
darbą. Pribuvo policija ir 
abudu likos suareštuoti.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Pran

ciškaus Prakopimo, paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pa v., 
Grinkiškės parap., Kubiliūnų 
sodž. Gyveno 9 metus Chica- 
go, 111. Malonės atsišaukti jis 
pats arba praneškit kas apie 
jį žino ant nurodyto adreso, 
už ką busiu labai dėkingas.

Autou Paulauskis
652 W. Gerinau St.,

Baltiuiore. Md.

Pajieškau Jono Balito, ku
ris paeina iš Suvalkų gub.. 
Kalvarijos pa v. ir gminos, To- 
balių sodž. Jam priklauso po 
dėdės mirimui dalis turto. 
Kas apie jį žino, arba jis pats 
atsišaukite šiuo adresu:

Juozas Žebarauckas
94 Baxter st.,

So. Boston, Mass.

Kauno 
l>arapi- 
Turiu

Pajieškau savo pusbrolių: 
Antano, Juozapo ir Kazimie 
ro Jonušų, paeina iš 
gub., Telšių pa v., ir 
jos, Gentaučių sodž,
svarbų reikalą: jie patįs ar 
kas žinotlami meldžiu atsi
liepti ant šio antrašo: 

Dominikos Vinckus 
AmesSt. Montello, 

Brockton, Mass.

Pajieškau savo uošvio lavo
no Snarskio, paeina iš Su
valkų gub.: 2 metai atgal gy
veno Worcester. Mass., metai 
kaip išvažiavo i West Pietom 
Pa. Turiu labai svarbų rei 
kalą prie jo. Meldžiu atsi
šaukti jo paties ar kas 
žinantis apie ji pranešti 
šio adreso:

Petras Buklierius
715 West Minster Road

West Fitchburg, Ma;

kitas
aut

Laikas pardavimo
Namas iš 12 kambarių bus iš
statytas ant pardavimo į**r Ii- 
citaciją 19 birželio, 1909 m., 
3 vai. po piet, j>o num.
109 Eiglit st., So. BOSTON.

TELEPIIONE 160S.

t. D, AVEDISYAN, M. D.
676 North Main street, 

BROCKTON,- - MASS.

PIKNIKAS
Bostono Latvių Darbininkų Draugijos 

kuris buvo apgarsintas per
eitame “Keleivio’’ numeryje, 

nebus.
Draugijos V a 1 d y b a.

Reikia partnerio.
Pajieškau partnerio į Bučernę. Bučer- 

nė So. Bostone ir labai geroj vietoj. Jau 
tas biznis 10 metų kaip stovi. Bučernej 
yra visi reikalingi daiktai, kaip tai: sko
los. legisteris. arklys, tunas — viskas 
nauja. Priežastis tokia, kad negaliu 2 
bizniu apžiūrėt. Jeigu kas norėtų pirk
ti. tai parduočiau. Meldžiu atsišaukti j 
agentūros ofisą.

G. BARTASZ1US. [25|
258 Broadvvay, Su. BOSTON.

ANT IŠ1L1NDAVDJIMO
3 platus ruimai, geras skiepas ir rui

mingas kiemas. Ruimai gerai užlaiko
mi ir vanduo viduj. Randasi po num. 
::s? ir 411 First st., So. BOSToN. 

Atsišaukit šiuo adresu: [ęj]
Anton Kalinoski

Iii First Street. So. Boston.

Oftiso Teleph. 277-1 Chclsea.
Gyvenimo Teleph. 1337-1 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie Į.alaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

CHELSEA office: 70 Broadway
Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. v ieta: 183 Bridge st . Cambridge

i
i

Tclephviie 762 So. Boston.

Dr.F.Matulaitis|j
495 Broad.ay, So. Boston’e. h 

i • 
Valandos:

Nuo s-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.Į i 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų :

• •  ............. ......... • :

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Pukiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siulbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. I
222 Broadvvay

Z. Budreckis.
BlBKEtKIS.

So. Boston,

MOTERIS IR MERGINOS!
v
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses. 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BAKONAIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą V oinans Medical 

(ollege Baitimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
pa’.ago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių. pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles. 
ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st., kampas Buven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką. ! 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas : 
išaiškinta kuop'ačiausiai. Kas nori žino
ti tegul perskaito ••TABAKĄ”. Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

R. (TBERKIS

106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

P. J. Kaunietis
Naujausių madų rubsiuvj

Siuvant visokias vyrų 
moterų drapanas. Išvalome 
išplaujam plėtmas ir išprosi- 
nanie. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

254 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.

349 Harrison avė 
Boston, M a s s.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
Aptieka

Sutaisome Receptu* su didžiausiu 
atyda. nežiūrint ar LŠ Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIŪLAI SK AS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perezpresą gyduoles prisiusim

M.uio -dirbtuvė yra įrengta puikiau 
naujausios mados įrankiai. Atlie

ku daiba artistiškai. Padarau fotogra- 
: jas kuopuikiausiai, malevoju natūra 

liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedi-ldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’artuenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mane 1 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikž
8 vakare. Telephone 1967—3 RicLmoni

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

Williani C. Brūzga.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 D.st
So. Boston, Mass

Tei-epiiose. 21027 So. Boston. Mas

Sustok! Žiurek! Klausyk!
Didžiausias uupigiiiimas So. Bos 

tone.
Moteriškos skryltek-s. jakutes. kei-į 
pai ir vystės. Pilna viii- naujausios 
mados krikštui pareitų. Teipgi p*- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
vorus. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOW1TZ, 
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

_______________________
LIETUVIU UŽEIGA

- PAS —
CHAPLIKA

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

S. B. KLE1N
Visokie cigarai, Ichakas ir ciga- 

retai pagal wholesale ir reiaii 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO 

Didžiausia krautu ve čeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry-

! bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite
Į>as mus.
233 Brordnay. So. Boston.

Tclephone. Back lGy 2350. j ■ *

Dr. Lewandowski M* (iJlJVin & Co.
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai diena.
6 vai. “ S vai. vąkare.

419 Boylston st. ruimas 432

B O S T 0 N, - - MASS.

Uzlaiho geriausio

1 Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPECIA LIŠKI 1IAS.

366 Secoiid So. Boston, Mass

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S. ANDRZEJEMSKI

HOTEL CI.LYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Bcrkeley st . BOSTON, Mass.
472 Cambridge*st.. E. Cambridge, Mass. 

Ofiso valandos:
Nno > k: 10 iš ty .o ir nuo 7.iki 9 vakare. 

Nedėlk mis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
’ Prancūziškai ir Angliškai.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie tik vartoja ta

baką. kad aš atidariau nauja Tabako 
krautuvę, kurioje galite gauti visokio 
Maskoliško ir Turkiško tabako, visokios 
popieros ir inportuotų iš Maskolijos gilzu

I.FOX
310 Harisoii avė., BOSTON.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangia preke.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi Žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems dumiam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiskaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybe padėkų.

J. M. BRUNDZA ( b .
Broadvvay A;S. S st.. Broolykn.N Y.

•* > •*

M I AA *rrToz>oNa I M J NUOLATINIS 
IIUi Va Vfca kalendorinis

Tiktai $3.95, mūsų draugystes sąnariams už $3.55.
Libal puikus nuolatinis kalendorinis 

laikrodėlis, kuris visada parodo se
kundas, minut&s, valandas, s&nvaites ir 
m’-D^lo dienas, mėnesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 

1 alką ir yra pilnai per mųąų firmą gva- 
rantuot&s. Pry>akys labai puikus, 
auksines rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą pat j 
laikrodvlį už kelis kartus daugiaue. bet 
męs paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti mi|sq pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog mę9 galime parduoti 
geresnius tavoms ir pigiaus kaip svetim
taučiai, nes musų firma yra labai dideič, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti is Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lenciuge- 
1 iu už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciu- 
gSlius po kelioliką kartų daugiaus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per p actą, laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas per p actą mu
šu kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
tavorą ant eipreeo.tada siusime per eipresąir pirkėjas užsimokės visus prieiuntlmo kaštus.

Per mųeų draugystę galima gauti visokius tavoms pigiau ka:p kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 912 Lombard St., Philadelphia, I’a., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių Uvorų visokioee kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime musų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir nepareiname jokių tavorų uždyką. apart musų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavoms pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nore už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia sangotieei, nes už dyką tavoms duodant niekas prekystes negali varyt’.

Mųeų yra tikra lietuviška ko-operatyviska draugyste ir kiekvienas gali prie mnsų drau
gystes prisirašyti. Akcijos yra po vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųeų draugystes gali tavorue pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Už kviečiame vėsus tautiečius prie mųeų pirkliškos draugystes priefrašyti nore su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pačto arba regi«travotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept5 P.O Box 722
41G-41S-42O S. Broad St. ir 942 Lombard St.

miLADELPHIA, I-A.

10,000 Nepaprastas Pardavimas 10,000
uikroa.gy LAIKRODĖLIU Laitro(l'

tiečiai
Susi vien y ji

. F. Severą Co
CEOAR RAPIDS

Isz priežasties didelės bedarbės, kuri tęsėsi Amerikoje daugiau kaip 
metus laiko, daugelis laikrodinių pabrikų turėjo iszparduoti savo tavorą 
už daug pigiau, negu kasztuoja jo padarymas. Musų gerai žinoma firma 
laike to krizių supirko su virš 10.000 gražiu taip kaip pirmos kliasos laik
rodėliu. Męs juos nupirkom teip pigiai, kad dabar galime pardavin -ti už 
labai pigias kainas, o tankiai už ketvirtą dalį tikros jų prekes.

ATYDA: Męs turime daugybę vyriškų ir moteriškų laikrodėlių auksu 
pavilktų 1 4 Karat. su Hunting viršais. stipriais viduriais, ant 7 akmenų, 
gražaus darbo, eina teisingai, jeigu pages perdu metų, męs pataisysim dy
kai. Tie laikrodėliai visados parsiduoda po $15 arba $25.

□A, 'MĘS PARDUODAM PO $4.95
Prie kiekvieno laikrodėlio męs nusiųsime jums 

gražių retežėlių ir sagutę dykai. Užsisakant kokį 
nors laikrodėlį, moterišką ar vyrišką, atsiųki 
te mums $1.00. o męs jums siusime laikrodėlį, re
težėlį ir sagutę. Likusius $3.95 jus užmokėsite at
siėmę daiktus.

Jeign jus busit neužganėdinti iš Iii daiktų, pri 
siuskit juos mnnts bėgyje 90 dienų, o jums bus 
sugražinti pinigai.

TuKstsnčiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo, taigi jums pat ar i am užsisakyti tuojau 
Jus niekados nesulauksite kitos progos, kad įgy
ti tokį laikrodėlį su dailiu retežėliu ir sagute 
už $4.95. Visus užsakimuus siųskit šiuoadresu:

AMERICAN WATCH and SALES C0MPANY, 
11-32 Park Row, Department 180, NEW YORK

SALIUNAS ir RESTORACIJA 5
* kartą pas mus atsilankys, ® 

To niekad nesigraudys: *
Alus, vynai mus gardžiausi, J

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co § 
3o4 Rroadway ir 259 D. St., 

Seutli Boston, Mass. S

NAUJIENA!
BRODBINE HALI, išsiduoda ant ves

tuvių arba šeip kokio pokilio. su visais 
rakandais ir indais už $15.00.
311 Albany st. cor. Dover st., 

Savininkas J. SIDMAN

20 Laconia st., Boston, Mass.
Telefonas 136-4-4 Tremont.

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad nždėjau Naują skryN-lių dirb
tuvę. kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENE
2'44 E. ir kampas Bowen street

SO. BOSTON, Mass.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagn neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusin armonikų, skripktt 

klernetų, trnbn, koncertinų ir daugybę kitokių inozikališkų instrumentu. Cisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriit, adresam peeečių, istorišku ir maldakuygų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$1,00, 1000 už. $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dručei atda
ryta, prekė su prisiumimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kųno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdangvlę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdyma, 14 K. 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,<*O. I’risiųs- 
kite savo tikrų adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka- 
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta-
- 7 t / it''' ' vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K. WiLKEWICH, 112 Gratid St, BrooklyM, N. Y.

■ ■ , a . i...... ....... . . ..

laikrodėliai:

Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IŠ PAKRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

387 Washingfon

Washington 
Jewelry Co.

St., (vienus trepus) BOSTON, MaSS.
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