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Metas V.

VISOKIOSZINIOS
IŠ RUSIJOS.

Monopoli us u žd ari nėjo.
Radoino gubernijoj mono

polius uždarinėja pati val
džia, nes pelno jie neduoda. 
Mat kunigai tenai labai ėmę 
drausti degtinę gerti, tai mo
nopoliai ueužsilaiko. Valdžia 
norėtų tu monopolių vietoje 
traktierius taisyti, bet ir tie 
neužsilaikysią

Ar sulauksime męs kada, 
kad monopolių nebūtų kam 
palaikyti?

* Per praėjusią sąvaitę, 
teismui nusprendus, nužudy
ta išviso 10 žmonių: Ekateri- 
noslav6— 4, Kijeve — 3, Vil
niuje— 2 ir Charkove — 1 
žmogus. Nuteista nužudyti 
31 žmogus.

Profesorius F. Martelis pa
simirė.

Peterburgo universiteto tarp 
tautiškų tiesų profesorius Fri- 
derikas de Martelis pasimirė. 
Tai tas pats juodašimtis, ku
ris 1906 metuos, kada iškilęs 
buvo pačtorių ir telegrafistų 
streikas, važiojo laiškus ir 
laikraščius po namus užimda
mas pačtoriaus vietą, kad tik 
sulaužyti darbininkų streiką. 
Mokslas, kaip matyt, ueikvė- 
pč jam žmoniškumo. Peter
burgo universiteto studentai 
Marteus’ą laikė už biauriausi 
iš profesorių. Gerai, kad ir 
pasimirė.

Streikas nenusisekė.
Vilniuj traukėsi 5 mene-j 

sius odos išdirbikų streikas.! 
Darbininkai, nieko nelaimė-: 
ję, turėjo grįžti i darbą.

Dvasiški ja paraudo.
Kijevo dvasiškijai sarmata 

pasidarė, kada išsiaiškino, jog j 
dūmos deputatą Gercenšteinąj 
užmušė ,,tikrųjų rusų lygos” : 
narys su daktaro Dubrovinoj 
žinia. Ji kviečia, kad dvasiš- I 
kija atsisakytų iš ,,tikrųjų' 
rusų lygos”, nes ji einanti ne 
pagal Kristaus mokslu. Kol 
slaptai viskas veikėsi. 
tai ir dvasiškiemsiams buvo 
lyga šventa, o kaip pasiaiški-j 
no jos darbai, tai jau negera

Tamsus valstiečiai.
Kaime Obuchovo, Kijevo į 

paviete, valstiečiai užmušė sa
vo kaimyną. Tūlas S. Kalaš- 
nikov,valsčiaus rodai nuta 
rus, buvo ištremtas iš kaimo. 
Po tūlo laiko jis sugrįžo. Tarp 
valstiečių pasklydo gandas, 
kad jis organizuojąs gaują sa
vo šalininkų ir ketina atker
šyt valstiečiams. Kada jie iš
girdo, jog jis randasi su savo 
broliu ir 3 valstiečiais Obu
chovo lauke, tuoj apsiginkla
vo kuolais ir, apsupę iš visu 
pusių, užmušė Kalašnikovą, o 
jo draugus parsivarė į kaimą. 
Susibėgę valstiečiai juos teip 
mušė, kad 2 greitai pasimirė, 
o kitų dviejų padėjimas abe
jotinas. Tai toki darbai Die
vo sutvėrimėlių ircaro vaiku
čių.
Žydus varo iš Ekaterino- 

slavo.
Valdžia stropiai darbuoja

si, iškraustydama žydus iš 
Ekateriuoslavo rėdybos. Dau-Į 
gelis nelaimingų šeimynų kri-) 
tiškame padėjime. Žydai pa
davė prašymą, kad juos pa
liktų, aut ko gavo neprita
riantį atsakymą. Caras gata
vas išsikepti žydus ir gardžiai 
suvalgyk

Streikiniiikų byla.
Maskvos teismo rūmas nag

rinėjo 29 geg.d visos Rusijos 
geležinkelninkų sąjungos by
lą. Keletas ypatų buvo ap
kaltinta už kurstimą prie 
streiko, kuris įvyko 1906 me
tuos. Vienas kaltinamųjų li
ko pasmerktas 2 metam 6 mė
nesiams į tvirtovę, 2 — 2 me
tams ir6 mėnesiams, keturi—j 
2 metams ir vienas — vie- 
niems metams 6 menesiams. ■ 
Pasakyti leugva, bet atsėdėti 
tiek laiko—ne juokas. Ir tik 
už tai, kad išdrįso pamokyti: 
kitus darbininkus.

Popas prakeikė.
Vologdoj prakeiktas popo 

tūlas I—kis. Iškabinta prie; 
bažnyčios durių jo prakeiki
mo rezoliucija. Prakeiktasis 
juokiasi ir sako, kad da ge
riau jaučiasi, o neatsimena 
žmogus, kad popas jo dūšią 
velniui pardavė.

ŽRiogžudis nuleistas.
Kivineno(Finliandijoj) teis

mas peržiuiėjo bylą apie Ger- 
cenšteino užmušimą. Atra- Į 

do, kad žmogžudystė papil-1 
dyta juodašimčių sąjungos) 
nario Polovnevo, tarpinin
kaujant daktarui Dubrovi- 
nui. Pimąjį pasmerkė 6 me
tams į pasitaisymo namus, o 
Dubroviną nuspręsta iššauk
ti 27 birželio d. Revoliucijo- 
nierių, beabejonės, būtų pa- į 
korę. o juodašimčiui duotas 
pasitaisymas.

Vienuolynu atstovų susiva
žiavimas.

Rusijos vienuolynų atstovų 
susivažiavimas ketina atsibut 
birželio mėnesio pradžioj. Sa
ko, vienuolynuos likę perina- 
žai vyriškosios lyties ypatų. 
Moterys tamsesnes, tai labiau ; 
ir glaudžiasi prie kunigėlių 
arba popų.

Traukinio apiplėšimas.
6 geg. d. arti stoties Tama- 

la 10 plėšikų užpuolė ant ta) 
vorinio traukinio. Sustabdė 
jį, suareštavo tarnaujančius 
ir pradėjo atidarinėti vago- Į 
nūs. Kilus triukšmui atbėgo 
geležinkelio sargai. Plėšikai 
juos suareštavo ir nuvedė prie 
garvežio [lokomotivo] darbi-1 

ninku. Konduktoriai išbėgio
jo. Išplėšta daug vagonų: ta- 
vorų išversta už 10-12 tūks
tančių rublių. Pasirinkę ge
resniuosius, plėšikai pasislė
pė.

Svečią apdaužė.
Kad pamatyt, kaip susitiks 

Rusijos caras su Vokietijos 
kaizeriu, Anglija išleido vie-i 
ną savo laivą su diplomatais 
ir reporteriais. Rusijos lai-1 
vynas Į turbūt, iš senų čeve-l 
rykų. likusių po karės su Ja- 
ponija ) pradėjo į jį šaudyt, i 
manydamas, kad revoliucijo- 
nieriai atvažiuoja caro gau
dyt.

ŽINIUSJŠVISUR.
Caras susitiko su Vokieti

jos kaizeriu.
Ant sausumos pabijojo su

sitikti du visuomenės neap
kenčiami monarchai — caras 
Mikė ir kaizeris Vilius 11. Su-
siplaukė jųdviejų laivai ant 
juros arti Suomijos [Finlian- 
dijos]. Apie ką jiedu kalbė
josi, nėra žinios. Buržuaziš- 
koji presą priduoda tam dide
lę svarbą. Gal kam ir svar
bu, kada beprotis su puspro- 

Ičiu susieina pasiglamonėti.

Naujas sultonas atsilankys 
i Europą.

Į Londoną praneša, kad 
Mahomed V ketinąs šį rude
nį atsilankyti į Europos vieš
patystes. Pirmiausiai žada jis 
pribūt į Londoną. Lai važi
nėjasi, jeigu laiko turi.

Alhaniečiai nerimsta.
Konstantinopolis, 18 birže

lio d.— Į čia atėjo žinios apie 
sukilimą vakarinės Albanijos 
dalies gyventojų prieš val
džią. Jie atsisakė mo
kėti mokesčius ir neklauso 
sultono paskirtų valdininkų. 
Apie 10.000 albaniečių turėjo 
susirėmimą su 12 batalijonų 
kariumenės. Pastaroji įveikė 
sukilėlius ir jie turėjo pasi
slėpti. Yra viltis, kad ir kiti 
alhaniečiai prisidės prie su
kilimo, tuomet sunku bus 
juos numalšyt. Sultonas 
liepia apsieiti su jais manda
giai.

Francuzijos biudžetas.
Francuzijos parlamentui pa

duotas liko nuo finansų mi- 
nisterio biudžetas, skiriamas 
1910 metams. Pagal nurody
mu išlaidų bus ant 115 mili
jonų frankų daugiau, negu 
įplaukų. 45 milijonus fran
kų, sulig ministerio nuomo
ne, reikės atidėti 1911-me
tams, o likusius jis tikisi su
rinkti iš akčižių ant neftos, 
šunų ir t, t Dieve duok, kad 
jam pasisektų. Žinoma, jei 
francuzai laikys daug šunų, 
tai lengvas išėjimas.

Nelaimingoji Anglija.
Rusijos torpedinis laivas, 

kuris gine carą neva nuo už
puolikų, apšaudė Anglijos 
laivą „Woodburu” ir sužeidė 
4 žmones. Vis tai Anglijai 
Kliūna: kada Rusijos laivynas 
važiavo mušti japonų, sumu
šė Anglijos žvejus, dabar <- 
reporterius. Bloga turėti 
kvailį po šonu.

Perk imas nerimsta
Viena, Austrija. — Iš Sa- 

noko praneša, kad ten siau
tusi baisi audra. Blėdies pa
daryta daug. Perkūnas tren
kė i namus ir žmones. Vienoj 
vietoj apie 50 susigrūdo iš 
baimės ir 10 jų liko užmušta. 
Gal danguj dūšių stoka.

Laivyno išbandymas.
Londonas. — Jau surengta 

250 kariškų laivų, paskirtų 
šių metų manevrams. Jie 
plaukia į paskirtas vietas. 
Pienas manevrų tas pats.kai p 
buvo pernai. Laivynas pada

lytas į tris dalis: raudonasis 
laivynas, baltasis ir mėlyna
sis. Raudonasis laivynas bus 
perstatytas kaipo Vokietijos 

i ir užims vietą arti Škotijos ir 
turės muštis su baltuoju lai
vynu, paskui tasis susivienys 
su mėlynuoju laivynu iri 

stengsis paimti Škotijos kran
tus. William Henry bus vir- 

; šiaušiu komandierium.- Atei
ties žmonės juoksis iš tokiu 
pasielgimų, laikydami juosi 
už vaikiškus.

Kardinolas prieš teisina.
I

Bordeaux, Francuzija. — i 
Kardinolas Andrieu yra ap
skųstas už kurstimą katalikų 
panaikinti tikėjimo laisvę.

1 Dabar jis rašo teismui laišką, 
kad neapsiima save ginti, nes 
jį prie panašaus kurstimo 
vertųsi katalikiška dora. Už 
tokią dorą žmogutis gali būti 
pusėtinai nubaustas, nežiū
rint i tai, ar ateis i teismą ar

: ne.

Miršta nuo džnmos.
Amoy, Kynija. — Bėgyj 

pastarųjų 14 dienų čia pasi
mirė uuo džumos 131 ypata. 
Kitoj vietoj Toschangtschau, 

I kasdien miršta apie 300 ypa
tų nuo tos gi ligos. Didelis 
skurdas, kokis viešpatauja 
Kynijoj, pagimdo įvairias li- 
gas.

Augštos ypatos pasmerk
tos.

Konstantinrpolis. — Prieš 
karišką teismą buvo pastaty
ta keturi maršalkos, buvu
sieji jūrininkystės ir apšvie- 
tos ministeriai, du generolu, 
vienas valdiškos tarybos na
rys, vienas buvusis guberna
torius ir 60 kitų augštų val
dininkų. Jie kaltinami prasi
žengime buvusioj revoliucijoj. 
Pasmerkti visi įvairiam lai 
kui į tvirtoves. Galės pasil
sėti.

Pekine atsidarė bankinis 
namas.

Pekinas,22 birž.d.— „Tarp- 
tautiškoji Bankų Korporaci
ja” atidarė Pekine savo sky-

•V

rių 21 birž. d. Šitos korpora
cijos meisteriais yra Ameri
kos kapitalistai.

Kynija ginkluojasi.
Pekinas. — Valstybės ta

ryba ir jūrininkystės minis 
terija padarė projektą apie 
Ky n i jos laivyno padidinimą. 
Jis turėsiąs būt padalytas į 4 
dalis, susidės iš 8C laivų įvai
rios rųsies. Vienas vargas 

• Kynijai, kad pinigų stoka.. . 
!o gal laivynui jų atsiras.

Perdaug svečių.
Į Londoną atvažiuoja iš 

Amerikos ir nuo dalies iš ki
tur tiek svečių, kad visi kote
liai jų prikimšti. Tūli jau 
negauna vietos. Motelių sa
vininkai ir tarnai paveda sa
vo lovas svečiams, o patys ei
na nakvot kitur. Pasipelnysi 

hotelių savininkai.

1 centas už $1.375.
Londone parduotas liko 

centas, turintis 825 metus se 
numo. Gauta už jį $1.375. 
Gera laimė, kas galėjo tiek 

| metų išlaikyt.

IŠ AMERIKOS. 
——————

4,000,000 lenkų gyvena 
Amerikoj.

Lenkai Suvienytose Valsti
jose pradeda užimti gana įži- 
mią vietą tarp kitų tautų. Pa
gal paskutinės statistikos len
kų skaitlius Amerikoj siekia 
4 milijonus. Iš to skaitliaus 
nedidelė jų dalis pripuola ir 
ant Kanados, liet daugiausia 
jų Suvienytose Valstijose. 
Pennsy Danijoj 500,000; New 
York’o ir Illinois’o valstijose 
po 475,000 kiekvienoj [vie
nam Chicagos mieste 300,000 Į 
\Visconsin’e 250,000; valsti
jose Micliigan ir Massachu- 
setts po 240,000;01iio 200,000; 
Marylaud’e apie 35,000.

Iš viso lenkai turi pasistatę 
jau 700 bažnyčių ir tiek-pat 
mokyklų, surištų tankiausiai 
su bažnyčiomis. Dabar ren
kamos aukos statymui lenkiš
ko universiteto.

Kada kongresas paskyrė 
Š50.000 išstatymui generolui 
Kazimirui Pulaskiui pamiuk- 
lo, lenkai nuo savo pusės nu
tarė pastatyti paminklą gen. 
T. Kosciuškai. Kongresas tą 
nutarimą sutiko su entuzijaz- 
mu. Abudu paminklai len
kiškų didvyrių bus atideugti 
3 gegužės 1910 metuose \Va- 
shingtone.

Žmonių veislę gerina.
Seatl, \Vsli. - 10 birž. d.

įėjo į galę įstatymas, reika
laujantis prie apsi vedimo 
daktariško paliudijimo apie 
sveikatą. Merginos, turinčios 
viršiau 45 metų, liekasi nepa
liestos įstatymo. Jis liko pri
pažintas su tikslu pagerinti 
žmonių veislę.

Negales raky t.
Seatl, Wsh.— Įkūnytas čia 

įstatymas prieš cigarus. Pas 
ką atras jų, tas bus aštriai 
baudžiamas. Nenoromis pri
vers žmones nerūkyti. Geras 
istatvmas. Žinoma, nekurie c »
reikalaus ,. rūkymo laisves”.

Permainos immigracijoj.
I m migracijos komisi- 

jonierius Smith paduoda 
skaitlius, parodančius, kiek 
iš Suv. Valst. išeina žmonių 
i Kanadą ir kiek iš ten į Suv. 
Valstijas. Nuo 1007 iki 1908 
metų iš Kanados į Suv. Vals. 
atvyko 58.268 žmonės, iš Suv. 
Valst. į Kanadą— 56.860 žmo
nių. Kiek anksčiau ateivystė 
iš Kanados kur kas buvo 
skait Ii ilgesnė. Dabar Suv. 
Valst. semia sau ten turtus, 
todėl stengiasi aprubežiuoti 
ateivystę.

Brayanas nori būt senato
rium.

Buvusis kandidatu į prezi
dentus nuo demokratu parti
jos ponas Brayanas pasidavė 
kandidatu į senatorius. Ne
pavykus pralįsti vienur, sten
giasi kitur.

N ubaustas už betvarkes da
rymu.

Philadelphia, Pa. J. Smit- 
vinskis pasmerktas teismo į 
kalėjimą ant vienų metų už 
metimą plytos i motormaną

f
laike paskutinio tramvajų 
darbininkų streiko. Motor- 
mauas Hoff darodė, kad jis 
gavęs nuo Smitvinskio plyta 
per pakaušį. Apkaltintasis 
sakos nieko neatminąs, nes 
buvęs girtas. Kad jau pas
merkė, reikėjo prisipažinti, 
kad gerą darbą atlikęs.. .

Žydai ketina važiuot Į Pa
lestiną.

Iš Vinnipego, Kanados vi., 
praneša, buk žydų farmerių 
būrelis kreipėsi į Amerikos 

1 sionistų sąjungą su užklausi
mu apie persikraustymo sąly
gas į Palestiną. Nežiūrint į 
vidutinišką jų gyvenimą Ka 
nadoj, jie sutinka važiuot į 
senąją savo tėvyuę.

Turtingas skurdžius.
Philadelphia,Pa. — Iš vie

no buto liko išmestas ir už el
getavimą areštuotas tūlas Ber- 
uard Maser. Kada jį iškrėtė, 
atrado lopuose 54 dol. 90c. ir 
kelias knygutes iš bankų ant 
14.335 dol. 83 c. Matyt, kad 
godus buvo.

Geras pelnas iš vilnų.
Cheynne, Wyo. — Apskai

tyta, kad vietiniai gyvento
jai gavo nuo savo avių šįmet 
apie keturiasdešimts milijonų 
svarų vilnų, iš ko jie turės 
pelno aštuonis milijonus do 
lerių.

S. Gompers išvažiavo.
New York, 19 birž. d. Pre

zidentas organizacijos „Ame- 
rican Federation of Labor’’ 

1 Samuel Gompers išvažiavo į 
Europą aut laivo „Baltik”. 
Tikslas jo- apsipažinti su te- 
nykščiomis darbininkų orga
nizacijomis ir jų veikimu. 
Vargiai jis turės laiko atsi 
lankyt pas darbininkus, ka- 

įdangi kapitalistų arbata jo 

jau laukia. Ponas Gompers 
nemažai jos jau išgėrė pas 

[ Amerikos kapitalistus.

Nelaimę kelionėj.
Michigan City,lnd.,20 birž. 

d. — Netoli sodo Dunne, gu
linčio dviejose mylėse nuo 

Į Cliesterton, Ind., susimušė 
du tramvajų [karai]. Užmuš
ta liko 10 ypatų, sužeista 40. 
Juos nuvežė i South Bend. j v
Panašus atsitikimai Ameri
koj nenaujiena.

Juodrankį sužeidė.
Gary, Ind. — Tūlas italas, 

narys „juodosios rankos” Fra- 
beno Adolfo liko sužeistas 5 
kulkom. Jis padavė laišką 
Jokūbui Sorreullo, kuriame 
buvo pasakyta, kad pastara
sis sutaupytų tokią ir tokią 
pinigų sumą ir atiduotų jam. 
Sorreullo liko areštuotas, o 
juodrankis mirtiname padėji
me.

Dainininkai susivažiavo.
New York. — Į čia susiva

žiavo nuo 285 vokiečių daini
ninkų draugysčių delegatai. 
Sode Madison Square jie tu
rėjo koncertą. Chore dalyva
vo vietine dainininkų grnpa 
iš 1.500 ypatų. Kada lietu
viai lig to pakils?

• C'incinntai,Ohio.— Susi
spietė į šį miestą tūkstančiai 
vokiečių gimnastikų. Jie rodo 
savo miklumą ir taria, kaip 
savo darbu užinteresuoti vi- 

' suomenę.

!S LIETUVOS
Vilnius. „RŪTA” ištolo 

mau labai patiko, nekartą no
rėjau pats savo akimis pasi
gerėti tuo Vilniaus lietuvių 
kliubu. Štai gegužės 23 d. 

beviešėdamas Vilniuje nuė
jau su draugais ir į „Rūtos” 
vakar ušką.

Apskelbime perskaičiau, 
kad bus šį kartą dainos, mo- 
noliogas ir šokiai. Dainų vi
sai nebuvo, o monoliogai tai 
tokį nuobodumą padarė, jog 
nežinia buvo nei kur dėtis. 
Aut galo prasidėjo šokiai.bet 
čionai daugumas šokiku lyg 
pusgyviai išrodė. Daug teko 
man nuobodžių susirinkimų 
matyti, bet šito „Rūtos” va
karėlio tai ilgai neužmiršiu. 
Kamila reikėjo žiovulio mo- 
noliogą sakyti, ir kaip girdė
jau, antru kart jau, kad ir be 
to visa publika žiovauja.

Kybartai (Suv. gub.). Bir- 
jželio 4 d. Vilkaviškio žanda
rų viršininkas su žandarais ir 
Virbalio policija krėtė Dau- 
gelaičių kaimo J. Vabalą. Nie
ko nerado, tik paėmė visus 
laiškus ir popiergalius. Kaip> 
uždengė ,Šviesą”,.tai žanda
rai pas Vabalą irgi krėtė ir 
radę „Šviesos” knygų užpečė- 

ityjo ir paliko. Dabar tas kny
gas (ir da kitas, kokias rado) 
paėmė, sustatė protokolą ir 
išsivežė. Matyt, kad da vis 
žandarai šnipinėja apie na- 
bašninkę „Šviesą”.

P. Proletaras.
Vilkaviškio kalėjinian ne

seniai atvarė du nauju žmo
gų: Vincą Paulinkaitį, suim
tą Virbaliuje ir Antaną Ru
daitį [Meištų kaimo nuo Nau
miesčio], Pirmąjį koks tai 
šnipas yra įskundęs, buk dai
navęs revoliucijos dainas, o 
pas antrąjį bekratant rado 
apie 300 valdžios leistu kny
gų. Negelbėjo ir dokumentas, 
kad tos knygos pirktos iš Vil
niaus knygyno. Po protoko
lais abudu atsisakė pasirašy- 
ti. Neseniai Vilkaviškio ka
lėjime buvo gubernatorius, 
kiekvieno išklausinėjo, už ką 
sėdi. Rudaičio apžiurėjo po- 
pieras, iš kur pirktos kny
gos. ir pasakė, kad paskubta 
darbą. Bet kol kas nieko ge
ro negirdėti.

Vincas Barzdyla..

Paliepiai [Kauno g.]. Mip 
sų klebonas Dygaitis išmi^li- 
jo naują būdą kovoti su ,,L. 
ūk.”. Kada A. Valaičiui pa
rėjo No. 18, tai klebonas jį 
konfiskavo. Kada A. Valai
tis nuėjo atsiimti, tai klebo
nas sakė, kad jam (Valaičiui) 
protas neleidžia skaityti tokį 
bedievišką laikraštį, patarė 
skaityti „Viltį”. Valaitis at
sakė, kad jam .,L. Ū.” patin
ka tai jis jį ir skaito ir. mis- 
lydamas. kad negaus, išėjo. 
Po gerai valandai klebonas iš
nešė sukarpytą be juostelės 
laikraštį, atidavė ir pasakė, 
kad daugiau neimtų. Tai ko
kios „baikos” mųsų „dukau- 

j no” tėvelio.
(Iš “Liet. Ūk.”)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Maike, ir aš greitai pra
kalbas laikysiu.’ Jau prasila
vinau.

— Apie ką tu kalbėsi i
— Suprantama, apie tau

tiškus reikalus.
— Geras dalykas. Tiktai 

man rodos, kad tu pats nesu
pranti, kas tie tautiški reika
lai.

— Da mat niekus pasakos! 
Tiek prakalbų girdėjau ir ne
mokėsiu aš aiškinti tautiškų 
reikalų.

— Gerai, tėve. Jeigu jau 
pasigyrei, tai išreikšk, kaip 
tu kalbėsi.

— Ko čia da nežinoti?... 
Pasilipsiu ant pagrindų, Įsi
kišiu į kišenių pypkę ir pra
dėsiu: ,, Broliai ir sesers! Ma
lonus tautiečiai! Jeigu kasis 
lietuvių užsideda krautuvę ar
ba karčemą, tai visi eikite pas 
jį pirkti. Kelkite savo tau
tą!

— Palauk, teve! Jau klys
ti.

— Nepertrauk, vaike, ma
no prakalbos!

— Galėsi kalbėt, bet aš ne
sutinku. kad prie karčemų 
pagelbos pakelsime savo tau
tą. Reikia mums ragint, kad 
žmonės neeitų girtuokliaut nė 
pas svetimtautį, nė pas savą
jį. Kas degtine ir alumi svai
gina tautiečių protą ir prie jų 
pagelbos ištraukia nuo žmo
nių paskutinį centą, tas tik 
žemina tautą, o nekelia. To
kie biznieriai tiktai savo nau
dai pasišventę: jie neva dar
buojasi ant tautiškos dirvos, 
o pažiūrėk —vis savo kišenių 
labiau pripildo.

— Kaip, vaike? Ar jie „tau
tiškus centus” sau pasiima?

— Ne tame dalykas. Jų tik
slas — įkvėpti miniai patrijo- 
tizmą, kad ji, neapkęsdama 
svetimtaučių, eitų praleisti 
pinigus pas savąjį.

— Tu, Maike, perdaug pei
ki alų. Kaip uždarys karče
mas, tai ir šalčiui užėjus ne
bus kur išsigerti. O ką per 
krikštynas darysime? Alus 
reikalingas — ir pagirtini tie 
tautiečiai, kurie jį užlaiko.

— Ištikro, jeigu kultūra 
skaitytųsi pagal alkoholiu, 
tai lietuviai jau būtų arti 
Marso, nes jie gana daug ge
ria. Pasirodo, kad tos tautos, 
kurios da nėra paskendę gir
tybėj, stovi ant augštesnio 
kultūros laipsnio.

— Lai būna, vaike, ir teip. 
Nors man labai gaila saliu- 
ninkų — mat jie karšti pat
riotai — bet ką padarysi, jei
gu nereikalingi kultūrai. Ža
dėjau ir aš uždėti karčemą 
tautiškam labui, dėt dabar 
nenoriu. Velyk krautuvę ati
darysiu. Tuo aš manau pa 
kelti tautą.

— Save tu pakelsi, jei pa
vyks pralobti, bet tie, kas 
eis pas tave pirkti, nė trupu
tėlio nejaus, kad pasigerintų 
jų būvis nuo to.

— Tai dabar, Maike, visai 
į laukus išėjei. Tu nori at
mesti tautiškumą. Juk jis ir 
pas gyvulius randasi.

— Cha-cha! — tėve. Kur 
tu tą girdėjei?

— Vaike, tu iš manęs nesi
juok! Aš girdėjau geresnių 
kalbėtojų aiškinimus. Nemis- 
lyk, kad tik tu vienas gud
rus.

— įdomu žinoti, kas tie 
garsus kalbėtojai, kurie aiški
na apie gyvulių tautiškumą?

— Aš neatsimenu, kaip ten 
pasakyti: ar kiauliškas tau
tiškumas ar solidariškumas. 
Ponas Balevičius iš Chicagos 
per prakalbas sakė, kad jei
gu viena kiaulė įkiša į tvorą 
snukį ir pradeda žviegti, tuoj 
susibėga visos kiaulės gelbėt 
ją. Mat jis liepė ir 
lietuviams tokios vienybės 
laikytis. Da sakysi,negerai...

— Ne visai gerai. Juk susi
bėgusios kiaulės neišgelbsti 
nelaimingosios. Jeigu ji nu
dvėstų bežviegdama, tad. be 
abejonės, jos suėstų ją. Žmo
nės nuo kiaulių nelabai gali 
imti pavizdžius: jie turi gy
venti teip. kaip žmonės, o ne 
kaip kiaulės. Tu pats žinai, 
kaip nešvarios ir godžios yra 
kiaulės.

— Nutylk, vaike! Tu pra- 
dėjei teip negražiai kalbėt, 
tartum žmogus lygus deglei.

— Aš nelyginu, o prieši- 
nuosi. Tavo garsusis kalbėto
jas tai sulygino. Maniau, kad 
ką nors geresnį išgirdai, o to
kių niekų .... Juk tigrini vie
nas kitą tuoj drasko, be jo
kios priežasties. Argi ir nuo 
jų imti pavizdžius? O juk jie 
daug dailesni už kiaules.

— Nenoriu su tavim ilgai 
ginčytis. Lai būva ir teip. 
Tik gaila man, kad tu išjuoki 
garsų tautietį.

— Aš nė vieno neišjuokiu, 
tik pašiepiu netikusius neva 
darod y mus.

— Tu, Maike, nepripažįsti 
šito pavizdžio. Gerai. Aš gir
dėjau kalbant Jokubyną 
Brocktone. Jis juk ir redak
torius — manau.geresnių pa- 1 
vizdžių suteikia. Kada jis 
kalbėjo, tai pasakė: „Męs ne
būkime tokiais, kurie į visas 
puses blaškosi. Bukime kaip 
avys: kaip tik vilkas jas už
puola, tuoj visos bėga į krū
vą. Ir męs eikime į krūvą, 
kaip tos avelės.

— Ar jau viskas? *
— Teip. Gal sakysi nege

ras pavizdvs? Tu pats vis ra
gini prie vienybės, bet nemo
ki teip paveikslingai išaiš
kint.

— Teisybė, tėve, šitas 
rodymas prie vienybės 
labai geras, tiktai kam 
avys? Ištikro, męs šiandien 
esame avimis: kaip tik kokis 

įmųsų priešas užsipuola, tuoj 
męs, bėgame nuo jo ir rėkia
me, o jis piauna mus. Gali 
avelės spiestis į didžiausius 
burius: tuo lengviau vilkui 
paplauti, jeigu jos tylės .Męs 
turime vienytis prieš savo 
priešus, bet teipgi turime ne
apsileisti: gerai progai atsiti
kus patys turime užklupti 
aut mųsų priešų ir išnaikinti 
juos. Kas iš to, kad męs ir 
visi suprasime, kas mųsų ne
gerovės priežastis,o tylėsime?

— Tai tu ir šitą pavizdį' 
nupeiki. Ką gi aš galiu su 
tavim kalbėt?

— Ištikro, šiandien nieko 
nepasakei. Vis pliauškei 
apie kokius ten gyvulius ir Į 
viskas.

— Aš tau vienam kalbu, o 
juk buvo tai aiškinama prieš 
publiką.

— Tylėk, tėve. Neturiu lai
ko. Noriu šį-tą paskaityt.

— Skaityk, skaityk, vaike 
Matau, kad tu piktas.

Džiova ir jos išsi
platinimas.

KELEIVIS 
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RAGANA
Jieško vietos pas gatvių va

lytoją. Ilgai ji tarnavo 
gio” redakcijoj. Gerai pažįs
ta „dalyką”.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Greitai bus įvestas Į S.L. A. 

elektriškas rinkėjas, kuriam 
bus pavesta perstatyt ir iš
rinkt centro valdybą, nes 
žmonių balsavimas,pagal nuo
mone daugelio seimo delega 
tų, užima daug laiko.

,,Da-

Nėra kampučio aut žemės 
paviršiaus, kuris butų liuesas 
nuo džiovos. Visos tautos ati
duoda jai aukas. Klimatas 
matomai mažai turi svarbos. 
Tiek sausam, kiek drėgnam I 
klimate, tiek kalnuose, kiek 
lygumose — visur serga džio
va. Bet svarbą turi susigrū
dimas ir skurdas. Miestuose 
serga beveik dešimtį sykių 
daugiau, negu ant kaimo. In- 
diečiai ir negrai apserga tau
kiaus, negu baltieji, ateiviai 
taukiaus, negu čion gimusie
ji: iš ateivių pirmą vietą už
ima airiai, paskui — francu- 
zai, vokiečiai ir lietuviai. Žy
dai mažiausiai serga už visas 
kitas tautas. Džiova apserga 
žmogus bent kokiam amžiuj. 
Kūdikystėj ir senatvėj džiova 
paplauna vieną iš dešimties, 
pačiam suaugime tarpe 15 ir 
44 metų vieną iš trijų, negrų 
tarpe vieną iš dviejų. VisoseI 
Suvienytose Valstijose nuo 
džiovos miršta į metus I5O 
tūkstančių. Žmonija atiduo
da kasmet aukų suviršum mi
lijoną. aut dienos 3.000. Iš 80 
milijonų šios šalies gy
ventojų bent dešimčiai mili
jonų lemta yra mirti nuo džio
vos. Jokios džurnos, jokios 
koleros, ar pavietrės neišnai
kino tiek žmonių, kaip džio
va. Savy tarpinėj kovoj Ame
rikos už negrų paliuosavimą. 
kada viena pusė šios šalies 
gyventojų atkreipė ginklus 
prieš antrą pusę, nežuvo tiek 
žmonių nuo kulkų ir kardų, 
kiek žuvo per tą pat laiką nuo 
džiovos.

Džiova yra namų liga. Gi
rių gyvuliai jos nepažįsta, bet 
patekę į nelaisvę greitai nyk
sta nuo džiovos, Tarpe žmo
nių kuo labiau susikimšę bu
tuose, tuo daugiaus jaja ser 
ga. Cornet o tyrinėjimai pa 
parodo, jog Europoj katalikų 
vienuolynuose suviršum 60 
procentų miršta nuo džiovos. 
Yra vienuolynai, kuriuose 3 
iš 4 ypatų miršta džiova Li- 
goubučiuose, anot Coruet’o, 
63 iš šimto prižiūrėtojų mirš
ta džiova. Bet sanatorijose, 
kur gydo vien tik džiovinin
kus, labai retai pasitaiko,kad 
kas norint iš prižiūrėtojų ap
sirgtų džiova. Kalėjimuose 
miršta nuo džiovos 4 syk tiek, 
kiek ant liuosybės, tai yra 
apie 60 iš šimto, o New Yor- 
ko kalėjimuose net 75 iš šim
to.

Už kalėjimo sienų didžiau
sią šienapjūtę džiova atlieka 
neturčiuose. Kuo labiaus 
žmonės pavargę, susigrūdę 
kambariuose, kuo nešvariau 
gyvena, tuo daugiaus aukų 

, tenka džiovai. Darbininkų 
luomą duoda puikią dirvą iš-V 
siplatinimui džiovos. Štai 
skaitlinės, parodančios įtek
mę amato ant džiovos. Iš de
šimties tūkstančių žmonių 
nuo džiovos miršta kasmet:

Akmenų skaldytojai 540 
Cigarų darbininkai 
Raidžių statytojai 
Kepurninkai 
Mūrininkai
Geležies ir plieno dar
bininkai !
Daktarai 
Advokatai 
Kunigai 
Bankieriai,kompani
jų uredninkai 92
Tas reiškia, jog iš tūkstan

čio akmenų tašytoji} 54 kas
met miršta nuo džiovos, ciga
rų darbininkų 47, kitam ga 
le stovi bankieriai, kompani
jų uredninkai, kurių numirš
ta nuo džiovos tik 9 ant tūk
stančio arba šešis syk mažiau, 
kaip akmenų tašytoji}. Po
draug tas parodo, kad ir tur
čiai nėra liuosi nuo džiovos. 
Norint ji numylėjusi yra

477
434
415
294

236
168
140
123

kurdžius, bet kartais paker
ta ir turčių. Išauklėta skur
džių namuose, džiova kartais 
prikimba prie šilkinių šlebių.

Daugybė mokslo žmonių, 
muzikantų, poetų, raštininkų 
mirė nuo džiovos. Ir iš mu
su tarpo ta nelemta liga iš
plėšė daugeli brangių gyvas
čių paskutiniuose metuose. 

' Užtenka paminėti vardus Ku
dirkos, Vaičaičio, Mačio, Bi
liūno, Višinskio. Visi jie žu
vo pačioj jaunystėj, pačiam 
išsivystyme jaunų pajiegų.

Paskutiniuose 20 metuose 
džiova žymiai sumažėjo, tai 
yra sumažėjo proporcijonališ- 
kai, palyginant su skaičium 
gyventojų. Bet apskritai 
imant džiovininkų skaičius 
didinasi. Nathan Straus ne
seniai išsireiškė, jog New Yor- 
ke per pora metų skaičius 
džiovininkų pasidiuo aut tre
čios dalies. Tokiu budu džio
va da nėra išnaikinta, nežiū
rint Į visas pastangas. Nema
tyt, kad ji gali būt panaikin
ta artimoj ateityj. Klausimas 
yra platus. Eina ne vien tik 
apie bakterijas ir kovą su jo
mis. Reikalinga plačios vi
suomeniškos atmainos.

D-ras P. Matulaitis.

Referendum.
Žodis ‘‘referendum” dauge

liui dar svetimas. Todėl, pir
ma negu pradėsime svarstyti 
apie jo vertę, turime susipa
žinti su jo prasme.

Referendum reiškia visuo
tiną balsavimą. Tose šalyse, 
kur žmonės jau turi iško
voję sau referendumą, vai- į 
džia negali sauvališkai šeimi
ninkauti. Ji negali daryti jo
kių nutarimų be žmonių ži
nios, negali leisti jokių įsta
tymų. gali tik įnešimą pada
ryti, o visuomenė, apsvar
sčius jo vertę, priima arba at
meta didžiuma balsų.

Referendum reiškia laisvę 
žodžio, nes per jį leidžiama 
kiekvienam išreikšti savo nuo- 
mouę.

Jis reiškia vienybę, nes 
kiekvienas svarbesnis daly
kas svarstomas bendriai.

Jis reiškia veto žmonių ran
kose, nes valdžia turi elgtis 
teip, kaip žmonės reikalauja, 
o ne teip, kaip jai patinka.

Referendum turi da ir ta-
k

me didelę svarbą, kad lavina 
’ žmonių protą. Curti, rašyda

mas apie Šveicarijos politiką, 
sako: “Referendum priverčia 
žmonės protauti ir svarstyti, 
laikraščius priverčia kritikuo
ti; pagimdo prakalbas ir kon- 
tra-pra kalbas.”

Apart to, draugijoje, kur 
yra referendum, negali būt 
pamato nepykantai prieš vy
riausybę, kadangi tenai ne
gali būt vietos jokiai sau va
liai arba despotizmui. Virši
ninkai renkami visuotinu bal
savimu, todėl ypatos, visuo
menės neapkenčiamos nieka
dos negali būt išrinktos. Jei
gu išrinktas viršininkas iš
drįstų pasikėsinti ant visuo
menės įstatymų, — tuomi jis 
pats save nuteisia, o nuo vi
suomenės jam priguli bau
smė.

Iš viso to aiškiai, rodos, ga
lima matyti, kokią referen
dum turi prasmę ir vertę.

Ar gali būti kas priešingas 
jam?

Gali. Rusijoj visuotinam 
balsavimui priešingas kiek
vienas carizmo šalininkas, 
kiekvienas juodašimtis. Per
sijoj antri jau metai, kaip lie
jasi kraujas už visuotinąjį 
balsavimą, kuriam priešingas 
šachas-satrapas su visa kuni
gija. Jam priešinga kiekviena 
buržuaziškoji valdžia.

Asmuo, priešingas visuoti
nam balsavimui, visados ser
ga liga “noriu valdyti". Ir tą
ją liga užsikrėtė jau didžiu-

rna musu tautiečių. Nors gė
da viešai tą pasakyti, bet ka
da širdis verkia, pakol lupos 
liuosos. apgailestavimo nega
lima krutinėję užslėpti.

Tie patįs tautiečiai, kurie 
teip drąsiai kalba apie meilę 
tautos, apie vienybę, kurie 
teip da neseniai kalbėjo apie 
revoliuciją ir iš S. L. A. iždo 
skyrė aukas jos parėmimui, 
kad tik išgriaut Lietuvoje ca
ro despotizmą, kad iškovoti 
laisvę žodžio, atgaivinti ir 
pastatyti ant kojų suardytąją 
tėvynę, kad įvesti demokra
tišką tvarką su visuotinu ir 
slaptu balsavimu, tie patįs 
tautiečiai šįmet XXIV seime 
pasirodė priešais meilės tau
tos, priešais laisvės žodžio.I
Jie sumindžiojo žmonių valią 
ir gerus jų norus. Nors 45 
kuojios išsireiškė už visuoti
nąjį balsavimą, o tik viena 
prieš jį, mųsų tautiečiai nesi
drovėjo pakelti rankas prieš 

I visuotiną balsavimą ir, būda
mi galingesni skaitliuje, at
metė jį ir sumindžiojo. Su
mindžiojo vardan ,, vienybės” 
ir „meilės tėvynės”, keršyda
mi socijalistams— tos pačios 
Lietuvos vaikams, — buk tai 
jų pramanymas. Sumindžio
jo visuotiną balsavimą ir vien
kart 45-kių kuopi} reikalavi
mą. Atmetė net ir tų
.atstovų rezoliuciją, kurie bau
dė ginti savo kuopų įneši
mus.

Kuopos! ar jus tikėjotės to 
nuo XXIV seimo? Ar jus pa
vėlinote atimti sau balsą? Da
bartinis naujas čarteris teip
gi varžo jums visuotinąjį bal
savimą. Ar jus norėjote to- 

I kio čarterio?
Jeigu jus to viso nenorėjo

te, tad centro valdyba tūri 
jums viešai paaiškinti, kas 
jai davė teisę tą visą sauva- 
liškai padaryti?

Klausimas apie visuotiną
jį balsavimą turi būti išrištas 
visuotinu balsavimu. Seimas 
neturėjo teises žmonėms bal
są atimti. Jo nutarimas ne
turi jokios vertės, jis gali būt 
tiktai įnešimu, ir todėl centro 
valdyba jį turi leisti per vi
suotinąjį balsavimą, o visuo
menė tegul nusprendžia ar jį 
panaikinti ar palikti. Kitaip 
referendum turi pasilikti 
ant toliaus nepalytėtas.

N. Michelson.

ir

Teatrališku kuo*

pu reikaluose.
Bemaž ko ne visuose laikraš
čiuose buvo šis-tas kalbama 
apie reikalą susivienyti teat
rališkoms kuopoms. Kadangi 
rašymas pasilieka vien pamo
kinimu, o mums reikia su
tverti kokį nors artimesnį ry
šį tarpe teatrališkų kuopų, 
kuris galėtų būti pamatu ir 
padėtų geriaus ir giliaus ap
kalbėti savo reikalus, męs nu
tarėme kreiptis į teatrališkas 
kuopas, kad jos pačios paduo
tų savo nuomonę tam reikale. 
Nors tam galima butų pasi
naudoti špaltomis mums pri
einamų laikraščių, bet, ka
dangi geri straipsniai ir 
straipsneliai pasilieka gerais 
vien pakėlimui kokio nors 
klausimo su visapusiškais ap
kalbėjimais, mažai pastūmėti 
patį organizavimo darbą — 
męs nutarėm pasiūlyti save 
patarnauti tam darbui, kol iš
sirinksim atsakomesnę vietą. 
Pasitikime,kad nuolat gyvuo
jančios ir lankančios periodiš
kus susirinkimus kuopos pri
sius savo patarimus. Męs 
juos sutvarkysime ir pasiųsi
me visoms pritariančioms 
kuopoms abelnas sutraukas 

; paduotų nuomonių. Vėliaus, 
išdirbę būdą veikimo, galėsi
me išsirinkti parankesnę vie
tą susinešimams. Siuntinėji
mo lėšas apsiimame apmokėti

iš savo “privatiško” iždo. 
Tik meldziamiejie, garbus ar
tistai, nepasilikite kurčiais 
ant nuolatos atkartojamų 
šauksmų!

Nevilkinant apkalbėję ver
tę čion paduoto projekto aut 
artimiausio susirinkimo, pri- 
siųskite mums nutarimus, 
kad žinotume ar jau laikas 
mums tverti savo susivieny- 
jinią ar dar ne.

Su visais litiučiais teatrą 
reikalais, malonėsite kreiptis 
ant mus kuopos išrinkto se
kretoriaus adreso: M. Kapo- 
čiutė. 119 E. Centre st., She- 
nandoali, Pa

Shenandoah’rio Lietuvių 
teatrališka kuopa.

Kur socijalistų 
ateities pienai?

„ Jus teisingai kritikuojate ka
pitalistiškąjį surėdymą,— sa
ko socijalistams jų priešai; — 
ir męs žinome, kad jis nege
ras. bet parodykit mums, 
kaip padaryti geriaus? Žmo
gus, norintis ką nors padary
ti, pirma išdirba pienus, o so
cijalistai apie ateitį, už kurią 
jie net gyvastį pasiryžę au
kauti. visai menkai kalba ir 
tai tankiai vienas priešingai 
kitam. Nieko remto, galuti
nai aj>dirbto jus neduodate 
mums apie ateitį, todėl klau
syti jūsų negalime’’. Ir eina 
į šalį pienu jieškotojai, kurių 
norų socijalistai neapsiima 
užganėdinti.

Išeina, kad socijalištai pa
tys nežino, ko jie nori, ko jieš
ko, už ką kovoja.

Ar teip yra?
Jeigu norima ką nors per

mainyt, tai reikia žinot, ar 
pasiduoda tas ar kitas daly-j 
kas arba apsireiškimas maini- 
mosi ar ne. Ne teip da seniai 
buvo tvirtinama,kad visuome
niškas surėdymas niekados 
nesikeitė, kad teip jau Dievo 
sutverta. Paskutiniųjų dvie
jų amžių tirinėjimai parodė, 
kad tokis manymas klaidin
gas. Įvairus idiologai ir pelno 
jieškotojai kasėsi į žemę, lei
dosi ant jurų dugno, išmoko 
perskaityti senovės užrašus, 
ir atrasti įrankiai, papuoša
lai, griuvėsiai, ginklai, jero- 
grifai ir kitkas parodė, kad 
žmonija niekuomet vienodai 
negyveno, kad lig šiandieni
nio stovio jai prisiėjo daug ir 
daug visokių gadynių pergy- 
vent. Mokslas, o ne kas kitas 
ištyrė, kad mainėsi pas žmo-‘ 
nes išdirbystės įrankiai, vi
suomeniški santikiai, tikėji
mas. dora, papročiai ir tt. 
Draugijos surėdymas, tartum 
upė, teka vis tolyn ir keičia 
savo formas. Jeigu jau jis ne
sustabdomas, tai jokiu budu 
negali pasilikti tokis, kokis 
yra šiandien. Reikėjo žmo
gaus, kuris pasinaudodamas 
mokslo patirimais, perstatytų 
žmonijos gyvenimo bėgį suriš
toj formoj. Ir atsirado K. 
Marks ir F. Engels, kurie at
liko tą užduotį. Neapsirube- 
žiavo jiedu vien tik surišimu, 
o pasistengė ištirti, kas vertė 
žmoniją keisti savo gyvenimo 
stovį. Pasirodė, kad viskas 
mainėsi pagal tuo, kaip žmo
nės galėjo pagamint sau užsi
laikymą.

Mums nesvarbu, ar tai K. 
Marks, ar tai kas kitas butų 
šitą istorijos faktą parodęs, 
bet svarbu,kad jis būtų teisin
gas. Gilesnis mųsų pačių ti- 
rinėjimas ir atydesnis prisi- 
žiurėjimas į dalykų bėgį liu
dija už jį. Tokiu budu męs 
turime istorišką mokslą apie 
draugijos surėdymą. Ką pa
sistengsime jo išmokyt, tas i 
neabejos apie nuoiatinį gyve- , 
nimo mainymosi.

Besimainant visokioms ap- ! 
linkybėms vis matosi visoj is
torijoj kova tarp dviejų kle- 
sų: vergai kovoja su savo du
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.šios ir kūno saviniukais, ple
bėjai — su patricijais, bau
džiauninkai — su feodalais 
(ponais), darbininkai — su 
kapitalistais. Turtingoji kle- 
sa visuomet mazinasi skaitliuj 
(proporcijonališkai su netur

tingosios augimu), liet pasi
lieka da teisingesnė savo rei
kalams: ji pasiryžus viską da
ryt už savo gerovę, nors netu- 
rčių klesai gyvastį tas atimtų.

Vienok neiš vengtinas eko
nomijos bėgis prašalina ją 
nuo tarnystės, kartas nuo kar
to ji (turčių klesa) darosi vis 
labiau kenksminga ir nerei
kalinga.
Tuo tarpu darbininkų klesai 
pavesta viskas atlikti: ir fi
ziškieji ir protiškieji darbai. 
Prie to, išdirbystės koncen
tracija [susispietimasj eina 

' pirmyn milžiniškais žing
sniais. Visos mažosios išdir
bystės uyksta,baukrutyja,ues 
neišlaiko konkurencijos prieš 
stambųjį kapitalą, kuriam 
atviri keliai prie naujausių iš
radimų, kelių pravedimo, pi
gesnio ir geresnio ta vorų pa
gaminimo. Bankrutyjimų 
skaitlius auga, o tas didina 
proletarijato armiją. Pasta
roji priversta yra už 
pigią algą padaryti daug 
tavorų. Kadangi nėra kam 
išpirkti tuos tavoms, tai pra
sideda bedarbės, pramonijos 
kriziai, laike kurių da dau
giau subankrutyja savininkų 
ir lieka proletarais. Visai 
menkas skaitlius ypatų ver
čia kankintis visą žmoniją. Ji 
verčiama yra suprasti savo v
padėjimą. Čia ir atsiveria 
akis, kad kapitalistas liko ne
reikalingas, kad visa išdirbys- 
tė vedama yra vien tik dar
bininkų ir užgimsta reikalas 
jos produktais naudotis teip
gi kooperativiškai.

Kaip matote, pats kapita
lizmas išauklėja socija liziną. 
Ir socijalistų pienas: — įvyk- 

’ dinti kooperativišką surėdy- 
' mą.

Progai esant užsimįsiu apie 
socijalistų norą panaikinti 

, pavojingas, bet šiandien ger
biamas, įstaigas ir kitus da- 

, lykus. Jie mato, ką daro ir 
kiek blėdies atneša kariume- 
nė,—todėl jų plenas—neuž lai
kyti jos. Jie žino, kad be 
mokslo žmogus mažai ką su- 

! pras, 
kad vaikai eitų mokytis, o ne 
dirbti. Čia reikia pridurti, 
kad vaikų darbas atima dar
bą nu suaugusių ir numuša 

* jų algas, o teipgi kenkia pa
čių vaikų sveikatai. Toliau, 
socijalistai žino, kad pagerin
tomis mašinomis (nors da jos 
ir ne visur bus įvestos) gali
ma padaryti užtektinai visuo
menės užlaikymui produktų, 
dirbant suaugusiems po 8 va
landas į dieną arba ir mažiau, 
— todėl jie reikalauja, kad 
darbo diena būtų sutrumpin
ta. Darbo dienos sutrumpi
nimas atneš daug kitos nau
dos: darbininkas turės laiko 
skaityti, mokytis, lankyti su
sirinkimus, į trumpą laiką 
padarys mažiau tavorų — ir 
neateis teip greitai bedarbė 
ir t.t.

Neužsimoka čia išrodinėti 
visų socijalistų reikalavimų. 
Velyk pažvelgkite į jų pro
gramą. Tiktai aišku vienas, 
kad jie ir dabar stengiasi pa
naikinti blėdingus daiktus ir 
ateityje jų vengs.

Jeigu męs matome, jog ka
pitalistiškas surėdymas yra 
negeras didžiumai ir vistiek, 
pagal ankstivesniais nurodi- 
mais, jis negali amžinai pasi
likti, tai ar męs neturime tie
sos pasiskubinti prie sekan
čio, paties kapitalizmo ren
giamojo surėdymo — socija- 
lizmo?

(Toliaus bus.)
A. Antonov.

todėl reikalauja,

s

k
k\

■■



KELEIVIS

APIE UNIJIZMĄ.
(Parašė Dono Kazokas.}

(Tąsa.) 
------o------

Pažiūrėsime, ar keukia,,tikriemsiams” 
amatuinkams ,,netikrųjų’’ priėmimas.

Kol siuvėjas siuvo kiekvienas atskirai 
visą rūbą, tol vienas nuo kito neprigulėjo: 
pavyzdžiui,jeigu iškilo streikas, tad 10 ypa
tų gali streikuoti, o 5 rainiai sau dirbti; jie 
visai nepaiso, ką ten 10 neatėjo, nes kiek
vienas pilnai padaro savo darbą nuo pra
džios iki pabaigai. Tuomet ir darixiaviui 
neblogai: nors ir mažiau tavorų padaroma, 
bet čielai. Kada kiekvienas atskirai daro 
visą daiktą, tad jis gali skubintis ir tuo 
atimti darbą nuo kitų, jis gali ateiti Į dar
bą anksčiau ir išeiti vėliau. Žodžiu, tada 
tarp darbininkų negali būti geros vieny
bės.

Visai kitaip, kada darbas padalytas. 
Čia jau, jeigu kuris skubįsis, jis verčia ir 
visus kitus skubintis. (Tokis apsireiškimas 
iš vengtinas, jeigu dirbama nuo gabalų, bet 
šitas būdas, kaip pamatysime, yra da kenks
mingesnis). Jeigu tokioj dirbtuvėj su
streikuotų tiktai keletas darbininkų, visi 
negali dirbti: juk jeigu rankovių prisiuvi- 
nėtojai streikuoja, o jų vietas galinčių už
imti nėra, tai visi turi stovėti, kol atsiras 
reikalingi darbininkai arba negrįš senieji.

Dirbtuvėj, kur darbas padalytas, visi 
užinteresuoti, kad nė vienas perdaug nesis
kubintų, nedirbtų viršiau paskirto laiko ir 
t. t. O šita** tai ir palaiko tarp darbinin
kų solidariškumą. nuo šito unija gali žy
miai sudruteti.

Kada unija bus solidariška, tai galima 
pareikalauti darlio dienos sutrumpiuimo ir 
didesnės mokesties. Taigi darbo užteks vi
siems ilgesniam laikui.

Jus, ..tikrieji” amatninkai, vistiek ne
atsilaikysite prieš samdymą „netikrų’’ 
amatninkų, tiktai priversti busite kovoti 
ne tiktai su samdytojais,bet ir su darbinin
kais, ir su technika, kas visai negalima.

3) Darbininkų samdymas, jų pa- 
varimas ir unija.

Unijoms sudrutėjus, privatiška savas
tis pralaimėja didumą privilegijų. Kapita
listai negali tada sauvališkai priimti Į dar
bą darbininkus be unijos žinios. Jeigu pra
sižengei prieš darbininkus, pataikaudamas 
darbdaviams, tai unijistai uždraudžia pas- 
tariemsiams tokius priimti, kitaip patys 
meta darbą. Iš to dvi naudos: kiekvienas 
darbininkas, norintis gauti darbą, pri
verstas laikytis išvien su darbininkais, aut- 
ra, — kapitalistų spėkos vis mažėja, nes 
jie uepajiegia suardyt tarp mus vienybės.

Teipgi kiekvienas, norintis gauti dar
bą tame amate, kur laikosi unija, privers
tas yra prigulėti Į ją ir pildyti jos nuta
rimus. Taigi tiesiai einama prieš kapita
listų norus: prie paties samdymo darbinin
kas prižada būti jų priešu.

Nemažesnę rolę lošia unija ir darbinin
kų pavarime iš darbo. Unijistas verčiamas 
yra taikytis su savo draugais, bet už tat jis 
paliuosuotas nuo nusižeminimo prieš darb
davį ir prižiūrėtojus; jis negali būti pava
rytas iš darbo be tam-tikrų priežasčių 
(stoka darbo, ilga liga ir t.t.), be unijos ži
nios. Užtenka atsakančiai padaryti savo 
darbą — ir niekas neutri tiesos pavaryt. 
Atžagariai, jeigu kokis prižiūrėtojas įsipy
ko darbininkams, jie gali pareikalauti, kad 
jis būtų pavarytas. O Rusijos darbinin
kai tokį prižiūrėtoją kiša į maišą ir veža 
ant karuko laukan, po ko jis neturi tiesos 
atgal sugrįžti. Jeigu gi sauvališkai pava
romas darbininkas, tada visi kiti jo dr’au. 
gai meta darbą, kol pavarytasis nebus at
gal priimtas.

Rusijoj prieš darbdavius, nesitaikan- 
čius su unijų reikalavimais ir prieš streik
laužius vartojamas teip vadinamas boiko
tas,— laisvoj gi Amerikoj šitas būdas drau
džiamas, tuom tarpu kaip kapitalistams 
leista tverti lokautus—draugijas dėl kovos 
su darbininkais.

4) Darbininkų išrinktieji ir unija.
Dėl išrišimo visokių konfliktų tarp 

darbininkų ir darbdavių turi būti renka
mas trečiųjų teismas (arbitracija). Darb
davys iš savo pusės išrenka ypatą, o darbi
ninkai iš savo. Tos dvi ypatos sykiu renka 
trečią—teisėją, kurs išklausęs abipusiškai 
dalyką, sprendžia, kur teisybė. Teipgi ga
li būti išrinktos sutarties komisijos. Ir darb
daviai ir darbininkai renka iš savo pusės 
deputatus, kurie krūvoj svarsto dalykus ir 
išneša rezultatą nutarimų. Į panašias ko
misijas darbininkų deputatų neturi įeiti 
mažiau, negu darbdavių. Teisėjai ir depu
tatai tiktai tada neparsiduos darbdaviams, 
kada jie matys užpakalyj galingą ir mąs
tančią spėką, kuri gali juos nubausti už 
prasižengimą. Teisėjai ir deputatai tik

tai tada bus drąsus, kada jų apsaugojimas 
nuo darbdavių keršto bus garantuotas.

Patys matote, kaip darbdaviai neap
kenčia teisingų unijų viršininkų, bet jie 
priversti yra prieš juos nusilenkti, jeigu 
unija laikosi drūčiai. Unijų komitetų na
riai būtų persekiojami, jeigu visi sąnariai 
unijos uestovėtų už juos.

Gali pasitaikyt, kad iš darbininkų tar
ini bus išrinkti įgaliuotiniai į kokią-nors 
valdišką įstaigą. Nieko jie nereiškia, jeigu 
juos nepalaiko organizuotos darbininkų 
minios. Didžiausia atspirtis randasi ekono
miškose organizacijose, kurios turi galybę 

į skaudžiu smugiu atsiliepti ant visos pramo
ti i jos. šitos užlaikytojo? draugijos.

Jeigu darbininkai,neorganizuoti į uni
ją, susiremia su darbdaviais, tad beveik 
niekas neišdrįsta kategoriškai išreikšti sa
vo reikalavimus, beveik niekas neapsiima 
būti delegatu, nes bijo, kad paskui pirmas 
liks išmestas iš darbo.

Šitą baimę išblaško gerai organizuota 
unija.

5) Unijos a t si neš i mas į darbo surė
dymą. -

Kapitalistai žino, kad žmogus, pats sau 
dirbdamas, labiau stengiasi. Nusamdytas 
darbininkas perdaug iš kailio nelįs,— tik 
laukia, kada pasibaigs darbo valandos ir 
galės jis eiti namo. Darbininkas, kaip jau 
minėjau, supranta, kad ar tu perdaug sku
binkis ar lėčiau dirbk — užmokesnis vis ta 
pati.

Kaip padaryt, kad iš jo išspausti pas
kutinius syvus? Kad jis pats noriai skubin- 
tųsi?

Keikia mokėti už padaromų daiktų 
skaitlių (darbas nuo štukių). Tada darbi
ninkas dirbs kaip mulas,* kad tik daugiau 
padaryti, nes nuo to priklausys algos didu
mas. Čia užmirštama, kad už padaromą 
daiktą ne darbininkai.paskiria sau mokes
tį, bet tie i>atys kapitalistai. Taigi nelauk- 
kad jie save nuskriaustų: nors kartais tu 
pradedi uždirbti truputį daugiau, bet pa
darai tavorų gal dusyk daugiau, negu nuo 
valandų dirbdamas. Silpnesnieji darbi
ninkai šiame atsitikime visai mažai uždirba. 
Daugelis pradeda slaptai neštis darbą na
mo, kur dirba naktimis su visa šeimyna. 
Kokios pasekmės?. Vieni, besiskubindami, 
padaro tavorų už du. kiti dirba pietų laike, 
ateina anksčiau išryto ir 'grįžta vakare vė
liau, nešasi darbą namo ir t.t. Žodžiu sa
kant, 10 darbininkų padaro tiek tavorų, 
kiek padarytų vos 20, dirbant nuo valan
dų. Reiškia, kad per tai daugelis visai 
negauna darbo, o ir senuosius pavaro. Pa
žvelgus gi į užmokestį dirbančiųjų nuo 
skaitliaus, net verkti reikia.

Beabejonės, paviršutiniai žiūrint, ro
dos, darbas nuo skaitliaus patogesnis: ne
baudžia už pasivėlinimą, neliepia skubin
tis, teip sakyt, esi kiek liuosesnis. O aš ant 
to sakau, kad žmogus visai galėtų būti liuo- 
sas, jeigu jam nebūtų reikalingi pragyve
nimo produktai. Darbas nuo skaitliaus teip 
pažaboja darbininką, kad jis, prižiūrėtojui 
neliepiant, priverstas yra skubintis.

(Toliau bus.) 
-------- ---- ----------

Kas tai yra vergija?
(Pagal Sbelley).

Tai už tokią algą dirbt, 
Kad tik badu nenumirt; 
Kitų naudai vis gyvent, 
Skurde gimti ir pasent.
Savo sielos būt vergu, 
Savo darbo nenaudot, 
Būt be proto, be jausmų— 
Kitų valiai pasiduot 
Ir būt įrankiu dėl jų, 
Kardų, žagre ir špatu; 
Dirbt, ar nori arba ne, 
By tik geidžia jų garbė.
Ir vaikus vargams augint. 
Sunkiai motinas kankint — 
Daug jų miršta šiuo laiku. 
Kuomet aš jums čia šneku.
Būvį tokiu maistu vest, 
Nuo ko turčiui reiktų dvėst— 
Jam reik vyno, reik midaus, 
O jus laukite dangaus.
Ir nors skųsiesi gabaus, 
Kad nuskriaustas tu esi — 
Niekas niekad jų nebaus, 
Tokio teismo nerasi.

Darbo žmoneliai, ateities galiūnai, 
Vieno pasaulio jus dukters irsunai, 
Ir nerašytos istorijos didvyriai— 
Kilkit kaip liūtai, težūna vampyrai, 
Ką siurbė ikšiolei jus prakaitą, kraują, 
Ir tverkit geresnį būvį sau naują. 
Jungą, kaip rasą, ką miegant užpuolė, 
Meskit nuo savęs, o meskit, varguoliai! 
Jųsų milijonai — jus rankose gale, 
Jie-gi silpnučiai — jų vos tik saujalė.

St. Jtfichelson.

KORESPONDENCIJOS
Athol, Mass.

Pasidarbavus kun. Micke
vičiui čia buvo susitvėrus ne- 
prigulminga lietuvių parapi
ja. Kun. Radzevičius varė 
konkurenciją ir privertė ją 
pranykti. Žmoneliai ginčija
si tarp savęs: vieni stovi už 
Rymo katalikus, kiti— uz ne- 
prigulmingus katalikus.Kaip 
tie, teip ir kiti yra paskendę 
fanatizme. Nesupranta varg
šai, kad ar tave mulkįs pri- 
gulmiugas ar neprigulmingas 
kunigas — vis tas pats. Ve
lyk stengtųsi suprast, kas tai 
yra religija (tikėjimas) ir ne
reikėtų kelti nenamlingu peš
tynių.

Lietuviai čia gyvena dau
giausiai iš Vabalninku paei
nanti. Apšvietimo kaip ir 
nesimato.Yra apie pora šimtų 
merginų; jos labiau mėgsta 
praleisti laiką su vaikinais 
prie alučio, negu ką-nors 
skaityti.

Randasi 2 lietuviškos krau
tuvės. Šeip viskas eina pa
prastai.

Senas Kūdikis.

Springfield, III.
Visti neunijistu žiniai. Čia 

atėjo nuo naujos vyriausybės 
naujos tiesos, uždraudžiančios 
priimti iš kitur atvažiavusius 
darbininkus, neprigulinčius į 
uniją. Yra pavesta visiems 
unijistams priimti į darbą to
kį darbininką ar ne. Ant 
vieno lokalio mitingo apie 
tas teises jau buvo kalbėta 
ir per mažą biskutį tapo ne
atmestos, ir tai tik dėlto, kad 
buvo tuom sykiu daug lietu
vių susirinkime. Leista lietu
viškai kalbėt. Unijos valdy
bos pranešime skamba, kad 
ant vietos kartais randasi dar
bininkų unijistų be darbo, o 
atvažiuoja iš kitur neunijistai 
ir už pinigus nusiperka dar
bą. Kada unijistai pripažino 
naujas taisykles, jau nė vie
nas neunijistas negauna dar
bo. Todėl nenorinti priklau
syti į uniją nevažiuokite į čia.

13 birž. d. buvo ,.Lietuvos 
Sūnų Draugystės’’ mitingas. 
Nutarta kviesti visas draugys
tes, kad prisidėtų prie prakal
bų surengimo atminčiai lietu
vių ateivystės pradžios į Ame
riką.

J. Žvingilas.

1 f
schenectadiečiai, kvieskit ku. 
Židanavičių, jisai jus išmokįs 
šviesos.... pavidale savo juo
dų rūbų.

Dėl ko jis neišmokina ams- 
terdamiečių, kad negirtuok
liautų? Ten smuklės ant kiek
vieno kampo, o jose staugi
mai girtų, kaip tyruose alka
nų žvėrių. Jam apšvietimas 
nerupi, o kur tamsa viešpa
tauja, ten 
tarp jų darbuojasi, kaip tik 
jam patinka: nepatinkamas 
sau ypatas šmeižia iš sakyk
los, kad žmogus turi išsineš
dint per duris, ką galima pa- 
tėmyt iš laikraščių.

Nekviestas Apaštalas.

Beriliam, Mass.
Seredoj 9 birželio d. ryte 

murinas nušovė lietuvį Juozą 
Tamoševičių. Minėtas Tarno- 
ševičius paėjo iš Kauno gub. 
Murinas save teisina, buk Ta- 
moševičius norėjęs išvogti jo 
vištas, bet jo žmona pasako
ja priešingai: sako, buk mu
rinas turėjęs iš seniai ant ve-j 

1 liouo piktumą ir einant 
milšt karvių nušovė.

Apgarsinimas.sies vadžioti. Kas yra laikraš
čiai ir knygos, jie beveik ne
žino. Apgailėtina, kad man- 
chesteriečiai teip atsilieka 
nuo kiltesnių dalykų. Ant 
raugalų jiems negaila ir ke
lių dolerių, o ant laikraščio ir 
doleris — daug.

Ala nche*teriet is.

Sclienėdariy, N. N.
31 geguz.d. nekurie Scile- 

uectades lietuviai sumanė par- 
sikviest iš Amsterdamo kun. 
Židanavičių, kad jiems pasa
kytų pamokslą. Teisybe, pa
sakė gerai... schenectadie
čiai, pasidžiaugkit! Vos tik 
pradėjo, tai jautėsi žmogus, 
tartum juodi debesiai užklo
jo mėlyną padangę, leido že
myn šuvius, kurie krito viens 
po kitam: vienas smarkus, ki
tas da smarkesnis, ir, rodėsi, 
kad jau viskas tuomlaik pa
virs pelenais, kas mum šven
ta ir brangu.. . Pirmiausiai 
iškeikė tuos, kurie rengia 
prakalbas ir kviečia kalbėto
jus. Sako: „jus nej>erseniai 
buvot pasikvietę kalbėtoją 
(prakalbos atsibuvo 3 geg., 
kalbėtojas buvo J Grinius iš 
Brooklyno). Ar tai, sako, jus 
pasikvietėt kalbėtoją? Ne kal
bėtoją, bet valkatą, Judošių, 
kuris nuo miesto į miestą va
žinėja ir iš tokio tik užsiėmi
mo daro pragyvenimą. Jisai, 
esą, biednas vaikinas”. (Ge
rai, kad kun. Židanavičia tur
tingas! O nepamislija, kad 
jisai tik iš vargdienių tokiu 
liko!). Išgyrė amsterdainie- New Havene p. Tareilą, jieš- 
čius: „kodėl, sako, tie žmo- kantį žydelio, idant tas pa
neš susipratę: vos tik kalbėto- dirbtų ženklelius 24 seimo 
jas (J. Grinius) pratarė kelis s.l.A. delegatams, 
žodžius, tuoj vyrai griebe už pradžių nenorėjau tikėt, 
kėdžių, kiti, iškėlę kumščias, bet išėjus eikštėn, tas mane 
lėkė prie kalbėtojo, rėkdami: iabai nustebino. Neku- 
.,išsinešdink, o jei ne, tai už- rie tautiečiai sako, kad Ba- 
mušim!” Ir sako, būtų užmu- gočius netiki savo kalbai,— 
šę, jeigu bet neišbėgęs.” Tą na, o p. Tareila ar tiki?. .. 
pasakęs, kunigėlis juokėsi, juk ženklelio Susivienyjimo 
nusitvėręs už pilvo abiem seimui, kaip tautiškai orga- 
rankom. „Tai, sake, jum pa- nizacijai, pritiktų duot pa- 
vizdis, schenectadiečiai: ar jus dirbt savo tautininkui, negu 
negalėjote teip padaryt?.... kitataučiui.... O gal tokių 
Toliaus siuntė pulkus judo- nesiranda? 
šių tam, kuris jo pamokslo 

i padavė žinią į laikraštį. Aš 
'žinau, sako, gal iš jųsų tarpo 
atsiras toks Judošius, kad ir 
šios dienos sakytą pamokslą 
pasiųs kur į redakciją.

Mat jis jaučia, kad tokiais 
savo pamokslais ardo meilę 
artimo, vienybę, dorą, todėl 
nenori, kad ir kiti jo pamoks
lus žinotų, ir pačiam kad ne
būtų gėda, skaitant savo žo
džius.

Teipgi mum aiškino, kad ir 
kiti kalbėtojai esą valkatos, 
nekviesti apaštalai, platina 

1 tamsybę, ardo Krystaus mok- 
| slą; jie darbo nebirba, bedar
bių, baduolių nešelpia. ■

Toliau pasakė: „jus čia tu
rit kliulx> namą. Kam jisai 
juros reikalingas? Suėję pa 
leistuviaujate, pijokaujate! 
Ar negalėjote tuos pinigus 
apverst ant statymo naujos 
bažnyčios, kurios pas jumis 
nėra? Girdėjau,- pas jumis 
susitvėrė moterų draugystė. 
Kam tai reikėjo duot jai tau- 

itišką vardą (d-stės vardas 
Birutė)? Ar nėra iki valios 

' šventųjų?’’ — Kunige Žida- dasimcių. 
naviciau, ar tai irtas ardo. Pragaro kontora. — Bu- 
Krystaus mokslą?! lobaus chalteriai tikrųjų velnių są- 

i liepė nekviest jokių kalbėto- j(ingO9< kurie buvo išdavę 40 
jų, sako, užprasykit mane, o kapeikų subsidijos ,,Šaltinio” 
aš jums papasakosiu apie vis- j-jgjdjmui, reikalauja už tai 
ką, galėsit man duot visokius ati<]uotj pasim irusiojo redak- 
užklausimus. Spręsk, skaity- toriailg (luSią 
tojau,ką toks kunigas gero pa- -------- ---------
sakys ir kokius jam užklau- Cleveland, Ohio. — Mėsi- 
simus gali duot?! Liepė ne- ninkai, dasižinoję apie Milu- 
skaityt laikraščių, nes, sako, ko seimą, kurį jis darys šio- 
jie negeri, juos leidžia bedie- mis dienomis, skubinasi išveš- 
viai ar nekviesti apaštalai, ti iš miesto visas dešras. 
Jisai liepė kreiptiesi i ji, o jis . ' ” ~~~
kiekvienam užrašys laikrašti _ ^^enai* ’1 K y-
„Kataliko Draugas”, kas tik nPs prisikėlė iš nu-,
atneš 2 dol„ nes esąs tikrai mirusio ir geidžia sandarbi- 
geras laikraštis, kunigų lei ninkauti „Tėvynėj”. Sutin- ■ 
džiamas; ji liepė platint, kaip ka aiškinti redakcijai tarp- 
galint, jei kas nori būti ap- tautiškus žodžius ir rašybos Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
šviestu kataliku... Taigi, j ženklus.

I

Mancliester. N. II.
Mųsų miestelis yra gana 

dailus, gatvės medžiais apso
dintos, oras sveikas. Gyvena 
jame daugiausiai lenkai ir 
graikai. Lietuvių yra nema
žai. Visi j ie šventos tamsybės 
pripildyti. Girtybė stovi pas 
juos ne ant paskutinės vietos, 
o kunigėlio pamokslai — tai 
visas jų protas. Didžioji lie
tuvių dalis dirba čeverykų
fabrikoj; algas gauna mažas. 
ir tas pačias su perdėtiniu pa
sidalina. Atvyko į čia susi
pratęs vaikinas ir gavo darbą. 
Vienas perdėtinis, susitikęs 
ant gatvės, paprašė pinigų. 
Tas davė. Tik aut rytojaus 
pranešė superitenderiui apie 
tat, ir „lioselis’’ turėjo sugrą
žinti dolerį. Po to jis išnyko 
iš akių: apie porą dieuų ne
buvo. Tamsunėliai rėkė ant 
vaikino: „Kam tu mųsų bosą 
suedei?! Greitai ir męs darbo 
neteksim dėl tavęs!”

Juokinga, kad lietuviai lai
ko už laimę, jeigu jiolicistas 
su jais pasikalba. Jie ir gy
vastį jam atiduotų, teipaugš- 
tai guodojatą gatvinį žmogų. 
Susirinkę namuos ką nors 
pliauškia apie senovę: kaip 
vištos dėjusios auksinius kiau
šinius, kaip }x> žeme atrasda- 
vę dvarus, kaip jų tėvus va-! 
džiojusios šmėklos už nosies. • 
Laiko visi po alaus bonką 
rankoj ir, kaktas ištiesę, klau
sosi. Užtektų net katino —ir 
jis galėtų juos visus už no

rugepiute. Jis

jam

„SAVASIS"
Daug kartų teko girdėti 

per prakalbas, kaip mus 
sus tautietis J. Tareila 
peikdavo tuos lietuvius, 
rie susideda su žydais ir 
kaluose kreipiasi į juos.

Bet štai nusistebėjau, kada 
man vienas draugas pranešė, 
buk jis sutikęs ant gatvės

gar- 
nu- 
ku- 
rei-

Jonas T. Kazlanckas.

Nauji Raštai.
Mokinkimės rašy- 

t i! Knyga mokintis rašyti su 
paaiškinimu akcentų ir rašto 
ženklelių. Kaina 25c. Sutai
sė M. Paltanavičia. 1909 m. 
Spaustuvėj M. Paltanavičiaus 
15 Millbury st., Worcester, 
Mass.

Nepaprastos telegramos.
Peterburgas. — Laikraštyj 

,, Pravitelstvennyj Viestnik” 
pranešta, kad miestas Bucha- 
restas randasi Austro-Veng
rijoj. Vienas pragaro dienraš
tis nurodė nenuoseklumą val
diškos literatūros. 100.000 
velnių besijuokdami išėjo iš 
proto. Reikalingas daktaras 
-psichiatras.

Užniiodijimas kraujo.
Kokioj tik formoj jis nebū

tų, gali būt greitai ir pasek
mingai išgydytas per naują 
gydymo būdą. Neaikvok lai
ko ne pinigų ant patentuotų 
gyduolių, neatsakančių pa
prastų daktarų ir tam pana
šių dalykų, bet kreipkis ne
vilkinant kur gali gauti grei
tą pagelbą ir lengvai būt iš
gydytu į trumpą laiką.

Inkstai.
Inkšti} užsideginas, šlapli- 

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

Pušie.
Pūslės užsidegimas ir jos 

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

Nervų silpnumas.
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.

i
i

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 autro 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.

Pragaras. — Liucipierius j 
telegrafuoja, kad pragare ran- į 
dasi liuo8os ugnies kameros 
su katilais ir puodais dėl juo- j

I 
i

Rnptiira.
Hemorlioidai 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. Pa y ne
didi? specijalistas

|585 Boylston st., Boston. 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos muzejans, prie 
Copley sq. Telephone 3806 
Bark Bay.

Brenč ofisas:
390 Main st., kambariai 
331-2-3, H'orcester. Mass.

Slater Bldg.

vakare išskyriant nedelią.
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495 Broadvvay, So. Boston’e.
VaUmlos:

Nuo *-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare
Nedėliotus iki 3 vai po pietų

Vietines Žinios.

Teleplione 762 So. Boston.

Dr.F.Matulaitis

į

PRIĖMIMO VALANDOS:
Ryte nuo 10 iki 12 vai.

Po pietų nuo 2 — 5 vai. Vak. nuo 7—9 v.

Budreckis.
Bl DREt KIS.

So. Boston.

259

ne
tai kitoj iš minėtu vietų

KELEIVIS

IŠPARDAVIMAS PERTEKLIAUS j

Nr. 1005. — Užtikrinta per W. F. Severą Co. su’lyg maitinimosi ir gydymosi 
tiesomis 30 Birželio l'.'Ot; m.

22 Birželio termometras pa
rodė, kad nuo 37 metų da ne 
buvo tokio karščio. 3 vai. po 
piet tenųteratura pakilo iki 
100 lai{>snių. 30 žmonių 
sirgo, o 2 mirė.

Iš 22 i 23 Birželio i 
vysku|»o O’ConneH'io 
Įsiveržė vagiliai per 
Bet arcivysktųto sekretorius, 
išgirdęs bildėjimą, apšvietė 
visą butą elektrų ir nžtęlefo- 
navo policijai. Pajutę tai plė 
šikai pabėgo.

lėlike apvaikščiojinio meti
nės šventės atminčiai kovos 
prie Buuker Hill. 17birž. d., 
visas Bostonas buvo apkur
tintas šaudymu ir Įvairių me- 
degų sproginėjimu. Ne tiktai 
pas vaikus, bet ir pas suau
gusius amerikonus užtenka 
kvailystės, kad darvti berei- 
kalingą trenksmą, kas aut iš
lavintų nervų žmogaus labai 
Šlikščiai atsiliepia. Tą dieną 
gaisru kilo tiek, kad ugnage- 

gesiuti. 
ir gaisrai 
kurios gu- 
Spreudzia-

arei- 
luitą 

stogą

Streiko nėra.
Buvo pranešta ‘ Releivyj". 

kad Brocktone, Mass. ivvko 
kurpių streikas. Žinia buvo 
paimta -iš angliško laikraščio 
‘‘Boston Auierican’ . Pasiro
do, kati ji neteisinga. Brock
tone kurpių darbai eina pras 
tai, bet niekas nestrvikuoja.

Lynu, Mass. Valstijos ap- 
tiekorių draugijos susivažia
vimas pakele klausimą apie 
alkoholio pardavinėjimą ap- 
tiekose. Nutarta labiau užsi
imti jo tirinėjiniu ir. jeigu 
pasirodys blėdingu, visai ne
imti dėl pardavinėjimo.

50,000 KNYGŲ Į
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožaam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite dideles vertes .2 
knygelė. Ta knygelė pasakis aišlcei keip kožnas vyras, sergantis tiuo kraujo 
užnuodyjlnta, silpnibes vyriškume, abeluam uupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligcie. vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali leagvei isigvdyte 
uaiuosia Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negauname jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi. keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelčs. Ta knykelč ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir priaiuskitie mum, o mas 
kuo greičiaus prUinsnia jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO.. L.701 Northwestern Bldg.. 22 Fifth Avė.. Chicago, Iii. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti mau vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.

X

X

G E R I A U S 1 A S Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

PTIEKA

Bronszteino
g.

t|

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras medinis 

namas aut 3-jų gyvenimų, 
14 kambarių, geroj vietoj, 
viskas Įtaisyta parankiai. Pre
kė 84000. Kreipkitės šiuo 
adresu:

100 \V. 2-u<l st., 1-st floor, 
South Boston.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią dra;ana, 
męs galime ja tau 
tuoj padaryt.

Z. 1
222 Bromlnay

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus si; didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir jn-r laiškus, o 
n»ęs perexpresą gyduoles prisiusim

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
<;i:, naujausios minios įrankiai. Atlie
ku dalba artistiškai. Padarau fotogra- * 
fijas kuopuikiausiai, ntalevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadvvay So. Boston, Mass 
“TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

H illiani C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Tei.ei’Hone. 21027 So. Boston, Mas

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

Sustok! Žiiuek!

I

šiai neapejo važinėtis 
Žaidimas ugnimi 
sužeidė <»5 ypątas, 
Ii ligonbučiuose.
ma. kati du syk tiek sužeistų 
gydosi namie. Miesto valdžia 
turėtų pasirūpint, kad pana
šus apvaikščiojimai atsilaiky
tų kitokioj formoj.

Pajieškau apsi vedimu i mer
ginos laisvų pažvalgu ir kad 
butu doro gyvenimo, nes aš 
pats esu vyras duras, todėl 
noriu sau draugę gauti dora. 
Daugiau žinių norinčios mel
džiu kreiptis šiuo adresu: 

B M. K.
1217 Perey avė. Peo. Rl.

Springfield,

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

Gygenimo vieta: 5*7 N. Main street

BROCKTON,- - MASS.

klausyk!
Didžiausias nupiginitnas .*<>. Bos 

tone.
Moteriškos skrytu les, jakutes. kei 
|>ai ir vystės. Pilna eile naujausius 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta-j 
vorus, kaip tai UuĮierus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir ]>ersitikrinsite.

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

LIETUVIU UŽEIGA

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

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

Roxbury. Mass. Bostono 
priemiestyj, vadinamam Rox- 
bury ant Blue Hill avė. po 
numeriu 390 tūlas krautuv- 
ninkas Abraham Fergencff 
pardavė vaikiščiui popirosų, 
uz ką teisėjas Roxbmio teis
mo \Viiiiams pardavėjui nu
sprendė užsimokėti $30 baus
mės. Tekis teisėjo pasielgi
mas neblogas: kitas bijos vai
kams paidavinėti — ir tie ne
rūkys.

Kuris nori mokintis spaustu
vės amato, tegul kreipias per 
laišką i ‘-Keleivio” redakciją. 
Norintiejie mokintis turi bū
tinai mokėt gerai skaityt ir 
rašyt lietuvių kalboje. Pla
tesnes žines atsišaukusiejie 
gaus per laišką.

Pajieškau Andrulio Tamo
šiaus: jis paeiua iš Kauno g. 
Šiaulių pav., Šiaulėnų vai 
Pramonelių sodž., 6 metai
kaip Amerikoje, gyvena Ne\v 
Yorke. Kas aį>ie ji žino arba 
jis pats, meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

F. Balčauskas
\V. 3-rd st..

So. Boston, Mass.

Pajieškau Elzbietos Abu 
geliutės, paeina iš Šilėnų kai
mo, Panemunės ’parap., Su
valkų gub. Turiu labai svar
bų reialą pranešti. Kas žino 
apie ją malonės atsišaukti 
ant adreso:
J.. Box 193. Ogden Jowa

Ofiiso Tuleph. 277-1 Chelsea.
Gyvenimo Teleph. 1337-1 Cambridge.

S. F. Poiakiewicz
Graborius ir Raisamuotojas

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

CHELSEA oftice: 70 Broadvvay
Atidarytas nuo S iki

• ę. v. vieta: 1*3 Bridge st . Cambridge

MOTERIS IR MERGINOS!
v

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvav, So. Boston.

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
siok pas mane 1 
trepais j viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną • ■ 
duok o aš atesir Vffis 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik2 
8 vakare. Telephone 1967 -3 RiCutnont

Telephonc. Eack Bav 2*»3U.

Dr. Levvandovvski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
•• 6 vai. " S vai. vakare.

419 BoyLstoil st. ruimas 432 
BOSTON. - - MASS. 
re • .-?ir

M. Galjvan & Co.
Uzlailio geriausio

Eliaus Vyno, Likimų ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SJ’FCIa I.IŠKl MAS.

36C> Second So. Boston, Mass

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys.

Siuvant visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam pletmas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuves vieta:
254 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Momatis Medical 

tcdlege Baftimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias 
das dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles. 
ofisas randasi: 30 W. Broadnay 
264 E st., kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj.
visada galit rasti.

S. B. KLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir ciga- 

retai-pagal tvholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusiška ir tur
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

Soutli BOSTON, Mass

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
llr. S. ANDRZEJEMSKI

IIOTEL CI.I.YDE
Isabella st., kampas Columbns avė. ir 

Berkeley st . BOSTON, Mass.
172 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 

ofiso valandos:
Nno * iki 10 iš iy:o ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai, 
l’raneuziškai ir Angliškai.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Dalsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie jialaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

380 Broadvvay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

^Th^^radimasF

Po kokiai nors ligai nerasi jokių gyduolių, kurios 
teip atsakytų visokiaropiems reikalams grįžtančių i svei
katą žmonių kai£» atsako

SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS
Jo pasekmes ant kraujo yra geresni, negu kitokio 

vaisto. Jis suveria naujas kraujo klietkeles (vėles), pa
taiso apetitą ir padaro teip, kad žmogus gerai jaučiasi, o 
prie to da negadina skilvio ir palengvina užkietėjimą. 
Yra tai vaistas užtikrintas šustiprinimui. Kaina 75c.

Sako, kad 
geriausias 
vaistas

tai -Liudiju sn didžiausia noru, kad Severos Gyvasties Bal
zamas yra l--riaušių vaistu nuo skilvio slogos ir užkietėji
mo, nes geriausiai man pagelbėjo aliejuose atsitikimuose. 
Pirm to vartojau visokias gyduoles. b«-t jos nieko negelbė 
jo. pakol nepradėjau vartoti Gyvasties Balzamą. Drąsiai 
galiu jį kiekvienam rekomenduoti, o ypatingai sunkiai 
dirbantiems žmonėms".

Steve Kionka. Bos 235. Igifayette. Colo.

Žmones suirę,
nerviškai pavargę reikalauja ko nors tokio, 
kas sužadintų jų nervų sistemą prie sveiko vei
klumo, kas įttiduotų jiems spėkų ir sveikatos.

Severos Nervotonas
vienatinis yra vaistas. kuris duos 
galima geresnę pasekmę. Nuo suvarginto 
smegenų, nuo suirimo dirbančių nervų, nuo ner
viško galvos skaudėjimo. nuo morališko suniuri- 
mo. nuo bemegės. histerijos, sugedimo nervų ir 

jis yra nesulyginamas. Kaina #1.00.

kaip

I Urnas palengvinimas,
kiekvienam skausme, reikalaujančiam iš lauki
nio gydymo. kaip paveizdan: reumatizmas, neu
ralgija, reumito, plaučių uždegimas, diegimas 
nugaroje. Jonose. diegliai, sustingimas kaklo ir 
kitų sąnarių ir skaudėjimai kūne—pereina jeigu

Severos Šv. Gotliardo Aliejus
yra vartojamas pagal nurodymo patalpinto ant 
bonkos. Yra tai geriausias skistimas įvairiuose 
sužeidimuose ar užgarintuose. Kiekviena išmin
tinga motina privalo laikyti bonką to aliejaus 
savo namuose. Kaina 50c.

Parsiduoda visose aptekcse. Kitokio ne imk, tik SEVEROS.
RODĄ DYKAI.

W. F. Severą Co. CE“‘lRow".,,,os

“TABAKAS”
Dabar lik išėjo iš spaudos nauja kny

ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką. 
ia^ turi žinoti kokią jis turi įtekme ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuopiačiausiai. Kas nori žino
ti—tegul perskaito “TABAKĄ”. Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

R. ČUBERKIS

106 Markei st, BRIGHTON, Mass.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN 1 

Didžiausia krautuvėčevervkų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams č<- 
verykus. Užlaikom teipgj visokias skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuvis', ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Brordway. So. Boston.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie tik vartoja ta- Į 

baką, kad aš atidariau naują Tabako j 
j krautuvę, kurioje galite gauti visokio 

Maskoliško ir Turkiško tabako, visokios 
popieros ir inportuotų iš Maskolijos gilzų

I. F O X
310 Harison avė., BOSTON. .

sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Putlius. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Mes turim daugybe padėkų.

J. M. BRUNDZA ('<>'. 
l.roadivay A. S. S st.. Broolykn.N Y.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.
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10,000 Nepaprastas Pardavimas 10,000
Laikrod.g^- LAIKRODĖLIU -^gLaikrod.

Isz priežasties dideles bedarbės, kuri tęsėsi Amerikoje daugiau kaip 
melus laiko, daugelis laikrodinių pabrikų turėjo iszpanluoti savo tavorą 
už daug pigiau, negu kasztuoja jo padarymas. Musų gerai žinoma firma 
laike to krizio supirko su virš 10.000 graž.in taip kaip pirmos kliasos laik
rodėlių. Męs juos nupirkom teip pigiai, kad dabar galime pardavin ti už 
labai pigias kainas, o tankiai už. ketvirtą dalį tikros jų prekės.

ATYDA: Męs turime daugybę vyriškų ir moteriškų laikrodėlių auksu 
pavilktų 11 Karat. su Ilunting viršais, stipriais viduriais, ant 7 akmenų, 
gražaus darbo, eina teisingai, jeigu pages perdu metų, mes pataisysimdy- 

Tie laikrodėliai visados parsiduoda po $15 arba $25.

M- MĘS PARDUODAM PO $4.95
I*rie kiekvieno laikrodėlio męs nusiųsime jums 

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

Jeigu jus Imsit neužganėdinti iš tų daiktų, pa
siuskit juos mums begyje 90 dienų, o jums bus 
sugražinti pinigai.

Tusstančiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo. taigi jums patartam užsisaky ti tuojau 
Jus niekados nesulauksite kitos progos, kad įgy
ti tokį laikrodėlį su dailiu retežėliu ir sagute 
už $4.95. Visus užsakimuus siųskit šiuo adresu:

AMERICAN WATCH and SALES
31-32 Park Row, Department 180,

NAUJIENA!
BRODBINE HALL išsiduoda ant ves

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

Savininkas J. SIDNI AN

20 Laconia st., Boston, Mass.
Telefonas 1364-4 Tremont.

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad uždėjau Nauja skrybėlių dirb
tuvę. kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už. pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Boven street

SO. BOSTON, Mass.

COMPANY, 
NEW YORK

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagn neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, ykripkų 

klernetii, tnjbų, koncertinų ir daugyl>ę kitokių tnozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių. lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerti britvii, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teritt, adresam pečečių, istorišku ir tnaldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalboi, gražių popierų dėl rasimo gmmatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink koncertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento liet uviškom literom pusiap. 1127dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivininuękraujo, sntaisimo nervu irdaugylię kito 
š‘ ' kių ligi). Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma. 14 K. 

paauksuotas ant 90 mėtų prekė $3.00. prasto $l.(Ml. Prisiųs- 
kite savo 'ikrų adresą ir už 5e. markę o apturėsi šio mėto ka
talogų dvKai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikarn, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite; K. WILKEWICH, 112 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Jeigu norite ištikro pigiai pirkti, nepraleiskit progos 
kurios gal niekados daugiau nepasitaikys!

m ■*■■ ■• p f ■■ kuri pirmiau pigiai parsidavė užQ IC U U H 11 t 85.od, dabar gaunama pas musUnilTDCLL už...........................................&3.OO

Sijonu kainos numažintos nuo $5.00, 
ant $3.00 ♦

Prekės žymei nužemintos ant visokių kotų, šliubinių ir 
vasariniu drabužių.

THE MODEL
234 ESSEX STREET

LAWRENCE, - - = MASS.

TValtliam ir Elgin 
»ę» laikrodėliai: auksi- 

niai. sidabriniai ir 
nikeliniai.

&

*

*

*

Parduodam Mųsų tavorai yra 
augštos vertės, 
kainos visu tavorų 

labai žemos.

Laikrodėlius

387 VVashington st,

;. bet......... “

*

Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IŠ FABRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gva ra li
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co. 

(vienus trepus) BOSTON, MaSS.


