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Metas V

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Nekalto nužudymą*.
16 rugsėjo 1V07 met. buvo 

užmuštas krautuvės savinin
kas Bychovskis, jo suims ir 
tarnaujantis Tuoj potam bu
vo suimta 5 įtariamos užmuši
me ypatos. Iš tu penkių teis 
mas 2 nuteisė į katorgą, o vie
ną — Glusler’ą nuteisė mir
tim ir teismo nusprendimas 
liko išpildytas.

Tuojaus po išpildymui bau
smės ant Glusler'io pradėjo 
kalbėti, jog nekaltai jis nu
kentėjo. Greit l otam policija 
surado tikruosius kaltinin
kus.

Tai ne pirmas apsirikimas, 
Rusijos policija visados darb
šti — ji sujieško, kad netik
ruosius kaltininkus, tai šiaip 
sau nužiūrimus žmones nutei
sia ir nužudo.

' viams 5 0 tūkstančių č e - Tolstojaus kalba gramofo- 
batų, kurių didesnė pusė pa- IlUOse.
sirode niekam netikę, lšsiaiš Peterburgas. — Grapieuė 
kino, kad tie čebatai buvo iš-. Tolstojienė ketina išleisti vi- 
siųsti iš Varšavos kaip tik sus savo vyro raštus ir su tuo 
prieš atvažiavimą seuatoriaus 
Gariuo revizijai daryti. -O to 
Garino intendantai tai bijo, 
kaip ugnies. Mat jis šiemet iš 
eilės krečia intendantus ir 
kur tik nepasisuka, tai ten 
intendantams rūgštu. Štai ne
perseniai Garinąs krėtė Mas
kvoj ir dabar jau patraukta 
teisman net 67 Maskvos iii- 
tendaturos „činai”. Mat, vis 
už „teisingą” kareivių aprū
pinimą! Ir Varsavoj, sako. 
Garinąs irgi daug griekelių 
radęs ir dar rasiąs. Varšavos 
gi general-guberuatorius, 
Lenkijos Viešpatis, Skalūnas 
šiomis dienomis uuo senato 
gavo per nosį. Mat, jis buvo 
nubaudęs vieno lenkų laik
raščio redaktorių 300 rublių 
už atspausdinimą ,,neištiki
mų eilių”. Tas padavė skundą 
senatan ir senatas Skalouo 
nubaudimą atmainė. Savo ke
liu kai-kurie Varšavos valdi
ninkai rusai bijo ir šešė
lio apšvietimo drau
gijų. Teip neperseniai kai- 
kurie lenkų visuomenės vei
kėjai buvo padavę pranešimą 
apie atidengimą Varšavoje ir 
apielinkėj apšvietimo draugi
jos. Bet susirinkę tam tikron 
komisijou rusai valdininkai 
pasakė, kad tokios draugijos 
negalima leisti, nes girdi, vis
tiek butų ką prikėlus uždeng
tąją „Lenkų motinėlę”. Tik 3 
tos komisijos nariai sutiko 
leisti tą draugiją, bet į juos 
žiūrėti nėra ko, nes tai len
kai. .. O ta „Motinėlė’, (M a- 
c i e r z Polska) labai bai
sus paukštis; steigė mokyklas, 
knygynus ir pagal Įstatus bu
vo panaši į suvalkiečių „Švie
są”.

Pravoslavų kunigas (po
pas) prisisavino 16 tūks

tančių rublių.
Čitos apskričio teismas na

grinėjo bylą popo Gračevo už 
išekvojimą 16 tūkstančių rub
lių iš pinigų surinktų dėl 
pavargėlių. Popas nuteitas 
areštantų rotosna vieniems 
metams.

Ferreras ir spauda.
Ferrero nužudymas bran 

giai atsiejo lenkų spaudai. 
Už straipsnius apie Ferrerą 
nubausta: ,,Kurjer Poranuv ’, 
„Varšavskoje Utro”, „Nova 
Gazeta,,, ,,Mysl Niepodlegla” 
po 200 rublių. Kiti Lenkijos 
krašto laikraščiai nebuvo bau
sti dėlto... kad pritarė Išpa 
nijos valdžiai.

Klerikalų valdžia Lenkijo
je ant tiek įleidus savo šak
nis, kad, nekalbant jau apie 
grynai katalikiškus laikraš
čius, bet ir lenkų nacijoualis- 
tų-demokratų „Glos” ir rea 
listų „Slovo” nesidrovėjo iš
tarti žodį, pilnai užganėdinan
tį Ispanijos jėzuitus ir kalti
ninkus mirties bausmės.

Dūma.
Svarstymai apie vietinį teis

mą jau pasibaigė. Dabar eina 
svarstymas įstatymo apie ypa- 
tos nepaliečiamybę. Galutinas 
nubalsavimas apie vietinį 
teismą atidėtas iki pasibaigt 
svarstymai apie ypatus uepa- 
liečiamybe.

Selintas.
\

Senatas atmetė 
studento Kosveno 
vieniems metams į
už išleidimą brošiūrėlės para
šytos M. A. Bakunino ir Vii 
niaus dijecezijos kunigo Spe- 
rauskio,nuteisto vieniems me
tams tvirtovėn už pasakytą- 
pamokslą, kurį teismas pripa 
žino revoliucijonišku esant.

Intendantam* užėjo pirtis.
Iutendantais vadinasi tam 

tikri valdininkai, kurie apru 
pina kareiviją visukuo: dra
bužiais, maistu pašaru ir t. t. 
Neseniai Varšavos intendan
tai pasiuntė į Kievą karei-

kalaviją 
nuteisto 
tviitovę

Valdžia persekioja Suo
miją.

Iš Peterburgo praneša, kad 
šiomis dienomis valdžia nu
siuntė Suomijon da daugiau 
savo kariumenės. Caras, ma
tyt, pasiryžo atkeršyt Buo
mams už jų nepaklusnumą ir 
norą saviškai valdytis. Ikišiol 
Suomija buvo vienintelė šalis 
po Rusijos valdžia, kuri turė
jo savo parlamentą, vietinę val
džią ir neėjo rusų kariumenėu 
tarnauti. Rusų valdžia pirmu
čiausiai pareikalavo, kad Suo
mija mokėtų jai už netarna- 
vimą karinmeuėj nuo kiekvie
no kareivio metinę duoklę, 
bet suomų parlamentas ant 
tu nesutiko. Paskui pareika
lauta, kad Suomija prisidėtų 
prie uždengimo laivyno lėšų, 
bet parlamentas ir tą reikala
vimą atmetė, uz ką liko užda
rytas. Dabargi valdžia atrado, 
kad Suomija turi užmokėt 
dalį japoniškos karės lėšų. Iš 
abeluos sumos (3,000,000,000 
rublių) ant Suomijos išpuola 
48.000,000 rublių. Todėl Suo
mijoj prasidėjo bruzdėjimas. 
Valdžia bijodama, kad nekil
tų revoliucija, kasdieną siun
čia savo kariumenę, kad kiek
vieną judėjimą tuojaus už
gniaužti.

mieriu nuvažiavo dabar į Pe
terburgą, kad dažinoti, ar leis 
valdžia, ypač ar nebus prie 
šinga jo veikalams, kuriuos 
parašė paskutiniais laikais.

Jasuoj Polianoj (teip vadi
nasi Tolstojaus dvaras) Tols
tojus parašė tam tikrą veika- 

Į lėlį, kurį perskaitė gramafo- 
nui francuziškoj, vokiškoj, 
angliškoj ir rusiškoj kalbose. 
Plytelės su kalba plačiai jau 
parsiduoda ir pelnas renka
mas ant išle’dimo Tolstojaus 
raštu.

I
Moterys advokatais.

Peterburgas. — Į krimina- 
liškąjį apskrido teismo skyrių 
pirmą sykį moteriškė stojo 
advokato rolėje. Prokurato
rius užprotestavo, kad mote
riškė negali būt apginėja, bet 
teismas į tą protestą neatkrei
pė atidos, tuomet prokurato
rius užpykęs apleido svetaiuę, 
o pirmininkas turėjo uždaryti 
posėdį.

Tamsybės galybe.
Lenkijoj atsirado tūla da

vatka, kuri išvaranti iš kiek, 
vieno žmogaus ,, velnią” (A- 
merikoj yra tokis meisteris, 
ką „velnius” parduoda.— R.). 
Ji apsiskelbė, buk turinti 
„juodąją” knygą, kurioj aura- ? 
dusi visas piktų dvasių pas-1 
laptis ir dabar galinti užnedi-l 
delį atlyginimą išvaryti iš 
kiekvieno „velnią”, kuris ty
ko pražudyti kiekvieno žmo
gaus „dūšią”.

Tamsus žmonės karštai tam 
tiki ir suvažiuoja labai iš toli. 
Davatka, matyt, turi proto 
sumišimą, nes pas visus kuni
gus rašinėja laiškus, kad pa
remtų ją dvasiškai tame dar
be, t. y. naikinime piktų dva
sių, o žmonės tiki. Ką tai da
ro tamsybė!

Baisus svečias.
Nedėlioj, lapkričio 21 d., 

Brodo miestelyje į rusišką.] į 
viešbutį atvyko nepažįstamas 
svečias, kuris ant pareikala
vimo jo vardo atkišo viešbu
čio užžiurėtojui revolverį. Pa
šaukta policiją, bet pakol ji 
atėjo, svečias pasidarė savo 
kambaryj barikadą ir už jos 
pasislėpęs visiems grūmojo 
brauningu. Kada policija 
baudė paimti baisųjį svečią, 
iš uz barikados pasipylė tan
kus šūviai. Pareikalauta tuo
met žandarmerija apsupo 
viešbutį, bet. prieit vistiek ne
galėjo, nes užsibarikadavęs 
šaudė per duris ir Įaugus, ir 
sakė, kad mesiąs da ir bombą- 
Pribuvo ugniagesiai ir ėmė į 
vidų lieti vandenį. Staiga pa
sigirdo sprogimas ir vienkart 
išgriuvo viena siena, išlėkė į 
viršų lubos ir išbyrėjo visi 
langai, o jis pats gulėjo visas 
suplėšytas.

Carienes proiligė.
Ne kartą buvom jau rašę, 

kad carienė turi proto sumiši-. 
mą, ir ta žinia kuo toliau, tuo 
daugiau vis pasitvirtina. Pra
džią tos ligos ji gavo nuo re-1 nesurasta.

I

i

vuliucijos, kada Carskam Be
le aut caro prisakymo užgrio
vė kanulės ir pasipylė žmo
nių kraujas. Nuo to laiko jai 
pradėjo sapnuotis, kad revo- 
liucijonieriai dieną ir naktį 
rengia suokalbius ir daro 
bombas, kad atkeršyti caro 
šeimynai už kraują savo drau
gų. Kada užeina aut jos kokis 
ūpas, ji mėtosi iš baimės per 
kelias valandas be jokios są
mones, paskui pradeda verk
ti ir aut galo nurimsta ir vėl 
grįžta prie nuovokos. Po to 
klajojimo ji nieko nepamena, 
kas su ja dėjosi. Laike klajo
jimo ji nepažįsta nė savo vy
ro, nė tarnų. Iš priežasties tos 
ligos, caras vaikščioja labai 
nusiminęs, kas daro sloginau-■ 
tį įspūdį aut viso jų dvaro ir 
artimų ureduinkų.

Juodašimė.ų susivažiavi
mas.

y

Šiomis dieuomis Peterbur 
ge Įvyko ,tikrųjų rusų’’ susi
važiavimas, kuriame dalyva
vo net tokie ponai, kaip Rim- 
sky-Korsakov, buvęs kitąsyk 
gubernatorium, o dabar tu
rintis senatoriaus vietą. Susi
važiavimo mieriu buvo apgin
ti garsų juodašimčių veikėją 
ir organizatorių daugelio 
skerdynių, kuri Suomijos teis
mas nuteisė 3 metams kalėji- 
man už surengimą durnos at
stovo Hercenčteino užmušimo.

Gazometras, kuris eksplioda- 
vo, buvo didžiausis visame 
pasaulyj: jo įtalpa buvo 
200,000 kubiškų metrų. Jo 
pastatymas miestui kaštavo 
14 milijonų markių.
Areštuoti darbininkų va

dovai.
Sydney, AuBtralija. — Ta

po areštuoti čia angliakasių 
sąjungos prezidentas Bowling 
ir raštiniukas Brennau.* Ka
pitalistai jiems užmeta, buk 
jie slapta rengę angliakasių 
streiką. Uždėjus sąjungai pa
ranką, abudu paliuosuota.

Į
Belgija protestuoja

Vidurinėj Afrikoj yra šalis 
Kongo, kuri randasi po Bei 
gijos valdžios globa. Belgijos 
karaliaus Leopoldo kariume- 
nė nežmoniškai apsieidama 
su Kongo gyventojais iššau
kė daug protestų. Viso pasau
lio laikraštija pradėjo uzmė- 
tinėti Leopoldui nežmonišku
mą ir barbarizmą. Tedėl da
bar Belgijos valdžia užprotes
tavo, kad tie užmėtinėjimai 
buvo tik šmeižimais ir reika
lauja jų atšaukimo.

Nelaimė su Orlaiviu.
Nicea, Francuzija. — Or- 

laivininkas Fernandez liko 
mžmuštas ant vietos, kada bu
vo iškilęs 1,650 pėdų ir eks- 
pliodavo jo arlaivio motoras.

Yra tai trečia auka bandy
mo su orlaiviais.

i

ŽINIOS 1$ VISUR
Popiežiaus nusiminimas.

„Berliner Tageblatt’o” ko
respondentas praneša iš Ry
mo apie popiežiaus nusimini
mą, kurį iššaukė viso pasau
lio demonstracijos ir protes
tai prieš Ferrero nužudymą. 
Negana to da, visa laikrašti
ja, išskiriant tik keletą atgal- 
eiviskų laikraščių, smarkiai 
peikia katalikišką Išpanijos 
valdžią, sutepusią krauju dvi
dešimto amžiaus civilizaciją. 
Tas liudyja, kad bažnyčios 
galybė visiškai jau puola. Šie
met pripuolė apvaikščiojimas 
25-metinio jubilejaus popie
žiaus vyskupavimo, bet jis ne
įvyko, nes bijotasi, kad laike 
didelių procesijų nesprogtų 
popiežiui bomba po kojų. O 
ypač graužia popiežiui širdį 
juokų laikraščiai, kuriuose 
baisiai išjuokiama jo „šveutą” 
y pa tą. Tuos laikraščius žmo
nės teip pamėgo, kad ir į baž
nyčias nešasi skaityti.

Emigracija „juodosios 
rankos”.

Geneva, Šveicarija. — Poli
cija praneša, had šiomis die
nomis iš tenai išvažiavo Ame
rikon visa, teip vadinama 
„juodos rankos” organizacija.

Didelė ek&pliozija.
Hamburg, Vokietija. — EI 

bos ankrantyj,miestelyj Gras- 
brook, ekspliodavo gazomet. 
ras, kuris patraukė su savim 
daug aukų. Nuostolius dapil-| 
dė gaisras, kuriame sudegei 
keletas sužeistų žmonių. Iš 
viso atrasta 10 ypatų negyvų I 
40 sunkiai sužeistų, o 17 visai

IS AMERIKOS.
Karės stovis „laisvoj” 

Amerikoj, 
b

Bridgeport, Oliio. — Kapi
talistai kreipėsi pas guberna
torių, kad tasai prisiųstų mi
liciją kovoti su darbininkais. 
Mat kelios dienos kaip strei
kuoja čia plieno trusto darbi
ninkai protestuodami prieš 
įvedimą ,,open shop” siste
mos.

Gubernatorius tuojaus pa
siskubino patarnauti savo 
draugams ir pristatė čielą ro 
tą pėstikinkų ir švadroną ar
tilerijos, prie to da 150 polį- 
cistų saugoti fabriką, kurioj 
dirba keletas skebų. Nakties 
laiku įniki j a užmušė 5 darbi
ninkus.

Tai gera darbininkams lėk. 
vija, kurie priešingi socijalis 
tams ir balsuoja už demokra
tus arba republikouus. Soči- 
jalistas gubernatorius nebūtų 
siuntęs kapisalistams milici
jos.

Ant rytojaus Ohio guber. 
uatorius apskelbė Bridgepor- 
te karės stovį.

Dr. Cook apgaudineje.
Dr. Cook, kuris apsigarsi. 

no, buk atradęs šiaurinį žem
galį, šiomis dienomis nusiun. 
tė Danijon į Kopenhagon uni
versitetą savo užrašus ir visus 
dokumentus iš kelionės, kai
po patvirtinimą to, ką sako. 
Tuom tarpu tūlas A ilgu s t 
VVedel Loose ir J. H. Dunkle 
apskelbė, ,,New York Times”, 
kad Cook meluoja. Jie prisie
kė, kad Cook juos pasamdė 
ir aį>siėmė užmokėti 4,000 dol. 
už padarymą astronomiškų

. užrašų ir visų tų dokumentų, 
kuriuos išsiuntė Danijon. Už 
tą darbą Cook jiems užmokė
jo vienok tik $260 ir kasziu- 
kur dingo. Vienas iš jų, Au
gust W. Loose, yra jurininku 
ir gerai apsipažinęs su geo- 

j grafija ir astronomija. Jis ap
rašė visą kelionę ir visus at
mosferos apsireiškimus, ko
kius tik Cook galėjo matyt 
laike savo kelionės, o teipogi 
ir visus geometriškus išmata
vimus Cookui pataisęs. Kaip 
kapitonas A. W. Loose tvirti
na. Cooko užrašai ir išmatavi
mai aiškiai liudyja, kad jis,

■ Dr. Cook, apie tokius daly
kus neturi visai supratimo.

Streikas bujoja.
Pittsburg, Pa. — „Amalga- 

mated Association of Iron & 
Tin Workers” dirbtuvėse 
streikas bujoja jau nuo 5 mė
nesių kaip Pennsylvanijoj, 
teip Ohio ir Virginijoj. Scran- 
ton’e, Ohio. namas apgyven
tas skebais, tapo išneštas di- 
nanamitu į padanges.

Streikas kilo dėlto, kad 
aukščiaus minėta kompanija 
užvedė „open shop”, t. y. kad 
apie unijas ji nenori nė girdė
ti, bet samdys tokius darbi
ninkus, kurie jai patinka.

Ekspliozjja.
Philadelphia, Pa. — Gele

žinių šėpų dirptuvėj eksplio- 
davo gazas. Ekspliozijos pa
sekmėje tapo užmušta J. Fow- 
ler ir R. Fowler, o teipgi liko
si sunaikinta ir dirbtuvė.

Vaikštinėjo kaip Adomas.
Chicago, III. — Praėjusioj 

sąvaitėj ant Madison gatvės, 
netoli nuo Despleins gt., pa
sirodė žmogus, kuris savo dra
panas nešėsi ant rankos, o 
pats ėjo kaip Adomas. Polici
ja tuojaus jį suėmė ir nuvežė 
į nuovadą, kur ištyrus pasiro
dė, kad tai žmogus sumišusio 
proto.

Karė su Nicaragua.
Karė tarp Suvienytų Vals

tijų ir republikos Nicaragua, 
rodos, neišvengtina. Gruodžio 
13 dieną iš trijų Naujos Ang
lijos uot-tų išvažiavo daugiau 
jurininkų į Philadelphia da- 
pildymui skraiduolio „Prairie’ 
įgulos.

Buvęs Nicaraguos preziden
tas Zelaya labai užpyko ant 
Suvienytų Valstijų už jų įsi
maišymą į vidurinius Nicara
guos dalykus ir parėmimą re- 
voliucijonierių.

Iš Bluefields atėjo žinia, 
buk Zelaya surinkęs į 500 sau 
ištikimų kareivių ir ketinąs 
užpulti ant amerikonų, kada 
jie eis per tiltą Corintoj, to
dėl skraiduolis ,.Prairie” tapo 
dapildytas kareiviais ir išsiųs
tas į Nicaragua.

Subankrutyjo banka.
Philadelphia, Pa. — Da ne

išdilo žmonių atmintyj skriau
dos, kokias čia padarė ban-
k i orius Reinke, kaip štai ki-i-------  - ■
tastokiebankieriuBS. pSpier. Skaitytoju atydai 
nik vardu savininkas dviejų j * * *
bankų, kuriose darbininkai M^žiame visų „Keleivio” 
. ._. a-, skaitytoju, kurių pnenume-buvo sudėjo savo centus, iš-! - . • •_. . . . _ . rata pasibaigė atnaujinti, ki-
nyko praėjusioj sąvaitėj iš taip busime priversti laikraš- 

; Philadelphijos, išnešdamas į! tį sulaikyti.
113 tūkstančių dolerių. |,, Keleivio” Administracija.

I

Nužudė dvi moteris.
Savannah, Ga. — Čia liko 

nužudytos dvi moteris, o tre
čia sužeista miršta dabar li- 
gonbutyj. Pasirodė, kad visos 
jos nukentėjo nuo tūlo juod- 
veidžio, kuris pirm keletos 
dienų apsigyveno kaiminy- 
stėj, o paskui išnyko be ži
nios.
Kompanijos nusileidžia.
Chicago, III. — Sukiotojų 

streikas ant šiaur - vakarinio 
geležinkelio teip išgąsdino 
kompanijas, kad jos pradeda 
jau taikytis su unija, bijoda
mos, kad neišsiplatintų da 
daugiau.

Geriaus gerti.
Boston, Mass. — Iš 14 mie

stų Massachusetts valstijoj, 
kuriuose atsibuvo dabar vie
tiniai rinkimai, vienkart nu
balsuota keturiuose mieste
liuose vėl atidaryti saliuuus. 
Yra tai Fall River, New Bed- 
ford, Marlboro ir Gloncester. 
Cherry miestelyj badas ir 

skurdas.
Chicago, III.—Sužinota čia, 

kad našlės ir vaikai žuvusių 
angle kasių kenčia badą ir 
skurdą. Iš pradžių nenorėta 
tam tikėti, bet dabar pasiro
dė, kad ištikrujų teip yra. 
Tą patvirtina aldermanas ir 
legislaturos pasiuntinys A. 
Cermak, kuriuodu buvo nu
vykę ant vietos dalyką ištirti. 
Jie praneša, kad jau nuo pu
sėtinai ilgo laiko moterys su 
vaikais neturi nė cukraus, nė 
kavos. Šviežios mėsos čia jau 
nematyta nuo čielos savaitės. 
Stoka daktariškos pagelbos 
teipgi atjaučiama. Bet kodėl? 
Juk vienam Chicagos mieste 
surinkta suviršum $80,000 su
šelpiami nelaimingų našlių ir 
vaikų, o tuom tarpu jos netu
ri nė vylgyt, nė gert. Pinigai 
tie sudėti į „Red Cross” drau
gijos kasą. Tūli pradėjo rei
kalauti, kad dalis tų pinigų 
butų privatiškoms pavesta 
ypatoms.kurios aprūpins vis- 
kuom reikalingu tuos,kuriems 
tie pinigai liko sudėti.

Baltimore, Md.
1 gruodžio lietuvių nepri- 

gulmingos kriaučių unijos 
buvo parengtas nepaprastas 
susirinkinas, kuriame kalbė
jo K. Milošauskas, V. Česna, 
pora žydų ir J. Bulota. Visi 
nurodinėjo didelį godu
mą darbdavių ir naudą uni
jos. Paskutinis kalbėjo, kad 
moteriškė sykį atėjo pas bn- 
čerį ir paprašė kiaulės galvos, 
bet kad nebūtų junijistė, nes 
jos„burdingerei”esą, ,skebai”. 
Bučeris išėmęs smegenis pa
duoda jai galvą. ,,O kodėl be 
smegenų?” Užklausė moteriš
kė. Už tai, kad jūsų ,,bordin- 
geriai” yra be smegęnų. 
J. Monkutis ir V. Ven
cius tarpe prakalbų povado- 
vyste A. Petraičio padainavo 
3 dainas: „Šalin turčiai, Ša
lin caras”, ,,Jaunųjų tėvy
nainių himną” ir,.Didi gar
bė jums”. Užką publika iš
reiškė padekavonę garsu del
nų piojimu.

-7. Žemaiti.
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— Aš to neužginčyju. tėve. * 
Apsišvietę darbininkai be
veik visi yra socijalistais, bet 
aš kalbu apie neapsišvietu 
sius, apie tokius, kurie nemo
ka nė skaityti, nė protauti — 
iš tokių nė vieno socijalisto 
nerasi. Jie vieno to žodžio bi
josi: jiems rodos, kad soči ja 
listai, tai baisiausi sutvėri
mai, jie nori išpjauti visus po- 
nūs, išgriauti bažnyčias ir t. t. 
Bet ištikrujų socijalistai ne 
mano tai daryti. Jie reikalau
ja, kad visi šalies turtai pri
gulėtų visuomenei, bet ne ke
liems kapitalistams; jie rei
kalauja visiems lygių tiesų, 
daugiau mokyklų, o mažiau 
karčemų ir kalėjimų. Taigi 
socilizmui ivvkus visi busmo-fe «
kinami.ir kiekvienas mokės 
pats valdytis, teip kad valdžia 
nebus nė reikalinga; bus tik 
renkami komitetai išpildymui 
visuomenės nutarimų.

— Aš, vaike, priešingas. 
|Tu sakai, kad socijalistai rei
kalauja mažiau karčemų, tai 
trauk jį šimtas, tokį socijaliz
mą, jei žmogus neturės kur 
nė išsigerti.

— Gėrimas žmonėms yra 
reikalingas, tėve, ir socijalis
tai tam nepriešingi, bet gėri 
mas nuodingų daiktų, kaip 
alus ir degtinė, užnuodyja žmo
gui kraują.o kraujas kūną ir 
smegenis, todėl tas kenkia 
visuomenės sveikatai ir pro
tui, ir todėl socijalistai tam 
priešingi.

— Tai kodėl-gi socijalistai 
patys geria:

— Kokis tu keistas, tėve! 
Juk socijalistai tokie pat žmo
nės, kaip ir kiti, tik jie tuo
mi skiriasi, kad daugiau 
apsišvietę, bet gyvendami 
šiandieniniam surėdyme pri
versti gyventi teip, kaip gy
vena visi: jei visi geria. — iš- 
sigeria ir socijalistai, bet uz- 

jalistai pinigų neturi, o kapi- j*e aiškina, kad tai yra 
talistai tyčia neduotų ir soči- blėdinga, kad to reikia veng- 
jalizanas turėtų sugriūti 
pirmos dienos.

— Ar tai viskas,
— Teip, Maike;

atsakysi?
— Turbut tu išmokai ku

nigo pamokslą, tėve, jei teip 
kunigiškai kalbi. Kunigai 
piešia velnią, nors nė vienas 
jo nėr matęs; jie aprašo pra
garą, 
tenai buvęs ; lygiai teip-pat 
jie kalba ir apie socijalizmą, vaike, 
neturėdami apie jį mažiau- — O keno? 
šio supratimo. — Kapitalistų.

— Palauk, Maike, dabar aš — Klysti, seni. Tas neka-
turiu balsą. pitalistų, bet visuomenės, tik

— Na. tai balsuok, tėve. kapitalistai neteisingai visuo-
— As protestuoju prieš ta < menės turtais šiandien valdo, 

vo kalbą. Aš nenorėjau, kad Geležis, anglis, auksas — 
tu man apie kunigus pasako- viskas darbininkų yra paimta 
tum, todėl apie tai man ir ne- įj 2emės, maistas yra paimtas

žemės, todėl 
viskas priklauso darbiuin- 

1 kams arba, kitais žodžiais sa
kant, visuomenei; ir kada vi
suomenė tai supras, ji paims 
viską į savo rankas. Ot, tas 
jau ir bus socijalizmas, tėve.

— O jeigu aš turiu šimtą 
dolerių bankoj. tai nuo ma
nęs irgi atims?

. — Tu gali turėti ir penkis
Išimtus, nuo tavęs neims nė 
j cento, nes visuomenei tas 
nereikalinga.

— Kaip tai? Juk socijalis
tai nori panaikinti privatiš- 
ką nuosavybę.

— Privatiska nuosavybe 
vadinasi tas, kas yra visuome
nės padaryta, bet randasi pri- 

ivatiškose rankose; prie to 
priklauso geležinkeliai, dirb
tuvės, žemė ir t.t. Tą dalyką, 
tėve, teip turi suprasti: kiek
vienas žmogus, kokios jis ne
būtų tautos ir tikybos, turi 
su visais lygias tiesas gyven
ti ant žemės ir naudotis jos 
dovanomis. Tos tiesos yra su- kad skurdą prašalint, bet ne 

įteiktos nuo gamtos. Todėl šis jubilėjus kelti, 
surėdymas ir yra neteisingas, 
kad kapitalistai turi perdaug, vai jūsų pilni, jums noris tik jau bus. 
o darbininkai neturi nieko, garbės, noris, kad Lietuva ' 1

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

I

— Pasakyk, Maike, 
priguli prie socijalistų,ar ne?

— O iš kur tau, tėve, tokis 
žingeidumas užėjo?

— Aš norėjau apie socija
lizmą su tavim pasikalbėti.

— Gerai, galim. Ar turi 
kokį klausimą?

— Šiur!
— O ką tokį?
— Pasakyk man, ar greitai 

socijalizmas įvyks?
— Tikrai niekas negali to 

pasakyti; gali būt apie pusę, 
gali būt pabaigoje šio am
žiaus: gali būt ankščiau, o ga
li būt, kad da vėliau, — tas 
prigulės nuo gyvenimo sąly
gų ir žmonių susipratimo.

— Bet pagal tavo nuomo
nės, ankščiaus ar vėliaus, so
cijalizmas turės įvykti?

— Būtinai.
— O aš tau, vaike, pasaky

siu. kad jis nekuomet neį
vyks.

— Ant kogi tu remiesi, tė
ve, kad jis neįvyks?

— Aš remiuosi ant to, kad 
iš turtingų ir mokytų žmonių 
nė vieno socijalisto nėra. Jei
gu įvyktų socijalizmas, nebū
tu kam šalies valdyti
vienas. Jeigu įvyktų socijaliz
mas, niekas nemokėtų pirk
ly bos vesti—tai jaučiu. O kas 
vėl pastatytų fabrikas? Soci-

tai

Į
'r.

iš|ti-
— Na, gerai, Maike, bet iš t 

tėve? kur socijalistai gaus pinigų 
ka ant to pastatyti sau fabrikus, gele

žinkelius, miestus?
— Tėve, suprask, kad soči 

jalistai neketina važiuot ant 
mėnulio vykinti socijalizmą. 
bet ant tos pat žemės, kur 
nuo seniai jau stovi miestai

nors ne vienas jų nėr dirbtuves, geležinkeliai ir t.t.
— Bet tas ne socijalistų,

_ I

kalbėk. Aš darodžiau, kad so darbininkų iš 
cijalizmas negali įvykti, o jei 
tu gali, tai darodyk, kaip jis 
galės įvykti? Tą man pasa
kyk, tai busi vyras.

— Tėve, juk tarp tamsių 
žmonių kunigai ir paleido —tą 
paskalą, ką tu dabar man 
kalbėjai, todėl aš juos tau ir 
priminiau. Tu turi žinoti, 
kad politika, tai ne kunigų 
dalykas ir jie negali būt jo 
kiais pranašais tame atžvil
gyje. Apie socijalizmą kalbėt 
gali tiktai tie, kurie atsidėję 
tyrinėja draugijos surėdymą. 
Tau rodos, kad tas ką tu da
bar apie socijalizmą pasakei, 
yra teisybė, bet jei tu nuo 
d ugniai pažintum draugijinį 
8urėdymą,tu juoktumeis iš to
kio pasakymo. Pagal tavo 
nuomonės, iš mokytų žmonių 
nė vieno nėra socijalisto, bet 
jei tu gerai tą klausimą ištir i 
tum, tu pamatytum, kad iš 
mokytų žmonių daugiausiai: 
yra socijalistų: bet pereik 
tamsuolių eiles ir užklausk, 
kas iš jų yra socijaliatas— nė ' 
vienas neatsilieps.

— Meluoji, Maike, socija-l 
listų daugiausiai yra iš dar
bininkų.

„Biznio" patrio 
tizmas.

Jubilėjai. paminėjimai, ap- 
vaiksčiojimai— vis tai patrio
tizmo akcija, vis tai daroma 
dėl labo tautos. Nors visados 
musų žmonės barami, kad jie 
perdaug atšalę savo tėvynei, 
bet tas netiesa. Tik užmany- 
kit jus kokį-nors jubilėjų 
visi bus su jumi; 
koki noriut, nors 40 metines i 
sukaktuves kaip Baltrus 
Amerikon atkeliavo, tik pa
sakyt, kad tai svarbus mus is
torijoje atsitikimas, kad jo 
paminėjimas reikalingas mus 
tautos labui — ir visa Ameri
kos Lietuva, kaip vienas vy
ras sušuks: „Lai gyvuoja mus 
tauta! Lai gyvuoja Baltrus, 
kuris išdriso pirmas į Ameri
ką atplaukti!” Ir visur bus 
rengiami susirinkimai ir „ke
liama tauta”. Į tokius susi
rinkimus zmoneliai renkas su 
degančiomis žingeidumo lieps
na širdimis, o agitatoriai iš
sijuosę pasakoja, kaip mus 
tauta senovėj buvo galinga, 
kaip Lietuva buvo plati, kaip 
jos vardas buvo garsus, o ko
kie narsus buvo mus kuni
gaikščiai ir t.t. ir t.t. Kada 
tokie atsišaukimai į patriotiš- 
kus žmonių jausmus sugrau- 
diua minkštas klausytojų šir
dis, tai agitatoriai pradeda 
raminti, kad Lietuva dar ne
pražuvo, ji tik ilsėjosi, 
męs j^ pakelsime, tik 
broliai mums padėkite, 
dirbsime, o jusparemkit 
savo centais: 
darbo neremia, 
nes išgama!...
sunkiai uždirbti žmonelių cen
tai „tautiškiems reikalams”. 
Suskaitęs aukas, agitatorius i 
pasakė, kiek suaukauta, pa- 
dekavojo, atsisėdo į automo
bilių ir nuvažiavo į kitą mie
stelį apvaikščioti jubiliejų.

Kitas biznieris vėl nurodi
nėja, kad lietuviai skurde pa
skendę dėlto, kad neremia 
savųjų „biznierių”. Reiškia, 
jei lietuvis darbininkas čeve- 
rykus ar kelines nupirks pas 
lietuvį, tai pranyks jo skur
das. Tankiai niekinami žydai, 
kad jie būdami apsukresniais 
patraukia prie savęs lietu
vius. Bet aš sakyčiau, kad 
vietoj juos niekinti, mus pa
triotams reikėtų nuo jų pasi- 
mokiti patraukti savo žmones. 
Žydai nėra musų priešais, jei
gu jie mandagiau už mus ap
sieidami patraukia prie savęs 
daugiau pirkėjų. Mokykimės 
nuo jų! Prakalbose ne saky
kim. kad žydai mus tautą su
ėdė, bet statykim žydus,kaipo 
pavyzdį.

i *■
Bažnyčiose visuomet nuro 

dynėjama „istus”, kaipo ar- 
šiausuis priešus tautos ir ti
kybos.

Vis tai butų gerai, viskas 
pagirtina, jei tas butų daro
ma dėl labo žmonių. Bet ne
laimė, kad tas patriotizmas 
paremtas ant „biznio”. Mums 
reikia mokytis, kaip pagerin
ti darbininko gyvenimą,—tas 
tai bus patriotizmas. Mus tau
ta susideda iš skurdžių dar
bininkų, todėl, jei jums, pa
triotai, rupi jos gerovė, jus 
nekalbėkit apie senovę, nekel
kit jos iš ka}>o, ji jau mirė ir 
ištarkim jai amžiną atilsį! 
Nesvarbus mums Keistučiai 
ir Vytautai, jų dulkės mums 
nieko nepadės, praeitis jau 
negrįž, kaip negrįžta seuas 
paukštis į kiaušinį, ir neužsi
moka mums apie tai kalbėti. 
Mums svarbi dabartis ir atei
tis; męs turim kovoti už savę 
ir savo vaikus. Todėl apie tai 
mums ir kalbėkit,rūpinkitės,

ir
užmanykit

bet 
jus, 
męs 
mus

kas tautiško 
tas yra tėvy-
Ir skamba

atgytų tik dėlto, kad galėtu-į 
mel būt Keistučiais, Gedemi- 
nais. ..

O! ne. ponai patriotai! 
Mums reikia pirma visiems 
pavalgyti, visiems pritinkan
čiai apsirėdyti turim visi sa
vo reikaluose lygias tiesas tu
rėti; tuomet visi sykiu galėsi
me užtraukti: „Da Lietuva 
nepražuvo!’’

Šiandien jus kalbat apie 
tėvynės meilę, vadiuaties tau
tos veikėjais ir vienkart su- 

i miuat tą numylėtą sąvo tautą, 
atimdami jai balsą. Tokio 
patriotizmo, ar girdit, mums 
nereikia! Męs gyvenam 20 ta
me amžiuje, kada trupa tvir
čiausi karalių sostai, todėl 
bukit užtikrinti, kad lietu- 
vių tauta tokių sostų jau ne
statys.

KORESPONDENCIJOS
I

Muins reikia svetaines.
So. Bostono lietuviai pasta

ruoju laiku teip žymiai paki 
lo. kad drąsiai galima paša 
kyti. jog So. Boston,tai cent
ras Amerikos lietuviu kultū
ros. Yra tai nauja kolionija 
ir žmonės da ue sudemorali- 
zuoti; užtenka parengti kokį 
vakarą, parengti prakalbas ir 
žmonės jau nesutelpa svetai
nėn. kuomet kituose dideliuo
se miestuose tik su alum bu
tų galima tiek sukviesti. O 
tas aiškiai liudyja,kad Soutli 
bostoniečių da sveikos sniege 
nys ir kiekvienas kiltas už
manymas visuomet rauda pa
rėmimą.

Mums, So. Boston'o lietu
viams. būtinai yra reikalinga 
savo svetainė. Ypač dabar, 
kada turime tiek inteligentiš
kų spėkų, kada geriausi pro
ga pakelti tarpe vietinių žmo
nelių susipratimą: stoka gi 
svetainės mums viską stabdo.

Męs turime gerai išsilavi 
nusią teatrališką draugiją, 
kuri kas mėnesį galėti} pa
statyti ant scenos naują vei
kalą. bet stoka savos svetai
nės stabdo visą darbą.

Turime dainininkų kuopė 
lę—ir toji galėtų tankiau pa
rengti koncertus, jei butų sa
va svetainė.

Neturint svetainės, visos 
mus jaunomenės spėkos turi 
nykti be darbo.

Pagal mano numanymo, 
apie svetainę turi pasirūpin
ti ue kas kitas, kaip tik drau
gystės. o visuomenės bus pa 
reiga tą darbą paremti ir ji 
nuo to neatsisakys.

Jei progresy viškesnės drau
gystės negalėtų susitaikyti 
su bažnytinėmis, tai ir ant to 
da nėra ko paisyti. Yra Ukė- 
sų Kliubas, Vytautinė ir Ka- 
zimierinė draugystės, kurios 
visuomet pritars: Lietuvos 
Dukterų draugystė teipgi ne- 
atsisykvtų. Ir štai męs jau 
turime keturias dideles drau
gystes, kurios, man rodos, 
mielai pridės pagal išgalę savo 
pajiegas įvykdinimui Lietu 
viškojo Namo So. Boston’e.

Nors tam tikslui reikia pu
sėtino kapitalo, bet, man ro
dosi, jį butų galima surinkti 
šitokiu budu: kiekviena drau
gystė įveda Lietuviškojo Na
mo reikalams ,,extra’- mokės 
čius po 20 centų į mėnesį nuo 
kiekvieno sąnario. Apsunki
nimas, man rodosi, didelis čia 
negalėtų būti; 5 centus į są
vaitę kiekvienas lengviai ga
li atidėti, gerdamas tik vieną 
stiklą mažiau rudžio. Paėmus 
visų keturių aukščiaus minė
tų draugysčių sąnarius,sykiu 
bus maž daug 600 ypatų. Jei 
visi mokės po 20 centų mėne
syj, tai į vieną mėnesį turė
sime jau $120. o per metus 
jau pasidarytų $1,440. Apart 
to da, tam tikslui galima pa
rengti keletą balių ir koncer
tų. parengti tankiai prakal
bas, o visuomenė visados pri
sidės su savo centais.

Pastatyta namai net ten, 
kur lietuvių randasi vos keli 
šimtai, o So. Boston’e yra ke
li tūkstančiai! Reikia tik no-

Jums gerai, jums šilta, pil- ro, o už poros metų namas

G arti ne r, Mass.
Yra pas mus kunigas Ra- 

dzevičia. kuris turi susitveręs 
lenkų parapiją ir norėjo lie
tuvius prisivilioti, bet buvo 
tokių bedievių, kurie užstojo 
kelią.

Meneeis atgal, vienas lietu
vis nunešė pas kur Radzevi
čių pakrikštyti kuuikį. Kada 
už darbą davė kunigui dolerį, 
tai kun. neima, sako, duok 
penkis. Vaikinas sako, kad 
neimi, tai da geriau. Pasiėmė 
dolerį ir įsidėjo į kišenių. Ku
nigas sako: „kibą tusocijalis- 
tas, kad neduodi pinigų?” 
„Socijalistas”, atsakė vaiki
nas. Paskui kuu. Radzevičia 
per pamokslą iškeikė socija- 
listus, kad pinigų neduoda.

89 L. S. S. kuopa parengė 
21 lapkričio prakalbas. Buvo 
du kalbėtojai:S. Michelsonas 
ir A. Antonov.

Pirmas kalbėjo S. Michel- 
sonas,dėlko nupuolė mus tau
ta; antras A. Antonov—apie 
Švedijos streiką. Paskui S. Mi 
chelsonas antru kartu kalbė
jo. Nurodė, kad dabartinis su
rėdymas yra priešingas Dievo 
prisakymams ir gamtos įsta
tymams. Po jo kalbai A.Anto- 
nov kalbėjo apie Ferrer’o nu
žudymą.

Publika klausėsi su dideliu 
įsitempimu ir visi buvo pra
kalboms užganėdinti, nes 
kalbėtojai labai puikiai išaiš
kino savo temas. Žmonių bu
vo prisirinkę kiek niekad Gar- 
dueryj aut prakalbų da nebu
vo. Parduota nemažai knygų 
ir keliolika draugų užsirašė 
„Keleivį”.

Uždengimui surengimo lė
šų sumesta 12 dol. su centais 
aukų: kas liko, paskirta šve- 
disjos streikieriams.

Socijalištas.

Melrose Bark, III.
Lapkričio 27 d., aut kampo 

15-tos avė. ir Lake st., Ra
velis svetainėje, Tarptautiška 
Lietuvių Socilist Party kuo
pa turėjo susirinkimą ir pra- 
kaloas. Kalbėjo draugas J. 
Semasliko; aiškino darbiniu 
kų padėjimą ir kas tai yra 
dabartinė kapitalistų valdžia. 
Po tam drg. Semasliko para
gino susirinkusius rašytis 
prie Tarpt. Liet. Soc. kuopos. 
Prisirašė ir ušsimokėjo įstoji
mą 14 draugų: Krank Gilzi
nis, Jau Weiss,Leou župerko, 
Stauislau Wernis, Kazimieras 
Stabis, Motiejus Petraitis, 
George Bartulis, Stas Debur, 
r eter Poleski.

Nutarta kitą susirinkimą 
sušaukti gruodžio 4 d. toj pat 
svetainėj. Susirinkimas įvy
ko. Drg. Semasliko išrinktas 
išėmimui
County. Sekretorium — W. 
Butvills.pas kurį bus kas mė- 
nesis pirmą ir antrą nedėl- 
dieni lOval ryto susirinkimas. 
Susinėsimo adresas tokia:

W. Būt vi Ils, 136 15 avė., 
Box 45, Melrose Park, III.

J. S.

čarterio iš Cook

So. Bostono Patrijotas.

Brighton, Mass.
Lapkričio 21 d. 17 L- S. S. 

kuopa buvo surengus prakal
bas dėl išaiškinimo Švedijos 
generališkojo streiko ir kiek 
galint jį paremti. Kalbėti bu
vo pakviestas F. J. Bagočius, 
kuris labai gražiai nurodinėjo, 
kaip prasidėjo socijalizmas ir 
dėlko dabar kįla milžiniški 
streikai; ragino visus, kad pa-

✓

dėtų Švedijos darbininkams 
tą streiką laimėti. Žmonių bu
vo iš apielinkių daugiau, ne 
gu vietinių (mat pas mumis 
alaus daug yra). Po prakalbų I 
buvo diskusijos, kuriomis pu-j 
blika likos užganėdinta.

Švedijos darbininkam** au
kavo šios yjiatos: J. Petrulis 
$2, S. Bakanauskas, J. Kūgis, 
K. Balčiūnas po $1; I. Vaškis 

, 5()c., F. Lukas 50c., V, Va* 
. kienė 50., S. Miliauskas 50c..

P. Rudkauskis 30c., R. Vaši-Į 
liauskas 25c., F. Buslimau j 
25c.. T. Bartkevičia 25c., P. I 
Pūkelis 25c., I. Matuzas 25c., 
E. Almanavičiutė 25., S. Čeč 
kauskiutė 25c., I. Bušman 
25c., P. Pliuškis 25c., S. Da 
niliavičia 25c., S. Visminas 
25c., A. Rudkauskas 25c., S. 
Keršis 25c. L. Čečkaukas 23c., 
Paulauskas 25c., smulkesniais 
surinkta $2,76, viso labo $13.- 
41.Atėmus už svetaiuę $2.50, 
uz apgarsinimus $1.75, uz 
pačtą 10c., sykiu — $4.35, 
pasiliko$9.06. Pinigai pasiųs
ti Švedijos atstovui Tliolin, į 
New York’ą. Visiems aukavu
siems tariam širdingą ačių.

67 k. sekr. 1. Kūgis.

Anisterdain, N. Y.
Lapkričio 7 d. čia atsibuvo 

lietuviškas vakaras. Vietinio 
choras sudainavo kelias dai
nas, ypač visiems patiko „Lie
tuva tėvynė mųsų”. Buvo sa
kyta ir eilės ir dakas...

' bet aš noriu pasakyt visuome
nei, kokios čia buvo prakal
bos mųsų kunigėlių.

Pirmas kalbėjo k u. Židaiia- 
vi čia apie Lietuvos istoriją. 
Kur svarbesni dalykai, tai 
perlėkė viršum, o sakė šį-tą. 
Gerai pasakė apie Grunvval- 
do mūšį; bet kada daėjo prie 
Jagailos, tai ten per ilgai ap
sistojo. Kada lietuviai susirė
mė su kryžeiveis, tai nupasa
kojo, kad ne drąsą ir narsu
mas lietuvių nugalėjo kryžei- 

I vius, bet tai Jagaila pas Die
vą išmeldė, nes „jisai su sa
vim turėjo katalikišką kuni
gą ir tas kunigas laikė mišias 
— kokioj tai būdoj, kurių 
Jagaila klausė ir karštai mel- 

i dėsi, uz tai Dievas padėjo Ja
gailos kariumenei kryžeivius 
sumušti’’...

Antras kalbėjo kun. Pėza 
apie emigraciją: kaip ir dėlko 
lietuviai į Ameriką keliavo. 
Negalima įspėt, iš kokio pur
vyno kun. Pėža sėmė tokias 
žinias? Visos jo kalbos neat
kartosiu, nes nieko naudingo 
nepasakė, bet štai ką jisai 
uupiešė apie socijalistus.

,,Žmogus, kada atkeliauja 
į šią šalį, pradeda pijokauti; 
o kada neturi nei darbo, nei 
pinigų, tada jisai neranda 
vietos, neturi nei kur pernak
voti. .. O čia Amerikoj, tai 
yra agitatoriai, vadinasi .soci
jalistai’, tai jie tą pamatę, 
tuojau suvo tinklus aut tokių 
užtaiso ir iš jų padaro visą 
partiją, o paskui ką jie vei
kia? Paskui atkalbinėja žmo
nes, kad neitų į bažnyčią, kad 
ueklausytų kunigų ir niekina 
mųsų religiją”.

Dabar spręsk, skaitytojau, 
kas mųsų kunigėliui rupi!...

Geriau kun. Pėžą aprengus 
į meškos kailį ir prašyt kazo
ką pašokti, negu pastatyt 
kalbėtojo vietoj, kad muilin
tų žmonėms akis...

Gal kun. Pežai matosi, kad 
socijalistai nori jį išrengti iš 
juodų rūbų ir vestis po žeme 
anglių skaldyti? Argai skauda 
jam jo kunigišką širdį žiūrint, 
kaip žmonės vienyjasi ir daro 
pagerinimą savo buvyj. atsi
sakydami nuo seno svieto* 
Nereik mums pančių vergi
jos!!

Nepamiršo ir apie laikraš
čius visus iškeikė ir liepė 
neskaityt, nes yra bedieviški 
depe tiktai „Žvaigždes” ir 
„Draugus” skaityt. Paskui 
pasakė, kad rinks pinigus 
tautiškiems reikalams, o kas 
duos dolerį, to vardą ir pra 
varde garsįs iš sakyklos... 
Da galima butų parašyt ir 
daugiau tokių pasakytų niek
niekių, bet reiktų jaučio odos 
juos visus surašyt.

Kupranugaris.

Cherry, III.
Lapkričio 13 d. čia atsitiko 

baisi nelaimė darbininkams, 
dirbusiems anglių kasyklose, 
prigulinčiose St. Paul koni- 
upaij&i. Po pietų apie 1 va-

lies 
ze- 
iki

landą užsidegė šieno ve? imas 
įleistas po žeme į kasyklas. 
Kadangi paprastai „bosai” 
visur būna kompanijos patai 
kūnai, tad ir čia jie nedavė 
ziuios žmonėms dirbantiems 
po žeme, kad nepertrauktdar- 
bo ir nesumaziut kompanijai 
pelno, liet skubino gesyt uguį, 
Darbininkai, kurie ten prie 
skylės dirbo, matyt,teipgi bu
vo pataikūnai „bosų”, 
nėjo šaukti žmonių iš pi 
mes, bet kėlė vis anglis
pamate, kad jau ir patiems 
aukšta; tai tik kelesdešimts 
žmonių spėjo išnėgt, o ten, 
menama, dirbo apie 500, to
dėl su mažu iš<mimu jie visi 
ten liko. Oficjališki laikraš
čiuose skelbiami raportai, 
rods, paduoda tik biskį dau
giau per 300 žmonių, bet tas 
netiesa, sako C’lierry gyven
tojai. Pagal tautų čionai žuvo 
daugiausia italų, 
vakų, keletas lenkų, 
anglų, airių ir lietuvių, 
tuvių, žuvę apie 26. 
vardai šitie: Jonas 
kas, Juozas Rabiza, 
Prūsaitis, Petras 
Kranas Miselionis, 
uuša, Jurgis Subačius, Jonas 
Subačius. Kazys Subačius, 
Povylas Atkačiunas, J. Lyde
ka ir jo du suuųs,teipgi du ne- 
zeuoti pas jį buvę vyrai: By
tautas Juozas Tamašauskas 
ir Jonas Binzas. Kitų vardų 
nežinau. Ugnis užgimė iš šios 
priežasties: Po žeme apie mu
lų tvartus (mulai reikalingi 
atvežimui anglies iš gilumos 
mainų prie skyles) sugedę 
elektriški d ratai, todėl daroi- 
ninkai turėjo mest šieną su 
degančiom lempom, prie Kak
tų (prie kepurių]. Vienam iš 
jų lempa nupuolė į sieną ir 
uzdege jį. Jei u m u laiku bu
tų duota žinia visiems anglia
kasiams, jie butų visi išsigel
bėję, bet dėlekonipauijos šunų 
(bosų) parsidavimo tiek svie
to žuvo. Šitame miestelyje da
bar neapsakomas liūdnumas 
žmogų ima. Moters, vaikai 
rauda, rėkia. Mat čia mažas 
miestelis,da neseniai įsikūręs, 
tai visam miestelyj vyrų gy
vų beveik neliko, tik moteris 
ir vaikai

Darbų čionai kitokių nėra, 
kaip tik aglis kast.

Koks tai baisus atsitikimas! 
baisu ir pamislyti, o da bai
siau klausyt rėksmo likusių 
moterų su mažais vaikais.

Kuu. Valaitis iš Spring \ a- 
ley, 111., sąko, kad Cherry 
angliakasius Dievas nubaudė 
už jų griekus. Ir nesigėdi ku
nigas teip baisiuose atsitiki
muose teip begėdiškai blevvz- 
got 20-tani amžiuje! Reikėjo 
jam gyventi 12 amžiuje, su 
necivilizuotais.

Broliai darbininkai, ne
klausykite panašių bliuzuyji- 
mų kunigų, bet švieskitės, 
mokykitės ir supraskit iškur 
jus nelaimės paeina, reika
laukite nuo kompanijų apžiū
ros, žinokite ko jums reikia 
ir to reikalaukite. Tegul bū
na po žeme telefonai, kad 
ūmu laiku butų galima vi
siems po žeme duoti žinią. 
Jus mokat savo unijų virši
ninkams dideles algas, reika
laukite, kad jie viską prižiū
rėtų ir verstų kompanijas 
daugiau rūpintis apie jus 
Tuomet ir kunigai nesidžiaugs 
i* jųsnelaimės ir nesakys, kad 
jus Dievas už griekus teip 
žudo.

Šilakojo Kvietkas.

Troy, N. Y.
Miestas nemažas; randasi 

visokių fabrikų: geležinių, 
marškiuinių ir kitokių išdir- 
jysčių. Darbai eina gerai ir 
iš kitur atvažiavusiam nesun
ku gauti darbas, o kada pra
moksti darbą, tai ir uždarbis 
ue menkas. Miestas gyvento
jų turi apie 120 tūkstančių. 
Mažiausiai už vis lietuvių, nes 

[Tąsa ant 3 pusk]

paskui slo- 
ų, švedų, 

Lie- 
Nekurių 
Sabrins- 

Pijušas 
Prūsaitis, 
Petras Jo-

daugiau nieko.

\



Soči jai - demokratų paž- 
valgos ir reikalavimai

(šitas veikalėlis sutaisytas mano 1906 m. rusiškoj 
kalboj ir išleistas Maskvoj knygų leistuvės ‘‘Trud’*. Da
bar su mažais sutrumpinimais sutaisiau lietuviškoj kalboj 
Rašydamas naudojaus |>agars«-jusiu Gedo ir l.afargo vei
kalu „Programine du partie ouvrier'*.

(Tąsa).
V. j

Kol stambioji buržuazija jautėsi galiu 
ga esanti ir ėjo išvien su smulkiąją, tol ji 
buvo priešinga nuolatinės kariumenės už-į 
laikymui ir reikalavo liaudies apginklavi-' 
moimilicijos, tautiškos gvardijos ir t. t. Ji 
gėrėjosi tuomet iš to, kad pati apgina save 
ir savo turtus. Dabar priešingai. Smulkio 
ji buržuazija persitikrino, kad jos reikalai 
nukenčia, kaip tik būna apginti stambio 
sios buržuazijos, todėl ji vis tankiau prade
da atsisakyt būt jo pagelbiniuku, kas ver
čia stambiąją buržuaziją būti aršiausiu žmo
nių apginklavimo priešu. Francuzijoj ji 
pareikalavo, kad butų paleista tautiškoji 
gvardija, kuri neva gręsianti šaliai pavo-i 
jumi, nors ta gvardija susidėjo vien tik iš 
buržua, kadangi kareiviškas uiekšystes 
lošti darbininkas neturi laiko.v

Šiuose laikuose savo išnaudojimu su
krauto turto apgiuimui kapitalistai turi 
tiktai kariumeuę ir policiją. Bet policistų 
kardai, kurie lab«i yra veiklus laike ramių 
demonstracijų, pasirodo visai niekingais 
prieš tikrus kovotojus. Kasliuk kariume- 
nes, tai jeigu da ji šiaudteu yra paklusniu 
buržuazijos apgiueju, rytoj gali pasirodyti 
pavojinga jai pajiega. Nekuriose šalyse 
ima į kariumeuę visus tinkamus kovai gy
ventojus ir išmokina juos vartoti ginklą, 
dalyvauti skaitlingos minios veikime ir 
prirengia iš jų tokiu budu išlavintus, pa
žįstančius discipliną kareivius busiančiai 
darbininkų revoliucijai.

Revoliucija neišveugtina: tiktai ji su
teiks progą darbininkų klesai paimti į sa
vo raukas politiškąją galybę ir pasinaudoti 
jaja dėl įvykdinimo ekonomiškosios kapi
talistų exproprijacijos, kad paskui visus 
išdirbystės turtus paimti į visuomenės rau
kas ir sutvarkyti visuomenės spėkas prie 
įvairių darbų. Manyti apie tai, kad pati 
buržuazija atsisakys geruoju nuo savo tur
tų ir politiškos galybės, — yra didžiausia 
klaida. Istorijoj neatrandame pavyzdžio, 
kad čiela klesa butų kada-nors atsisakius 
uuo savo privilegijų.

Šitos revoliucijos neiššauks nė auar- 
chistai savo proklamacijose apie dinamitą, 
nė atskirų ypatų pasišventimas, nė vieti- 
n ai susirėmimai su policija, nė atskiri su
kilimai. Tokiu pat budu jos negali praša-; 
linti, nė atidėti jokios smulkios politiškos Į 
bei ekonomiškos permainos, net darbinin-i 
kams teikiamos ref jrnns, prie kurių verčia 
istorija burzuaziškas valstybes. Revoliucija, 
reikia tikėtis, bus iššaukta tamtikrų tarp- 
tautiškų uuotikių politikoj, prie kurių spi
ria pramouijos konkurencija, ir ypatingą 
įtekmę turės ant jos Amerikos ir Australi
jos pramouijos vystymosi.

Bet jeigu ue tik atskira ypata, bet net 
ir čiela partija nepajiegia paskubinti arba 
išnaikinti augančią mųsų šimtmečio gelmė 
se revoliuciją, tai visgi partija gali turėti 
didelę įtekmę revoliucijos bėgyj, jeigu jos 
siekiai socijališkai-ekouomiškų reformų 
vykdrnime yra pastatyti teisingai, su ap 
svarstymais.

24 birželio 1848 m. ir 4 rugsėjo 1870 
m. Francuzijos darbininkai, nesuprasdami 
savo istoriškos misijos, daleido turčiams 
įvykdiuti laikinę valdžią ir teip vadinamą 
Tautiškąjį Apsiginimą. Šitos kapitalistų 
įstaigos užėmė šiltas vieteles, paliktas pir
mam atvėjuje karaliaus, antram, imperato
riaus. Kuomet darbininkai pamatė, jog jų 
laukimas bergždžias ir. netekę kantrybės, 
sukilo kovo mėnesyj 1871 metuose, tad jie 
pasivėlino teip-pat. kaip ir birželio mėne
syj 1848 metuose. Ir šita jų klaida liko 
jiems aiškiai darodyta Naujieji tvarkda
riai buvo teipgi iš savininkų klesos, tik su 
kitokiais vaidais; jie paspėjo lig darbinin
ku sukilimo užsidrutinti aut savo vietų ir 
surinkti apie save teip neseuiai kovojusias 
tarp savęs kapitalistų frakcijas; jie buvo 
teip užtikrinti, jog jiems lengvai pasiseks 
niiskandint kraujuose darbininkų reikala
vimus, Kad net patys stengėsi iššaukti su
kilimą. uždarydami tautiškas dirbtuves ir 
užpuldinėdami aut tautiškos kariumeuės.

Ne 1848 metuose, nė 1870 metuos pro- 
letarijatas nebuvo priruoštas vesti revoliu
ciją. Jis turėjo pajiegų, kad apveikti bur
žuaziją, bet nemokėjo pasinaudoti iš to ap
veikime, kadangi neturėjo nė programo, 
nė organizacijos. Jeigu proletarijatas ir 
butų tuomet įstengęs palaikyti savo vieš-i 
patavimą Paryžiuj, jis vistiek nebūtų at-Į 
radęs paramos paliktuose Dievo valiai de
partamentuose ir nebūtų žinojęs, kokias

ekonomiškas permainas 
Todėl jo viešpatavimas 
kinis.

Sunkiausia

reikia įvykdinti. 
galėjo būt tik lai-

kiekvienos 
revoliucijos gadynės užduotis 
yra ue paėmimas valdžios, bet 
mokėjimas užlaikyti ją savo 
rankose.

Užkariavęs politišką val
džią p ro 1 eta r i j ata s nepralai 
m ė s jos tiktai tame atsitikime, 
jeigu p r a m o n i j o b centrai tuo 
pačiu laiku sukils i-r palaikys 
vieni kitus, ir jeigu centruose rasis 
žmonės, žinanti kas reikia daryti 
ir daranti tai.

Todėl socijal-demokratijoe užduotim 
yra, kad išaiškinti darbiuinkams jų klesi- 
nį padėjimą ir vienintelį kelią išėjimui iš 
skurdo, kuriuo vėliau ar anksčiau jiems 
prisieis žengti, t. y. nurodyti jiems expro- 
prijacijos kelią ir kokiu budu sutvarkyt iš- 
dirbystės turtus. Socijaldemokratija negali 
būti kitu kuo, kaip tik mokytoju ir orga
nizatorium proletarijato, turi išmokyti jį 
ir išlavinti jo pajiegas. Tą užduotį galima 
atlikti žodžiu, t. y. literatūroj, per susirin
kimus, prakalbas ir t. t. Apart to socijal
demokratija gali pasirodyti savo veikimu, 

Į t. y. organizuoti darbininkus į sąjungas, 
vesti streikus, dalyvauti rinkimuose ir tt.

Kaeliuk rinkimų, tai reikia pažymėt, 
jog socijaldemokratija juose dalyvauja ne 
todėl, kad išlošti atstovo kėdę savo parti
jai, bet dėlto, kad rinkimai yra geriausiu 
propagandos įraukiu, kuris kliudo net tuoe 
draugijos sluogsnius, kurie paprastam lai
ke visai atsisako dalyvauti politikos rei
kaluose. Iš kitos pusės rinkimai suteikia 
progą matyti, kaip silpnėja viešpataujan
čiosios klesos ir aut kokių šunybių jos lei
džiasi. Būdami kaudidatais, turčiai privers
ti yra pasirodyti, ko jie nori ir pasakyti 
visuomenei tą. kas buvo slepiama. Socijal
demokratija privalo parodyti šunybes ir 
silpnumą savo priešų, turi versti juos pasi
rodyti tokiais, kokiais jie ištikrųjų yra. 
Tai svarbiausia mųsų partijos atstovų 
duotis,esant įstatymdavystės įstaigose.

(Toliaus bus).
A. Antonov.

už-

KELIONĖJ.
Tamsiai — pilki debesėliai 

Ir naktis tamsi;
Šlamščia girioje medeliai 

Dideli, maži.
Eina vingiais mano kelias 

Tarp daubų, kupstų;
Tamsa tarpe medžių žlugso, 

Kįla iš duobių.
Žirgas kartais kur suklumpa, 

Eina pamažėl’,
Kartais garsiai nusiprunkščia, 

.Nežinau kodėl .
Ir vingiuojas’ mano kelias 

Per girias tamsias, 
Pirma bėga, paskui vejas’ 

Per lomas gilias.
I. VIII. 09. Alfons Liauryza.

Rudens vakarais.
Tik už lango suvaitoja 

Vėjas vakare, 
Bernužėlis jau balnoja 

Žirgą sau kieme,
Ir tik gluosniai už kelelio 

Garsiai sušlamės, 
Juodbėrasis žirg’s bernelio 

Per vartus išeis.— 
Žino kelią per eglyną 

Į rytus stačiai 
Juodbėrasis. kur vaikiną 

Priima karštai, 
Kur mergelė mėlynakė 

To bernelio lauk’ 
Juodbėrąjį per naktelę, 

Kur išleidžia lauk.
Ir tik rytui gražiai auštant 

Juodbėrasis vėl
Pas save tvartan sugrįžta 

Pailsėt per dien’.
Alf. Liauryza

Mano pati.
Ji neišvirė da nieko, 
Kas ne erzint’ vidurių; 
Jei per daug pridės pipirų, 
Tai pasūdyt pats turiu. 
Jei pasūdys gi kopūstas, 
Tai kavos man neužlies; 
O kaip minko jau pyragus, 
Aš juokiuos tik iš šalies. 
Jei ant trūkio kada eina— 
Pavėluoja visados; 
Skrybėlės uždėt nemoka— 
Ji vis krinta nuo galvos; 
Čeverykai atsirišę. 
Nešukuoti ir plaukai, 
Kur tik sukas, krapšto nos|, 
Gatvėms seka ją vaikai. 
Bet geresnės moteriškės 
Už ją niekur gal nėra;
Nors vidurnaktyj pareičiau— 
Ji visuomet man gera;
Ir kaip mane jinai myli, 
Vargiai gal kas teip mylėt, 
Prisiglaudžia, pabučiuoja 
O toliaus... verčiau tylėt.

Vyra*. i

(Tąsa nuo antro pusi.) 
vos tik apie 20 šeimynų ir 40 
padienių.

Apšvietimas stovi žemai.
Raudasi tik keletas gerai ap
sišvietusių; tie skaito knygas 
ir pirmeiviškus laikraščius, i, ***_*??'" “'V.'’,?
kurių čia ateina „Keleivio” 5!— 
ekz. „Lietuvos” 
bes Lietuvninkų”- 
ninkų Vilties”—1, 
Ūkininko”—1, ,, 
„Žmonių Knygynas”—1 
vienas turi 
„Laisvos Minties”. Pasideka- 
vojant pasidarbavimui dviejų 
draugų, J. Danieliaus ir A. 
Daniuno, susitverė kuopelė 
iš 11 narių TMD. ir tveriasi 
jau pašelpinė Lietuvos Sūnų 
draugystė ir mauoma greitam 
laike sutverti kuopą SLA ,ku
ri rengs ir paskaitas. Susirin
kimai laikomi po du syk į są
vaitę su diskusijomis, pasi
šnekėjimais apie socijaližmą 
ir darbininkų būvį. Teipgi 
mokinasi ir angliškos kalbos.

Troyetis.

Cleveland, Ohio.
Darbai jau pasigerino, dir

ba visos dirbtuvės. Žmoneliai , ~ ' *>T. ........ . . kus padaryti kratą. U z įšpu-dirba ir balevoja, nes pinige- . .. . ... . „ , „ • , . įdymą šio patarymo tas ukin.lių jau nestoka. Prieš adven- r;. „. / _ .. . .. . . . .... Urbaitis gavo 8 menesius ka-tus atsibuvo uet tris baliai;. .. x Įėjimo ir tik šiomis dienomisdu buvo paprasti, o trečias .... ., „ , . „ , pagrįžo, atlikęs savo bausmęsu perstatymu „Gudri Naš- 
lė”, kurį parengė Clevelando lai tau - • • 
lietuvių Teatrališka ir Choro Antanavas (Mariam, pav.)
draugystės, po vadovyste p„ Nendrinių sodž. pas Juozą Ju- 
S. Kimučio. Oras buvo negrą- są per vestuves vienas iš 
žus, bet žmonelių prisirinko velniukų” padeklemavo porą 
gana skaitlingai, nes pasku- eilučių. Žmonėms labai pati- 
tiniems nebeužteko nė sedy- ko. Reikėtų ta madą ir kitur

IS LIETUVOS Pajie—*’jimai
" w j Pajieškau brolio Juozapo Skripkauskc

------------ p... •'...... ■- ° :------ — v:-‘-
VillliUN. „Rūtoj” lapkr. 8 

d. buvo L. Susišelpimo D-jos 
vakaras, sulošta menkutis

-------------------- „avavi uvu .

4 Vien (^“bl’ka paprastu budu dėl- 
“ -2 " Darbi- Ua‘8 pl°te taig‘ gyrė’

x bet ar vertėjo?„Lietuvos „ ... ,
Dilgelių” ir Suvalkai. Lapkr. 11 d,

ir 
pirkęs akciją 

i
I

I

Pajieškau brolio Juozapo Skripkausko 
Suvaiką gub., Rudamino parap.. Virba- 
lią kaimo 26 metai kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno Detroit, Mieh, 6 metai at
gal buvo atvažiavęs į Pit tsburg. Pa. Jis 
l>ats, ar kas apie ji žino, teiksis pranešti 
ant šio adreso:

R. Skripkausklute
P. o. B<>x SM Cuddy, Pa,

Allegeny CO.

Pajieškau pusbrolio Aleksandro Macu- 
ko. Paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav. 15 metą kaip Amerikoje. Pirma 

, ir draugo Petro 
Murniko: gyveno S. Francisko. Cal. Jie 
patys, ar kas kitas, teiksis atsišaukti ant 
šio adreso:

T Rezevičius
P. O. box 189 Middleboro, Mass.

I
y v *"* • • * v V į <•<** P" a a

apskričio teismas nuteisė „Sal- gyveno Chicago m , 
tinio” redaktorių kuu. Vailo
kaitį užmokėti 150 rub. arba 
mėnesį kalėjime atsėdėti už 
atspauzdinimą „Šaltinyje” 
korespondencijos iš Garlevos, 
apie sankrovą „Vyturį”. Tos 
žinutės-gi autorių Girnių nu
teisė užmokėti 75 rub. arba 
atsėdėti dvi sąvaites kalėji
me.

Korespondentams pamoky
mas: atsargiau ir teisingiau 
žinias rašykite!

Dabravolė (Naum. pav.) 
19^5 m. po kazokų kratai Ku
ro kaimo ūkininkas pasigedo 
500 rub. Tas žmogus kreipėsi 
į vietinę valsčiaus raštinę ir 
ten gavo patarimą pas kazo-

»,ve-

Pajieškau savo draugą: Povilo Warž:ti
ško, Petro Resivičiaus. Kcstanto Marti- 
sunelia ir Jono Lemonolio. Visi paeina 
iš Kauno gub.. Panevėžio pav., Krinčiu- 
ną parapijos. Jie patys, ar kas apie juos 
žino teiksis atsišaukti ant šio adreso:

Tony Trioulauskas
room 10, 107 Gore st.

East Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Petro Murkos; Kau
no gub., Vilkmergės pav , Simonią vals. 
Jis pats, ar kas apie juosžiuo, 
atsišaukti ant šio adreso: 

P. Černius 
300Trunlenac st., Montreal Canada

teiksis

Pajieškau draugu: Jono Pugžlio ir An
tano Kireilio, Pirmiau gyveno South Bo
ston, Mass. Paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Krinčiuną parapijos. Jie 
patys, ar kas apie juos žino, teiksis atsi
šaukti ant šio adreso:

J. Jodžionis
Bos 64 IVest Fitchburg, Mass

Pajieškau pusbrolio Mateušo Degėsi u - 
no: Vilniausguber.. Traką pav., Užukal- 
nią sodžiaus. Pirmiaus gyveno Hazle- 
ton. Pa. Turiu svarbu reikalą; kas apie 
ji žino, ar jis pats, teiksis atsišaukti ant 
šio adreso:

J. Degesiunas
13 Fojle st., IVorcester, Mass.

NEGIRDĖTAS VEISLUMAS AUGA* 
LU KARALYSTĖJE

Daug yra žolią, ką smarkiai veisiasi, 
bet Dilgėlės smarkiau už visas. Visi ži
no. kad Dilgėlės — tas pirmutinis juoką 
ir pajuoką (satyros) laikraštis. — pradė
jusios želti 1906 metai, kas nreai? auna 
ilgyn, platyn ir storyn, be negirdėtas 
daigtas. kad jos eitą kas dvi sąvaiti (iki 
šiol ėjo sykį į mėnesį). Nuo naują 1910 
metą Dilgėlės bus dvisąvaitiuiu laikra
ščiu, o kaina bus ta pati, tik vienas dole
ris metams, 60 c. pusei metą, — lik rei
kia prieš Naujus metus išsirašyti ir gau
si pigiausį vienintelį dvisąvaitinį laikraš
tį, kur tilps netik daugybė juoką ir juo
kingą paveikslą, bet ir mokslišką žinią 
bei patarimą iršiaip naujieną Dėk dole- 
lį ar Money Orderį į laišką tuojaus te
gul eina šiuo,.Dilg.’’ leidėją adrisu:

BALTRUŠAITI.? BROS,
2304 FIFTH avė., PITTSBURG, PA

Lietuviai tėmykite.
Aš užlaikau ,,Sheet Metai Works’’ ar

ba pliumerinę dirbtuvę. Kadangi jau aš 
esu senas, todėl neįstengiu vienas vist*a 
apdirbti, tai noriu priimt partnerį arba 
pasitaikius parduoti. Gali atsisaukt ir 
nemokantis to darbo. Platesnes žines ga
lite gaut per laišką

ANTANAS GECEVIČIA ję
9AMESST, MONTELLO. MASS.

DOVANAI
Prisiunčiame kiekvienam Kalendorią 

ant ateinančią 191o metą, kuris tik at- 
siąs savo adresą ir už 2c. markę.

Adresuokite.
BISCHOFF S BAGKING HOUSE. 

237 Broadvvay, New York City.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas-
Puikiausia kriau- 

čią dirbtuvė. Turi
me visokią audimą 
r suknios. Dirbame 

visokius siutus ir
overkotus. Užeik pa- Ej-g 
žiūrėt m ąsą naujos ; 
d'rbtuvės, o jeigu no 
ri turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ja 
padaryt.

nių. Laike teatro ir baliaus 
visi užsilaikė mandagiai, ma
tomai, kad Clevelando lietu
viai jau pradėjo sekti apšvie 
stesnių žmonių pėdomis. Lo
šėjai atliko savo roles neblo
gai; bet negalima daug ir no
rėti iš šviežiai susitvarkusios 
draugystes. Jeigu visi laiky
sis išvieno, tai už poros metų 
gali palikti ir geri lošikai. 
Teiposgi reikia pasakyti ke
lius žodžius ir apie musų ger 
biamajį vargoninką p. S. Ki- 
mutį, nes per jo pasidarbavi
mą tapo sutverta ta draugy
stė ir per trumpą laiką jau 
atlošta du labai puikus persta
tymai, ,,Ponas ir Mužikas” ir 
,,Gudri našlė”. Jaunas vyras 
turi didelį prisirišimą prie lie
tuviškos tautos ir jos kalbos, 
nes nesigaili nė triūso, nė var
go, per ilgus vakarus lavinas 
pats ir savo draugus, kurie 
turi prisirišimą prie to.

Clėveland'o lietuvis.

New Haven, Conn.
Darbai eina blogai ir pri

buvusiam sunku gauti užsiė
mimą.

Lapkričio 25 d. TMD kuo
pelė (numerio nežinau) pa 
rengė prakalbos su dainomis 
Žmonės susirinko, bet svetai
nė uždaryta. Valandą pas 
duris pastovėję, visi ėjo na
mo.

Susirinkusieji labai norėjo 
išgirsti mokslaeivius kalbant 
kurių čia du lanko Yale ko
legiją. Butų geistina 
nėtoji kuopelė nors 
geriau pasielgtų.

P.

kad mi- 
ateityje

M. G.
Lietuviai, saugokitės.
Po lietuviškus kaimelius | 

vaikščioja tūlas Kazimieras i 
Smelstorius,kuris angliškaira- i 
šosi Charles Herman. Jis sako, 
agentaująs kokiam tai Jociui, 
iš Pbiladelphia, Pa., parda
vinėdamas Atlas Trading As- 
sociation’o akcijas (shares).

Bevaikščiodamas užklydo ir 
pas mus į Coal Dale. Pa. Čia 
susirinko kelis dolerius ir iš
keliavo su ponu Dievu toliau,' 
o daiktus, kokius coaldalie-- 
čiai nuo jo nupirko, žadėjo] 
prisiųsti į keturias dienas.; 
Bet praėjo tris mėnesai ir nie-' 
kam da neprisiuntė.

Lietuviai, saugokitės tokių 
agentų.

[Kitų laikraščių meldžiu: 
perspauzdinti]. Stanelis.

įvesti.
Gražiškiai (Vilkav. pav.) 

Visame „Lietuvos Ūkininkas" 
kaltas. Kad kunigai „Lietu
vos Ūkininką” per pamoks
lus keikia ir kad primanytų, 
tai visus jo skaitytojus šaukš
te vandens prigirdytų, tai se
niai žinoma. Bet šitokias bai- 
kas tai aš dar pirmą kart gir
dėjau.

Lapkričio 7 d. sk. musų ku
nigėlis Abramavičius pasakė 
extra pamokslą apie „Lietu
vos Ūkininko” nedorybes. 
Ale nemišlykit, kad tuščiais 
žodžiais šaudė: ne, nurodė ir 
„tikrus” atsitikimus! Štai 
kaip kunigėlis pasakojo: 
„Prieš porą sąvaičių bevažiuo
jant iš Kalvarijos užmušė 
žmogų—Ginterį-vokietį. Kas 
gi tame kaltas, jei ne „Ūki
ninkas”? — Misliju, kame gi 
čia ta „L.U-ko”kaltė? Užrnu- 
šikai — ,,geri’’ katalikai; ir 
išpažinties eina ir viską. Tik 
paskui sužinojau kame daly 
kas: mat, tie užmušikai ėjo 
ant „L. Ūkininko” skaitytojo 
galvos, tik per klaidą užmušė 
nekaltą...

Toliau dar sakė, kad „bal
tinis” turėtų daug daugiau 
skaitytojų, tik, ypač jaunie
ji bijo, kad juos „Lietuvos 
Ūkininko” skaitytojai nesu
muštų. Mat, buvęs, girdi, 
toksai atsitikimas, kad koks 
tai vaikėzas jam (kun. Abr.) 
sakęs, kad labai mielai išsira
šytų „Šaltinį”, tik nenorįs, 
kad „jį kiti pirštais badytų”.

Reikia dar priminti, kad 
pora sąvaičių atgal tas pats 
kun. Abr. graudžiai sakykloj 
aimanavo, kad žmonės dabar 
perka įvairias trąšas, kad ge
riau ant laukų augtų, kad su
sirgus tuoj bėga prie daktaro 
ir t. t. „O čia, girdi, tas nie
ko negelbsti: užtenka Dievo 
paprašyti ir duos..— Čia, 
žinoma, ir gi „Lietuvos Ūki
ninkas” kaltas. Na, o kad da
bar rudens laiku, kada visi 
pilni pinigų, žmonės nedaug 
užperka ekzekvijų, tai čia jau 
tikrai „Lietuvos Ūkininkas,, 
kaltas.

Tai mat, jus bedieviai, rei
kalaujate vis nuo kunigų pri- 
rodymo tikrų atsitikimų, ką 
„L. Ūkininkas” kaltas. Štai 

i jums visa eilė „tikrų” atsiti- 
.kimų! Šapelis.
I [Iš „Liet. Ūkininko.”]

Pajieškau pusbrolio Vinco Narbuto; 
Kauno gub. Vilkmergės pav. Raguvos 
par., Pietiliškią kaimo. Jis pats, ar kas 
apie žino, teiksis atsišaukti ant šio adre
so.

L BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

P. J. Kaunietis.
A- Kvedarauskaa

11 IVright st., Gardner, Mass.

Pajieškau brolią: Tamošiaus, Juozapo 
ir Jono Petrušioniuką: Suvaiką gub., 
Kalvarijos pav.. Rudomino par., Vingre- 
ną kaimo. Pirmiau gyveno Chicago, III. 
Jie patys, arba kas kitas apie juos žino, 
teiksis pranešti ant šio adreso:

Marė PetrušioniutėJ
35 Second st., room 25

So. Boston, Mass-

Naujausią madą ruboiuvys. Siuvam 
visokias moterą ir vyrą drapanas. Išva 
lome, išplaujam plėtmas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

:■

II

Apgarsinimai
Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadvvay, So. Boston. 

Valandom:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.: 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

GERIAUSIOS DOVANOS.
Visame civilizuotame pasaulyje yra 

priimta ant Kalėdą duoti dovanas. Duo
dami dovaną męs išraiškiam tai ypatai 
savo prielankumą, padidinant draugiš
kumą. Bet tankiai žmonės klysta, pirk
dami tokias dovanas, kurios nedaug at
neša naudos. Ypatingai darbininkams 
būtinai reikėtą į tai atkreipti savo ati
dą, kad nenumesi! be reikalo cento. Jei
gu kas perka savo draugui ar daaugei 
dovaną, tegul perka knygą arba užrašo 
laikraštį. Naudingiausis darbininkui 
laikraštis yra ■•KELEIVIS”. Kas užra
šys metams savo draugui ‘.Keleivį” do
vaną, tam męs duosime už 50c. vertės 
knygų.

i PRANEŠIMAS
So. Bostono “Lietuvių Ukėsų 

K Ii ubo’’ sąnariams.
Šiuomi pranešame, kad sekantis Kliu- 

tx> susirinkimas atsibus nedėlioj,19 gruo 
džio (December) 2 vai.po pietą,lietuvią 
salėje. 166 Broadway Ext., So. Bostone. 
Te.kitės visi nariai pribūti ant paskirto 
laiko. Norintiejie prisirašyti prie virš 
minėtos Dr-stės, teipgi užprašomi.

Su pagarba KOMITETAS.

Su Naujais 1910 Metais
Išeis pirmas “Laisvos Minties” nume

ris. Užsirašykite, kas neužsirašėte, idant 
Bendrovė žinotą, kiek ekzempliorią rei
kia atspauzdinti. Kaina metams X2.oo, 
pusei metą il.oo, į Lietuvą #2.50. Prie 
•‘LAISVOS MINTIES” bendradarbiaus 
įžymąs Lietuvos rašytojai.

MONTELLO
Lietuviška Krautuvė. 
Visokią vyrišką ir moterišką drabužią: 
Marškinią, kelinią, kalnierią, paniekų ir 
šeip visokią pasipuošimą.

Kriaucziu dirbtuve
Siuvant vyrams ir moterims naujus 

siutus ir užlaikom visokias materijas. 
Išvalome, išplaujame ir išprosiname se
nus. Darbą atliekame greitai ir gerai.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets

MONTELLO, MASS.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
ve rykus. 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 
pas mus.
233 Brordway, So. Boston.

Tėmykit!
Visiems svarbi naujiena, kad Bostone 

yra įspėtojas burtininkas, atvažiavęs iš 
Varšavos, kuris atspės kiekvienam mislį, 
pasakys jo praeitį nuo kūdikystės iki 
dabartės, kas jam bus ateityje per visą 
gyvenimą, oteipogi kiek kas turi metą 
ir pinigą kišeniuje.

Profesorius
91 Salėm st, 
po kairiai.
Nuo 3 vai. po pietą iki 10 vakare.

J, LEVICKĮ 
ant pirmo gyvenimo 
Boston, Mass,

Parsiduoda s rocerštoris.
Didelis, štoras, aplinkui kurį apsigy

venę lietuviai, biznis eina gerai, bet ka
dangi savininkas nori grįžti į Lietuvą, 
todėl parduoda už pygę prekę. Norintie
ji atsišaukite šiuo adresu:

IGNACAS TAMOŠAITIS ęg
605 Dorchester avė So. Boston. Mass.

Įžymus metu vos rašytojai.
Dar nusipirkti ‘•LAZSFOSj

MINTIES" akcijos. Akcijoskaina/10-oo I 
parduodama ant išmokėjimo 4 mčn.

; ke. Pinigus siąsk šiuo adresu: 
Dr. J. Šliupas, 

1419 N. Main avė., Scranton,
Redakcijos adresas

"LAISVA MINTIS”,
11102 Blair ase., c Scranton. Pa,

Pa

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠ
KŲ KNYGŲ KRANTUVE, 

MONTELLO, MASS.
Užlaikom visokią kkygą: 

svietiško ir moksliško turinio, 
abrozdėlią, ai t orei įą. Betleją, 
čią su visokiais paveikslais 
Užlaikėm tikrą lietuvišką ,,Pi rutės" tre- 
janką. Turime tokią žiūroną arba tele
skopą per kuriuos galima matyt visos pa
saulės miestus ir miestelius. Teipgi už
laikom agentūrą visokią laikraščią.

Kas pasipirks pas mus prieš Kalėdas 
■ kokio nors tavoro ar knygą už Sl.OO.gavs 
! dovaną grąžą kalendorią su Betlejos ar- 
| ba kitokiu paveikslu. Kas nori gaut vien 
I tik kalendonu su Betlejos paveikslu te
gul prisiunčia už 25 centus štampą. •> 

i tuojaus prisiusime,
I B P. MIŠKINIS

dvasiiko.
Visokią 

postelkar- 
ir albumą.

IOIU9I
B P. MIŠKINIS

7 ir 36 ARTHUR ST.
MONTELLO. MASS. J|



keleivis

Vietines Žinios.
Policija tiriuėja priežastį 

Quanauio mirties, kuris pra
ėjusį panedčlĮ buvo atrastas 
lovoj negyvas. Nedėlioję 
ant jo užpuolė valkatos ii 
smarkiai sumušė veidą. Spė
ji ma, kati nuo to žmogelis ir 
mirė
žiūrėti, kad valkatos ant žmo
nių ueuzpuldinėtų. bet ne 
priežastis tirinėti.

veidis nužudęs dvi moteriš
kes. Įniršusi minia rėkavo ir 
spiegė pamačius juodveidį. 
kurių nė vieno neapdaužus 
nepraleido. Policija nedarė 
nieko.

I

Ateiuančioj uedėlioj Liet. 
Soc. <>0 kuopa turės susirin
kimą, kuris prasidės 2 vai. 
po pietų „Keleivio” redakci- 

Polirijai reikėtų geriau joj. Bus 
aut temos 
dojami”.
diskusijos. Kviečiami kaip są
nariai, teip ir pašaliniai. Įzau- 
ga visiems dykai.

vo: M. Karbauckui. vadovui bažnytini > I 
choro, už dainai ima.

Teipgi amerikonams John U OBrian , 
ir jo draugams už muziką .r Siamas: Ri j 
gelou \iikanues mokyklos mokytojoms , 
už padainavimą.

Teipgi laba: ačiū Dr E. Matulaičiui už : 
įvedima tų ilinstruotų !• ke ų liet uviams; 
<o. Bostono Lietuvių Ukesų Dr slei už 
amerikoniškus vėlokus.

Visiems lietuviams linkiu linksmi; Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų.

.ludan K. Sli\ kowsk:

Dr. O'HARA,
DANU GYDINVČK.

. SPRINGEIEI.D. II.L 
traukia 
i. Dar-

223., Sp. Si vili si
įlietai šitam mieste. Dantis t 

be skausmo. Kainos prieinamos 
bas gvarautuotas

M '•

“TABAKAS”

skaitoma paskaita 
,. Kaip męs išnau- 
Po paskaitos bus

Reikalinga
CERA SIUVĖJA.

Atsišaukit šiuo adresu:
655 5-th st.. So. Boston, Mass.

i

NAUJIENA!
“BKOADB1NE HALL.V

311 Alba n y ir kampas lkiver streets. 
Išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už. $15 00.

Savininkas J. S1D.MAN.

20 Laconiast. Boston,Mass.
Telephone 1304-4 Tremont.

I

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaka. 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop aėiausiai. Kas nori žino
ti tegul Įterskato “TABOLĄ” Kny
ga puikiai padaryta. spauda aiški, 
tur; t!4 pusi., kaštuoja lik 15 centu.

K UI BERKIS

1CS tViarket st., BRIGHTON, Mass.

I

Praėjusioj uedėlioj “Kelei
vio” redakcijoj buvo t«ocijalis- 
tu kuopos susirinkimas su pa 
skaitą ir diskusijoms. Pa
skaitą skaitė A. Zymoiitas. 
Žmonių buvo prisirinkę pusė
tinai ir visi buvo uzintere- 
suoti.

Tą pačią dieną. 7 vai. va
kare lietuviškoj svetainėj bu 

. vo antra Miclielsono lekcija 
apie geografiją: buvo aiški- 
naita įvairus apsireiškimai 
teip ant žemės, kaip ir atmos
feroj, būtent: kastai yra ly 
tus ir kokiu budu jis pasida

vė 
tas 
bu- 
bu-

PADEKAVOJIMAS.
Ištariu ačiū t:em visiem, kurie užėmė 

kokią veikmę prie iliustruotų lekcijų Bi- 
gvlow mokykloj nuo Lapkričio 16 iki 
Gruodžio?. 1909 m.

Guodotinam kun. T. Žilinskui už pui
kią prakalbą: J. Tamošaičiui, vadovui 
D.L.K. Gedemino orchestros, už muzi
ką: •‘Birutės Kanklių” chorui už daina
vimą, kurie nežiūrint ant blogo oro pri 
buvo savo laiku ir labai puikiai uždaina

•luąsĮstu ;oqptątsus lt|*3 kį.) 
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APŽIŪRĖJIMAS ir PATARIMAS

GERIAUSIA AKUSERKA

I

F. STROPIENE
Paboigusį kursą Mailiaus Medical 

( ollege Baltimure M. I).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas ranoasi:

30 \V. B r o a d w a y. 

!S< > BOJSTt >N Mass.

.JOHN E. N OLA N
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gvvenirno vieta tU5 Broadway.

Bet Geriausias Daktaras
tas, kuris daugiausia ligonių išgydo Prižaulėjimai 
neišgydys; ui tai reikia labai būti akyvų, kad pasi
rinkti geriausia daktarą. Prižadėjimai apgarsinimuo
se rods gražiai išrodo, bet aut pop ros tik; vienok 
sergančiam reikia pasiskirti geriausia daktarą.

DAUGIAUSIA IŠGYDĖ SERGANČIU
tie kuriuos patys žmonis gerbiu. Daktaras Collius

New York Medikai Instituto išgydė daugiau lietuvių, nekaip kitį 
daktarai ir Institutai draugėje; nes tūkstančiai laiškų su padėka- 
vonėtns gerbiu ir užtikrina teisybe. Męs visai nesigarsintuiuem, 
vienok laikome už priderystę, kad pranešti sergantiems, tad žinotų 
kur laukiama pagelba ir kaip tik atsišauks ar Įiarašys. tad ir apturės 
tuojaus; nes musų mokslinčiai profesoriai Į>r vienuoliką mi tų tuk- 
staučins lietuvių išgydė, kurie sirgo ir labiau nusiminę buvo už Tave, 

Per vienoliką metu stelietini pasisekimai.

■

r v, ka< tai yra suiegas, 
jas, šaltis, kruša ir kaip 
viskas pasidaro. Publikos 
vo nrpeniaug. Po lekcijai
vo leista statyti įvairius klau
simus.

jus
ru

bus
I

Į pmkioliką juodveidžių 
buvo apdaužyta apie Uastlv 
sųu.-ue, Bostene, kada pasiro 
dė laikraščiuose žinia, kad 
Savantiah. GS kokis ten juod-

Dr. DOYI.E. didis New Y’orko sj>ecijaiistas. šute kis visiems -■•rirai-.ti>-ii.' a 
žiūrėjimą ir patarimą dykai. Tas teip > ra. kaip pasakyta.

Nr vieao cento nereikės mokėti ir nė vieaasventas nebus priimtas, jeigu 
duotumėt už apžiūrėjimą. Tas bus iki Gruoilzio 2(01. Dr. D y les ofise. j.o 
‘merių 28 Hollis st.. Boston.

lkaug žmonių jau pasinaudojo iš tos prouos. Jie atrado, kad patarimas
dykai, galima ir apžiurėjiuia gauti dykai. Mieri- Dr. Doyle yra parodyti žmo
nėms skirtumą tarp gydymo ir darymo biznio. kaip tai yra pas kitus; teipogi 
supažindinti su naujomis gydymo metodomis. kas padarė plačiai žinomu jo vardą

Dr. Doyle užtikrina visiems gerą patarnavimu. Jums svarbu, kad pigiai ir 
greitai pagyti ir sugrįžti prie darbo. Dr. lkiyle gydo ’igis skilvio, plaučių, odos, 
privatiškas vyrų ir moterų ligas ir 1.1, ir 1.1.

Jus sutaupvsit laiką, pin gus. skausmą o gai ;rgyvastį, ei ateisite pas tą di
dįjį specijalist a. IJ-t kad pasinaudoti išlos progos t{s turit pasiskubinti, nes 
patarimas bus dykai tiktai iki Gruodžio 20 d. T-iiaus Kr. Doyle skaitys už tą 
darbu pagal savo kainų. Ta gi. jei norite sutaupyti pinigus tai eikite nevilkinant.

DR. DOYLE,
28 Hollis st., - Boston, Mass.

< >F1S< > VAI.ANI a >S: • 12 ryto. 2—5 ir" Vpopiet. Nedėldieniais: nuo 10—1.

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. Bežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gaut:, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

Ne jokis kits daktaras uė Institutas, negali susilyginti su mokslin
čiais Profesoriais Collius Medical Instituto, kurie per vieuuoliką 
metų padarė daug gero; yra tai įstaigų kurioje visokios ligos tampa 
gydytos, su pagelba gerų vaistų ir yvairių prietaisų, todėl ir yra vy
riausiais aut kitų daktarų ir Institutu moksluose, išrodymuose ir žino 

Ką ir kada reikia daryti.
Už tai musų būdas gydymo yra greičiausias, tikriausias ir pigiau 

kaštuoja uegu kitur. Jei sergi kokia nors liga, o nori greitos 
pagelbos, tai astišaukarba parašykia lietuviškai apie savo liga. Musų 
daktaras, tuojaus suteiks rodą ir reikalingus vaistus, kurie tūkstan
čiams pagelbėjo, tad pagelbės ir Tau.

Nelauk ilgiau, ateik arba rašyk pas :

C0LLIH5 N. T. HEDIO1L INSTITUTĄ
14# WEST 34th STREET — NEVV YORK.

Dr. S. E. Hvndman, Medikai Direktorius.
Kasdien nuo lOiš ryto ik 5 po p. Švent. uuo 10 ik 1. Vak. Ut. ir Pet. 7-8 
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E.
Collius, "Vadovas in Svaikatą”, parašytą lietuviškai.

E K

Am”

TEMYKIT! TEMYKIT!
Męs turini didžiausi skyrių Kalėdi
nių daiktų visame Besto ie. Ciga
rai. tabakas ir cigare.ai ant že
miausiu prekių. Įvairus saldume 
nai ir pačtakortes. Pirma, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLE1N
228 Broad\vay

kampas C st.
Soutli BOSTON, Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’aruieuter St-
Boston, Nlass.

Visokias ligas gy 
l aau pas. kmingia- 

usiai. Ateikit tie
sioje pas mane 1 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesii-
Ofiso valandos
Nuo 9 iki llry’e 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikS
S vakare. Telephone 1967

i.
l
l

•4

Rusiška- Lenkiška- Lietuviška

.A FTIEK..A

Bronszteino
349 H arrison avė 

Boston, Mass.

Temykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daiba artistiškai. Padarau fotogra- 
ijas kuopuikiausiai, nialevoju natūra 
iškom parvom. iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
i. teipgi nedėki ieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
153 Broadway So. Boston, Mass

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jtšu- 
t-s. Sijonai, Slebes. n-ipgi gražus \ ūkų 
parėdai. Skrynos. valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ka nors pats sau i

I. SACOWITZ.
128 Broadtvay (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
aign neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripk-. 

■jleruetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au 
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dzic-gorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
ino masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kaiboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotaisoplink kouvertaia tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1.00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrųtinim 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugyl ę kiti 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydvma. 14 E 
paauksuotas ant 20 mf-tų prekė $3.<K>. prasto $1.00. l’ri ių- 
kitę savo 'ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėt<. ka 
talogą dvsai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam. a tentam ir pedlioriam parduodu vis,.kr s ta 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. W!LKEWICH, 112 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ir sveikatos Patarėjas

jeigu kuris nedagali kokia 
neptivalo leist laiko, bet tuo-

DAKTARO PATARIMAI DYK AI

Statas

Tnkst:inčiai žmonių kasmet pasveiksta dėlto, kad i laiką prad *<la 
vartoti Severos vaisius.
■ ■ ■ w~w ■■■■■■■■■■ ■

SUTINIMAS ir UŽSIDEGIMAS
Sutinimas, užsidegimas, neuralgija, sustingimas, lau

žymas. išsisukimas, susi žeidimas pagimdo skausmą, kuris 
gali būt vietinis ir abelnas. Svarbia daktariško mokslo 
uzdotim yra prašalinimas skausmo, o tam tikslui

Szv. Gothardo fllieius
yra atsakautesnis, negu kokis nors kitas vaistas, kurį jau 
žinom. Jis paliuosuoja visus raumenis ir gyslas, pataiso 
kraujo judėjimą, atleidžia sutinimą ir visos ligos pra
puola po galinga jo gydančia veikme. Tas aliejus yra 
tikru draugu teip farmerio, kaip darbininko, mechaniko 
ir maiaerio.o teipgi žmonių nelaimių ir susiž^idimų atsi- 
kimuose. Kaina 50 c.

TEISINGAS VAISTAS. DARBO ŽMONĖMS 
.,Skaitau sau už pereigą padekavoti Jums už Jūsų šv. Gothardo Alie
jų ir jūsų patarimą. Tas Aliejus yra nesulyginamu vaistu nuo reu
matizmo, sutinimo, užsidegimo. Karštai jį rekomenduoju darbo žmo
nėms’’. Povilas Lonkarič, Otego, N. Y.

Parsiduoda aptiekose. Knygą su nurodymais duodam su kiekviena bonka.

Staigus užejimai
nevirinimo gali būt pradžia sunkios 

skilvio ligos. Neužvilk jų! valgyt ga
li tiek, kiek tau patinka, jeigu visuo
met pirm valgio imsi musų snstiprin- 
toją, kuris vadinasi

Severos skilvine rukstis.
Numalšina spaudimą po krutinę, su

stiprina skilvio gromulus, priduoda 
a|>etitą ir užtikrina sveiką, normališ- 
ką atgaivinimą. Ypatingai rekomen
duojama silpniems žmonėms.

Kaina už bonką 50 c. ir 81.00

Paprastas peršalimas 
tankiai esti pradžia užsidegimo gur- 

klinio išsišakojimo, užsidegimo plau
čių arba ir džiovos. Kosulys nuo perša
limo jau reiškia nepaprastą stovi kvė
puojamų kanalų ir plaučių. Ką daryt? 
Sev. balzamas plaučiam.

Urnai prašalina kosulį, paliuosuoja 
skreplius, ramina suerzinimą ir kvėpa
vimą daro normališku. Sunkiausias 
peršalimas prapuola po jo gydančia 
Įtekme, jeigu vartosite vienkart su Se
verus pilėnus nuo kosulio.

Kaina 25 c. ir 50c. už bonką.

W. F. Severą Co. C£D,rj dst —

Vardas ir pravarde. 

Pačta.......................

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
Teisingiausius patarimus. Nes -čio
nai

A LIETUVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius

Lietuviškos Gydyklos D-ras T1IOMPSON 
pilnai gvarautuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke- ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančia* nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina j 24 va
landas.

Todėl,
nors liga, 
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantiiotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda. ,x
Ar turėjei kada nors kokia lvtiška liga, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagysle.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriške, ar jaunikaitis, 

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

ran

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW YORK, N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

TABAKO NAUDOTOJAMS
Padekit mums apgarsinti mųsu tabaką tarp savo draugų, o męs duosi- 

sime jnms šį fonografą dykai Nėra tai kol,s inst ruurentas žaiski, kaip

tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti k.iijx» premija, bet tikrai gera iš 

kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gramafonas).
Kada panorėjęs jus galite 

savo namuose koncertą dykai, 
kone, rta kokios suklemsios 
mimikos ar smuiko* cypimą, 
koncertą didelių 
<hest ros.
juokingas 
.— viską, ka

dirba lietuviškas klarka

William C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gėrymus dėl veselijų. krik 
štvnų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.SJ
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
“ Ovai_ “ S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likieriu ir 
i
i

Cigarų.
Pardavimas šeimynom musu

SPECIAI.IŠEl’MAS.

3fifi Second So. Boston. M ass

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski i Yudeiko ir Co
3o4 Broadvvay ir 259 I). St.,

South Boston, Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mu 

sų gyduolėms, kuriems duodame t -i 
singia usia rodą per laiška dykai.

Kaip išgydyti Kopt urą. >linkim:l 
plaukų ir Plikimą. Puėkus. Didervi- 
nes. Niežus ir lyt iškąjį brudą. Mes 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr J. M. BRUNBZACO.. 
Broaihvaj Jt s. s st.. Broolykn.N V

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligonio

Jeigu aergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriti, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negauname jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygele dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakia nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos 
vertingos knigelčs. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum. o mas 
kuo greičiaus prisiusrna jums vysai dykai ta brange knygelė.

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

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

t urėt 
ne 
ar 
bet

lemų arba or 
dainas garsiausių dainių 

ir užimančias žodžiu 
lik norėtum išgirsti,

galima pritaisyti Paklausk artimiausioj mužikai:.-kų inst rument ų krau
tuvėj, o apie kalbamąja mašina "King” (Karalius) dasižinosi, jog ją visi 
pardavinėja po $15.00

Męs norime, kad jus padėtumei mums pngarsjnti riiįmį gerinusį 
TABAKA ( IGAKETV.MS IR PYPKĖMS-'

Męs prisiąsim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bosniško. Herco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. VI$O SYKIU už 6d«>l. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas Ta
baką s y r a t a s p a t s, kurį jus t e i p noriai rūkei E u r «> 
p o j. tabakas, kurį jus draugai myli nemažiau u ž j n s. 
Aptaisęs mu> tabaką, rekomenduok jį savo draurns ir įei jis jiems paga- 
ttks. duok jiem mus vardą ir adresa ir teip padėsi mums apgarsini i. Už 
tai įneš duosim jums visaidykai mus "King” fonografą Yra tai vie
nintelė proga gamdovana. Už tabaka rokuosim męs jums 6 dol. I'risiąsk 
iš kalno50c. (štampoms), o mes išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs. 
j< i rasi gerais, užmokėsi evpreso agentui likiA.ius K>.50 ir pasiliksi juos 

PINIGUS sugrąžįsime kiekvienam, kurs l>us neužganėdintas
Pasarga: tas dovanas duosim t ik teip ilgai, ko) męs nep< rt ikrįsi- 

jog mttstT Kompanija y ra ganėtinai apgarsinta. Todėl patariant ne- 
atideliot. jeigu norite gaut musu fonografą ds kai.

EUROPEAN TOI3ACCO CO-
33 Leimard st., Dept. 74, New York, N. Y.

užsimokėsi

Iki Naujų Metų ant sekančių daiktų męs numažinant 
gi pasinaudokite iš progos.

16s Ilunting auksuotas laikrodė
lis dailiai išgraviruotas, su VVa’ 
tham arda Elgin viduriais, papra- 

o dabar..........$
Visiems Amerikoj žinoma. k< kie 
yra Elgin ir VValtham laikrodėliai, 
kuriuos męs gvarantuojam am 20 
metų. Jeigu jis gerai neis, jeigu 
p- rmainyš spalvą. atsiųsk jį mums 
atgal, o mes tau nusiųsime naują. 
Ją yra tik paskirtas skaitlius; 
užsisakyk greitai ir atsiusk Money

'atsiimda-

NUMAŽINTOS PREKES
©
i’^JJ sta preke SI8.0O.

©
©
©
©
© Onler arba

Mes užpirkorn N»ew i orke didele 
fabriką ir todėl galim pardavioėli per 
pusę paprast prekės Mes turim** 
daugybe kitokiu mažmožiu, kuriuos 
leipgi per pusę prekės parduo<l:iui. 
,h*i irvveni netoli nuo Bostono, tai už 
si mokės ai važi uoi i y patikai pas mus. 
Sieliuok greitai, nes mes nedaug jau 
j u turim.

PAŠA R< i A. — Mes duodam kiek
vienam koslumeritii kalofliniu dova
nu Jeigu esi pas mus kada n<»rs ka 
pirkęs, ai ne k kvitelę ir iraus i duva 
nu. Neu/.mirAk mus vardo ir adreso:

fgį Paprasta preke $21.00
Dabar tiktai $11.75

© VVASHINCTON JEWELRY CO
© 387 Washington si, (vienus trepus)

z


