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Iš Rusijos.
Pasikėsinimas ant caruko 

gyvasties
Rusijos caras turi tik vie

ną sūnų, kuris yra 8 metų 
amžiaus. Tai busiantis ca
ro įpėdinis. Apie įvairius 
atsitikimus su juo ir jo ne
sveikumą daug sykių jau 
buvo rašyta. Dabar spalių 
mėnesij padaryta pasikėsi
nimas ant jo gyvasties. Ca- 
rukas ir šiandien da serga. 
Jis turi taip vadinamą pero- 
tonitis, kuris išsivystė nuo 
įdurimo peiliu į pašonę. Su
žeistas jis liko ant jūrių ant 
caro laivo ’Standart.” Gy
vastis jo pavojuj. Tą pri
pažįsta pati valdžia. Bet ji 
slėnia nuo publikos visą at
sitikimą. Sako, buk carukas 
žaidė ant laivo ir nupuolęs 
susižeidė. Bet iš laivo val
dybos korespondentams pa- 
vvko sužinot, kad dalykas 
buvo kitaip. Caro laivo ad
mirolas Šagin priėmė tris 
naujus jūreivius. Neužilgo 
daugelis jūreivių apsirgo 
karštinėm. Admirolas tu
rėjo priimt daugiau naujų 
jūreivių. Ėmė jis tuos, ku
rie buvo rekomenduoti jo 
paties draugų. Tulus jų re
komendavo admirolo numv- •/ 
lėtinė Helena Sayolova, ku
ri, kaip tikima, priklausė į 
revoliucijonierių teroristų 
organizaciją. Ji yra jauna 
merigna ir lanko augštesnę 
mokvkla. Manoma, kad 
merginai pavyko rekomen
duoti revoliucijonierius jūr
eivius. Vienas iš tokių ju
rininkų buvo Gregorij Vasi- 
liev, kuris ir bandė nužudyt 
caruką.

Gerokas laikas prieš mi
nėtą atsitikimą caras pasi
šaukė admirolą Šaginą ir 
klausė, ar nieko pavojingo 
nėra ant laivo. Mat, laivas 
sykį buvo užėjęs ant seklu
mos prie Suomijos, kitą sykį 
rasta arti j'o plaukiojanti 
mina. Admirolas Šagin at
sakė, kad viskas gerai. Esą: 
"Aš savo gyvastim atmokė
siu, jeigu kas blogo atsitik
tų.” Ir ištikro, kaip tik ca
rukas liko sušeistas, už 4 
dienų Šagin nusižudė. Tai 
iau gerai liudija, kad caru
kas ne pats susižeidė. Daly
kas buvęs taip: carukas rė
domas į jūreivio rubus ir 
mėgsta nuduot jūreivį. Jis 
bėgiojo ant laivo su ketu
riom savo seserim ir užlipo 
ant augšto, išlindo per duris 
ant stogo. Tuo pačiu laiku, 
kaip tik jis užlipo, išsikišo 
per duris ranka su peiliu ir 
dūrė carukui į pašonę. Vai
kas su riksmu nukrito že
myn ir jūreiviai ir kazokai 
subėgo žiūrėt, kas pasidarė. 
Greitai jie atrado naują jūr
eivi Grigoriją Vasilievą su
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Kokia bus Dūma?
Iki rugsėjo 30 d. rinkimų 

i antrą stadiją (trečioji stadi
ja bus gubernijiniai rinki
mai) išrinkta 2948 rinkikų, 
t. y. maž-daug pusė visų rin
kikų skaičiaus. Iš 2 tukst. 
rinkikų dešiniųjų yra 962, 
kadetų 192, o kairiųjų tik 
121. Galima iš to spręst, ko-j 
kia bus Durna.

Aukos.
Maskvos miesto valdyba 

paskyrė 50 tūkstančių rub. 
nukentėjusiems Balkanų 
karėj Slavėnams aukų. 
Peterburgo miesto valdyba 
paskyrė 100 tukst. rub. Be
to žada kreiptis į kitų mies
tų valdybas, ragindama 
rinkti aukas tam tikslui.

Riaušės vienuolyne.
Netoli Archangelsko vie

no moterų vienuolyno vie
nuolės pradėjo kelti riau
šes. Mat, jos neužganėdin
tos vienuolyno prižiūrėtoja.

Išvarė studentus.
Iš Kijevo komercijos ins

tituto išvaryta 1675 studen
tai žydai. Mat ir ten nese
niai įvesta procentinė nor
ma.
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Naujas Kasso cirkuliaras.
Kasso išleido cirkuliarą, 

kame įsakoma atkreipt akį 
į lotynų kalbą. Norintieji 
gauti subrendimo laipsnį 
turi lengvai skaityti lotynų 
klasikus. Įvedami rašti
niai darbai — exemporali- 
ja bus duodami ir per kvoti
mus. Naujasai ministerio 
cirkuliaras pradės veikti 
nuo 1914 m. pradžios.
Išleido iš kalėjimo redak

torių.
Rugsėjo 12 d., išleido iš 

Rygos gubernijos kalėjimo 
įnešus 2 tūkstančiu rublių 
kaucijos, buvusį latvių dar
bininkų laikraščio "Laika 
Bals" redaktorių K. Meje- 
rį. Mejeras tapo nuo vieti
nio apskričio teismo nubau
stas 2 metams tvirtovės, už 
minėtame laikraščio 43 nu- 
merije patalpintas eiles 
"Deus" ir kol įnešė 2000 rb. 
kaucijos, tapo jis pasodin
tas kalėjime, kuriame pra
sėdėjo 2 mėnesiu. Jo byla 
dabar prasidėjo 2 spalių 
Peterburgo teismo rūmuo
se.

Nubaustas redaktorius.
žitomire suareštuotas ir 

pasodintas vienam mėne
siui cypėje "Volynskaja 
Počta" redaktorius. Minė
tas laikraštis ja ubuvo bau
stas 1700 rublių pinigais.

"Juodasis” kabinetas.
"Galos Moskvi" praneša, 

jog pastaruoju laiku vėl • 
pradėjo smarkiai veikti 
taip vadinamas "juodasis 
kabinetas" nekuriose kra- ■ 
sos įstaigose. "Juoduoju
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peiliu rankose. Jis ėmė nar- i kabinetu” vadina tą įstaigą, 
šiai gintis ir užmušė vieną kuri krasoje atidaro itaria- 
kazoką, kol atimta jam gy- mų ypatų laiškus. Jatria- 
vastis. mų ypatų laiškus. Įtaria-

. ikliuvę taipgi keletas pa-
Cžiro laivas . Standart jįjuosuotos durnos atstovų, 

pasiekė arciausį portą kuriuos minėtieji
trukiu caro šeimyna nuva-■ atstovai gavę buvo atidary- 
žiavo į Spalą. I ti ir vėl išnaujo užlipyti.

mų ypatų laiškus. Įtaria- 
i kliuvę taipgi keletas pa-

ŽINIOS IŠ VISUR.
Iš karės lauko'ant Balkanų smarkiausiai, bet dabar jie I 

. ... e, j... v nnfiln hn m o -zt o un o 1 hivl

6 lapkričio iš Sofijos pra
neša, kad Bulgarijos armi
ja vėl davė aštrų smūgį 
turkams prie Čataldža tvir
tovės. Šiame susirėmime 
krito negyvais ir sužeistais 
iš abiejų pusių 25,000 karei
vių. Mušis prasidėjo va
kar ir eina iki pat šiandien. 
Iš kanuolių šūviai leidžia

mi be sustojimo. Turkai 
deda savo paskutines spė
kas, bet ir tai daugelis jų y- 
ra priversti mest ginklus ir 
pasislėpt tvirtovėj.

7 lapkr. iš Sofijos prane
ša, buk bulgarai įvykdinę 
didelę betvarkę Turkijos 
kariumenėj prie Čataldža 
fortų. — - -
škytis 
jau eina 
šiandien 
susirėmimas. _______ v.
ra paskutinė . stotis prieš 
Konstantinopolį. Kaip tik 
ji liks paimta, 
Konstantinopolio 
davimas Miestas

Visa. Rodosto yra ant Mar- i 
moros jūrių kranto. Juod-i 
kalniečiai išpradžios veikė IS AMERIKOS
aptilo. Jie mažiausiai Tur
kijos užėmė ir bijoma, kad 
neiškiltų ginčai, kada reikės ■ 
dalintis užkariautus plotus. 
Turkija išsiuntusi daugiau 
kariumenės, kad užpult 
juodkalniečius ir atstumt 
atgal.

9 lapkr. liko apskelbta 
Turkijos valdžios tikėjimiš- 
ka karė prieš balkaniečius. 
Įvairiuose Turkijos mies
tuose prasidėjo krikščionių 
skerdynės. Galatos apielin- 
kėj kurdai išskerdė daug 
žmonių. Prie skerdynių pri
sideda ir Turkijos karei
viai. Svetimų šalių atsto
vai tariasi apginkluot visus 
atėmus, kad jie galėtų ap
sigint nuo įvairių musulma- 
nų. Mušis tarp turkų ir 
bulgarų eina ties Čataldža 
tvirtovės. Daugelis fortų 
jau pateko į bulgarų ran
kas. Čataldža tvirtovė gina 
Konstantinopolį. Į pasta
rąjį atvežama tūkstančiai 

... .......   _... ......... ....... sužeistų turkų. Bėga iš Eu- 
liko visai apleistas turkų ir ropos Turkijos miestų ir ki- 
paliktas Grekijos ir Serbi- ti gyventojai į Konstantino- 
jos armijos rankose. Salo- kad atrast prieglaudą, 
nikoj pasirodė raupai. Jieš-' Mieste prasidėjo badas ir į- 
koma pagelbos. Iš Kons-i 
tantinopolio skubiai nešasi 
laukan krikščionis, nes lu
pas prieš juos įtemptas. Jei 
tikėti laikraščių žinioms, 
kas diena įvairiuose Turki
jos miestuose lieka išsker-..................................... „
sta šimtai krikščionių. Tur- kariautus plotus. Prieš Au- 
kai, apleisdami miestus, atriją, Vokietiją ir Italiją i 
metą krikščionių vaikus i išeina Rusija, Anglija ir 
ugnį. Sultonas iš baimėj | Francuziją. Nors visos mi- 
kad Konstantinopolis liks pėtos valstybės nori įsikišt 
paimtas, išbėgęs į Aziją, i karę, kad padaryt jai galą, i 
Grekai paėmė Pendžigodia bet jos nesutinka reikalavi- 

Prie jo krito nema- muose, ir bent vienos įsiki-Į 
______ Šimas gali pagimdyt da kru-

8 lapkr. liko patvirtintos y}nesn- karę tarp eur°pie_ 
žinios apie Adrijanopolio C112- 
paėmimą ir apie turkų su
mušimą prie Čataldža tvir
tovės. Bulgarai pasiryžę 
paimt Konstantinopolį šią 

: sąvaitę. Jie pasiskubinsią 
tai padaryt, kol Europos 
valstybės nespėja įsikišt į 
karės reikalą. Rusija, Au
strija, Vokietija ir Italija 
sutinkančios ant vieno pun
kto visos — tai paskirimas 
Albanijos karalium d’ Ab- 
ruzzi ir palikimas jos ne
prigulminga. Balkaniečiai 
ant to nesutinka. Albanija 
turėsianti patekti Grekijai 
ir Serbijai. Visą Europos 
Turkiją pasidalysiančios 
Balkanų valstybės, o apie 
Konstantinopolį lai spren
džia visos Europos valsty
bės. Tarp Turkijos kariu
menės vietomis prasidėjo 
riaušės. Daugelis riauši
ninkų yra pasmerkiama 
mirtin. Į San Stefano ir 
Viatkane prisiųsta kariu
menė,- nes turkai nerimsta 
prieš svetimtaučius ir sve
timų šalių pasiuntiniai rei
kalavo, kad Turkija duotų 
apsaugą. I Dardanelius vis 
daugiau laįyų atplaukia nuo 
įvairių valstybių apsaugot 
savo išeivius, šiandien So
fijoj gauta žinia, kad 5 lap
kričio likę paimti nuo tur
kų du miestai — Rodosto ir

i

Turkai pradėję bla- 
ir bėgioti. Mušis 

trečia diena ir 
buvo aštriausis 

Čataldža v-

Pass. 
žai turku.

prasidės 
bombar- 
Salonika

vairios ligos. Žmonės mie
ga visuome užkampiuose. 
Balkaniečiai nesutinka ant 
Austrijos, Vokietijos ir Ita
lijos reikalavimo palikti Al
baniją neprigulminga vals
tybe. Jie nori pasidalint už-

Didelis socijalistų 
laimėjimas

"New York Call" surinko 
žinias, kiek šįmet Debsas, 
socijalistų kandidatas ant 
prezidento, gavo balsų. Pa
sirodo, kad už jį paduota 
1,011,803 balsai. Nors šita 
skaitlinė da nėra oficijališ- 
ka, bet ji beabejonės bus ar
timiausia prie teisybės. Tik
resnių žinių nėra. Valdžia 
ir kapitalistiški laikraščiai 
tyčia neskelbia socijalistų 
balsų, kad užslėpti prieš vi
suomenę faktą, jog socijaliz 
mas taip sparčiai auga. Ke
turi metai atgal tas pats E. 
Debsas gavo tik 424,483 bal
sus, o šįmet jau — milijonas 
suviršum! Ar tai malonu 
kapitalistams tokią žinią 
apskelbti ?

Milijonas socijalistų bal
sų reiškia, jog Suvienytose 
Valstijose yra nemažiau, 
kaip 6,000,000 socijalistų, 
nes statistika parodo, kad 
šioj šalije tiktai šeštas žmo
gus tebalsuoja.
Socijalistai laimėjo 

Wilmerdinge,
Iš Wilmerding, Pa.,

nas draugas mums rašo: 
"Per šiuos rinkimus męs su
mušėm visas kapitalistų 
partijas ir tikimės, kad iš- 
rinkom tris savo draugus į 
legislaturą. Sekančiuose rin
kimuose tikrai tikimės iš
rinkt iš socijalistų visą mie
sto valdybą. Neišpasakytas 
linksmumas tarpe susipra
tusių darbininkų."

Muštynės už vėliavą
’ Cincinnati mieste į vieną 
restauraciją užėjo kareivis. 
Vienas iš esančių tenai žmo
nių patėmijo, kad toks apsi-, 
rėdymas, tai žmogžudžio u- 
niforma. Kareivis atsakė,| _
kad po tokia uniforma jis I jalistų priešai paleido pas- 
gina šalies vėliavą. Tuomet Į kalą, kad jis vra socijalistas. 
tas žmogus jam paaiškino ir Tai melas. Teisme pats J. 
ką reiškia toji vėliava. Ka- Schrank pasakė, kuomi jis 
reivis perpykęs kirto žmo

Pati randa negyvą vyrą
Iš Pottsville, Pa., anglų 

laikraščiai praneša, kad De- 
pskuvienė, kuri tik du mė
nesiai kaip ištekėjus, parva

žiavo iš svečių ir rado prie
menėj, netoli nuo durų, gu
lintį negyvą savo vyrą, Juo
zą Depskų. Kaip aplinky
bės parodo, Depskus buvo 

1 pakartas apie tris dienas at- i ‘ • -

Pa.
vie-

10 lapkričio praneša, buk 
Anglijos laivas ”Barhan” 
užplaukęs ant turkiškos mi
nos. Nieko nesakoma, kas 
atsitiko su laivu. 22,000 ka
reivių atvykę į Čataldža 
tvirtovę sudrutint Turkijos! gui į akį. Prasidėjo mušty 
jiegas Konstantinopolio ap- 
ginimui. Tarp Turkijos ka
reivių liko pastebėta chole
ra. Nuo pradžios karės iš 
Turkijos pusės krito 150,000 
kareivių negyvais ir sužeis
tais. San Stefano liko pa
gauti keli bulgarai bekapo- 
jant telegrafo vielas. Juos 
teis kariškas teimas ir, tur
but, sušaudys. Iš Suvieny
tų Amerikos Valstijų bus 
išsiųsti du kariški laivai, 
kad apgint ant Balkanų a- 
merikęnų reikalus ir duoti 
vietą pasikavojimui jiems, 
jei prisieitų bėgt iš ten. Tie 
laivai yra "Montana” ir 
"Tennessee," jie stovi Phi- 
ladelphijos uoste ir gatavi 
išplaukt.

Beždžionių enciklopedija
Paryžius, 9 lapkr. — Y- 

ves de Lage su Francuzijos 
mokslo akademijos pagelba 
išleido beždžionių žodyną, 
kur išguldoma beždžionių 
kalba ir dainos. Beabejo- 
nės, ji yra mažesnė, negu( 
Olševskio enciklopedija.

I

gal, bet ilgai kabant virvė 
nutruko.

Kaip liudija pavardė, De- 
pskus turi būt lietuvis.

14 metų mergaitė jau už 
antro vyro.

Forth Worth, Tex. — 
Minnie Scogging, kuri turi 
vos tik 14 metų, 2 lapkričio 
jau persiskyrė su savo vyru 
ir tą pačią dieną padavė ap
likaciją už kito tekėti.
Lietuvis nužudytas elektriš

koj kėdėj
Pembarton, N. J. — 4 lap

kričio naktį valstijos kalėji
me liko nužudytas elektriš
koj kėdėj Andrius Kampo- 
vičius, 62 metų amžiaus lie
tuvis.

Kompovičius buvo pas
merktas mirtin už nepapra
stai brutališką pasielgimą. 
Perth Amboy miestelije jis 
išviliojo iš namų 10 metų 
amžiaus mergaitę, Marę 
Halliday, prižadėdamas jai 
nupirkti saldainių. Išsive
dęs begėdiškai su ja pasiel
gė, o bijodamas, kad ši ne
pasiskųstų tėvams, pasmau
gė ją savo rankomis ir įme
tė jos kūną į geležinkelio tu
nelį.

Kompovičius buvo didelis 
socijalistų priešas, o karš
tas katalikas. Prie elektri
škos kėdės jį lydėjo tris ku
nigai.
Kuomi yra John Schrank?

Da sykį apie J. Shcranką, 
kuris pašovė andai Roose- 
veltą. Kuomi jis yra? Soci-

nės. Prisidėjo ir kiti. Ka
reivio priešas liko baisiai 
sumuštas, sulaužyti kaulai 
ir išmuštos abidvi akįs. Ka
reivį policija areštavo, bet 
teisėjas jį išteisino ir da pa
gyrė. Patriotizmas!

Pasmerkė mirtin.
New York. — Joseph J. 

McKenna, pabėgęs iš armi
jos kareivis, pasmerktas 
numirti 9 gruodžio elektriš
koj kėdėj už nužudymą 6 
metų vaiko.

Motina nužudė sūnų.
Baltimore, Md. — Teis

mas atranda tūlą Emmą 
Bamberger kaltą nužudyme 
James’o Bambergero. Sako, i 
kad motina nudurė savo sū
nų peiliu.
A. Diazas Nicaraguos pre

zidentu
Z

Managua, Nicarag., Pie
tų Amerikoj. — 4 lapkričio 
rinkimai pasibaigė ramiai. 
Prezidentu išrinktas Adolfo 
Diaz, atgaleivis. Kitokių 
kandidatų nebuvo.

vra:' •/

1. Schrank yra demokra
tas.

2. Schrank yra patriotas.
3. Schrank niekados ne

balsavo už socijalistus.
4. Schrank yra Romos ka

talikų bažnyčios narys.
5. Schrank skaitydavo 

daugiausia šiuos du laikraš
čius: "New York Herald” ir 
”New York World”, kurie 
yra didžiausiais socijalistų 
priešais. Tie laikraščiai 
daugiausia užsipuldinėjo 
ant Roosevelto. taip kaip tū
li musų "rimti” organai už
sipuldinėja ant socijalistų. 
Taigi prisiskaitęs tų laikra
ščių Schrank pasiryžo Roo- 
seveltą nušaut.

S.L.A. prezidentas užsi
mokėjo bausmę.

S.L.A. prezidentas p. ži- 
vatkauskas buvo padavęs a- 
peliaciją, kada Tautcno 
teismas uždėjo ant jo 850 
bausmę, bet dabar permai
nė nuomonę ir užmokėjo 
bausmę, o į augštesnį teismą 
nėjo.___________________

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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Peržvalga.
Lie- 

įvedė

Naujas perlas.
Rimtoji „Vienybės 

tuvninkų” redakcija 
savo „peržvalgon” da vieną 
kalbos perlą — atleis mums 
skaitytojai, kad jį čionai 
atkartosime — tai žodis biz- 
deliuoja.

Brooklyno šventakuprių 
organas gi tą žodį vartoja 
išreiškimui „Laisvei” panie
kos, girdi, ” ’Laisvė’ bizde- 
liuoja.”

Švari burnelė, ar ne?
Patartume „Vienybei Lie

tuvninkų” apie užgavėnes 
šaukti 4-tą laikraštininkų 
susivažiavimą, nes pas ją 
matyt jau pilnas etikos ban- 
krutas. Ji daro gėdą visų 
lietuvių laikraštijai. Tokių 
žodžių jus nė ”Saulei” nera
site.

*
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desnė enciklopedijos pusė.”
Nurodęs visus darbus, ko- 

i kius da reikėjo atlikt, apart 
gryno rašto, p. Jurgelionis 
priduria: "

"Bet-gi šito visko nereikė
jo rengiant Sapnininką, to
dėl p. Olszevvski šito visko 

už darbą; sako, 
nereikalingas 
ir tolesniam

neskaito 
kad tai tik 
pagražinimas, 
laikui atmeta visokį redaga
vimo darbą. Jeigu nori, da
ryk tą darbą savo malonu
mui. Sapnininko autoriaus 
akvse tai yra zero...

„Galų gale p. A. Olszews- 
ki tikisi, kad atrasiąs tokių 
redaktorių, kurie jam atsi
eisią dvidešimčia tūkstančių 
pigiau... ir kurie rengsią 
jam enciklopediją nė kiek 
nelėčiau, kaip kad jis pats 
Sapnininką rengė. Dieve, 
padėk.”

tis, kad socijalistai gavo ne- valstijose, vietoj sakyti, kad 
mažiau milijono balsų. Per- mokestis yra permaža dėl 
eituose rinkimuose jie nega- senų narių, neišskiriant nė 
vo pilnai nė 500,000. Tik į p. Raulinaiti, ir todėlei 
4 metus jų balsų priaugo į galima gauti daleidimo da- 
500,000 ar daugiau. Tuo ryti biznį kitose 
tarpu balsai už kapitalistų Bet nė p. Raulinaitis, nė kiti 
partijas nepasididino. De- apie tai nė žodžio neprisi- 
mokratų Wilsonas liko iš- mena. Kodėl? Juk jei jau 
rinktas su 6 milijonais balsų užduotis socijalisto jieškoti 
Vadinasi, jis gavo nė kiek teisybės ir ją svietui parody- 
nedaugiau balsų, kaip ti, tai ir čia reikėtų parody- 
Bryan. Republikonų parti- ti teisybę, t. y. parodyti žmo- 
ja begavo tik 3 milijonus su- nėms, kad tolei, ant paveiz- 
viršum balsų, vietoj buvusių dos, nebus galima Massa- 
arti 8 milijonų 1908 metais, chusetts valstijoj užregis- 
Rooseveltas 4 milijonus truot čarterio, pakol nebus

• v T • 1 — • • 1 1 1 • i 1 i •

ne-

valstijose.

Pan A. Olszewski — "enci
klopedijos” autorius.

Kokios enciklopedijos? 
Nugi... Sapnininko.
Taip rašo p. Kl. Jurgelio

nis „Kovos” No. 45. Kaip 
skaitytojai atsimena, p. 
Jurgelionis buvo apsiėmęs 
su p. Laliu surengti 01- 
szewskio enciklopediją. Pra
ėjo kiek laiko ir Olszewskis 
atrado, kad tie permažai 
padaro — numušė jiems al
gą. Pp. Jurgelionis su Laliu 
sustreikavo., Olszewskis tuo
met savo organe pradėjo 
”streikierius” kaltinti. Jur
gelionis parašė pasiteisini
mą, bet ”Lietuva” netalpino. 
Nusiuntė „Tėvynei” — ne
talpino. Nusiuntė „V. Lietu
vninkų” — netalpino Kada 
visi „rimti” ir neseniai da į 
vieną dūdą su p. Jurgelioniu 
pučianti organai jo straips
nį atmetė, tuomet p. Jurge
lionis kreipėsi į „Kovą,” ku
rią būdamas „Liet.” redak
torium ne sykį išniekino. 
„Kova” patalpino.

Tarp kitko p. Jurgelionis 
sako:

„P-nas A. Olszewskis, 
žmogus mažiausia išmany
mo apie tuos dalykus turįs, 
žmogus neišėjęs nė pradinio 
mokslo, ėmėsi spręst, ką tai 
reiškia enciklopedijos reda
gavimas. Da nieko, kad bu
tų ėmęsis be jokių pretensi- 
jų, bet ne, ėmėsi su arogan
cija, su pasididžiavimu, kad 
ir jis, mat, esąs rašytojas, 
tai išmanąs, kaip čia viskas 
gali būt rengiama ir rašo
ma. Rašytojas!... „Na, juk 
tiesa: rašytojas — parašė 
Sapnininką... O Sapninin
kas, tai juk savotiška enci
klopedija. Ir kurgi tokios 
enciklopedijos autorius ne
galėtų suprasti, kas tai yra 
redaguoti enciklopediją! 
Aišku jam čia viskas, kaip 
ant delno... Sėsk tik ir piš- 
kink ,kas tau ant seilės užė
jo. Redagavimas — kokio 
da čia redagavimo: Sapni
ninką rengiant, nereikia jo
kio redagavimo. Tai kam 
to enciklopedijai? Dagi ji 
gal nė tokį pelną neatneš, 
kaip kad Sapnininkas atne
šė...

„Šitaip dalykus išaiškinęs 
ir kitaip nenorėdamas ir su
prasti, p. A. Olszewskis 
trumpai ir aiškiai tvirtina, 
kad jam padaryta esą enci
klopedijos darbo į metus 
laiko vos už 130 dolerių. 
Darbu jis ten skaito parašy
tus ir surengtus kaip spau- 
don straipsnius. Viskas ki
ta — jo nuomonė nėra dar
bas, ir už tai nėra užmokes- 
ties. Nes juk nebuvo kito
kių kokių ten ypatingų dar
bų Sapnininką rengiant. 
Sapnininko mastu matuo
jant, turi atpult visokie mo
kslo „skrupulai,” negalima 
būt skaitoma už darbą di

Ar mirs republikonų 
partija?

„The Boston Post,” vienas 
iš stambesnių Bostono dien
raščių, apie tai neabejoja. 
Kalbant teisybę, kiekvienas 
republikonas turi pripažin
ti, kad jo partija šiuose rin
kimuose liko mirtinai su
mušta. Jis gali da vilioti sa
ve tuo paveikiu, kad kitos 
partijos buvo sumuštos, o 
paskui atsigavo; tečiaus jis 
neprivalo užmiršti, kad par
tijos miršta, nežiūrint kaip 
jos butų išbujoję. Kas at
sitiko su federalistų ir whi- 
gų partijomis, tas gali at
sitikti ir su republikonų 
partija.

Federalistų partija buvo 
viena iš tvirčiausių šitos re- 
publikos pradžioje. Ji ap
rinko pirmutinį šios repub- 
likos prezidentą Washingto- 
ną ir per tris administraci
jas valdė šitą šalį. Bet lai
ke Adamso režimo pasidarė 
frakcijos, kilo vaidai ir fe
deralistų partija plyšo, taip 
kaip dabar republikonai, o 
1800 metais pagarsėjęs de
mokratas Thomas Jeffer- 
son visiškai padarė jai galą.

Whigų partija taipgi bu
vo galinga. Bet toks pat li
kimas buvo ir jos. Ji pasi
rodė 1834 metais, pastatė 
du savo prezidentu (Harri- 
son’ą ir Tavlor’ą), daug ga
bių valdininkų ir 1854 vėl 
žuvo, kaip kokis meteoras. 
Whigų partiją taip pat pra
žudė ginčai. Radikališkes- 
ni elementai sukilo prieš 
vergiją, konservativiški 
stovėjo už vergiją. Partija 
plyšo ir žlugo.

Penkios dešimts metų at
gal, baigiant savo amžių fe
deralistų ir whigų partijoms 
pradėjo augti į galybę repu
blikonų partija, šešių metų 
republikonų partija jau bu
vo tiek galinga, kad pastatė 
savo prezidentą. Ji augo 

j neišpasakytai greitai. Bet 
patarlė sako, kas greitai 

i auga, tas greitai miršta. 
Taip, rodos, bus ir su repub- 

1 likonų partija. Pereitos są- 
| vaitės rinkimai jai buvo per
kūnišku smugiu. Gali būt, 
kad iš po šito smūgio ji jau 

1 ir neatikels.
„Da nė viena partija Su

vienytose Valstijose nėra 
nukentėjus tokios katastro- 

i fos, kaip dabar nukentėjo 
republikonų,” sako „Boston 
Post.”

Vis pirmyn.
Ka tik pasibaigusiuose Su
vienytų Vastijų rinkimuose 
socijalistai ir vėl gavo bent 
du kartu daugia balsų, ne
gu 1908 m. Tikrų žinių 
dar nėra, nes vieni laikraš
čiai rašo, kad socijalistai ga
vo 795,000 balsų, kiti — kad 
800,000, da kiti, kad 1,000,- 
000. Visos rinkimų smulk
menos dar nesurinktos, bet 
jeigu taip rašo jau kapitalis
tų laikraščiai, reikia tike-

suviršum. Jei sudėti į kru- padidintos mokestis na
vą Tafto ir Roosevelto bal- riams S. L. A., katrie prigu- 
sus, tai visgi nereiškia dau- Ii nuo pat SLA. užsimezgi- 
giau, kaip kad republiko- mo iki išėmimo naujo čarte- 
nai gavo 1908 m. Kaip ma- rio, tai yra mokestis pagal 
tote, kapitalistų balsai su- Fraternal kongreso priimtą 
mažėjo, o socijalistų dvigu- mokesčių tabelį (Mortality 
bai išaugo. Be to, turime at- Table), kurį yra visos vals- 
siminti, kad ponas Roose- tijos priėmę ir reikalauja, 
veltas nusinešė šį bei tą iš kad visos tokios organizaci- 
socijalistų partijos į savo jos tokių mokesčių laikytų- 
platformą ir tuomi apgavo si. Ir nuo SLA. tokių mo- 
daugelį mažiau susipratusių kesčių reikalaujama, kad 
darbininkų. Juk girdėjome, narys mokėtų pagal savo 
kad net Šliupas, Živatkaus- amžių, ale netaip, kaip da- 
kas ir kiti neva užkerėti so- bar, kad žmogus turėdamas 
cijalitai irgi agitavo už 
Rooseveltą balsuot. Kas už
ginčys, kad panašus socija
listai ir nebalsavo už jį? 
Vienok męs juos skaitome 
visgi gana susipratusiais; y- 
ra už juos labiau lengvati- 
kiškų. Šiaip ar taip, o 
Rooseveltas nunešė gal bent 
pusę milijono arba ir mili
joną tokių balsų, kurie bu
tų tekę socijalistams, jei ne 
jis. Taigi tokiose painiose 
aplinkybėse buvo sunku ti
kėtis ant didelio balsų skait- 
liaus socijalistų partijai, 
vienok gauta nemažai.

Polemika 
ir Kritika.

Atsakymas J. P. Rau- 
lmaiciui.

Aš nebandysiu teisinti sa
ve ar kaltinti p. Bagočių už 
įskundimą manęs valdžiai, 
nes tai yra lietuviškos vi
suomenės reikalas ir visuo
menė lai nuspręs, ir ar ank
sčiau ar vėliau pasirodys 
teisybė to nusprendimo. Bet 
aš noriu atsakyt p. Rauli- 
naičiui ir kitiems tokiems 
pat užmetime reikale S. L. 
A. čarterio gerumo ar ne
gerumo. Nors žinau, kad 
kiti žino kitaip, vienok rašo, 
buk S.L.A. čarteris negeras, 
dėlto esą negalima užregis- 
truot visose valstijose. Ne, 
p. Raulinaiti ir kiti, kurie 
taip rašote, tai yra netiesa. 
Čarteris S.L.A. yra geras ir 
visos Su v. Valst. valstijos 
priima kaipo gerą; dar nė 
viena valstija nėra pasa
kius, kad čarteris yra nege
ras. Ir musų čarteris vi
sai nestabdo nuo užregis
travimo. Vyručiai, ne čar
teris stabdė užregistravimą 
kitose valstijose, bet SLA. 
dabartinė mokestis, ką na
riai dabar moka kas mėnuo. 
Aš aiškiai žinau, kad neku
rie apie tai labai gerai žino, 
bet rašo, buk čarteris kaltas. 
J. P. Raul. sako, kad SLA. 
Pild. Taryba su advokatais 
žmones apgaudinėjo ir iš
naudojo, sakydami, kad 
čarteris yra geras, tai Ba- 
gočius kaipo „geras” soci
jalistas turėjo parodyt žmo
nėms teisybę. Butų labai 
gerai, jei Bagočius su p. R. 
butų parodę kur teisybė ta
me reikale. Netik aš, bet ir 
visi SLA. nariai butų buvę 
tiem vyram dėkingi. Bet a- 
budu (ir daugiau tokių yra) 
tikrą tiesą uždengė (arba 
nesupranta apie tai), bet 
greičiau bus, kad tai tyčia 
daroma—rašo, kad čarteris 
SLA. negeras, dėlto esą ne
galima užregistruoti kitose

50—60, kitas net ir 70 me
tų įmoka tik 13 centų už 
$150.00 posmertinės mėnesi- 
je. Pagal valstijų reikala
vimą nariai turėtų mokėti 
už $150 posmertinės (50 me
tų amžiaus žmogus) 
bent 40c. mėnesije, o jau 
senesnio negalima priimti į 
SLA.. Taigi, vyručiai, jei 
męs bandytume pakelt na
riams mokestį pagal valsti
jų reikalavimą, kas tada bu
tų? Tada vėl tie patįs žmo
nės sakytų, kad SLA. Pild. 
Taryba skriaudžia seniai 
prigulinčius narius prie S. 
L. A., uždedama tokius dide
lius mokesčius ir nori juos 
prašalinti iš SLA., nes jie 
jau perseni. Ir tada vėl sa
kytų, kad kaipo socijalistas 
turi rodyti tiesą žmonėms, 
nes jo yra pareiga tai dary- 

i ti. Tada ir vėl butų tas pats, 
kaip dabar: sako, kad čar
teris negeras ir tik dėlto ne
gali būti užregistruotas ki
tose valstijose. Ir jei man 
netikit, tai galit nueit į val
stijos (Mass.) Ins. Dept. 
pas valstijos komisorių ir 
paklaust. P. Raulinaitis gali 
pats tai padaryti ir persitik
rins, kas per priežastis yra, 
kad SLA. čarteris neužre
gistruotas Mass. valstijoj. 
Ten duos tamstai informaci
jas. Ir tada pamatysi, ar P. 
Taryba su advokatais yra 
kalti, ar kas kitas. Ir tik 
tada galėsi sverti teisingai, 
ar p. Bagočius pasielgėztei- 
singai skųsdamas SLA., ar 
ne. Arba, ar tas skundimas 
daro gerą ir rodo tikrą 
teisybę žmonėms ir nariams 
SLA., ar daro skriaudą. 
Taipgi Ins. Dept. rasi, kad 
SLA. Pild. Taryba jau nuo 
1909 metų pabaigos iki šiai 
dienai daro tarybas su Mass. 
valstijos Ins. Dept., kad 
kaip nors užregistruot SLA. 
čarterį.bet vis gauna tą pa
tį atsakymą, kad jūsų mo
kestis yra perpigi ir nesutin
ka su Mass. valstijos tie
somis; kol nepakeisite mo
kestį pagal Fraternal Kon
greso Mortality Table, tol 
negalite užregistruoti čar
terio. Tai toks yra jų at
sakymas. Taipgi p. Rauli
naitis sako, kad SLA. P. T. 
žmones apgaudinėjo saky
dama, kad čarteris yra ge
ras ir visose valstijose tin
ka ir t. t. Taip, ir šiandien 
tą ji sako. Bet kad yra vi
sose valstijose užregistruo
tas, tai nė Pild. Taryba, nė 
advokatai to nesakė ir apie 
tai buvo pereitam seimui 
Brooklyne pranešta ir prie
žastįs buvo aiškiai pasaky
tos, kurių dėlei čarteris ne
galima užregistruoti, — tai 
visi delegatai aiškiai girdė
jo. Bet jei nekurie iš dele-
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gatų tuoj po seimui laik
raščiuose rašė ką kitą, tai 
ne SLA.P. Tarvbos ir advo- •z
katu kaltė, bet tų pačių, ku
rie taip, kaip p. J. R. su Ba- 
gočium kad daro varde tei
sybės. Ne, vyručiai! Čia nė 
Pild. Tar., nė advokatai kal
ti, kad dabar yra sunku už- 
registruoti čarterį, bet vi
si, neišskiriant nė pp. R. su 
Bagočium yra kalti, kad 
po persiskyrimo Sus. su 
kunigais neišmanė geriau 
ir neišėmė tada tokį čarterį, 
kaip dabar kad turim. Nors 
tas buvo, kiek aš pamenu, 
per tris seimus po persisky
rimo įnešta, kad imti tokį 
čarterį, tad tūli nariai tuoj 
rėkė, kad nereikia ,buvo 
geras iki šiol, bus geras ir 
ant toliaus ir tt. O labiausia 
būdavo rėkia tuom laiku 
buvusi centro valdyba. At
simenu, tuomlaikinis SLA. 
pirmininkas atsistojęs pa
sakė: „Broliai, kam mums 
to naujo čarterio, kam dy
kai pinigus mėtyt” ir t.t. 
Visi delegatai rėkė, kad ne
reikia, nereikia. Tai buvo 
pakelta Brooklyne, She
nandoah ir New Britain S. 
L.A. laikytuose seimuose. O 
jei tada butų buvęs čarteris 
išimtas tokis, kaip dabar, 
tai šiandien nebūtų jokio 
klapato su užregistravimu. 
Viena, todėlei, kad tada bu
vo valstijų tiesos daug len
gvesnės, o antra, butų na
riai mokėję taipgi duokles 
į SLA. pagal metus ir butų 
viskas gerai buvę.
SLA. prez. F. živatkauskas.

KORESPONDENCIJOS
SPRING VALLEY, ILL.
Šitas miestelis užsilaiko 

vien tik iš angliakasyklų. 
Kitokių darbų čionai nėra. 
Uždarbiai negeriausi.

Tarp lietuvių pusėtinas 
nuošimtis yra susipratusių, 
ypač reikia džiaugtis, kad 
jauni vaikinai čionai smar
kiai progresuoja. Šiame va
saros sezone buvo surengtos 
7 prakalbos. Rugsėjo 28 
pribuvo iš Chicagos kokis 
ten K. Sydras ir užkvietė 
vietini J. Gvazdinską (be
dievį) ant debatų. Publikos 
prisirinko nemažai, nors ku
nigas draudė žmones eit. 
J. Gvaz. apreiškė, kad kata
likas neturi tiesos eit prie 
svietiško mokslo, o tik bibli
jos laikytis, nes tikėjimas 
mokslą peikia — ir tikintie
ji neprivalo jo griebtis. Ka
talikas buvo ant tiek mažai 
išsilavinęs, kad publika net 
pyko ant jo. Mat, jo iš bib
lijos nieko nežinota, jis lindo 
prie mokslo, o bedievis jį už
darė prie biblijos, nurodant 
kunigų, tikėjimo, šventraš
čio ir Dievo klaidas. Katali
kas nieko neįstengė apgint, 
ir balsuojant tik du kėlė už 
kataliką rankas, 
bedievį. Salėje 
100 žmonių.

Spalių 6 tapo 
tuviškas teatras per pasi
darbavimą J. Klikuno. Sta
tyta „Paskutinė Banga” ir 
„Kerštinga meilė.” Aktoriai 
roles atliko gerai, ypač A. 
Matusevičienė. Reikia pa
minėti, kad vienas grabo- 
rius , A. Karpys, norėjo tea
trą sugriauti. Prieš lošiant, 
kalbino nekurias merginas 
pamest roles. Tas jam ne
pavyko.
Lietuviškoj parapijoj vieš

patauja kun. Degsnis. Valai
tis mirė. Degsnis pribuvo 
prieš pereitas Velykas. No
rėjo jis pasirodyt geru ir pa- 
sižabot netik katalikus, o ir 
bedievius, ragino prie vieny
bės ir liepė nesipravar- 
džiuot. Nekurie laisvama
niai laikė jį už gerą žmogų, 
bet senesni, daugiau paty
rę, sakė, kad gali būt vilkas 
avies kailij. Taip ir buvo.

I

visi kiti už 
buvo apie

atlošta lie-

Apie vidurį rugsėjo pribu
vo čia neženotas tėvas Ka
zys. Jis savo pamoksle vien 
tik keikė, niekino raštus, y- 
pač „Keleivį,” ir liepė nie
kam jį neskaityk Jis sakė, 
kad pats Jėzus jį čionai at
siuntęs. Nuo to laiko ir kun. 
Degsnis pradėjo socijalistus 
ir bedievius atakuot. Kas 
nedėldienis iš sakyklos nie
kino socijalistus, prakalbas 
ir tt. Spalių 20 užsakė iš sa
kyklos, kad bus republiko- 
niškos prakalbos, ragino pa- 
rapijonus eiti ir balsuoti už 
Taftą. Prisirinko pilna sve
tainė vyrų ir moterų. Pri
buvo ir kunigo išgarsinti 
kalbėtojai iš Chicagos: J. 
Kučinskas (advokatas), J. 
Elijošius (bankierius) ir 
vienas anglas teisėjas. Ku
činskas gyrė republikonų 
partiją, ragino už ją bal
suot, nes, girdi, ir imdami 
popieras prisiekiame remt 
republikonų partiją. Žmo
nės ėmė jam duot klausi
mus, kodėl viskas brangsta, 
kiti sakė esą alkani ir t.t. ir 
sustabdė kalbą. Antras kal
bėjo anglas. Ir tam neilgai 
duota kalbėti. Užlipo ant 
pagrindų J. Elijošius. Jis 
publiką už jos neramumą 
vadino gyvuliais. To jau 
užteko: jis stovėjo apie pus
valandį norėdamas kalbėt, 
bet publika jam nedavė. Ta
da kalbėjo keli socijalistai ir 
publika jų klausėsi. Tarp 
kitko socijalistai nurodė, 
kad kapitalistai patįs išauk
lėjo publiką tokia, kad ne
ramiai susirinkimuose apsi
eina , nes ji neprileidžiama 
prie mokslo ir susirinkimuo
se kapitalistų tarnai (polic- 
manai) skaldo darbininkų 
galvas,tai ir tegul nenori, 
kad jų publika klausytųs. 
Publika buvo rami, o kalbė
tojai republikonai smuko iš 
svetainės. Kadangi kunigas 
garsino tas prakalbas, tai 
jam buvo neišpasakytai 
pikta, kam nesiklausė tų 
kupčių, kuriems kun. norėjo 
patarnauti. Sekantį nedėl
dienį iš sakyklos kad keikė, 
tai keikė jis socijalistus, jų 
prakalbas, raštus ir t. t. ir 
po ”smertelnu grieku” gynė 
lankyt socijalistų prakalbas.

Spalių 26 kalbėjo čionai 
drg. Vasiliauckas iš Chica
gos. Žmonių prisirinko pil
na svetainė ir visi apie 4 vai. 
ramiai klausėsi. Buvo at
siųsi lietuvių bažnytinės 
mokyklos vaikai, kad kenkt 
kalbom, bet jie tapo nuvyti 
nuo svetainės ir viskas buvo 
ramu.

Šilakojo Kvietkas. 
AMSTERDAM, N. Y.

20 spalių čia buvo kunigo 
surengtos prakalbos. Vie
nas jo kalbėtojas aiškino, 
kad lenkų ir jų kalbos nerei
kia (Ką gi blogą daro len
kai? Lai jie sau gyvuoja. 
Red.). Jis beveik visai nu
sirėdė besidrąskydamas. Po 
jo stojo deklamuot vienas 
katalikas, bet vidurij sukly
do ir vėl iš pradžios pradėjo. 
Tuomet kalbėjo kokis tai 
barzdyla. Jis tiesiog keikė, 
o ne kalbėjo. Ketvirtas kal
bėjo taip lėtai, kad užmigt 
galima buvo.

Jonas Matulis.
MEAYWOOD, ILL.

Karčemų šiame mieteslij 
nėra. Lietuvių gyvena apie 
40. Daugiausiai vokiečiais 
apgyventa.

Yra viena blėkių dirbtu
vė, kur dirba apie 1500 žmo
nių. Darbai eina neblogai, 
bet žiemos laike jie visuo
met sumažėja, — taigi ir šį
met gal taip atsitiks. Dir
ba daugiausiai nepilname
čiai. Daugelis dirbt važiuo
ja iš Melrose Park, III. Tū
li darbininkai jau liko at
leisti, bet da nedaug.

Matilda Rutkaitė.

i



X

.KELEIVIS 3
CHICAGO, ILL.

27 spalių atsibuvo ap- 
vaikščiojimas, parengtas Si
mano Daukanto draugystės. 
Programas buvo pamargin
tas prakalbom, dainom ir 
monologu. ”Birutės” cho
ras sudainavo keletą daine
lių, kurios nusisekė neblo
gai. A. Rutkienė perstatė 
monologą ”Davatka.” Kal
bėtojai nežinia dėl kokios 
priežasties nepribuvo, tad 
jų vietą užėmė p. Balevičia. 
Pirmiausia kalbėjo apie Lie
tuvos istoriką Simoną Dau
kantą, jo gyvenimą ir jo 
darbus. Paskui nukrypo nuo 
istorijos prie politikos ir 
tiek išgyrė republikonų kan
didatą McCormik’ą, kad ne 
vienam galėjo pasirodyt, 
jog ištikrųjų tai geriausis 
žmogus. Ant galo pasakė, 
kad netik jis vienas ji giria, 
bet giria jį ir visi ateiviai. 
Antras kalbėjo F. P. Bra- 
čiulis. Tema buvo iš istori
jos S. Daukanto. Aš čion 
neatkartosiu jo žodžių, tik 
priminsiu vieną dalyką, ką 
jis pasakė, — kad nėra pa- 
saulij žmogaus be tautos, e- 
są, jeigu ir yra tokie, tai ne 
žmonės, tik valkatos. (Law- 
rence’o gi valkatos smar
kiausi tautiečiai. Red.). Po 
tam kalbėjo dar vienas ex- 
tra kalbėtojas — d-ras L. 
Graičiunas. Kaip tik jis iš- 
išėio ant pagrindų, tuoj pa
sigirdo publikos švilpimas ir 
kojom trypimas, bet drąsus i 
kalbėtojas tuoj užriko, kad ba 8 vai. Už darbą papras- 
”jeigu katram mano kalba tam darbininkui $3.00; mo- 
nepatinka, galite išeiti, o kančiam darbą $3.50.

‘ jiems darbininkams 
tarpu nėra taip sunku gaut 
darbas. Laikraščiu čia atei- , - -
na ”Keleivio” 4 eg£. ”Lietu- \Kur tlk ^a?na Pr?P’ B™ok" 
vos” 1, ”Kataliko” 1, '___
vės” 1, ”Kovos” 1 ir "Dilgė
lių” 1. Lietuviškų knygų 
čia galima gaut pasiskaityt 
Hearsto knygyne. Tiktai 
vargas, kad mažai iš lietu
vių turi palinkimą prie skai
tymo. Jurgis Lapėnis.

BROOKLYN, N. Y.
29 spalių Tautiškam Na

me drg. L. Pruseika sakė 
prakalbą; kalbėjo trijose te
mose: pirma, apie tautos 
reikalus, kaip socijalistai 
žiuri Į tą klausimą. Iš jo 
kalbos pasirodė, kad tautie
čiai ir musų kunigai, tai ma
žas skirtumas. Tautiečiai 
pripažįsta kardą, taip kaip, 
šiandieną kad yra. Bet dar-1 skaitlinga anglų socijalistų 
bininkai turėtų daryt taip, 
kaip drg. Bebelis pasakė: 
jeigu jums kapitalistai pa
lieptų eiti šaudyti francu- 
zus, tai jus atkreipkite dur
tuvus i savo ponus kapitali
stus, o francuzų darbininkai 
tegul pasielgia irgi taip pat. 
Ir ar tas neteisvbė, kad mu- 
sų visos tautos viena kitos 
neapkenčia. Tą pati ir mu
sų lietuviški peštukai daro. 
Tautiečiai — tai peštukai. 
Antroj temoj buvo kalbėta 
apie kultūrą. Kaip darbi
ninkas gali dasigauti moks
lo. jeigu nuo 12 metų turi 
eiti Į dirbtuvę ir tenai dirb
ti po 14—18 valandų i dieną 
iki senatvei ? Teisybė, yra 
pastatyti universitetai, bet 
už keno pinigus pastatyti ? 
ir ar gali lankvti juos darbi
ninko vaikas, jeigu nuo 12— 
13 metu jis turi pradėt dirb
ti? Trečiu kartu kalbėjo, 
apie politiką ir agitaciją už 
noną Rosseveltą, Taftą ir 
Wilsoną, kurie yra vienų pa
žiūrų, tik ką kitokiais var
dais vadinasi. Męs, socija- 
Jistai. turime anie tai prak
tiką iš Mihvaukee rinkimų, 
kur republikonai ir demo
kratai susiliejo i vieną par-j 
tiją. Tečiaus ir tarne mu
su yra tokių laikraščių, ku
rie parsidavę už pinigus agi
tuoja už republikonus. Ar 
iie surengė nors viena pra

kalbą darbininkams? Ar už
jos. Rydzewsky. protestavo prieš Rooto Ine-

kuriem patinka, galite pasi
likti ir pasiklausyti ko nors 
naudingo.” Pirmiausiai pa
sakė: ”mano, kaipo gydy
tojo priedermė kalbėti apie 
sveikatą.” Nupeikė lietu
vius, kad jie gyvena pasmir- 
dusiose bakūžėse, kur dau
giausiai visokių ligų randa
si ir didžiausiam skurde, 
tik gaila, kad nepasakė kaip 
nuo to apsisaugoti. Ragino 
žmones prie apšvietos, skai
tymo knygų, tik perdaug 
vienpusiškai. Patriotas.

PITTSBURGH, PA.
24 spalių atsibuvo did- 

žiausis socijalistų susirinki
mas Pittsburge, Duąuesne 
ir Gardon. Nors oras buvo 
prastas, vienok susirinko a- 
pie 10,000 vyrų ir moterų 
išgirst Eugene V. Dėbso 
kalbą.

Plojimai delnais buvo di
deli, kurie traukėsi kartais 
iki penkiolikos minutų.

Debsas pasakė, kad Suv. 
Valstijose yra jau su viršum 
30,000,000 susipratusių dar
bininkų, kurie pradėjo dirb
ti smegenimis taip gerai, 
kaip ir rankomis.

Darbininkai, prigulinti 
nuo valios visokių viršinin
kų, yra priversti atiduot sa
vo didesnę pusę uždarbio 
”bosams” ir tokiu budu lie
ka jų vergais. Toliau sakė, 
kad Roosevelto partija yra 
visai ne progresiviška par
tija, tiktai apgavikų parti
ja, kuri nori da syki apgaut 
nesusipratusius darbinin
kus. Tokia partija niekados 
negali laimėt, nes yra per
vėlu dvidešimtam šimtme
čiui tokis darbas.

Darbininkas kapitalistų 
partijoj yra visai ne vietoj, 
vistiek, kaip butų Rockefel- 
leris socijalistų partijoj. So
či jalistų partija — yra dar
bininkų partiia ir darbinin
kai turi visados balsuot už 
ją. Darbininkai turi keltis 
iš letargiško miego, vieny
tis i darbininku sąjungas 
nuo Atlantiko iki Pacifiko 
jūrių ir šluot šalin kapitali
stu tvarką.

Jie turi atmint gerai La- 
\vrence’o streiką 5 lapkričio, 
kada eis balsuot.

1 •
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Sis paveikslėlis parodo, ko Amerikos universitetuose profesoriai stu

dentus mokina. Taigi nedyvai, kad kuomet visų šalių studentija eina su 
darbininkais prieš valdžią. Amerikos studentai sykiu su policija eina prieš 
darbininkus. Laike Lavvrene’o streiko Harvardo studentai ėjo į miliciją; 
laike Bostono karmanų streiko jie ant karų skebavo. Jie mat išmokinti už 
“Šalį ir už Dievą” durti darbininkui į krutinę.

LEAD, SO. DAKOTA.
✓

Musų miestas turi 9,000 
gyventojų, tame skatiiuje 
yra lietuvių 7 šeimynos ir 
apie 10 pavienių. Draugys
čių jokių da nėra. Laukų 
darbai eina gerai. Dirbama 
čia tik aukso kasyklose. Bir

Nau- 
šituo

simą? Ar atėjo ant streiko 
nors vienas musu ponas? 
Ne!

Žmonių buvo susirinkę Į 
250—300. Prakalbos publi
kai patiko.

19 LSS. kp. žada atkartot 
”Mariją Magdalietę” su pa
taisymu scenerijos ir sten
gtis pastatyt visai taip, kaip 
žiloj senovėj kad buvo.

19 kp. smarkiai darbuoja
si ir politikoj; rengia pra
kalbas ant gatvių ir salėse,

>• •

"Lais- -Xne> South Brooklyne, Mas- 
pethe ir kitur. Daugiausia 
nukenčia drg. J. Perkūnas, 

i kuriam visur prisieina kal
bėti. už tai 19 kp. taria jam 
širdingą ačiū.

Toliaus 19 kp. žada suren
gti puikią vakarienę ir už
kviesti visus be skirtumo, 

i kad pasikalbėti apie -dabar
tinius musų reikalus ir pa
silinksminti.

Už tą nenuilstanti veiki
mą publika labai guodoja 19 
kuopą ir paremia ją, tokiu 
budu linksma ir dirbti.

J. Gyvūnėlis.
AVILMERDING, PA.

3 spalių atsibuvo labai. smarkesnės. Gal mokytojas 
nesuprato rolių charakte
rių. Morta nors nevisai lo
šė gerai, bet visgi geriau 
už kitus. Nastės j 
buvo pastatyta ypata be jo
kio gyvumo ir nudavimo, 
kas veikalą galutinai suga
dino, nes tai beveik svar
biausia rolė. Apgrimiravi- 

!mas irgi buvo niekam neti
kęs. Publikos prisirinko 
nemažai, tik užsilaikė nera
miai; gal dėl blogo lošimo. 
(Mėgėjams atleistina. Rd.)

P. Dizmas.

jis šnekučiavos su draugais dos, negeria. Red.), pasam- 
ir buvo linksmas. Palikęs dė vežimą ir iš klebonijos iš- 
juos, Įėjo Į kambarį, užsira- gabeno visą alkoholi. Sako, 
kino, atsigulė ant lovos ir jo buvę tiek daug, kad Į ve- 
paleido šūvį. Įsilaužę drau- žimą netilpo ir prisiėjo tu- 

jgai atrado ji pusgyvį ir da las bonkas klebonijoj pas- 
bėgo šaukt daktarą, bet jau lept, 
buvo pervėlu. Dėl kokios, 

■priežasties jis nusižudė, nė- 
ra žinios. Paliko jis raštelį 
su parašu: ”Aš pats esu bė
doj,” bet iš jo negalima su
prast dalyko.

Velionis buvo smarkus 
vyrukas. Paėjo iš Kauno 

i gub., Vilkmergės pav.
J. Navacras.

BALTIMORE, MD.
Vietinė Teatrališka d-tė

14 spalių lošė teatrą Lietu
sių knygyno naudai. Statė 
ant scenos ”žmogžudžiai.” 
Pats veikalas butų neblo
gas, vidutiniškai lošiant 
publikai patiktų, bet čia i iro. 
tapo sulošta silpnai, 
mokinosi arti metus.

nors
Ga

na svarbiose rolese buvo ak
toriai visai naujokėliai. Kur 
rolė reikalavo smarkesnio 
charakteriaus, ten buvo lė
tesnės ypatos, kur, lėtes
nio, ten buvo pastatytos

partijos paroda. Joje da
lyvavo apie 4000 asmenų a- 
blejų lyčių ir nešta raudo
na vėliava, kuri padarė i 
žmones labai dideli Įspūdi. 
Mat, čia da pirmą syki žmo- 
neliai pamatė nešant raudo
na vėliava. Beveik visi mar- 

Į w

i šuojantieji žmonės nešėsi 
rankose užsidegę raudonus 
žibintuvus. Maršavo 7:30 v. 
vakare. Priešakįje ėjo L. 
Sūnų dr-stės benas, paskui 
sekė moteris. Nekurios ne
šėsi raudonus vėlukus. Mar
guota nuo Harmon avė. iki 
Watkins ir Middle avė. Lie
tuvos Sūnų dr-stės benas 
griežė darbininkiškus mar
šus ir marsalietę. Dalvva-

ivo ir LSS. 57 kp. Atmarša-
II
I

p r i g u 1 ė t prie socijalistų. 
Prisirašė vienas. Tarpais 
skambino ant piano J. Zab- 
Iackas; deklamavo J. Milvy
das ” Jaunųjų darbininkų 
daina,” atliko gerai. Kele
tas vaikinų dainorių gražiai 
padainavo „Internacijona- 
lą” ir ”Broliai, sukruskim.” 
Aukų lėšų apdengimui su
rinkta $4.63. Literatūros iš
parduota už $7.00. J. V.

MERIDEN, CONN.
Šitas miestelis apgyven

tas nedideliu lietuvių būre
liu ; yra dvi pašelpinės drau
gijos: šv. Kazimiero ir D. L. 
K. Gedemino; apart jų, gy
vuoja Liet. Ukėsų Politišk. 
Kliubas. Jis irgi tapo pašel
pimu nuo naujų metų. 27 
spalių minėtas Kliubas pa
rengė prakalbas. Kalbėto
jas buvo kviestas iš Brook- 
lyno, J. Šukys. Publikos at
silankė pusėtinas būrelis. 
Kalbėtojas aiškiai nurodė 
darbininkų vargingą gyve
nimą, nupeikė dabartinę A- 
merikos valdžią ir ragino 
balsuot už socijalistų parti
ją. Kalbėjo apie pusantros 
valandos. Kalba publikai 
patiko, tik vienas M. P. pa
prašė paaiškint apie F. Ba- 
gočiaus kokias tai klaidas. 
Nebuvo aišku, ko jis klausė, 
tik sakė: ”Aš negaliu Įtikėt 
i socijalizmą.” Aukų sudė
ta $3.49 dėl uždengimo lėšų.

L . Langis.
GRAND RAPIDS, MICH.

24 spaliųLSS. 51 kp. 
buvo parengus prakalbas. 
Kalbėjo D. Kasperka. Žmo
nių prisirinko tiek daug, 
kad ir sėdynių buvo mažai. 
Kalbėtojas savo užduoti 
atliko vidutiniškai. Aukų 
surinkta $10.

J. Dementis.

Kazys keikė netik degti
nę, bet ir laikraščius. Jis 
sakė, kad tik du iš jų yra 

! katalikiški, bet vardą nemi
nėjo ir daugelis galėjo pa- 

Įmislyt. kad tai ”Keleivis.” 
Sakė, buk toli, toli nuo Chi
cagos išeina žydų leidžia
mas bedievių laikraštis. E- 
sąs tai biauriausis laikraš- 

; tis, tik Kazys bijąs jo vardą 
minėt, nes esą bažnyčioj ke
li žvdberniai, kurie gali pra
nešt ir tada neženotam Ka
ziui gali būt. trumpa.

Vienoj kriaučių dirbtuvėj 
perdėtinis patėmijo 13 metų 
italę sergant ir nuvarė na- 

Tą pačią dieną mergai
tė pagimdė kūdiki. Dakta
rai sako, kad ir motina ir 
kūdikis gyvens.

Vienas lietuvis ant 16-tos 
gatvės apsipiaustė save. Jis 
lankė paleistuvių namus ir 
gavo ligą. Tamsunėliai jam 
patarė kraują nuleisti, ką 
jis ir padarė. Prieš opera
ciją gerai išsigėrė. Dakta
rai sako, kad jis pasveiks. 
Jis yra katalikas, ženotas ir

I
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roleje laikraščių neskaito.
Linksmas.

SHENANDOAH, PA
Šis miestelis beveik vienų, 

lietuvių apgyventas, beti 
snaudimas neišpasakytas. 
Žmonelai taip ir mirksta 
svaigaliuose ir kortų bei bi
lijardu lošime. Laikraščių 
čia taip mažai skaitoma, 
kad vargiai kitur taip atra
stum. Yra LSS. kuopa, I.

JOHNSTON CITY, ILL.
Spalių 9 L.S.S. surengė 

prakalbas. Kalbėjo D. Kas- 
parka. Aiškino, kad dabar
tinis surėdymas neatsako 
darbininkų reikalams. Esą, 
didelis darbininkų nuošim
tis neturi savo pastogės ir 
senatvėj prieglaudos. Šian
dieniniam surėdyme darbi
ninkas neturi tinkamo dra
bužio, žiemą ir vasarą vis 
tą pati nešioja. Svarbiausia, 
maistas taip pabrango, 
kad darbininkas sveiko val
gio nebegali turėt. Darbi
ninkai nieko negali daugiau 
pralaimėti, nes jau viskas 
pralaimėta.

Paskui kalbėjo apie rei
kalą moterims lygių tiesų.

Daug kur buvęs.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. w. W. unijos skyrius ir te- 
a- atrališka kuopa, bet ir jos 

pie tai. kad musų kunigas veikia mažai. Kitur girdėt 
apskundė ponią Barborą i prakalbų rengimas ir kit- 
Srebalienę, bet nebuvo pa- . kas, o pas mus ramu, 
sakyta už ką. Dalykas ta
me : kunigas Įsiveržė Į drau
gystę už pirmininką (Kas

B. i čia yra, kad šĮmet kunigai

Jau buvo rašyta ”Kel.”

vus Į Y. M. C. A. salę buvo 
sakomos prakalbos. Angli
ški kalbėtojai buvo 3.
Low pasakė apie naudingu- taip veržiasi Į moterų drau-| 

’ . Tam prieši- 
įnosi tūlos narės ir kunigas 
liko prašalintas. Tuomet jis 
prikurstė savo parapijonkas 
atsimesti nuo draugystės ir 
apskundė jos kasierę, Bar
borą Srėbalienę, kad sugrą
žintų išstojusioms narėms į 
duokles. Teismas išnešė Į 
priešingą kunigui nuospren
di ir jis turėjo teismo lėšas i 
apmokėt.

12 spalių Į čia atsilankė 
Kazys kapucinas. Musų ku
nigas. išgirdęs, kad atva
žiuoja degtinės naikintojas Į 
^Kazimieras degtinės, ro-i

ma to vakaro parodos. Wm. jgfjas? Red.). 
i Adams išaiškino nuosekliai 
sociializmo mokslą. Laik
raščio ”Justice” redaktorius 
F. H. Merrick kalbėjo apie 
šios šalies politika.

M. A. Piontka.
HUDSON, MASS.

6 spalių nusišovė lietuvis 
Vladas Buteikis, 28 metii 
amžiaus vaikinas, gvvenu- 
sis No 197 Apslev gat. Jis 
paleido šuvĮ sau Į krutinę.

Apie metus laiko Buteikis 
dirbo roberinėj, bet paskui 
išvažiavo. Sugrįžęs atgal, i

Darbai anglių kasyklose 
eina gerai.

Mat. šurmaitis.
LAVVRENCE, MASS.

20 spalių LSS. 64 kp. pa
rengė prakalbas. Žmonių 
prisirinko apie 3—4 šimtai. 
Kalbėjo A. Antonov. Pir
ma kritikavo patrijotiškus 
laikraščius ir patrijotizmą. 
Kalbėtojas tai atliko neblo
gai, bet publikai tai sunkiai 
suprantama, per tai nelabai 
užganėdinta. Antrą syki 
kalbėjo apie dabartinius 
darbininkų 
priežastį, 
užganėdino, 
neikė kunigu darbus. Kaip 
matyt, tas Antonovui labai 
sekasi. Ant pabaigos kvietė'

vargus ir jų 
Tas publiką 
Smarkiai nu-

BRIGHTON, MASS.
27 spalių 67 LSS. kp. su

rengė diskusijas. Rišta 
klausimai: ”Už kurią parti
ją reikia balsuot?” ir ”Ar 
reikalinga Brightono lietu
viams savo svetainė?” Pri
pažinta, kad reikia balsuot
už socijalistų partiją ir lie
tuviams yra būtinas reika
las turėt savo svetainę.

A. Bartkevičius pasakė 
juokingą monologą, kuomi 
ir pasibaigė susirinkimas.

Antaninos vaikinas.
MINERSVILLE, PA.

Lietuviai bruzda. Tris te- ' 
atrališkos draugijos — A. 
Gužučio, Bažnytinis Teatra
liškas Choras ir Griausmas 
— rengia perstatymus, ku
rie artimoj ateitij Įvyks. L. 
Sūnų dr-stė nors ir jauna, 
bet veikli. Ji jau išrinko ko
mitetą žemės ploto nupirki
mui kapinėms, kur galės būt 
laidojami visokių pažvalgų 
žmonės. 30 spalių ji turėjo 
balių ir liko 50 dol. pelno. Ji 
rengiasi užkviest visus lie
tuvius prie savo svetainės 
pasistatymo.

A. J. Banučauskas.

1
4

i 
j



KELEIVIS4
giai ir išrodo gerais, nors ) 
nieko gero juose jau nėra.

— Tai tiesa, vaike. Tie 
trustai ir mano vidurius jau 
sugadino ir da savo muili
niu alum ką tk nenunuodijo.

— Užtai, tėve, turi kovoti 
už tokią tvarką, prie kurios 
produktai bus daromi ne' 
dėl laikymo ir pardavimo, o 
dėl reikalavimų užganėdini-' 
mo.

Ar bus bedarbe?

žengimas

Vakar buvo 
ir sū
pavai-

persi-

— Kas tau, tėve, yra, kad 
tu tokis šiandien susitrau
kęs?

— Ir tu, vaike, susitrauk
tum, jeigu tokią vakarienę 
pavalgytum.

— Turbut, subankrutinai 
jau.

— Visai ne.
mano gimimo diena 
maniau pats save 
sint.

— Reikia tikėtis, 
valgei ?

— Ne, nepersivalgiau, bet 
paibėliai žino, ko priėdžiau.

— Man keista, tėve: juk 
tu pats gaminai vakarienę? ■

— Žinoma, kad pats, nes 
pačios neturiu.

— Na, o ką valgei?
— Tu, Maike, žinai, kad 

aš nieko taip nemėgstu, kaip 
blynus. Aš iš prigimimo tu
riu patraukimą prie blynų, 
todėl galiu vadintis tikru 
tautiečiu. Bulviniai blynai 
da ne taip man patinka, ale 
su obuoliais, tai net kelis 
sykius užsiriju besiskubin
damas.

— Vadinasi, tu blynų, tė
ve, valgiai?

— Žinoma, kad blynų.
— Reikia manyt, kad la

bai sveikas nuo jų galėjai 
būti.

— Tu, Maike, nežinai vi
sos istorijos apie mano bly
nus, todėl tylėk ir klausykis, 
jeigu, nori pasimokinti ko 
nors naudingo.

— Nemanau, kad tavo pa
mokinimai butų kam nors 
vert, bet turiu laiko ir pasi
klausysiu.

— Žinai, vaike, aš nuėjau 
į krautuvę ir nusipirkau 
kiaušinių, nes be kiaušinių 
blynų nė šunes neėda. Už
mokėjau 35c. už tuziną. Kiti 
buvo brangesni, todėl nepir
kau.

— Sakyk, kas toliau bu
vo, nes man apie kiaušinius 
nežingeidu.

— Palauk, palauk, vaike. 
Tie kiaušiniai ir buvo žin- 
geidžiausi. Parsinešiau juos 
namo ir sumušiau vieną. 
Žiuriu — raten. Išmečiau 
per langą ir pataikiau išne- 
tyčių žmogui ant galvos, ku
ris kaip ėmė čiaudėt, tad 
maniau, kad šaligatvį iš
spardys. Matyt, jam to kiau
šinio kvapas nepatiko. Su- 
kuliau antrą, trečią ir de
šimtą kiaušinį ir vis tas pats 
paibėlis. Manau sau, žūt
būt, blynuose nedaug supra
si, ir įmaišiau porą nevisai 
gerų kiaušinių į miltus.

— Kad tavo istorija nuo
bodi.

— Palauk, vaike: ji bus į- 
domi. — Paskui aš nubėgau 
ir parsinešiau obuolių. Piau- 
stau, piaustau, — ir vis iš
kirmiję, supuvę, nors 20c. už 
pekę užmokėjau. Ką darv-

si? Turėjau dėt bile kokius. 
Ir žinai, tų blynų priėdus 
taip pradėjo pilvą skaudėt, 
kad jau kunigą žadėjau 
šaukt, bet da buvo nevėlu ir 
nusiritau į saliuną. Parsi
nešiau 6 bonkas lagerio ir 
ėmiau gert. Tu netikėsi, tai 
buvo pamazgos, o ne alus. 
Kada aš skalbiu savo marš
kinius su muilo sode, lygi
nai tokis pat vanduo lieka, 
kaip tas alus. Supykau po 
paibeliais. Sakau, kam man 
da kvoterį užmokėt už 6 
bonkas, kad aš už 5 centus 
muilo nusipirkęs galiu pa- 
darvt visa bačka tokio a- 
laus?

— Tai viskas?
— Žinoma, kad viskas. Da 

ir šiandien turiu būt susi
traukęs nuo tokio valgio.

— O kokį išvedimą tu da
rai iš tokio atsitikimo.

— Aš sakau, kad vertėtų 
nueit ir suskaidyt galvas ir 
tam kiaušinių, ir obuolių, ir 
alaus pardavėjui.

— Klysti, tėve. Viena, jei
gu juos bausti, tai manda
gesniu keliu, nes galvos 
skaldymas tik gyvuliams 
tinka; kita, tie pardavėjai 
patįs nėra kalti. Jie iš tru- 
stų gauna blogus tavorus.

— Tai kam jie taip-bran
gina?

— Kad jie patįs trustams 
turi brangiai mokėt. Jei 
nemokės, trustai neduoda.

— Ale, Maike, kas tiems 
j trustams į galvą atėjo, kad 
jie laiko daiktus, kol tik su- 

| sigadina, o tik paskui par- 
i duoda.

— Prie kapitalizmo visuo- 
j met taip turi būt. Trustai 
superka tavorus nuo farme- 

Į rių ir pridaro dirbtuvėse jų 
kaip galima daugiau, nes jie 
nežino, kiek žmonės išpirks. 

| Žmonių yra daug ir kiekvie
nas trustas tikisi išparduot 
jiems labai daug. Trustas 
bijo, kad atskiri kapitalistai 

, arba kiti trustai nepaveržtų 
iš jo pirkėjus, todėl visur 
vienos arba kelių rūšių ta
vorus suima į savo rankas. 
Tuo tarpu žmonių dauguma 
yra darbininkai, uždirbanti 
tiek, kad negali visų reika
lingų daiktų nusipirkti. Tai
gi trustų rankose guli mė
sa, kiaušiniai, sviestas ir ki
ti daiktai net po kelis metus. 
Seniausieji tavorai parduo
dami, o šviežesnieji laikomi 
ant toliau, nes nėra strioko 
juos iškišti pirma, kada se- 

j nesni gadinasi. Tokiu budu 
žmonės turi maitintis jau 
supuvusiais, susigadi
nusiais, pasenusiais daik
tais, kada yra užtektinai 

i šviežių. Kad daiktai nesu- 
putų, kapitalistai samdo 
chemikus išradimui rakščių, 
kuriomis užnuodijami val

Prezidento rinkimai užsi
baigė; išrinkta demokratas 
Woodrow Wilson.

Daugelis atsimena, kad 
prezidentaujant demokra
tui Clevelandui buvo baisi 
bedarbė. Daugelis mano, 
kad dabar turės atsikartoti 
tokia baisi bedarbė prie 
Wilsono.

Ar ištikrųjų ji atsikar
tos?

Gali būt visaip. Prie 
dabartinio surėdymo be
darbė atsikartoja beveik 
periodiškai ir ji neiš vengti
na.

Kodėl čia kaltas kapita
listiškas surėdymas ? Kaip 
jis gali bedarbę pagimdyti?

Štai trumpas atsakymas. 
Darbininkas gauna $2 į die
ną už savo darbą. Už tuos 
$2 jis padaro $10 vertės ta
vorų. Kekvienam bus aiš
ku, kad už tuos du doleriu 
darbininkas jau negalės nu
pirkti viso jo rankomis pa
daryto tavoro, kuris vertas 
$10. Jis gal nupirkti tik
tai penktą jo dalį. Keturios 
dalis pasilieka jau be pir
kėjo ; teisingiau sakant, 
darbininkas negavo tiek už- 
mokesties, kad jas nupirkti. 
Tokiu budu kas diena palie
ka vis daugiau ir daugiau 
neišpirktų tavorų ir galų 
gale fabrikantai uždaro fa
brikas. Ot. ir turim bedarbę.

Kaip matot, čia kaltas su
rėdymas, kad darbininkas*7

negauna tiek, kiek jis uždir
ba. Ir todėl vistiek, ar pre
zidentu bus demokratas, ar 
republikonas. ar kas kitas, 
kol tik egzistuos kapitalis
tiškas surėdymas, šita be
darbė atsikartos ir atsikar- 

. tos.
Bet yra da ir kitos rūšies 

bedarbė. Ji įvyksta tuomet, 
kada ant įvežamų daiktų 
nuima arba sumažina mui- 

, tą. Tuomet kitos šalis pri
stato čionai savo tavorus už 

I pigesnę kainą, negu vieti- 
! niai gali padaryti. Šitaip 
buvo padaręs ir Clevelan- 
das. Demokratai sako, kad 
tai vienatims būdas atpi
ginti pragyvenimą. Da
leiskime, vidutiniški čevery- 
kai šiandien Amerikoj kaš
tuoja $4.00. Panaikinus 
muitą, vokiečiai atvežš 
mums tokius pat čeverykus 
už $1.50. Tiesa, čeverykaf 
tuomet atpigs, bet tuo pačiu j 
laiku ir bedarbė turės pas 
mus prasidėti. Amerikos 
kurpiai tuojaus neteks dar
bo. Taip pat bus su audė
jais, kalviais ir kitais. Nors 
tuomet čeverykai parsiduos 
ir po $1.50, bet žmogus ne
turės už ką juos nusi
pirkti.

Šita bedarbė jau priguli 
nuo prezidento ir kongreso.

Bet ar Wilsonas pagim-I 
dys tokią bedarbę, tai šian
dien peranksti d a tvirtin
ti.

Prie to, demokratai sykį 
jau pasimokinę, dabar, be
abejonės, bus jau atsarges
ni.
Naujai išrinktas preziden

tas Woodrow Wilson jau 
iš kalno praneša, kad žmo
nės nesibijotų, nes pramo- 
nija nė kiek nenukentės..

S. Michelsonas.

!

I

— Kas man galvoj apie 
tavo ožiuką? Eik šen ar
čiau, nes aš esu išalkęs!...

Ir stipriu letenos smugiu 
jis parmušė ožką ant žemės 
ir sudrąskė ją.

Jaunas žmogus, kuris bu
vo to atsitikimo liudytoju, 
užklausė liūto:

— Kodėl tu sudraskei tą 
nelaimingą ožką, kuri jieš- 
kojo savo ožiuko?

— O ar tu negirdėjai, kaip 
ji skundėsi ant savo nagų, 
kad jie nepritaikyti šitai a- 
pielinkei ? — atsakė liūtas. 
— Ar aš neturėjau tiesos ją 

(sudraskyt? Tik pažiūrėk, 
kaip puikiai pritaikyti prie 
jos mano dantis ir nagai!...

Jaunas žmogus užsimąs
tė... Jis apžiurėjo savo ran
kas, kurios buvo ilgos ir sti
prios, ir jis atrado, kad jos 
taipgi labai puikiai pritai
kytos tam, kad priverst sa
vo jaunesnį broli jam tar
naut.

Ir kada parėjus jam namo 
jaunesnysis brolis vėl krei
pėsi pas jį prašydamas nu- 
skint obuolį, kurio jis pats 
negalėjo pasiekt, vyresny
sis brolis jam atsakė:

— Pažiūrėk tu į šitas ran
kas, kokios jos drūtos! Ar 
tu nematai, kad aš galiu 
priverst tave man tarnaut? 
Todėl — tarnauk man, arba 
aš tave nužudvsiu!...•7

Ir nuo to laiko silpnesnis 
vis tarnauja drutesniam.

Multatuli.

Amerikonai giriasi Jur
gio Washington laikų revo
liucija. Jie ploja delnais iš
vydę tų laikų revoliucijoniš- 
ką vėliavą, kuri liko šios ša
lies vėliava. Kodėlgi jie y- 
ra priešingi naujai revoliu
cijai, kuri turi sulaužyti 
kapitalizmo sutvertus įsta
tymus, gimdančius skurdą 
ir vergiją? A. Antonov.

Kiek 
gyvenimas, 
įstatymai, 
šiandien turime porinį že- 
nybinį gyvenimą, todėl rei
kalingi yra įstatymai to gy
venimo reguliavimui. Nė 
vieno įstatymo nėra, kuris 
nesirištų su gyvenime esan
čiais apsireiškimais. Kaip 
tik kas iš gyvenimo išnvks- 
ta, tuoj ir įstatymas neten
ka mažiausios vertės.

Be įstatymų, t.y. be tam 
tikrų taisyklių, męs neturė
tume tvarkos. Bet ne visi 
įstatymai geri. Vieni iu C V C* V
gali būt blogi, nes jų leidė
jai neturėjo gana tobulumo 
suprast blogąsias jų puses, 
kiti gi yra išleisti su tikslu 
proteguot išnaudojimą kitų 
žmonių. Daleiskime, męs 
Amerikoj turime tūkstan
čius įstatymų, duodančių į- 
vairias privilegijas kapita
listams, apginančių išnau
dojimą ir darančių privatiš- 
kos nuosavybės gvvuojimą 
šventu. Per darbininkų 
tamsumą į įstatymdavystės 
įstaigas patenka visi arba 
netoli visi kapitalo ir šios 
tvarkos šalininkai, todėl jie 
nuolatos leidžia naujus ir 
taiso senus įstatymus taip, 
kad tik daugiau progų duot 
bujot kapitalui ir aprube- 
žiuot darbininkų klesą. To
kie įstatymai yra geri ir pa
geidaudami kapitalistu kle- 

; sai, blogi ir neapkenčiami 
darbininkų klesai. Negali
ma sakyt, kad visi dabarti
niai įstatymai prasti. Tūli 
jų reikalingi tvarkos palai
kymui, švarumo ivvkdini-*7 7 C *7

‘ mui, gyvasties apsaugoji
mui ir t. t., bet daugelis jų 
(pav. apie ateivystę, boiko
to uždraudimus, apie tūlų 
pažvalgų žmonių aprube- 
žiavimą ir t. t.) vien tik ka
pitalistams reikalingi ir 
darbininkus stato Į keblumą 
jų kovoj.

Todėl kįla klausimas, ar 
visuomet darbininkų klesa 
turi eiti įstatymų rybose 
savo kovoj už būvį? Aiš
kus dalykas, kad ne. Socija
listai liepia kiek galint pri- 
silaikyt įstatymų, bet jie ne
skelbia, kad visuomet reikia 
daryt taip, kaip įstatymai 
rodo. Jei darbininkų kle
sa niekados neperžengtų į- 
statymų, jos laimėjimas ei
tų kur kas lėčiau. Męs ži
nom, kad dabartiniai A- 
merikos kapitalistiški įsta- 
tymdaviai išleidžia įstaty
mus, darančius nemažą ke
blumą ateiviams likt ukė- 
sais ir balsuot. Paskui yra 
keblumai, kuriuos sunku 
didžiumai darbininkų išpil
dyt, kad galima butų esant 
ukėsu balsuot. Prievarta, 
papirkimai, balsų vogimai, 
minių tamsinimas ir kiti į- 
rankiai vartojami kapita
listų, kad nepraleist darbi
ninkų atstovų į įstatymda- 
vystės įstaigas. Tuo tarpu 
ilgas kapitalistų viešpatavi
mas įstatymdavystėse leido 
taip sutvarkyti šalį, kad 
darbininkas vos-ne-vos gali 
pragyventi. Ir nors męs 
kviesime darbininkų klesą 
laikytis įstatymų rybose, 
bet kas ją sulaikys, jei ji 
persitikrinus, kad įstaty
mai aprubežiuoja jos visą 
veikimą, nesukils ir nesu
laužys tuos aštrius įstaty
mus? Tik atsiminkite Jur
gio Washingtono laikus, 
kada šios šalies gyventojai 
nusprendė pavartot prie
vartą prieš Anglijos įves
tus čia įstatymus. Jeigu 
žmonės visuomet galėtų tai
kytis su įstatymais ir žengt 
pirmyn tik lėtu jų permai
nymu, tuomet revoliucijos 
niekur neįvyktų.

mainosi draugijos 
tiek mainosi 

Daleiskime, męs

Galvos skaudėjimas

Į

j

I

I

I
I

I

Tankiai klausiama, kas 
daryti, kad galvą neskaudė
tų. Atsakymas nėra taip 
lengvas, kaip galėtų išrody- 
ti. Kiekvienas žmogus turi 
savotišką galvą ir savotišką 
galvos skaudėjimą. Yra 
tai apsireiškimas daugybės 
įvairių ligų ir turi būt gy
doma sulig priežasties.

Paveizdan: galvą skauda 
ant ryt, po girtuokliavimui. 
Priežastis: alkoholis krau
juose. Gydymas: išsivemti, 
ir pereis.

Tarpais galvą skauda dėl
to, kad rūpesčiai žmogų ė- 
da. pati pikta arba vyras 
girtuoklis — daktaro rodą 
čionai nelabai ką pagelbės.

Kartais galva skauda to
dėl, kad viduriai neišsiliuo- 
suoja kaip reikia. Žinoma, 
tokiam atsitikime niekas 
taip gerai neveikia, kaip 
ricinos aliejus.

Da tankiau skauda gal
vą nuo akių pailsimo. Ge
riausia įsitaisyti tinkamus 
akinius ir galvą neskaudės.

Galvą gali skaudėti dėl 
nosies nesveikumo. Nosies 
kambariuose prisirenka pū
lių ir tas užnuodija kraują 
ir apsireiškia skaudėjimu 
galvos. Gydymas aiškus — 
išleisti pulius...

Galvos skaudėjimo prie- 
žasčia gali būt ir appendici- 
tis. Išpiauti jį ir neskaudės.

Gali galvą skaudėti, kuo
met liga visai kitam £ 
Reikia gydyti kitą galą.

Gali taipgi skaudėti dėl 
inkstų nedirbimo, arba jak- 
nų, skilvio nemalimo, iš ko 
kraujuose atsiranda visokie 
nuodai.

Suradus priežastį galima 
beveik visada pagelbėti. Tik 
nereikia vartoti visokius 
nuo galvos gėlimo miltu- 

1 kus. Jie yra nuodai. Prie 
■ tų nuodų, ką yra kraujuo
se, prisideda da nauji, kurie 
paverčia žmogų į amžiną 
ligonį, nors tuomsyk duoda 
palengvinimą.

F. Matulaitis, M. D._______________________
• —~’

Nelygybė

• •

— Broli, tu esi didesnis 
už mane, ar negalėtum nu- 
skint man tą obuolį, kuris 
tarp žalių lapų mane taip 
vilioja, kaip jaunos mergai
tės raudonos lupytės? Pa
bandyk, jis jau gerai nuno
kęs. Žiūrėk, kaip krauja- 
spalvė jo sultis ištriškusi ir 
sustingusi, kas da daugiau 
daro jį patraukiančiu. Ak, 
broli, kaip man jo norisi! 
Nagi ištiesk savo ranką ir 
nurauk tu jį man!...

Taip kalbėjo jaunas, dai
lus vaikiščias savo vyres- 
niamjam broliui, ir tas šyp
sodamas išpildė jo prašymą.

Bet ant rytojaus tas vy
resnysis brolis išėjo pasi
vaikščiot po laukus. Tenai 
jis pamatė kalnų ožką, kuri 
jieškojo savo ožiuko, o prieš 
ją ateinantį liūtą.

— Ar nėši matęs mano 
mažo ožiuko? — kreipėsi 
ožka į liūtą. — Tu gyveni 
lygumoje, tu visur trankai
si, kuomet mano skelti na
gai lvgiai vietai nepritaiky
ti.

Bet liūtas jai atsakė:

Rusijos kalėjimai
Kalėjimų vyriausioji val

dyba neseniai išleido apys
kaitą apie Rusijos kalėji
mus 1910 m. Štai tos apys
kaitos svarbesnės skaitli
nės.

Rusijoj 1910 m., sausio 1 
d. buvo 171,413 kaliniai, o 

11911 m. sausio 1 d. buvo 
177,017 kaliniai. Taigi lai- 

gale. • ke metų kalinių skaičius pa
didėjo 5 ir pusė tūkstančio 
žmonių.

Jei sulyginti ilgesniam 
laikui pasmerktų kalinių 
skaičius nuo 1905 ligi 1910 
m., tai pasirodys, kad tuo
met tas kalinių skaičius už
augo. 1905 m. daugiau 
kaipo ant vienų metų areš- 
tantų rotosna nubaustųjų 
buvo 12,268 kalinių, o 1910 
metų jau tokių kalinių buvo 
26,9-39. Dar didesnis skai
čius pasmerktųjų katorgon. 
1905 mete tokių buvo 6,123, 
o 1910 m. buvo 24,980 žm.

Už žmogžudystę — nu
bausta buvo 2139 žm., už 
užpuolimus — 1933, už nu
sidėjimus prieš jo didybės 
galybę — 1055, už sukili
mus, maištus ir pasiprieši
nimus valdžios atstovams— 
578, už kalinių ir nubaus
tųjų slėpimus — 420 ir t.t. ir 
t.t. 1910 m. nuo kalinių 
sargų ar nuo kareivių sar
gybos pabėgo 1089 žm., nuo 
Amūro geležinkelio darbų 
149 žm.; išviso pabėgę 1238 
kaliniai. Mėginta pabėgti 
118 kartų. Iš pabėgusių ka
linių vėl suimta 539 žmonės.

Maištai kalėjimuose 1910 
m. buvo 20 kartų, pasikėsi
nimai, užpuolimai ir t.t. — 
144 kartus, uždegimai 3 
kartus, gaisrai 9, 8 atsitiki
mai buvo toki, kur kaliniai 
nužudė kalėjimo adminis
tracijas, kalėjimo sargus ir 
kareivių sargybos ypatas; 
20 atsitikimų buvo tokių, 
kur kaliniai nužudę kali
nius; 56 atsitikimai, kur 
kaliniai sukilę prieš kalėji
mo administracijas ir ka- 

i reivių sargybą. Kalinių sau- 
žudysčių ir saužudysčių 
mėginimų buvo 142 kartu. 
Bet 1906 m. tokių paminėtų 
atsitikimų buvo tiktai 42 
kartu. Mirė kalėjimuose 
1910 m. 6,000 kalinių.

("Rygos Naujienos".)

m.

■m*
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KAITYTOJI! ATYDA!
I

patjs aroa kas kitas apie juodu ži
no, malonės pranešt šiuo adresu:

Pr. Peiavso,
257 Pleasant st., Gardner, Mass.

i
i
i Daugelis skaitytojų teiraujasi per 

iškus, kada pasibaigs jų prenume-1 
ita. Tą kiekvienas gali žinoti ir | 
! laiško rašymo. Laikas visuomet : 
a pažymėtas prie adreso. Tik įsi- 
rėkite: ant tos raudonos popiere- |
, kur randasi jūsų adresas, tuoj’ 
>kui vardo yra skaitlinės. Pirmoji i 
itlinė parodo, iki kurio numerio : 
ų užsimokėta, o paskutinė 
ių metų. F

i — iki 
Pavyzdžiui, ant jūsų 

eso paskui vardo ir pavardės sto- 
skaitlinės ”43-2.” Tas reiškia, 

jūsų prenumerata pasibaigė su 
1.”’ No 43, 1912 metų. Vadinas, 
kutinę skaitlinė reiškia metus, o 

oji laikraščio numerį.

augelis reikalauja, kad pajieš- 
mem apsivedimui merginos laik- 
ij dovanai. Tokie pajieškojimai 
i negeras papratimas. Žmonės, 
e nori sueit į šeimynišką gyve-
ą, turi pasipažinti vienas kitą la- 
arti. Kurie apsiženija gerai ne
pažinę, tankiausiai kįla šeimynoj 
sipratimai ir daug persiskiria, 
i nuo kitų pabėga. Vienok, jei-
kurie būtinai nori per laikraštį 
eškoti, turi užsimokėt po 50c už 
vieną kartą. Taipgi netalpina- 
dovanai apgarsinimų biznieriams, 
ininkams arba darbdaviams, nors 
ir butų "Keleivio” skaitytojais,

kraštis vien iš prenumeratos už- 
ikyt negali ir todėl talpinant tą 
:ą dovanai, negalima butų laik- 
tį išleist. Meldžiame ant to at- 
ipt atidą.

----------------------- „. x

raugystės, kurios prisiunčiat ap- 
rsinimus balių, meldžiam atkreipt 
idą, kad už vieno colio vietą, tur 
mokėt 50c. už kožną patalpintą 
rtą. Kitaip nepriimam arba su- 

irumpinsim ant tiek, kiek bus ap
mokėta.Į ...... .
Paj ieškojimai

Pabėgo mano pati su kitu vyru. 27 
uetų senumo, plačios burnos, viduti- 
lio ūgio tamsių plaukų, nešioja akl
ius, turi sūnų keturių metų— Vincu- 
as vardu. Jis yra 5 pėdų ir 10 colių 
ugščio, rauplėtas, plačios nosies. Jie 
si vežė mano $200. Jeigu kas tokius 
atėmytų, meldžiu duot žinią. ]47[

C. Valentą
) French st., Bangor, Me.

Pajieškau senmergės ar nešies ap; 
vedimui; norinčios tikrai apsivesti 
ktai gaus atsakymą. Taigi, rašykite 
reitai, nes adventai netoli! Ir tos 
išykite ,kurios pačios nemokate, tai 
k antrašus priduokite, o aš ypatiš- 
ū užeisiu arba atvažiuosiu, jeigu 
is Chicagoj arba kur netoli. Mano 
įtrašas: [47]

A. Callys,
35 S. 42nd avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Konstantino Ka
uno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
pėnų vol., Tuitų sodžiaus. Meldžiu 
paties atsišaukti, arba kas apie jį 
no, pranešti šiuo adresu:

Petras Latvenas
8 — 9 st., Troy, N. Y.

Pajieškau pusseserių Valerijos ir 
įganos Griciuniučių, Kauno gub., 
inevėžio pav., Cipėnų vals., Kupre- 
kių parap., Miegonų kaimo. 4 mė- 
siai kaip iš Lietuvos. Jos pačios, 
kas apie jas žino, teiksis pranešti 

įo adresu :
Elzbieta Mulokytė

1 Willow st., Lavvrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
įo 25 iki 30 metų amžiaus, turi nors 
ek turėt pinigų. Aš esu fotogro- 
stas ir turiu savo dirbtuvę. Mergi- 
i, kuri norėtų apsivest, meldžiu pra- 
;št laišku savo adresą arba atsilan- 
yt ypatiškai. Aš gyvenu po šiuo 
iresu:

P. CONRAD,
130 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau Viktoro Jociaus, apie 28 
i. amžiaus, vidutiniško ūgio, gelto- 
ai rudi plaukai ir uostai; jis pavo- 
ė mano $150.00 ir ant $100.00 viso- 
ių daiktų ir susisiebravę su mano 
ačia Katre Bertulaitiene išdūmė iš 
Taukegano. Ji moteris buino sudė- 
mo, augšta, veidas rauplėtas ir iš- 
eizda baltai-raudona, plaukai gel- 
>ni. Išsižadėjo dviejų mažų val
učiu ir paliko mane varge. Patė- 
uję tokias ypatas meldžiu duoti 
lan žinią.

Simonas Bertulaitis
03 May st., Waukegan, III.

Pajieškau draugo Teodoro Vasi- 
ausko, Kauno gub., Juosvainių par., 
ajenų sodos. Turiu svarbų reikalą, 
is pats lai atsišaukia arba kas apie 
žino, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Jonas Sadauskas
260 Mound avė., Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
esenesnės kaip 37 metų amžiaus, 
įsu pasiturįs, 40 m. a. ir žadu grei- 
ai apsivest. Norinčios platesnių ži- 
ių, kreipkitės šiuo adresu: 

Mike Pranulis 
•. O. Box 226, Morissa, III.

Pajieškau Leono Vasiliausko, pir- 
liau gyveno St. Louis, III. Jis pa- 
ina iš Kauno gub., Karužiškiu dva- 
o. Turiu svarbų reikalą, todėl jis 
ats lai atsišaukia, arba kas apie jį 
ino, teiksis pranešt šiuo adresu: 

J. Vileikis,
59 West st., New York, N. Y.

Pajieškau sesers Marijonos šunuo- 
a, Kauno gub., Raseinių pav., Bata- 
ių par., Melagiškių sodos. Ji pati 
r draugai malonėkite pranešti.

Antanas Gailius
1 Ellsvvorth st Worcester, Mass.

Paj'ieškau pusbrolio Franciškaus 
Augustinaičio jr Antano Kačiulio, 
budu pirmiau gyveno Newark. N. J. 
'uriu svarbų reikalą, meldžiu j*ų pa- 
ių atsišaukt, arba kitų apie juos 
ranešt.

Aleksandra Augustinaitis
4 Lawrence st., Lowel1, Mass.

Pajieškau švogerių Petro ir Jur- 
io Kazinkų, pirmiau gyveno Scran- 
sn, Pa. Turiu svarbų reikalą. Jie

Pajieškau Aleksandros Ilakevičiu- 
tės. Girdėjau, kad gyvena apie 
Brockton, Mass. Ji paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav. Mokinomės Žema
lės mokykloj. Meldžiu jos pačios at
sišaukt, arba kas apie ją žino, pra
nešt šiuo adresu:

A. A. Pocewicz
273 School st., Stoughton, Mass.

Pajieškau Petro Vaivudo, pirmiau 
gyveno Springfiel, Mass. Mudu per- 
siskyrėm 4 metai atgal So. Bostone. 
Meldžiu jo paties atsišaukti arba kas 
apie jį žino teiksis pranešti, nes aš tu
riu 
ką.

108

jam pranešti labai svarbų daly- 
[46] 

Antanas Tautkevičius,
Bellevue avė., Montello. Mass.

Pajieškau savo motinos.

II

Ji vadinasi Baby Emma, sveria 536 
svarus, už pamatymą ima 5 centus. 
Vyras, kuris daro su ja tą biznį, su 
viena ranka ir moka lietuviškai. Ji 
neišrodo ant lietuvės, sakos, kad gi
mus Californijoj. Kas apie ją pra
neš gaus $5.00 dovanų. [47]

MISS EVA KOČIUNIUTĖ,
40 Woodbridge st., Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Antano Žukaus
ko, pernai išvažiavo į Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu ~~ 
ties atsišaukti arba kas žino 
resą teiksis priduoti.

Antanas Valašinas,
547 Main st., Cambridge,

jo pa- 
jo ad-

Mass.

Pajieškau draugo Jono 
Kauno gub., Aleksandraovos 
Raikėnų sodos. Turiu svarbų 
lą, meldžiu atsišaukti.

Kazimieras čierka,
8 City Point Ct., So. Boston,

Bružo, 
pav., 

reika-

MALONĖKIT PRANEŠTI
Jonas Stašinskis, 19 metų, geltonų 

niaukų iš kairės pusės užversti, augš
čio 5 pėdu ir 6 coliu, kalba lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai. Paeina iš 
Šiaulėnų pav., Šiaulių parap, užsira
šęs į armiją; turi du broliu ir dvi se
seris, viena gyvena New Haven, Ct. 
ištekėjus už Tanarausko. . 
mas pas Ant.. Neverdauską 
do atplėšė komodą ir išėmė 
dol.. lenciūgėlį ir kamzdę. 
patėmys meldžiu duot žinią 
resu:

Jis buda- 
. ant bur- 

mano 23 
Kas toki 

i šiuo ad- 
[48]

Ant. Rinkevičia.
120 Kelsey st., New Britain, Conn.

OraugysčiuReikalai
1.

ni.

Tėvynės Mylėtojų No.
Town of Lake, Chicago, I1L

Administracija: 
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 
, 4600 S. Paulina st., Chicago,
Vice-pirm. F. A. Mišius,

4602 S. Ashland avė., Chicago, III 
Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4742 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

4606 S. Paulina st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 

4612 S. Wood st, Chicago,

m.
m.
m.
m.

Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

45 Warwick st., Newark,
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, 
žolynas, pagelbininkas, 
23 Warwick st., Newark,

J. Daunora (aptiekorius), iždin,.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y

N. J.

N. J.

i

A.

V.
N. J

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago,
Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas, 

m.

m.
1504 S. 49 avė., Cicero, 

Protokolų rašt. J. Šyker,
5047 W. 32 st., Cicero, 

Fin. rašt. Kast. Simons,
2041 Ruble st., Chicago, 

Kasierius Liud. Kasper,
3131 Wentworth avė., Chicago, III. 

Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 
1830 Canalport avė., Chicago, UI.

m.

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.......................... 25c.

j

I

I

L.S.S. VII Rajono “Vaikai” 
Rengia labai linksmą balių ant 27 d. 
Lapkričio (Nov.), 1912 m., svetainėj 
ML'SIC HALL. 213 Lackavanna ave^ 
Scranton, Pa. Scrantono lietuviai 
per 4 metus tokio linksmo vakaro ne
turėjo, tai bus perstatymas juokingų 
monologą: 1) garsus oratorius Džian 
Bamba sakys spyčių iš 2000 žodžiu; 
2) Juras Ridzikas pasakys pasaką 
apie Amerikos bedievius; 3) "Dievo 
Duotasis” jodinės ant bačkos alaus 
su armonika; 4) Ridzikas "porys,” 
kaip jis ėjo kuniguosna; 5) Monolo
gas — "Klebonijoj; 6) Ridzikas pas 
"dzievotus” žmones; 7) Ridziko ve- 
seilija. Vėliaus prasidės šokiai ir la
kiojanti krasa su dovanomis. Pirma 
mergina kuri apturės daugiausiai at
viručių gaus šilkinį lietsargį; 2-ra 
laikraštį ant
Pirmas gaus auksuotą špilką; an
tras laikraštį
laimėjimas laikrodėlis, todėl kas tu
rite nusipirkę tikietus nenumeskite, 
bus geri tie pats ir ant baliaus. Kas 
nori nusipirkt tikietus ,gali gauti pas 
J. Varnagirį, 9 Wm. st., Pittston, Pa. 
arba pas M. šalną 338 Theodore st., 
Scranton, Pa. Dėl laimėjimo laik
rodėlio tikietai tiktai tiems geri, ku
rie nusipirks prieš balių, ant baliaus 
bus kiti.

Svečių pribus iš Pittston’o, Wilkes- 
Barre ir iš kitų aplinkinių miestelių. 
Įžanga vyrams 25c., moterims 10c.

Visus užprašo atsilankyt
KOMITETAS.

pusės metų. Iš vyrų:

ant pusės metų. Bus

DIDELIS BALIUS.
Lietuvių Jaunuomenės Mokslo Kliu

bas parengia balių subatoj, 16 lap
kričio, (November), 1912, LENKŲ 
SELĖJ, 607 Statė st., New Haven, 
Conn.. Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
tęsis iki vėlai naktį. Kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuvaites vietinius 
ir iš aplinkinių miestelių atsilankyti. 
Įžanga tik 25c.

Kviečia KOMITETAS.

TEATRAS IR BALIUS.
Su Monologais ir Deklamacijoms, su
rengia L. S. S. 57 kp. 27 lapkričio, 
(November), 1912, prieš Thanksgi- 
ving day. Svetainėje L. S. D-TĖS, 
110 Statė st.. VVilmerding, Pa. Pra
sidės lygiai 8 vai. vakare. Po teatrui 
bus balius, kuris trauksis iki 2 vai. 
ryto. Muzika puiki. Kviečiame vi
sus darbininkus ir darbininkes atsi
lankyti. Įžanga 25c. vpatai.

Kviečia KOMITETAS.

LINKSMAS VAKARAS.
Laisvos Jaunuomenės Choras su

rengė linksmą vakarą: Teatrą, Kon
certą ir Balių, ketverge. 28 Lapkričio 
(Nov.), 1912. MELDAŽIO svetainėj. 
2242 W. 23 PI., tarpe Leavitt 
Oakley avė. Pradžia 5 vai. 
Įžanga 25, 35 ir 50 c. ypatai. 
džiam gerbiamąją visuomenę 
lankyti.

Su pagarba

st. ir 
vak. 
Mel- 
atsi-

KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS.
Rengia suvienytos draugystės di- 

delįteatrą ir balių su dainomis, mono
logais ir deklamacijomis, kuris atsi
bus 23 Lapkričio (November) Colum- 
bia svetainėj 173 Mihvaukee avė, Ke- 
nosha, Wis., pradžia 7 v. vak. Persta
tymas 8 v. v. Bus sulošta "ŠVARKAS 
IR MILINĖ: lošėjai iš Waukegan, III. 
T. D. Draugystė. Įžanga 25, 35 ir 
50c. Užprašom vietinius ir aplin
kinius atsilankyti, nes bus smagus 
pasilinksminimo vakaras.

Su pagarba KOMITETAS.

II-ras METINIS BALIUS.
Parengia draugystė D.L.K. Keis

tučio, Bston, Mass. Atsibus Subato- 
je, 16 Lapkričio (November), 1912. 
svetainėje KNIGHTS OF HONOR, 
730 Washington st... Boston, Mass. 
Prasidės 6:30 vai. vakare ir trauk
sis iki 12 vai. nakties.

širdingai kviečiame vietinius ir 
aplinkinius atsilankyti ant musų pui
kiai parengto baliaus. Įžanga vyrui 
su mergina 50c.. merginai 25c.
Širdingai kviečia D.L.K. K. D-tės

KOMITETAS.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA: 
Prezidentas K. Raulinaitis, 

3247 Union avė., Chicago, III.
Prot. rašt. K. Mikolainis, 

3327 Aubum avė., Chicago, 
Fin. raštininkas Bern. Guk’o, 

3305 Aubum avė., Chicago,
Kasierius L. Ažukas,

3301 Aubum avė., Chicago, 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis, 

3364 S. Halsted st., Chicago,
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Aubum avė. Metinis susirin
kimas pripuola Sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

I1L

in.
iil

I1L

$100 DOVANŲ.
Ne vienam ,bet visiems. Kuris už

sirašys pas mane šiuos laikraščius: 
"Kovą” ir '"Laisvę,” gausite už pu
sę arba už dolerį knygų dovanų. 
Knygas galite pasirinkti iš minėtų 
redakcijų, arba galite gauti pas 
mane kokis tik yra lietuviškoj kal
boj. Dėl to aš taip darau .nes noriu, 
kad pas kožną darbininką atkeliau
tų minėti laikraščiai su viso pasau
lio žiniomis. Atsišaukite taip: [47] 

J. E. VASA1TIS.
P. O. bx 731, Detroit. Mich.

ANT RENDOS.
Du tenementai ant pirmų ir antrų 

lubų, po 4 kambarius kožnam tene- 
mente, tarp 8-tos ir 7-tos gatvių. At
sišaukite pas

S. Goralskį,
656 Dorchester avė., So. Boston.

PARSIDUODA NAMAS.
Medinis namas 3 familijoms, ran

dasi po No. 146—148 A mes st., Mon
tello. Mass. Parsiduoda pigiai. Pla
tesnių žinių klauskit pas savinin
ką: [48]

J. S. DRAGUN,
154 Charles st_ Providence, R. L
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I — Džian, užlakink frunti- 
nes duris!

— Orait, Keidi.
— Džian, išmesk katiną!
— Jes, mem.
— Džian, usuk dziego- 

rių, nes rytoj vėl pamigsi.
— Tuojaus, širdel.
— Džian, nueik i skiepą, 

pažiūrėk ar nesmirda tenai 
gesas?

— Orait, einu.
— Džian, apžiūrėk pečių.
— Tuojaus, tuojaus.
— Džian, ar Įnešei nuo pi- 

azos rakinčėrą?
— Jesary.
— Džian, pažiūrėk po lo

va ar nėra bomo.
— Jesary.
— Džian, išnešk pienines 

bonkas už durų.
— Jesary.
— Džian, pažiūrėk ar visi 

langai uždaryti.
— Jesary.
— Džian, ką tu tenai dir-i 

bi, kodėl -taip ilgai neini 
gult?

— Einu, einu, raidavei.
— Džian, atnešk da man 

vandens.
— Orait.
— Džian. pažiūrėk kur | 

mano pančiakos, ba tenai

ganėdint, nes ten visko g 
ma gaut.

Sakim Sykails

Vyrai ir leidės — visi šarap, 
DŽIAN BAMBA 

sako spyčių.
”Moterystė tai biznis, ku

ris žmogui greit nusibosta.” 
Jesary. Pakol žmogus sin- 
gelis, tai nori apsiženyt, o 
kai apsiženiji, tai norėtų vėl 
būt singelis, ale jau tuleit. 
Aš mislinu, kad reikėtų iš
rasti naują stailą apsiženiji- 
mui, ba senas stailas jau no 
gut. Ar nebūtų geriau, kad 
žmogus galėtum apsiženyt 
ant trijų mėnesių? Ai beč 
jur laif! Dabar paimi bobą 
ant viso amžiaus, tai kišk ir paliko_tavo pinigai, 
kišk pinigus — nors kažin 
kaip dideli turėtum bizni, o

Prie enciklopedijos.
Girdėjau, kad iš St 

Yardų koks ten Olševs 
ketina išleisti encikloped 
Aš bijau, kad Argentj 
lietuviai liks neaprašyti 
je, todėl skubinuos št J 
pranešti: Argentinos 11 
viai tiki, kad Chicagoj I 
daug monkey buznis, Rl 
popiežius, Peterburge ■ 
ka. Argentina randasi^ 
troj saulės pusėj, iši 
plokščia. Nėra čia nė v 
kapucino ir nė vieno 01] 
kio. Antras Gal

• v

Ko žmonės nemėgst
Yra pasaulij du dai 

kurių žmonės visai nerr 
ta — tai dvynukai.

Abu liūdi
Visi žino, kad liūdi 

žmonės, kuriems nepa 
apsivest, bet sykiu su 
liūdi ir apsivedusieji.

Redakcijos atsakymai
Senam Bertašiui. — Va 

delis netinka. Nė dailės, 
prasmės nesimato. 

Salavaičio švogeriui. 
Neužsimoka tokių men 
klaidelių atitaisinėt, nes c 
lvkas nuo to nesimaino. I

J. Pelėdai. — Apie tą p| 
dalyką kitas ankščiau pi 
nešė, nors ir trumpiau. I 
čiu jums už žinią, bet ŠĮ 1 
kį sunaudot negalėsime. I

Lietuviui: — Kaip pa] 
baigs teismas, praneškite! 
dabar negalime dėt.

V. Serbentui. — Matė! 
jusu pranešima kitam lai žydas pasijuto esąs - Ftoda ne’atkartoshl
Pas mus negalėjo taip gif 
tilpti, nes ketinome jums I 
grąžint rankraštį, kad ■ 
publišką notarą paliudyl 
mete, kadangi tokių dali 
kitaip nevalia skelbt. (I 
anas laikraštis nuo jūsų! 
nereikalavo, bet jei tas žrl 
gus atgal sugrįžtų Į jJ 
miestą, galėtų patraJ 
laikrašti atsakomybėn, I 

I šalies tokie Įstatymai, kati 
teisybę nevisuomet gali! 
skelbt. I

S. Valaskui. — Męs i 
spausdiname tokių eilių, 1 
rios kur nors jau buvo Į< 
tos, todėl atleisite, jeigu 
jūsų eilučių neįdėsime.

Antram Gabriui. — 
apgarsinimus imama pa« 
jų prasmę; už pajieško 
mus 50c. už sykį, 3 sykius 
1 dol.

Eastono Katalikui: — K 
atrandame humoro jų 
prisiųstuose juokuose. N 
tilps.

Kunigsnetkenui. — Ra 
ką rašymui turite gerą, t 
dar su lietuviška rašyba bi 
kį geriau apsipažinkite, 
tuomet iš jūsų koresponde 
tas bus geras. Bandym 
netilps, nes biskį perdai 
turėtume darbo, kol pert: 
svtume.

I

— Tuojaus.
— Džian, va kur tarako 

viskas išeis ant jos: šiusai, nas lipa per siena... Uuui!.. 
leisai, pedikotai ir kitokie 
tinksai ant kiekvieno holidei 
turi būt nauji. Neseniai ap- 
siženijau, o ant savo Keidės 
prakišau jau $100! Šiuri. 
Didžiausi saliuną turėda- i 
mas žmogus gali subankru-,1 
tyti. Žinoma, Džian Bam
ba da nebankrutys, ale tai 
tik giliukis, kad geram plei- 
se stovi saliunas, o taipgi 
ir bosas moka apsieiti su 
kostumeriais, ba mokytas 
žmogus, skaitė geografiją, 
žino savo sosaidės konstitu
ciją rait tru ir moka daug 
fonių. O Džian Bamba ži
no, kad žmonės geriausia 
laikina fones, ir ai beč jur 
laif, kad ant to jus jo nesu- 
bitinsit. Per elekšen dei pa
pasakojau savo Keidei apie 
vieną airišĮ, ką atvažiavęs Į 
šitą kontrą ir pamatęs lem
pą pirmą vakarą ant Try- 
mont stryto stebėjosi: ”Dži, 
ai reverrr niu dat in Ame- 
rrrika mun iz henging an 
di stik.” Keidė taip pradė
jo juoktis, kad nurijo tris 
dantis, ką dentistas neseniai 
buvo Įdėjęs. Še tau, Bam
ba, vėl reikės $15 dolerių 
prakišti. Parnešiau naujus 
ir sakau, kad butų kėrful, 
ba tas kaštuoja pinigus. Nu
pirkus už tuos pinigus ba- 
lionės ir binzų galėtum žmo
gus gut taim turėti. Orait, 
ji sako, šitų jau nenurysiu, 
anie buvo permaži, už tai ir 
nuėjo. Bet šitie buvo perdi- 
deii. Ir vė trubelis. Šiaip-' 
taip idėjom ,ale dabar mano : 
Keidės feisas pasidarė krei-

x vas.
Ale tas da neviskas, žmo

gus ženotas, rodos nors iš 
biznio parėjęs turėtum gut 
taim, bet laik fun. Pareini 
vakare,o boba išėjus ant 
muvink pikčių. Turi žmogus 
pats išsivirti kiaušinius ir 
pats dišius sumažgoti. Je
sary. Kad taip senam kon- 
tre, tai išpertum kaili, kaip 
pareis .ir doc oi, ale čia mat 
Jemerika, tai ir boboms frv 
kontry. Ale aš sakau, kad 
bom tokis kontras, kur vy
ras turi bobos klausyti, o 
jei kaip, tai ji tave da ir i 
džėla pasodins. Šiur! Ma
no Keidė syki jau taip ir 
sakė: ”Šarap, ba pašauksiu ■ 
policmaną ir sureštysiu!” 

Ir nors tu žmogus kažin 
kokis biznierius, nors visi 
tave saliune guodoja ir mis- 
ter Bamba vadina, o parei- bačkos, 
ni namo ir esi po bobos pan- 
tapliu. Anistagot! Ji f 
lovon atsigulus ant tavęs kiti ketina patįs jieškot ten 
bosauja. Jesary: prieglaudos, o žmoneliai už-

j

Ir taip kas vakaras ,ale 
Džian Bamba užsuka gesą 
ir tuomet — gudnait !...

Jurs truly,
j. Bamba.

Sumanus žydas.
Leibkovič už parduotus I 

tavorus atsiėmęs pinigus ė-1 
jo namo. Pakelij ant jo už
puolė plėšikai ir pradėjo 
krėst, f ' 
keblame padėjime ir sušu
ko:

— Greičiau, greičiau!..
— Tai kas?..
—Mat, aš sergu raupais 

ir skubinuosi pas daktarą.
Plėšikai persigandę pavo

jingumo ligos ir pinigus 
jam sugrąžino.

Triksas.

Iš lietuviškų dirvonų.
Rochesterio, N. Y., lietu

viškoj švento Jurgio (gyvu
lių patrono) bažnyčioj buvo 
Įvykę kermošius arba fėrai. 
Buvo tris skvriai. Viena- 
me skyriuje atradau šokant 
Įvairius žmones. Kitame 
skyriuje jaunos merginos 
rėkė: ”Cheap, cheap: tiktai 
už penkis centus.” Manau 
sau, eisiu ir aš nusipirkti, 
jeigu taip .pigiai parduoda, 
nors tikrai nežinojau, ką jos 
ten pardavinėja. Ir kas gi? 
Išlošiau koki tai nudrožtą 
daiktą, panašų Į velniūkšti, 
bet ir tas kasžin kaip iš ma
nęs išspruko.

Išgirdau pas kermošie- 
čius, kad gyvulių patrono 
bažnyčioj yra 
skyrius, 
pragaru.
ir radau visko, kas tik žmo
nėms ir velniams reikalinga. 
Po viena ranka stovi dvasiš
ka ar šventa — kaip ten jus 
norite, taip vadinkite —kar
čema ir visi velniai ir žmo
nės girti. Nežinau, ar čia 
pardavinėjo gyvus daiktus 
arba tavorus, bet negyvieji 
buvo po 5 centus. Apie 11 
vai. pristygo, kaip vienas 
klierikas pavadino, krikš
čioniško išradimo arba al
koholio. Pradėjo jie peštis. 
Kitas galėjo pamislvti, kad 
narapi jonai pradėjo vvkdin- 
ti toki socijalizmą, kokiu ji 
perstato kunigai,tai yra ly
ginti pakaušius. Ką tik ne- 
prasilieio kraujas Dievui 
ant garbės, kaip tas alus iš

•w •

v • dar vienas 
kuri jie vadina 
Nutraukiau ten

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Bara 

vičia, kuris yra išdavęs egzaminą 
aplaikęs diplomų ant graboria 

1 dabar atidarė savo ofisą ir kieki 
nam reikale galės patarnauti lie 
viams netik So. Bostono, bet ir aj 
linkių. Todėl jeigu lietuvis num

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir 
laidos velionį daug pigiau, negu s 
timtaučiai. Prie to užlaiko karie 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

Tel: So. Boston 304. 
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

Karčemninkai vieni pvks-
ir ca ant bažnytinės karčemos, 312 — 4 st., S. Boston, Ma
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Perijodiškai leidžiama kas tris menesiai. 

Darbininkiškos idėjos knygele.0 KAINA METAMS TIKTAI 25 CEN.
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D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

JDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Skaityk naujausio mokslo knygą 
apie sveikatą ir ką reikia 

daryti apsirgus.
ii

I

Dar neužibaigė Lawren- 
ce’o audėjų kova (jų vado
vai dar kalėjime), kaip pra
sidėjo miestelije Little Falls 
N. Y. Mat, New Yorko val
stijoj įėjo tokis pat įstaty
mas, kaip ir Massachusetts, 
kur moterims ir vaikams su
trumpino darbo valandas. 
Fabrikantai tuomet numu
šė visiems darbininkams 
algas. Vadinas, musų ka
pitalistiškoji valdžia, neva 
darydama darbninkams ge
riau, da daugiau padėjo ka
pitalistams skurdžius api
plėšti.

Spalių 10 d. 2000 suvir- 
šum audėjų apskelbė Little 

i Falls ponams streiką. Mies
telis nedidelis ir kada 2000 
■porų rankų atsisakė dirbti, 
apmirė visas miestelio judė
jimas. Kapitalistai iš pik
tumo pasiuto.

Darbininkams į pagelbą 
atėjo I.W.W. Sutverta tvir
ta unija ir išrinkta streiko 
komitetas. Streikieriai už
silaikė ramiai ir nebuvo 
kaip prie jų prisikabinti. 
Kompanija pasamdė detek- 
tivus tėmyti jų judėjimą. 
Tie nusamdyti valkatos su 
policijos pagelba pakėlė dar
bininkų susirinkime triukš
mą ir pradėjo šaudyti iš re
volverių. Daugiau policijai 
nieko ir nereikėjo. Streiko 
komitetas tuoj liko areštuo
tas ir visi jo nariai sėdi šian
dien kalėjime, taip kaip Sa- 
leme Ettor ir Giovannitti.

Little Falls streikieriai 
pasiliko be vadovų. Iš Sche- 
nectady miesto atvažiavo 
majoras Lunn su keliais ki
tais socijalistais, kad įsteig
ti valgyklą ir pamokinti 
tuos skurdžius, kaip laiky
tis toliau. Atvykusius soci
jalistus policija brutališkai 
sumušė ir pasodino kalėji
mam

Paskui ta pati policija 
kaip koks žvėris įsilaužė į 
streikierių buvienę (head- 
ąuarters), sunaikino turtą, 
kokis buvo sudėtas badau
jančių žmonių šelpimui, ir a- 
reštavo tenai esančius žmo
nes.

Nors policija vartojo ru
siškų žandarų būdą, o gal 
da ir žiauriau elgėsi, tečiaus 
darbninkų dvasios ji apga- 
lėt negali. Jie pasiryžo lai
mėti arba numirti, bet nepa
siduoti. Vieną jų komitetą 
areštavo, jie išsirinko kitą. 
Ir tas komitetas atsišaukia 
į visuomenę, prašydamas 
paramos. Aukas reikia siųs
ti šitokiu adresu:

Textile Workers’ Strike 
Committee,Robert A. Bake- 
man, P. O. Bx 458, Little 
Falls, N. Y.

| laiko daugiausiai sąvaitė, 
kol Insurance komisijonie- 
rius gal peržiūrėti konstitu
ciją.

KLAUSIMAI:
1. Ar imant ukėsiškas po- 

pieras galima imti liudinin
kai iš kitos valstijos?

2. Ar saliuninkas gali būt 
liudininkas tokiame reika
le?

3. Ar gali areštuoti kores
pondentą už koresponden
ciją įžeistas žmogus, jei tik
ra pravardė padėta ir rašo 
teisybę?

Tiesu patarimai
KLAUSIMAS:

Pakilus vaidams ir pasi
rodžius, jog Sus. dar čarte- 
rio neturi, atsakykit jei ga
lit, kiek laiko ima išimt tokį 
karterį ir kiek prekiuoja?

A. Jankauskas. 
ATSAKYMAS.

Čarterių yra įvairių. Ver- 
telgystės (business) čarte- 

| riai Mass. valstijoj prekiuo- 
k ja nemažiau, kaip $25.00, jei 
^kapitalas korporacijos ne

siekia daugiau $12,500, pas
kui vieno dvidešimto nuo
šimčio dalelė daugiau. Išr 
siimti galima bėgije 24 va
landų.

Moksliškų, religiškų ir 
labdaringų draugysčių čar- 
teris gaunamas užmokėjus 
valstijai $5.00; laiko ima ir 
nedaugiau 24 valandų.
Pašelpinių dr-čių čarteriai 

Mass. valstijoj išsiduoda už
mokėjus valstijai $5.00, o

Nutruko. 
ATSAKYMAI.

1. Galima, bet tada reikės 
dviejų liudininkų, nes žmo
nės iš kitos valstijos gali pa
liudyti tik už tą laiką, kurį 
norintis popierų pragyvena 
jų žinioj, už kitą laiką (viso 
pilnus 5 metus), turi kiti 
liudininkai būt.

2. Valdžiai neapeina, kok 
darbą žmogus dirba, ir vis 
piliečiai gali būt liudinin
kais, jei jie žmogų pažino.
3. Nevalia nė teisybė skelb

ti, jei ta teisybė yra rašoma 
su piktu noru ir yra krimi- 
nališka. Jei žmogus yra 
kaltas, tą žmogų turi nu
bausti šalies teismai, o ne 
kokie korespondentai ir 
laikraščiai. Bet jei kores
pondentas neprisipažintų, 
kad jis rašė, nors ir jo pa
vardė yra, skundikas turė
tų beveik negalimą darbą 
darodyt, jog jis rašė. Pa
prastai už korespondentus 
atsako laikraščiai.

KLAUSIMAS:
Ar Suv. Valst. ukėsas va

žiuodamas į užrubežių būti
nai turi išsiimt pasportą, ir 
kaip ilgai jis gali būt išva
žiavęs? M. P. Roslynietis.

ATSAKYMAS:
Jei važiuojama į Rusiją, 

geriau neimt, nes Rusija A- 
merikos pasportų nepripa
žįsta, ir, suradus, kad bu
vęs Rusijos paveldinis pri
ėmė svetimos viešpatystės 
pilietystę be Rusijos vald
žios žinios, gali daug nesma
gumų būt. Pasportai išsi
duoda tik ant 1 metų. Juos 
galima atnaujint, tik nega
lima išvažiavus kelis metus 
gyvent, nes neteksite pilie
čio teisės. Galima išvažiuot 
be pasporto ir sugrįžus tu
rėt savo teises, bet nėra 
reikalo pasakotis, kaip ilgai 
kur buvai.

KLAUSIMAS:
1. Kokią tiesą turi mergi

na prieš vaikiną, kuris ją 
viliojo per 4—5 metus, o pa
skui nenori jos vest?

2. Ką ji gali daryt, jei ją 
prigauna?

3. Jei jis išvilioja iš jos pi
nigus ir užsideda net ver- 
telgystę, o paskui nenori į 
ją nė žiūrėt, ar gali priverst 
jį vest ją?

M. B., Brooklyn. 
ATSAKYMAI:

1. Ji gali skųst už skriau
dą dėl prižado sulaužymo 
(breach of promise), ir gaut 
pinigišką atlyginimą, jei jis 
turi ką nors.

2. Jei jis ją suvilioja, ji 
gali paduot kriminališką 
skundą už ”bastardy,” ar
ba jos tėvai už”enticement,” 
bet ji atlyginimo pati negali 
gaut, nes ji, beabejonės, su
tiko ir todėl ji yra lygiai kal
ta, nes ”volentinon fit iniu- 
ria.”

3. Už duotus pinigus ji ga
li apskųst taip vadinamu 
”asumpsit,” ir gaut atgal, 
o priverst apsivest niekas 
negali, tik jei jis neveda jos, 
o pasirodo esąs kaltu ”bas- 
tardy,” gali gaut kokį pus- : 
mėtį sėdėt. <

F. J. Bagočius. I I

RELEI VIS
y

Liet Im. Selp. Dr-jos 
Reikaluose.

Santaikos Lietuviškų Dr- 
sčių Komitetas, Montello, 
Mass., laikytame savo susi
rinkime 3 lapkr., 1912 m., 
svarstė įstatus Lietuvių I- 
migracijos Draugijos ir pri
pažino esant įstatus netobu
lais, neatsakančiais tokiai 
dr-jai, kaip kad L. I. Dr-ja, 
kurios tikslas yra rūpintis 
visuomenės reikalu — imi- 

: gracija. Pirmas: padalini
mas narių į skyrius ir sutei
kimas amžiniems ir garbės 
nariams perdaug privilegi
jų (žiur. II, raidė a), skirs- 
nys III, draugysčių tiesos, 
turėtų būti lygus mokesčiai, 
o ne „daugiau’ ’ir ”mažiau.” 
Prie to, įstatuose visai nėra 
pažymėta, kiek pastarieji 
turi mokėti kas mėnuo, 
kas įstatuose būtinai turi 
būti. Skirsnys IV, direkto
rių užduotis, pasakyta: "di
rektoriai turi prižiūrėti cen
tro knygas kas trįs mėne
siai; jeigu pasirodytų, kad 
centro komitetas nebūtų 
tinkamas, tąsyk jį tur tie
są prašalinti...” Čia jau 
nenuoseklumas! Visoje L. 
I. D—jos konstitucijoje nė
ra atsakančiai išdirbtų tai
syklių, kuomi galima butų 
vadovautis ir prisilaikyti, 
bet viskas remiasi ant pre
zidento ”patarimų,” tad 
klausimas:jeigu sekretorius 
arba kitas kas iš centro ko
miteto pasielgtų pagal pre
zidento patarimą, o tas ne
patiktų direktoriams, ar ga
li būt prašalintas? Įstatai 
turi būti įrankiu, kuriuomi 
draugystė vadovausis, o 
prezidentas ne patarimams 
teikti, bet prižiūrėti punktu- 
alinį įstatų pildymą. Nors 
ir labai prijaučiam imigra
cijos reikalams, bet atsižiū
rint į L. I. D—jos konstituci
ją, kurią vadovaujanties L. 
I. D—ja gali atnešti negeis
tinus vaisius, su dideliu ne
noru turime neprisidėti.

S. L. Dr. K. įgaliotiniai: 
P. M. Balsys, VI. Daukša, 

J. Rindzeviče.

ir gert ir tol gėrė, kol susi
pešė, susikruvino... F. G.

Traupiai (Ukm. p.). Pas 
mus per ”Nevėžą” upę pas
tatė tiltą, tik gaila, kad iš 
vienos ir kitos pusės neišpy- 
lė žemėmis. Dabar, nors 
tiltas ir yra, bet pavasariais 
ir rudeniais šalįse tilto taip 
pabiura keliai, kad negali
ma nė pervažiuot, o užtvi- 
nus upei, vanduo da labiau 
išplauja palaidas žemes ir 
pravažiavimas da blogesnis 
palieka. Butų labai gerai, 
kad kam priguli, pasirūpin
tų tą kelią ištaisyti, nes blo- 

1 — vargina gyven-gi keliai 
tojus ir jų gyvulius. S. S.

(”Rygos Naujienos”).
Iš VILNIAUS

Suėmimas. Rūgs. 27 did
žiausiam priešrenkamajam 
sujudime likos suimtas vie
tos laikraščių bugalteris ir 
reporteris Pranas Eidukevi- v • čia.

Nauja moterų gimnazija 
įkurta tame bute prie šv.-to 
Jurgio skvero, kur pimr bu
vo realinė vyrų mokykla.

Ketvirta klesa. šiaur-va- 
karinio gelžkelio viršininkas 
apskelbė, jog gelžkelio ket
virtos klesos keliauninkai 
turi tiesą vežtis su savimi 
dykai mažus vaikus iki 5-ių 
metų; vyresnieji vaikai nau
dojasi tokiais pat palengvi
nimais, kaip ir kitose kleso- 
se.

Šiauliai. Iš rūgs. 27 į 28, 
padarytos kratos pas adv. 
K. Venclauskį, dr. Sarcevi- 
čių, A. Mikševičių ir adv. T. 
Veliuką. Tą dieną adv. K. V. 
suėmė.

("Lietuvos Žinios.”)

Teisybe” i
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TeL: Main 3307.
Gyvenimo TeL: Milton 521—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, * Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

REIKALINGA
700 VYRŲ J GIRIAS

arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W, 

BOSTON, - - - MASS.
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra* 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauraci U* vi
sokios rūšies Alaus, Ine*.

Vyne ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausi 

vieta lietuviams.

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

Kaip pasilikti Amerikos 
=Piliečiu?=

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 
išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
konstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, matydamas reikalą, išleido 
šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę, 
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar
ba per ”Money Orderį” ant šio ad
reso: [46]

LITHUANIAN AM. CITIZ. CLUB,
372 Bedford avė., Broklyn, N. Y.

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAY0R
C®" ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisinga patarimą.
426*480 Eiehange Bldg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors prižasčių ne 

butų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Į Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis t
495 Broadway, So. Boston. 

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nno 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

Zypliai. — šiomis dieno-' 
mis pasimirė Zyplių dvaro: 
grapas Tamošius Potockis. 
Jis buvo nuvažiavęs Varsa-j 
von gydytis ir po operaci
jos tenai mirė. Iš Varšavos i 
jį parvežė į Zyplius ir palai- į 
dojo ant Pelenių kaimo ka
pinių.

Venta (Kauno g.). Čionai i 
parsiduoda Bukončių dva-; 
ras. Žemė gera ir kaina , 
nebrangi. Geistina, kad tą I 
žemę lietuviai-žemaičiai nu
pirktų, nes ir dvaro savinin
kai geidžia lietuviams par
duoti. Buk.

Panevėžis (Kaun. g.). Pas ■ 
mus spalių 14 buvo vakaras., 
Ant scenos statė dramą ”U- 
kanose.” Šis vakaras rengia- | 
mas seminaristų naudai.

Birutė.
Tindžiuliai (Ežer. apskr.) 

Musų sodžiuje yra slaptas 
monopolis, kuriame ima dvi
gubai už degtinę, o žmonės 
vis išperka. Bet, turbut, bus 
tam galas, nes prekiautojas 
degtine pateko į policijos 
rankas, kuri patraukė jį at
sakomybėn ir, turbut, paso
dins į šaltąją. M. Uosis.

Renavas (Telš. aps.). Pas 
mus buvo nepaprastas atsi
tikimas. Mažatų kaime bu
vo vestuvės. Bet kad jau- 
navedis nepristatė iš savo 
parapijos klebono paliudiji
mą, tai musų kunigas nevin- 
čiavojo. Vestuvninkai su
grįžę namo pradėjo valgyt
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Ant pažiūros dykai nesiunčiama. 
Fanatikai, veidmainiai ir melagiai. 
“TEISYBĖS” 
karti.

Daktaras”

neskaito ba ji jiems

ADRESAS:

“TEISYBE”
600 Collinsvilie Avė.

EAST ST. LOUIS, ILL

SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netikj 
I pamokina kaip ir kur nuo visokių littų serai 
I išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik- 
I ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
I apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap- 
I rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimų ir 
I aiškiai, atvirai teip išdėstinėja, jog kitose 
I knygose apie tokias paslaptybes negalite at- 
I rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
I rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaipir 
I kį daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai- 
I mingai gyventi. Čion viskį negalima apra- 
I Syti, bet tik perskaičius knygį atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok- 
I si iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
| budavojimų. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS “Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygį “Daktaras”, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygį išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jį apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletį štampų už prisiun- 
timį.

REIKALAUK dar šiandien, i3ker-j 
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip: 

The PHILADELPHIA i. CLINIC, 
1117 WalnutSt. Philadelphia, Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MO- , 
RYS! Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji gero specialisto pagalbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi 
šatikic prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. . 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj

Atsilankantiems aiabiikal ofiso valandos 
yra Aito* kasdien:

Nuo 10 iš ryto iki 4 p. p. Nedėl. nuo 10 iki 3, » 
o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

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

pigiausia' ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagali
nant visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrp^ir Motery drapanas.
’ Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston.521013.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO

Iš Liepojaus į Bostoną................................ $47.90.
No rubežiaus per Angliją............................ $47.50.

Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
pestingą patarnavimą.

“Keleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.



8 KELEIVIS
(Tąsa nuo 1 pusi.).

15 žmonių aukauja savo 
odą (skūrą).

Chicago, III. — Michael 
Reese ligonbutije 7 lapkri
čio atsibuvo Įdomi operaci
ja. šeši mėnesiai tam atgal 
nuo gezolino ekspliozijos 
baisiai apdegė tūla S. Ben- 
son. Iki šiol daktarai ją 
nuolatos laikė šiltoj maudy
nėj, tik retkarčiais ant va
landėlės iš jos išimdami. Te- 
čiaus ant galo pripažinta, 
kad išgelbėt moteriškės gy- 
vačiai reikalinga sveiko 
žmogaus oda. Kada tokia 
žinia pasirodė laikraščiuose, 
tuoj atsišaukė 15 žmonių, 
norinčių paaukauti nelai- ' 
mingaij savo odą. Kiekvie
nam liko nuimta nuo rankos 
apie 3 ketvirtainiai coliai o- 
dos i 
moteriškei.i
20-000

Vietinės Žinios.
Nuo 1 sausio Bostono kra- 

įsoj bus priiminėjami netik 
laiškai, laikraščiai ir kiti iki 
šiol siunčiami krasa daiktai, 
o ir nešuliai, kaip tai skry
nios, ryšuliai ir kiti daiktai, 

: kokius tik siunčia per eks
presą. Krasos viršininkas 
Mansfield ruošia viską tam 
Įvedimui. Bus priimta dau
giau darbininkų.

t

lo gaisras ir 4 vaikai sudegė | 
mirtin, kuomet jų motina' 
pavojingai apdegė.

PRAKALBOS
17 lapkričio vakare soci

jalistų svetainėj bus prakal
bos. Kalbės Michelsonas ir, 
rodos, Bagočius. Pradžia 
7:30 vai.

uždėta apdegusiai

sufragisčių demon
stracija.

York. — Pereitoj 
New Yorko sufra-Subatoj 

gistės buvo surengę milži
nišką demonstraciją, kurioj 
dalyvavo 20,000 moterų.
Tai buvo apvaikščiojimas 
moterų laimėjimų; mat, 4 
lapkričio da keturios valsti
jos, būtent Oregon, Michi- 
gan, Kansas ir Arizona, da
vė savo moterims balsavi
mo teises. Iš to džiaugsmo 
New Yorko sufragistės su
rengė milžinišką demons
traciją.

Persigando Wilsono ir 
nusižudė.

Claremont, N. H. — Išgir
dęs, kad prezidentu išrinkta 
Wilsonas, demokratas, per
eitoj sąvaitėj nusišovė čio
nai turtingas audeklų pirk
lys.
Zeligo užmušėjas ant 20 me

tų kalėjimam
New York. — ”Red Phil” 

Davidson, kuris andai nu
šovė čionai ”Big Jack” Zeli- 
gą, kuris ketino liudyti prieš 
BeckerĮ, liko pasmerktas 
nuo 20 metų iki gyvai gai
vai kalėjiman.
Mėsos baronai vėl apkal

tinti.
Chicago, III. — Federališ- 

kas grand jury vėl apkaltino 
Armour & Co. mėsos baro
nus už Įstatymų peržengi
mą.

Persiskyrė 9 poros.
Brockton, Mass. — Vieną 

tik dieną pereitoj sąvaitėj 
teisėjas Bell turėjo prieš 
save 12 porų, reikalaujan
čių persiskirimo. Devynes 
poras perskyrė, tris atidėjo 
ant toliaus.
Kunigaikštis kalėjime no

rėjo pasikarti.
Chicago, III. — Pavieti

niam kalėjime čionai sėdi už 
apgavingą pinigų viliojimą 
Kurt Garden von Knobels- 
dorf. Jis sakosi, esąs vo
kiškas kunigaikštis. Kaip 
kunigaikščiui kalėjimas su
tepa jam šlovę, taigi 
jis nusivijo iš paklodės virvę 
ir bandė pasikarti, bet pa
matė sargas ir sustabdė.
Ettoro ir Giovannitti byla.

Salėm, Mass. — Iki šiol 
byla eina gerai, viskas susi
deda ant kaltinamųjų nau
dos. Liudininkai parodo, 
kad darbininkai visur buvo 
ramus, tik policija žvėriškai 
su jais apsieidavo. Priėjo 
jau ir prie La Pizzos užmu
šimo. Liudininkai liudija, 
kad laike jos užmušimo nie
kas daugiau nešaudė, tik 
policistai. Policistas Ben- 
oit iššovė 3 kartus ir po jo 
šūvių krito moteriškė. Ca
ruso, kurį valdžia kaltina 
už tos moteriškės nušovimą, 
toj valandoj buvo namie.

1

Pereitą pėtnyčią nusišovė 
savo ukėj Hopkinton'e ad
vokatas Alfred Hayes. Nu
sižudymo priežastis, kaip 
spėjama.buvo piniginiai rei
kalai. Jis buvo Įdėjęs ne
mažai pinigų i Metropoli
tan Home Telephone kom
paniją. kuri nukentėjo žy
miai, kuomet negavo užka
riauti New Yorko.

Cambridgeporte lietuviai 
atidarė viešas diskusijas 
kas nedėldienis nuo 2 vai. po 
pietų. Diskusijų vieta gau
ta per triūsą Y.M.C.A. Tai
gi čia gera proga lietuviams 
praleisti gražiai t 1-1 ”

nius ir prasilavinti. Bus 
visuomet svarstoma svar
bus klausimai.. Diskusijų 
vieta yra po No 79 Moorei 
gat., ant kampo Harvard 
gat. Kiekvienas diskusijų 
susirinkimas atsieis po 50c. 
už kambarį.

Cambridgeporte 1 spalių 
atsidarė vakarinė angliškos 
kalbos mokykla lietuviams,
kuri yra po prieglauda Y.M. i 
C.A. Mokinama du sykiu są
vaitėj: utarninkais ir ket- 
vergais. Lankyti gali visi 

Į lietuviai, vyrai ir moteris. 
Mokytojais yra Harvardo u- 
niversiteto studentai. Iki 
šiol ją lankė 80 lietuvių ir 
lietuvaičių. Geistina kad 
daugiau ateitų. Mažai mo
kantiems anglų kalbą išgul
do K. Armonas ir kiti.

Garlaivis užėjo ant uolos.
Quebec, Kanada. — 6 lap

kričio šv. Laurino upėj laike 
ūkanos užėjo ant uolos kra- 
sos garlaivis ”Royal Geor
ge.” Ant laivo 910 pasažie
rių.

Sudegė 4 vaikai.
Woodbridge, N. J. — Dris-

nelėldie- colių namuose 6 lapkričio ki
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THE KEMPTON CO
MARRIMACK STREET, HA VERHILL, MASS

“Nob’ 
Model

Vienatinė Krautuvė kur visokie rūbai parsiduoda 
parsiduoda pigiai. Dabar prasideda Rudeninis Išpar
davimas, lodei visi tavorai parsiduoda už nužemintą 
prekę ir tokius gerus tavorus už tą prekę negausit.

Geri Gzebatai ir Gzeverykai.

P. Gardziulis — Lietu vys pardavėjas.

X/3
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I . .
j Vyry $3.50 iki $5. Motery $3.50 iki $4.
Į EDUCATOR ČEBATAI.

Į_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

|r - -
į The Kempton Co
la=i

Vaiku čeverykai $1.50, $1.75 ir $2.00.
Vyrų 2.50 iki 3.50. Moterų čeverykai $2 iki $2.50.

Be to musų krautuvėj galite gaut visokių geriausių Overykn, Siutu, 
Overkotų ir Papuošalą. Viską parduodam pigiau kaip kitos krautuves.

Todėl visi aplinkinių miestelių lietuviai jeigu atvažiuosit į Haverhill, 
tad užeikit pas The Kempton Co., o persitikrinsi! kad visame geras patarna 

, Atminkit kad 
Petras Gardziulis nemelagis ir visados dirba dėl savo tautiečių gerai.

MARRIMACK ST.
• HAVERHILL, - - MASS.

---------- iksl^j------l.įi= n
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Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

lių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms..........

Russian-Amorican Bureau

Ant 21 akmens 
Gelzkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 met ų auksuotas, 
su išrašytaisdubel- 
tavais viriais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
iaikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių
sime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokj pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuota* 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

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

Ateinančioj nedelioj, 17 
lapkričio,2 vai. po pietų, po 
No. 376 Broadway bus pra
kalbos ; kalbės Elizabeth 
G. Flvnn ir manoma, kad 
bus J. Šmitas. Bus aiškina- 
ba apie Ettoro ir Giovanni
tti bvla.i

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda puikiausia bučernė ir 

■ groserštoris, puikiausioj vietoj, dau- 
| giausiai biznio ir labiausiai apgyven- 
. toj lietuviais, So. Bostone. Priežastis 
pardavimo: savninkas turi pinigų už
tektinai ir nenori dirbti. Galite atsi
šaukti ypatiškai arba laišku pas [49]

K. ŠIDLAUSKĄ, Aptiekorių.
226 Broadway, So. Boston. Mass.

O KAS ČIA?
Nugi popieriai laiškams rašyti su 

visokiais gražiais pasveikinimais ir su 
tam pritinkančioms dainelėms, su 
auksinėm raidėm, su gražiomis šilki
nėmis kvietkelėmis ir visokiais pa
veikslėliais. Parsiduoda labai pigiai. 
Kas prisius 25 centus pačtos markė
mis, tas aplaikys 12 popierų su kon- 
vertais ir da pridėsiu dovaną labai 
gražią stainelę užgimimo ----
Altorėlis vertas 25c. Už 
dam 6 tuzinus popierų. 
duodam gerą uždarbi, 
taip:

Kristaus. 
$1.00 duo- 
Agentams 

Adresuokit 
[47]

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York.

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlom savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokiu MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip- 
kų. Armonikų, Klarnetų. Triubų. 
visokių Knygų. Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun- 
čiam visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą bizni varom jau 
25 metai.

W Urnavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st., New?rk. N. J.

I
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GYVUOJA JAU NUO 1892 m.
Šifkortes ir geležinkelio tikietus 

parduodame per pačtą su nurody- 
, mais ant kokios stoties, kada ir ko- 
i kius trukius pasažieriai turi imti, 
kad suspėti ant laivo. Taipogi šif
kortes iš kiekvienos Europos dalies 
parduodam ir uždyką nusiunčiam va
žiuojantiems su nurodymais kaip ir 
kada išvažiuoti.
Reikalaudami smulkesnių žinių rašy
kite mums šitokiu antrašu:
Russian American Bureau,

(Uždėta 1892 metuose. )
160 N. 5-th AVĖ, kertė Randolph St., 

CHICAGO, ILL.

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st..

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 d., į Liepojų 11 dienų.
$31.00
$45.00
$60.00
Russia —
Kursk — Lapkričio (Nov.) 30 d.
Birma — Gruodžio (Dec.) 7 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Broadway, New York.

III klesa
II klesa
I klesa

Lapkričio (Nov.) 16 d.

$33.00
$50.00
$70.00

So. Boston.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresa gyduoles prisiusim

I
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Vysai dykai

į

i

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-

Dykai 

dėl

50,000
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vyru, ta knygapasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,

. Vi r u

i

Abelnas prastoimas spėkų, Lžnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 
tinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas 

šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.

Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 

talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI _-------------------------------------------------------

Daug nerūpestingu gyditoju prispira ■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
ir dara ta bA vnatinsrai na- " GOTONT:-Aš esu uiinteresuotas justi pasiulimmui dykai »un- ir uaia ta De ypatumai pa — !tos i, norėčiau, jog jius išsiustument man vieną ■

reikalavima sergančia. u tuo knygų. ■
Mę« tą niekados ne darome.

Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavarde______________ _______________________ 8
Jius nebusite niekados pa- a 

reisą. Siusk sava
adresą ieodena. ■ Adresas............................................................................................ "

Stejtas ...............................................--................... -............ .....■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■*
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