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Iš Rusijos. ŽINIOS !S VISUR.
Giovannitti pastatytas kan-| 

didatu į parlamentą.
Roma. — Italijos socija- 

listų unija apskelbė, kad į 
parlamento atstovus iš Ma- 
dena provincijos ji stato 
kandidatu Artūrą Gio
vannitti, kuris svkiu su Et- 
toru ir Caruso dabar buvo 
teisiamas už prakalbas per 
Lawrence’o streiką.

Italijos visuomenė labai 
jiems užjaučia ir spiria sa
vo valdžią protestuoti prieš 
neteisingą jų teismą. Jei
gu nors vienas iš jų liktų 
nubaustas, visoj Italijoj bu
siąs apskelbtas generališkas 
streikas.

Nori paimt Dardanelius
Londonas, 24 lapkr. —Čia 

gauta žinia, kad karės lauke 
ant Balkanų prasidėjo lie
tus ir sniegai. Tas duoda pro
gą bulgarams ir serbams da 
labiau sudrutint savo pa jie-' 
gas ir atakuot Čataldžos 
fortus. Bulgarija veža sa
vo kareivius Grekijos lai
vais ant Galipoli pussalio, 
kur Turkija irgi drutinasi 
kareiviais iš Anatolio. Gre
kijos laivynui padedant, čia 
balkaniečiai bandys paimt 
Dardanelių pertaką. Iš Ma- 
cedonijos balkaniečių ka- 
riumenė bus pasiųsta gele
žinkeliu prie Čataldžos, kad 
paremt bulgarus, o į Mace- 
doniją bus pasiųsti Bulgari
jos rekrutai iš 1912 metų, 
kurie jau gali veikti. Serbai 
paėmė miestuką Očrida ar
ti Monastirio, kurį paėmė 
pereitą sąvaitę.

Monastirio paėmimas
Belgradas, 24 lapkrič. — 

Smulkmeniškos žinios iš ka
rės lauko skelbia, kad prie 
paėmimo Monastirio dau
giausiai kraujo pralieta. 
Serbai ėmėsi su turkais taip 
drąsiai, kad Grekijos kara
lius už jų drąsumą 
prižada duot jiems visokia- 
riopą pagelbą. Vartoti kar
dai ir durtuvai. Turkai tu
rėjo bėgt. Tūli turkų ko- 
manduotojai pabėgo, kiti 
slapstosi, o du liko nušauti.

Darbininkai prieš karę
Paryžius, 24 lapkr. —Ka

dangi Europoj pradedama 
mobilizuot kariumenė ir 
rengiama baisi karė, tad 
Revoliucijoniškoji Generali- 
ška Darbo Federaci ja nuta-1 
rė iššaukt darbininkus į 
streiką, kuris turės tęstis 
24 valandas. Išrinktas tam; 

aficieris tikslui ir komitetas. Mano-
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Norėjo sudaužyt caro truk j
Telegrama iš Peterburgo 

23 lapkričio sako, kad ties 
Kozlova Ruda kėsintasi su
daužyt caro trūkį. 18 lapkr. 
caras grįžo pro čia su savo 
šeimyna į Carskoje Sielo. 
Prieš pat trūkio atėjimą u- 
mai liko išardytos relės. Bet 
ant caro leimės ne tos relės 
išardyta, kuriomis ėjo jo 
traukinis. Tečiaus relių iš
ardymas padarė didelį su
mišimą tarp valdininkų, nes 
tik ačiū suokalbininkų ne
apsižiūrėjimui caras su sa
vo šeimyna išliko šį sykį gy
vas.

Darbininkų judėjimas 
1911 m.

Pirklystės ir pramonijos 
ministerija suteikia gana 
svarbias žinias apie darbi
ninkų judėjimą 1911 m. Ru
sijoj. Pagal fabrikantų in
spektorių pranešimų, minė
tuose metuose atsižymėta 
466 streikai. Iš minėtų strei
kų 24 buvo politiški, o kiti 
— ekonomiški. Politiškuo
se streikuose dalyvavo 8 
tūkstančiai 380 darbininkų, 
bet ekonomiškuose
tūkstančiai 730 darbininkų. 
330 atsitikimuose streiko 
priežasčia buvo permaža al
ga, 44 atsitikimuose — dar
bo dienos sutrumpinimas, o 
62 atsitikimuose — darbi
ninkai reikalavo pagerinti 
darbo padėjimą. Per minė
tus atsitikimus nustota 782 
tūkstančiu darbo dienų. Su
lyginus šitas žinias su 1910 
m. žiniomis, ministerija pri
eina prie to, kad išviso nus
totas darbo dienų skaičius 
t 911 m. esą tris sykius di
desnis, negu 1910 m.

Didžiausis streikų skai
čius (83 streikai) yra buvęs 
metalo pramonijos f abriko
se. Bovelnos fabrikuose — 
71 streikas, 
daiktų — 55 streikai, 
nų — 48 str., popierų — 47 
str., medžių — 42 str. ir t.t.

Ekonomiškų streikų pa
sekmės 1911 m. parodo se
kantieji skaitliai: 122 strei
ku atsitikimuose darbinin
kai užveikė fabrikantus 
136 atsitikimuose — darbi
ninkai susitaikė su fabri
kantais. o 185 atsitikimuo
se — darbininkai streikus 
galutinai pralaimėjo.

Siedovo nelaimė.
Rusu laivyno i«.x^xx« . , x . ,

Siedov išplaukė iš Anchan- 7“a: kad tai bus genausis 
gelsko siaurėn jieskoti siau
rės polio. Dabar praneša, 
Siedovo laiva ištikusi ne
laimė, 
žmonės. Ar išsigelbėjo pats 
Siedovas — nežinia .

mineralinių
vil-

būdas išreikšt protestą 
prieš karę. Buvo diskusuo- 
iami ir praktiškieji budai

Išsigelbėję tik keli ^ąip pertraukt telefono ir

Nubausti už kurstymą.
Už kurstymą streikuoti, 

administrativiškai nubaus
tas krasos-telegrafo valdi
ninkas V. Nikolajevas 50 rb. 
arba 2 sąvaitėmis areštu, o 
taipgi nubausti — jo žmo
na Praskovja ir J. Kincas 
15 rb. arba 5 dienomis areš
tu.

telegrafo veikimą, jei mo
bilizacija Francuzijoj liks 
apskelbta.

Albanija neprigulminga.
Budapest, 23 lapkr. —Jei 

tikėt žinioms, Albanijos di
džiūnai apskelbė šalį nepri
gulminga.

Rusija ir Turkija
Konstantinopolis, 24 lauk. 

— Didisis Turkijos vizirius 
Kiamil Paša sako, kad bal- 
kaniečius prieš Turkiją su-

IS AMERIKOS.kurstė Rusija ir ji remia 
juos karėje. Turkija susi- 
drutinsianti ir parodysianti 
Europai, ką ji gali.

Degins lavonus
Kadangi karės lauke vo

liojasi daug lavonų ir siau
čia cholera, tad neužilgo bu
sią pradėta juos degint. San 
Stefano mieste padėjimas e- 
sąs labai blogas. Grekų mo
kykla liko paversta į ligon- 
butį, bet priežiūros jame da 
neįvesta.
Turkija šaukiasi į Italiją

Rymas, 24 lapkr. — Ita
lijos karalius gavo prašymą 
nuo Turkijos sultono, kuria
me kalbama, kad, pasire
miant ant neseniai įvyku
sios taikos tarp tų dviejų 
šalių, Italijos karalius pasi
stengtų pavartot įtekmę 
ant Juodkalnijos ir Serbi
jos, kad jos sustabdytų ka
rę ir darytų tokias išlygas, 
kurios Turkijai butų priei
namos.

20 žmonių užmušta
Jokosuka, Japonija, 20 d. 

lapkr. — Ant Japonijos lai
vo „Nisshin” žuvo nuo eks- 
pliozijos 20 žmonių. Laivas 
atplaukė į uostą ir paliko tai pasmerkit mane, bet ne 
numirėlius. Nelaimė atsi
tiko nuo katilo plyšimo.

Anarchistas iš Amerikos
Madridas, 22 d. lapkr. — 

Slaptoji policija sakosi išty- 
ru, kad Ispanijos ministe- 

| rio Canalejaso užmušėjas 
Zarrete buvo pasiųstas tie
siai iš Amerikos, kad atlikt 
tą darbą. Jis priklausęs ta
me pačiame suokalbij, kuris 
kėsinosi ant Vokietijos ka
raliaus gyvasties.

Europa ginkluojasi
Sofija, 23 lapkr. — Aus

trija būtinai įsikišianti i 
Balkanų karę. Ji jau turi 
gatavų į mūšį 400,000 karei
vių. Rusija gatava imtis 
su Austrija, jeigu bus įsiki
šta pastarosios į karę. Ru
sija jau turi sumobilizavus 
1.200.000 kareivių ir spar
čiai juos siunčia prie Aus
trijos rubežio. Mobilizaci
ja eina Vokietijoj ir Fran
cuzijoj. Mat, šios valstybės 
turės padėt savo bičiulėms, 
jeigu karė prasidėtų tarp 
Austrijos ir Rusijos. Aus
trija reikalauja, kad Serbi
ja paliktų Albaniją nepri
gulminga. Serbija ant to 
visai nesutinka. Tarp jų
dviejų prasidėjo aštrus san- 
tikiai ir Austrija ketina pa
vartot ginką prieš Serbiją. 
Kaip tik ji tai padarytų, 
tuoj Rusija užstotų Serbi- 
ją ir tarp Austrijos ir Rusi
jos prasidėtų mušis. Apie 
jo išvengimą vargiai gali
ma tikėtis. Austrija tikri
na, kad Rusija tyčia suren
gė karę ant Balkanų dėl sa
vo naudos. Turkija išsiun
tinėjo atsišaukimus į sau 

i nrielankias valstybes, kad 
jos priverstų Serbiją ir Bul
gariją taikytis ir nestatyti 
perdidelių išlygų.
Karaliaus brolis sužeistas

Vienna, 22 lapkr. — Ser
bijos karaliaus brolis Ame- 
se Kara liko sunkiai sužeis
tas prie Monastirio paėmi
mo.

ETTORAS ir GIOVANNITTI
IŠTEISINTI.

Po astuonių sąvaičių teis
mo, 26 lapkričio Ettoro, Gio-

Angliakasiai laimėjo. 
Charleston, W. Va. — 
Laikraščiai praneša, kad

Krasa turėjo $20,000,000 
nuostolių.

Washington. — Politikie- 
Kanawha distrikte, kur bu- riai yra pasidar tokius įsta- 
vo apskelbtas kariškas sto- tymus, kad politiški jų ap- 
vis, angliakasiai streiką jau 
laimėjo. Kompanija pripa
žįsta uniją, pakelia ant 21 
nuošimčio algą, įveda 9 vai.~ . f----- ~ . uuvciiuvJLV c vai.

vannitti ir Caruso byla užsi- j darbo dieną ir priima visus! 
baigė. Visi trįs išteisinti. į darbą.
Nors kapitalizmo šunįs labai 
troško tų žmonių kraujo, 
bet teisybė paėmė viršų. 
Prokuroras Etwill ir teisė
jas Quinn būtinai varėsi, 
kad nuosprendį išneštų už 
pirmo arba antro laipsnio 
žmogžudystę. Ettcras teis
me pasakė: „Jeigu jus ma
not, kad aš prasižengiau 
prieš teisybę organizuoda
mas darbininkus, tai pas- 
merkit mane mirtin. Kalė
jime sėdėt aš nenoriu. Ant 
mirties aš eisiu dainuoda
mas ir su daina ant lupų aš 
mirsiu už darbininkus, kaip 
Kristus numirė ant kry
žiaus.”

Giovannitti paskutiniai 
žodžiai prieš jury buvo: 
”Jeigu nors vienas iš musų 
turi būt pasmerktas mirtin.

garsinimai iš Washingtono 
I turi būt siuntinėjami po vi
są šalį už dyką. Krasa da
bar išduoda apyskatią, kad 
pereitais metais ji išvežio
jo tokių apgarsinimų 8 mili
jonus svarų, kas padaro 
krasai apie $20,000,0(X) nuo
stolių.

Darrow byla atidėta.
Kas eina prieš kapitalis

tus, tas visuomet bus val
džios persekiojamas. Dar- 
row, kaipo gabus darbinin
kų apginėjas, taipgi nega
lėjo būt laimingesnis. Jį pa
traukė teisman už neva pa
pirkimą prisaikinto teisėjo. 
Byla traukėsi kelis mėne
sius, valdžia susišaukė į 
pagelbą visus gabiausius 
šnipus su sufabrikuotais už 
kapitalistų pinigus prirody
mais, tečiaus niekas negel
bėjo. Darrow prirodė, kad 
tas viskas yra begėdiškas 
melas ir norom-nenorom 
teismas turėjo jį išteisinti. 
Kapitalistai persigando, 
kad jis dabar galės atva
žiuot į Lawrence gint Et- 
torą, Giovannitti ir Caruso. 
Liko sugalvota kita byla 
prieš Darrow. Patraukė jį 
išnaujo į teismą. Dabar jį 
jau kaltina už kito teisėjo 
papirkimą. Byla turėjo būt 
pereitoj sąvaitėj, bet liko 
vėl atidėta. Byla eina Los 
Angeles mieste, Cal.

Anglis atpinga.
Pradėjus žmonėms skųs-• 

tis, kad trustai baigia juos 
plėšti, valdžia pradėjo neva 
tirinėti, kodėl anglįs taip 
pabrango (nors ji tą gerai 
žino, nes patįs valdininkai 
tankiai prie trustų pri
klauso). Taigi kai-kur ang
lis jau ir atpigo. 
Taip Wakefield’e, Mass., 
anglis jau atpigo $1.50 ant 
tono.

žuvo 300 žmonių.
Ant Jamaica salos atsiti

ko baisi nelaimė. 21 lap
kričio laike audros pakilę 
jūrės užliejo visą šiaurinį 
galą salos ir sunaikino du 
miestu. Žmonių žuvo į 300. 

ir Nuostolių padaryta $7,500,- 
000.

Didelė dinamitorių byla
Los Angeles mieste se

niai jau eina dinamitorių

žmogus su pragaro mašina 
išgązdino visą policiją.

Los Angeles ,Cal. — Į cen- 
trališką policijos stotį užė
jo 20 lapkričio maska užsi
dengęs žmogus ir pareika
lavo, kad jam prisiųstų čio
nai augščiausį Southern Pa- 
cific geležinkelio viršininką. 
Policijos seržantas užklausė, 
kam jis jam reikalingas. 
Svečias pasakė, kad jo ne
klausinėtų ,o pildytų reika- 

Į lavimą, nes jis turis tiek di
namito, kad visus iš šitų na
mų galįs į pragarą pasiųsti.

Ir ištikrųjų, ant peties pa
sikabinęs jis turėjo prie šo
no pusėtiną skrynelę audek
lu pridengtą, kaip ir ”kata- 
rinką.”

Seržantas pradėjo juo
kauti, bet žmogus su skry
nia patėmijo, kad juokų čia 
nėra. Kad pertikrinus poli
cija, svečias pakėlė audeklą 
ir ištraukė lazdelę dinami- 

Tuo tarpu ant vir-

II

Caruso, kurio moteris ir vai
kai čionai lieja ašaras. Aš 
noriai numirsiu už jo nekal
tybę.

sujudinanti žodžiai vienok; šaus .ėio dvi bylos, buvo du 
nesujudino. Teisėjas ir pro
kuroras reikalavo bausmės. 
Žmoniškumo ir užuojautos 
pas juos nėra nė kibirkštė
lės. Kraujo troškulys apga
lėjo viską ir tik kraujo jie 
jieškojo.

Bet surinktas iš 12 žmonių 
jurv nutarė, kad tie trįs dar
bininkų vadovai nekalti. Ir 
kada išteisinantis nuospren
dis teisme liko apskelbtas ir 
3 kaliniai atsistoję teismui 
padėkavojo, kaip juos vėl 
apkaltino už kokią ten kons
piraciją. Caruso liko paleis
tas ant žodžio, o Et- 
tor ir Giovannitti pas
tatyti po $500 kaucijos kiek-; 
vienas ir bus teisiami da 
svki, kartu su Havwoodu.

Kauciją už juos uždėjo jų 
advokatai. Prie teismo su
sirinko didžiausia minia 
žmonių. Pasirodžius Etto- 
rui ir Giovannitti, suužė 
griausmingas delnų ploji
mas. Minia iš džiaugsmo 
nežinojo kaip ir užsilaikyti.

Caruso pati puolė vyrui 
ant kaklo ir abudu apsiliejo 
ašaromis.

Ettor važiuoja į Washing- 
tono valstiją aplankyti tėvą, 
kuris išgirdęs apie sunaus 
areštavimą liko suparali- 
žiuotas. Giovannitti pasi
lieka Bostone. 
Byla lėšavo valdžiai $30,000 
Apginimui ............ 45,000

I
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Kapitalistiškų širdžių tie to.

i

Išviso.........$75,000

Sudegė bažnyčia.
Lowell, Mass. — 21 lap

kričio užsidegė čionai šv. 
Jono krikš. bažnyčia. Nuo
stolių padaryta $100,000. 
Laike gesinimo buvo ap
svaigę 20 ugnagesių ir ke
letas jų puldami nuo kopė
čių sunkiai susižeidė.

v*

' teisėjai ir du kambariai pil- 
ni žmonių. Visiems tiems 
žmonėms gręsė pavojus. 
Policija stengėsi užimti tą 
žmogų kalba nors pakol 
teismas išsiskirstys. Pa
duota jam kėdė ir liepta 
sėstis, pakol pribus geležin
kelio viršininkas. Žmogus 
su skrynia atsisėdo, savo 
mašina pasistatė ant kelių 
ir pradėjo jau pykti, kad il
gai neateina geležinkelio 
viršininkas. Ir taip praė
jo visa valanda, o niekas 
nedriso jį užkabinti. Atėio 
laikraščio reporteris, nuė
mė io fotografiją, o žmo
gus su pragaro mašina vis 
sėdi ir dairosi. Tuo tarnu 
prisitaikė iš užpakalio de- 
tektivas ir kirto jam per 
galva. Žmogus nuvirto su 
perskelta galva ir krintant 
pragaro mašinai automatiš
kai užsidegė dagtis. Betek
ti vas pagriebė mašiną 
išmetė ant gatvės. Visas di
namitas išbvrėjo. Pas tą

1 žmogų rasta da didelis re
volveris ir čiela bonka nit-i 
ro-elecerino. kurio butu už- " Apkaitinta “apie"®) 
tekę nušluoti visa bloką. yjnnniu f*----—- *
Pravaro mašinoj buvo 60 Juos liudininku vra McMa- 

—-“jie. Eksper- nigal. visi jie priklauso 
prie tos pat unijos, kurios 
broliai McNamaros buvo 
viršininkai. Herbert S. Hoc- 
kin, tos unijos finansų sek
retorius, 23 lapkričio taipgi 
liko pasodintas kalėjiman.
Schrank atrastas bepročiu.

Milwaukee, Wis. — John 
Schrank, kuris šovė andai 
Rooseveltų, atrastas bepro
čiu ir paimtas į beprotnamį.

Ekspliozija.
Rochester, N. Y — Ame- Amesbury, Mass. — Gazo 

rikos Darbo Fedaracijos kompanijos namuose 19 
seimas vėl išrinko Gom jer-i lapkričio ekspliodavo ga- 
są tos unijos prezidentu. ir du namai liko sugriauti.

X •

tekę nušluoti visa bloką.

lazdelių dinamito.
tas pripažino, kad jei ta ma
šina butų soromis, visas na
mas butų išneštas į padan
ges.

Tas žmogus dabar guli li- 
gonbutiie. Jis sako esąs 
Albert Davis. Policiia tuo- 
iaus nusprendė, kad jis turi 
būt I. W. W. narvs, bet Da
vis sako, kad nežino nė kas 
toji I. W. W .yra.

Gompersas vėl bus prezi
dentu.

t

i

žmonių. Svarbiausiu prieš

/I



Inžinierius užsimušė

Nesupranta
Rokas: — Ar girdėjai, 

kad pačtorius Morkius liko 
nuo tarnystės pavarytas?

Nokas
Rokas 

nešimą.

Už ką ?
Už laiškų nu I

Pas Baltrų sustojo laik
rodėlis ir kiek jis netaisė, 
nieko negelbėjo. Sykį ank
sti ryte jis atsikėlė ir suar
dė laikrodėlį, kad pažiūrėt, 
kas jame pasigadino. Tarp 
ratukų jis atrado negyvą 
prūsoką arba tarakoną. Nu
džiugęs, kad jam pasisekė 
surast negyvą daiktą, jis 
manė, kad tas ir buvo susto
jimo priežastimi. Pasiėmęs 
laikrodėli jis nubėgo pas pa
čią ir sako:

— Jieva, Jieva! Kur tau 
laikrodis eis, kad inžinie
rius negyvas jau guli?
Apskundė už apsikabinimą

Teisėjas: — Jus sakote, 
kad Antanas jus apsikabi
no ir spaudė?

Mergina: — Taip.
Teisėjas: — Kodėl jus ne

rėkėte?
Mergina: — Nes aš bijo

jau, kad nesustotų.
‘ jb Gera vieta

Svečias: — Ar ši 
tinka nervams?

Viešbučio savininkas: — 
Labai. Tik pagalvokit, kad 
išpradžios aš tik po 5 dole
rius ėmiau už dieną, o da
bar mano nervai tiek susti
prėjo, kad drįstu paimti po 
25 dolerius.

Nokas: — Aš nesuprantu, 
kaip gali už tai žmogų pa- 
varyt: juk visi pačtoriai lai
škus neša.

Rokas: —Turbut, jis dau
giau už kitus nunešė, kad jį 
pagavo.

Lai pakenčia Dievas
Viename mieste pradėta 

statvt lietuviška bažnvčia.V

Su tuo tikslu uždėta ant a- 
vių duoklė, kaip ir visuo
met, kurią rinko kunigas. 
Toj apielinkėj žydelis turė
jo saliuną ir jis dasižinojo 
apie bažnyčią. Jis davė 50 
dolerių jos statymui. Tarp 
dievotų avių šita šinia pa
sklydo ugnies greitumu ir 
sumanaus žydelio saliunas 
kimšte prisikimšo, kad pa- 
remt geriausi švento kata
likiško tikėjimo prietelį.

Bet apie tai dasižinojo 
žydai ir pradėjo išmėtinėt 
savo tautiečiui už kataliky
stės rėmimą, o savo įstaty
mo peržengimą. Gudrus žy
delis jiems atsakėj________

— Nu, kas čia per neti
kėjimas? Tai tik paprastas 
gešeftas. Aš jau tris sy
kius atidaviau auką Dievui, 
o kaip atidarys čia lietuvių 
bažnyčią, turėsiu baisų už
darbį ir tuomet musų Die
vui da geriau bus. kada aš 
jį drūčiau paremsiu.

Kūdikis — procentas už 
meilę.

Padėkos Diena — gene- 
rališka kurkiu skerdvnė.

Kėlikas — taurė, iš ku
rios galima gert svaigalus 
net didžiojoj pėtnyčioj.

Ekskomunikacija
metimas žmogaus iš avių 
būrio.

Figos lapas — praktiš- 
kiausis ir pigiausis rūbas, 
kuri vyrai uždeda moterim.

SKAITYTOJU ATIDAI.
I

I

1S

Lengvas vardas
Ji: — Jie neatranda var

do kūdikiui, kuris užgimė 
pereitą sąvaitę.

Jis: — Ar ant viršaus, ką 
taip rėkia?

Ji: — Taip.
Jis: — Stebėtina! Visi 

kaimynai vadina ji Įvairiais 
vardais už jo palaidą ger
klę, o jie negali nors vieno 
vardo rasti.

Visų gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti „Keleivį” sulaikyti.

Mainant adresą reikia vi
sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

„Kel.„ Administracija*

: “Teisybe” i
V Perijodiškai leidžiama kas tris mėnesiai, 

Darbininkiškos idėjos knygėle.
KAINA METAMS TIKTAI 25 C E N. A 

Ant pažiūros dykai nesiunčiama.
| YT Fanatikai, veidmainiai ir mekigiai. 

“TEISYBĖS" neskaito ba ji jiems
V karti. <!►

❖ ADRESAS:

< -TEISYBE’ <>
600 Coliinsville Avė.

EAST ST. LOUIS, ILL.

I

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursj.

VVOMENS MEDICAL COLLEGE , 
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darba prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gydu tiesi 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. |

vieta

Keista
— Žinai, tamista apgavai 

mane ant arklio, kuri aną 
dieną pirkau.

— Kaip tai?
— Vos tik kelias dienas 

palaikiau ir nudvėsė.
— Na, tai keista! Pas ma

ne jis to niekad nedaryda
vo.

JONAS KULIS

Atleidžia
— Jonuk, ar aš tau nesa

kiau, kad tu s uMagde „ne- 
sišparkintum’ 'daugiau ?

— Taip.
— Ar tu man neprižadė

jai, kad tu „nesišparkinsi” ?
— Taip.
— Ar aš nežadėjau t au 

kailį išpert, kada sugausiu 
bebučiuojant ją?

— Taip, bet kadangi aš 
sulaužiau savo prižadą, tai 
pagal liogišką išvedimą ta
mista, tėve, nereikalauji 
savojo išpildyt.

J. P. TUINILA
S22 Washinglon si., BOSTON, MASS.

Užlaiko didelę 
KRAUTUVĘ 

Deimantų, Laikrodė
lių, Waltham, Elgin ir 
Šliubinių žiedų. Užlai- i 
kom keliaujančius a- 
gentus ir orderius pa
imam ir pristatom į namus. Užlai- 
kom taipgi Didelę Sankrovą DRAPA
NŲ vyrams Siutus, Overkotus ir 
Marškinius. Duodame ant bargo ir 
išmokesčio.
Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
ciūnas, J. Pocius, J. Tuinila. C. Kavo

lius ir F. S. Šimanskis.
5(1 (Itin nauJŲ Lietuviškų Katalo- uUjUUU gų Siunčiam į visas dalis 

svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka
talogą prisiųsim dykai.

J. P. TUINILA
822 Washington st., BOSTON, MASS.

I

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot i Lietuvą, > 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., New Haven.Conn.

Telefonas: 1434—3.
Visokį patarimai velaui. 

John E. flolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

Vistiek
Mokytoja perskaitė apy

sakaitę apie paklydusią avį, 
kurią suėdė vilkas ir tarė:

— Dabar matote, kad jei 
avis nebūtų atsiskyrus nuo 
būrio, ji nebūtų likus vilko 
suėsta. Ar netaip?

— Ne, — atsakė mokinys. 
— Tuomet męs butume ją 
suvalgę.

Tamsioji pusė
Veršaitienė: — Tu, bran

gusis, turėsi eit rytoj su ma
nim Į salę.

Veršaitis: — Ko aš ten ei
siu?

Veršaitienė: — Aš turė
siu paskaitą apie tamsiąją 
pusę šeimyniško gyvenimo 
ir tu turėsi man prieš pub
liką sėdėt kaipo pavyzdis.

Vis da eina
Buvo manvta, kad 

lietuviški laikraščiai 
tos ėję po prezidento rinki
mų, nes jie išrodė tik parti
jų apgarsinimams reika- i 
lingi, bet ir šiandien jie da 
eina. Turbut, popiera at
pigo, kad nesustabdo jų 
leidimo, kada ir nereika
lingi jie.________

Bijo
Ji: — Kaip jums rodos, 

kiek aš metų turiu?
Jis: — Aš neapsiimu pa

sakyt, bet jus neišrodote 
tiek sena, kaip aš manau.

tūli
sus-

Gudresnis
Tūlam miestelij vagis api

plėšė pačtą. Valdžios ins
pektoriai apžiurėjo, ištiri- 
nėjo dalyką ir, radę krasos 
viršininką nekaltu, reko
mendavo, kad valdžia at
mestų už pavogtus krasos 
ženklelius ir pinigus. Bet 
už geležinės šėpos suardy
mą ir jos pataisymą virši
ninkas pats turėjo užmokėt.

Po tūlo laiko tą pačtą vėl 
apvogė. Inspektoriai išty
rę dalyką surado, jog ženk
leliai ir kiti brangus daik
tai buvo išimti, bet šėpa vi
sai neužgauta.

— Kaip tas galėjo atsi
tikt, — klausia nusistebė
jęs inspektorius, — kad šė
pa visai nepalytėta?

— Aš nusprendžiau, kad 
tie šelmiai manęs daugiau 
nebeorigaus, kad už jų su
draskytą šėpą man vėl rei
kėtų apmokėt, todėl aš pali
kau ją visai atdarą, kad jie 
nesudraskytų.

Plačiai pažįstamas Chica- 
gos apielinkėj kaipo nuosek
lus darbininkas ir veikėjas. 
Minėtas Jonas Kulis nuo da
bar pastojo keliaujančiu 
„KELEIVIO” agentu. Jis 
važinės po Chicagos apie- 
linkę su įvairiais reikalais, 
todėl pas ii galite užsisakyt 
„Keleivį,” visokias knygas 
ir paduot apgarsinimus.

„KELEIVIO” RED.
I

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršiį tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont

Russian-American Biireau

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

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

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

ProČkcs nuo rerviŠko galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

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

Visokiame reikale kreipkilės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k“£:y
SO. BOSTON, MASS

(

Oi, tie vaikai
Onytė: — Ar teisybė, tė

te, kad tu taip laimingai su 
mama gyveni?

Tėvas: — Kodėl tu apie 
tai klausi?

Onytė: — Taip sau... nes 
mama man tankiai sako, 
kad aš bučiau laiminga, jei 
gaučiau toki kvailą vyrą, 
kaip tu.

Parapijos mokykloj
Parapijos mokykloj ku

nigas aiškina apie „gerą 
piemenį,” vienok mokiniai 
negali jo suprast. Kunigas 
jau pikai tarė:

— Juk tai taip aišku! 
/ Persistatykite, kad jus esa

te mažom avytėm... Kuomi 
gi aš tuomet busiu?

Čia jau su pasididžiavimu 
kunigas kalba.

— Na, pasakyk, Pranuk, 
' kuomi gi aš tuomet bu

čiau?...
— Dideliu avinu, aš turiu 

pasakyt, 
kas.

įžeidimas
— Taip, tarė Kazys, — 

aš turiu visokių atsitikimų 
mano gyvenime. Syki aš 
buvau visai iš proto išėjęs.

— O kada manai tamista 
pasitaisyt?— paklausė Juo
zas.

atsako Pranu-

Iš eilės
Ligonis: — Ei, tai nėra 

tas dantis, kurį aš liepiu iš
traukti

Dentistas: — Nusiramin
kite! Aš tuoj prieisiu ir 
prie jo.

Iš enciklopedijos
Pralobti — ką nors ap

vogti.
Šilke — dievobaimingo 

parapijono kankinamas gy
vulis.

Spauda — velniškas išra
dimas, dėl kurio milijonai 
dūšių i pragarą turi eiti, ir 
iš kurio dėkos daugelis dva
siškių ramiai miegdt negali.

Dvasiškas — kas nors iš
pustas, bet tuščias.

Dūšia (žmogaus, o ne ar
klio) — neišsiamemas 
tas kunigams.

Velnias—parapijonų 
mė.

* •

tur-

bai-
I

i

Kada tu gimei?

Beniuševičiutei. — Ka
dangi negalėjome išskaityt 
miesto vardo, tai iakarpos 
negrąžiname. Kaip gausi
me aiškų adresą, pasiųsime.

brangiau^ ŽMOGAUS Tvgj.

ra

Nuo
Nuo
Nuo
Antiseptiška mostis...................
Nuo viduriavimo.....................
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintojas........ .. ..........

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.................... $1.00

Gyvasties Balsamas........................“5
Nervų Stiprintojas.__ 50c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................50
Nuo kosulio.................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
~........................ ,10c. ir 1.00

.25 

.10 
3.00 

.25 

.25 

.50 

.25 
50c. ir 1.00

.25

.25

.10

.25

.50

.25 

.50
...50c. ir 1.00 
...50c. ir 1.00

.50 

.25

.25

.25

.25

.25

.10

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

312 — 4 st., S. Boston, Mass. 
Į Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo........................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expclleris... 
Nuo plaukų žilimo.
Nuo Reumatizmo... 

lytiškų ligų... 
dusulio.............
kirmėlių...........

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI

J. Mačiui. — Tamistas 
pranešimą apie Brooklyno 
L. A. Dr-jos susirinkimą 
gavom 20 lapkričio, kada 
„Keleivis” buvo jau spaudo
je, todėl ir negalėjom ji Į 
pereitą numeri patalpinti.

Prisiųsk savo adreaa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos aaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

-J

Padarom visokius dokumentus 
gal Rusijos įstatymus: dovernastis, 
pardavimo aktus, notas, rendas, kon- ’ 
traktus, vekselius, o taipgi popie- 
ras prkimo ir pardavimo pajudina
mojo turto Suvienytose Valstijose ir 
Europoje. Taipgi parašom peticijas . 
pas Rusijos carą.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, | 

160 N. 5th avė., cor. Randolph st., 
2-nd floor, Chicago, III. i

pa-

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
aplaikęs diplomą ant graboriaus, 
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

Skilvinės proškos.........
Pigulkos dėl kepenų...
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.._ 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.........
Antisepti.škas muilas 
Gumbo lasai..............

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
■^Reikalaukite piisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais”®®

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, APM»ri~.
lt® Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.
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$50 nemoka. Nuo kada įė
jo į Mass. to> naujosios tie
sos, kad negalima čarterio 
beužregistruot, jei kas no
ri? Atsakykit ant šių klau
simų per „Tėvynę” arba 
per „Keleivį.” Tąsyk gal 
netik męs, bet ir jus patįs 
suprasit, kas: SLA., jo kar
teris, naujoji konstitucija, 
ar mažos narių mokestįs — 
yra negeri.

Živ. klausia, kodėl męs 
nesistengiam SLA. tvarką 
padaryti, pataisyti. Atsa
kymas trumpas ir aiškus,— 
kad jus, ponai, musų pasis
tengimus vadinot melu, 
griovimu, jus teisingesnių 
žmonių netik nenorėjot, bet 
net ir bijojot prileisti prie 
SLA., ką, aš tikiu, ir pats p. 
Živ. yra ant savęs patyręs. 
Taip buvo su Bagočium, 
Pruselaičiu, Strimaičiu ir 
kitais.

Antraip vertus, jeigu jus 
net su dviejais advokatais 
dirbot net per 4 metus ir ne
galit sutvarkyt SLA. reika
lų, išmokėdami jiems apie 
SI,000, tai kaip jus drįstat 
reikalauti nuo musų uždy- 
ką to darbo, ir da tų, ku
riuos už jų triūsą pripenit 
visokiais epitetais ' ,be ma
žiausios kaltės, be prirody
mų, su sufabrikuotais ap
kaltinimais išbraukėt iš S. 
L. A., o didžiausius eikvoto-j 
jus iš SLA. kasos pinigų, 
tranus, netik neišmetat iš 
Susiv., bet priešingai, da to
kius gerbiat.

J. P. Raulinaitis.

• -V •

pavesti vyskupui, o bažny-i jalistu. Mat, pradėjo šin- 
čios turtą valdyti turi kuni- knot svaigalus, taip sakyt, 
gas, bet ne komitetas, kaip liko biznieris ir doleris per- 
kad iki šiol pas jus buvo.” 
Antrą nedėldienį tas pats 
kunigas po pamaldų priėjęs 
prie kolektorių paklausė: 
„Kurgi pinigai?” Kasie- 
rius atsakė: „Aš turiu už
dėjęs kauciją ir už tuos pi
nigus atsakau.” Kunigas tai 
išgirdęs su pasiskubinimu 
sėdo automobiliun ir nuva
žiavo.

Visų šventų dienoje dar 
aplankė jis lietuvių bažny
čią. Atlaikęs mišias pasakė, 
kad kardinolas paliepęs šią 
bažnyčią uždaryti ir sakęs, 
kad į šią parapiją kunigo 
daugiau neduosiąs. Ant ga
lo pasakė: „Jeigu kas myli 
Dievą ir nori melstis, tai aš 
savo bažnyčios salėje įtaisy
siu altorių, kur bus laiko
mos mišios, tai galės lietu
viai susirinkę melstis ten.” 

Čia, skaitytojau, pamąs
tyk biskutį, argi nepažemi- 
nimas lietuvių? Ar neskaito 
jie lietuvius už gyvulius, 
kad airiai nenori lietuvių ir 
į bažnyčią įsileisti -M. V.

BENLD, ILL.
Šiame mieste buvo 301 

balsuotojas prezidento rin
kimuose. Demokratų par
tija gavo 94 balsus, socija
listų — 87 bal., republ. — 
69, progresistų — 32, pro- 
hib. — 3.

Anglių kasyklose dirba
ma po 5 dienas sąvaitėj. 
Uždarbiai vidutiniški.

J. J. Guzevičia.

Rudis

Atsakymas „Tėvynei.”
„Tėvynė” reikalauja, kad 

aš jai pasakyčiau, kas anais 
metais skundė „Vienybę 
Lietuvninkų,” kas skundė 
Sekevičių Philadelphijoj ir 
Susivienijimą Bufflaloj, 
tuomet ji atsakysianti į ma
no klausimus, kuriuos aš 
jai buvau pastatęs ”Kel.” 
NN. 41 ir 44.

Ant to galiu tik tiek atsa
kyti ,kad aš neesu jokiu de- 
tektivu ir kas skundė ”Vien. 
Liet.” arba tą Siekevičių — 
nežinau. Atsimenu, kad 
„V. Liet.” rašė, jog ji buvo 
iskųsta už kokį ten apskel
bimą apie lioteriją, o Sieke- 
vičius — už siuntinėjimą 
krasa pornografijos. Gi a- 
pie Susivienijimo įskundi
mą pereitais metais Buffalo 
mieste tik dabar pirmą sykį 
išgirstu. Kodėl „Tėvynė” 
susimislijo manęs to klaus
ti, aš stačiai nesuprantu. 
Jeigu ji mano, kad aš apie 
tai gerai žinau, tik nesma
gu ous man tai pasakyti, ir 
todėl ji nori man tą nesma
gumą padaryti, tai ji storai 
klysta. Aš nieko savo gy-j 
venime nesu skundės, su 
jokiu skundimu niekados nė 
su nieko bendro turėjęs ir 
kas kada ka skundė, nega
liu žinoti. Jei „Tėvynė” ta 
žino ir nori, kad visuomenė 
anie tai žinotų, ji gali tai 
pagarsinti ir savo keliu gali 

'atsakyti į mano klausimus. 
Tas. man rodos, butų ir aiš
ku ir logiška.

S. Michelsonas.

KORESPONDENCIJOS
MONTELLO, MASS.

Kunigas Dragunavičius 
ant tiek įkirėjo parapijo- 
nams,kad tie jau būtinai už
sispyrė ji prašalinti. No
rint kunigas su pagelba 
vargoninko iš paskutiniųjų 
kovojo, vienok tas nieko ne
gelbėjo — turėio prasiša
lint. Išsikrausčius jam į jo 
vietą laikiniai vyskupas pa
skyrė airių kunigą. Pasta
rasis iš sakyklos pasakė: 
„Jus kunigas buvo negeras, 
nemokėjo vest parapijos rei
kalų. Jeigu norit, kad jus 
parapijos reikalai butų su
tvarkyti,tai bažnyčią reikia

Winnipeg, Man., Kanada.
Čia lietuviai mėgsta lošt 

kortom iš pinigų. 9 lapkr., 
kaip ir visuomet, prisirinko 
lošikų pas I. M., kuris irgi 
statosi smarkiu kazirninku. 
Jo pati ,sugriebus kokį ten 
įrankį, pavaišino vyrą ir 
svečius. Kadangi ten buvo 
lošikų lizdas, tad reikia ti
kėtis, lošimas sumažės.

Pavasario Žiedas.
LEECHBURG, PA.

12 lapk. atsitiko nelaimė 
su Aleksandra Blekiu, ku
ris dirbo geležies liejykloj. 
Liko įtraukta jo ranka į 
mašiną ir sulaužyta. Li- 
gonbutij ją nupiovė iki pat 
peties. Blekis neseniai atvy- 

i ko iš Lietuvos.
Leechburgietis.

MONTREAL, KANADA.
Iš Lietuvos atvyko čia ku- 

: nigas J. Višniauskas. Nus
pręsta statyt bažnyčią. Že
mė jau nupirkta už 15,000.- 
00, bet ne visi pinigai da už
mokėti.

: Kunigas išrodo geru žmo
gum ir nesiundo vienų prieš 
kitus; jis liepia skaityti ras-i 

į tus,kokius tik kas nori. Jei 
taip ir toliau jis eis, negali
ma jo nupeikti.

D. L. K. Vytauto kliubas 
nupirko žemės plotą už 
6.500.00 ir pavasarij pra
dės statyt lietuvišką tautiš
ką namą.

Prūsinis Juozas.
LOWELL, MASS.

9 lapkr. po pietų ponia 
Bujienė parsivedė kelias sa
vo drauges ir paliko raktą 
lauko pusėj. Duris buvo su 
francuzišku uždarymu, to
dėl užsitrenkė ir moterįs 
negalėjo išeiti. Bujienė nu
sprendė lipt per langą ir 
liepė kitai moteriai laikyti. 
Kaip ji žengė, nusilaužė ko
ją. Nuvežta į ligonbutį pa
simirė. Paliko vyras su di
deliu buriu vaikų.

A. M. B.
E. CHICAGO, IND.

4 lapkr. čia surengė re- 
publikonai prakalbas. Lie
tuviškai kalbėjo J. Martin- 
kas. Jis ragino balsuot už 
repub. partiją, nors jis pats 
neseniai buvo karštu socit

kartota po 2 kartu. Ant ga
lo kūdikiai neteko energijos 
nė balso, net gaila buvo žiū
rint į tuos nuvargintus vai
kučius. Publika ėmė neri
mauti, bet patriotai nepa
liovė kankinę kūdikius ir 
kad sukelti da didesnį entu
ziazmą, J. Liutkauskas įda
vė lietuvišką vėliavą 4 metų 
kūdikiui ir stūmė per duris 
ant scenos. Ėestumiant ku 
dikis atsigrįžo ir pasakė 
„Stop ju kreizi.”

K. Kriaučiūnas sudaina 
vo „Onytę,” dainavo pui 
kiai. Ant galo A. T. Ra 
čiunas rodė krutančius pa
veikslus sufragisčių pašiepi
mui. Jis parodė vienos juod- 
veidės paleistuvingą gyve
nimą ir sako, kad tas tai ti
kras sufragizmas, iš ko pu 
blika pasioiktino, ypač pro 
tingesnės moterįs. Publi 
kos buvo mažai.

W. W. Petrovič.

BROOKLYN, N. Y.
Prisiartinus žiemos se

zonui prasidėjo pas mus 
įvairus parengimai, tik gai
la, kad ne visos organizaci
jos pelną nuo surengimų 
sunaudoja visuomenės 
apšvietai. Vienintelės orga
nizacijos, kurios visą pel
ną išleidžia apšvietai, yra 
19 kp. L.S.S., 7 kp. M.P Ra-! 
telio, Apšvietos D—tė ir 1 
kp. M. P. S. Šios organiza-! 
cijos kiek tik pelno, tiek ir 
vėl išleidžia pačios visuome
nės naudai. Taip 19 kp. L. 
S.S. rengia prakalbas, pas
kaitas, diskusijas, priside
da prie kiekvieno darbo, 
kas tik galėtų labiau ap
šviesti darbininkų klesą ir 
pagelbėt juos kovoj. Toji 
kuopa įsteigė angliškos kal
bos mokyklą, kuriai kamba
riai atsieis apie 120.00 iki 
pavasariui. Tam tikslui nu
tarta statyt ant scenos ”Ko- 
vą už laisvę,” žmogžudžius” 
ir ”Revizorių.” Kova už 
laisvę” bus pastatyta 14 
gruodžio. Bus pakviestas 
ir kalbėtojas drg. St. Mi- 
chelsonas.

Moksl. P. Rat. 7 kp. irgi 
rengia teatrus ir šį bei tą, 
kad likusiu pelnu paremt ei
nančius į mokslą žmones. 
Yra žinoma, kad Mačiai, 
Baliunai, Vaičaičiai ir kiti 
be laiko atsigulė į kapą dėl 
negavimo paramos. Kad ne
pasiektų tokis likimas dau
gelį musų jaunikaičių, M.P. 
R. nariai moka po 12c. kas 
mėnuo ir jįeško šalininkų 
gaut kiek nors turto moks- 
laeivių paramai. Neperse
niai buvo vienas parengi
mas ir liko 40 dolerių pelno. 
Kadangi bėdinų moksla- 
eivių yra daug ir paramos 
neužtenka, tad-kuopos susi
rinkime nutarta eit per stu- 
bas ir rinkti. Beveik nie
kas nenorėjo apsiimti eit, 
todėl drgė M. Viltrakiutė 
sutiko eiti ir prie jos prisi
dėjo drg. J. Vendžiunas ir 
V. P. Kriaučiūnas. Aukau- 
toiu vardus nutarta garsin
ti ”Keleivije.” V. Petrovič.

galėjo idėją.

ATHOL, MASS.
Lapkr. 11 buvo sustreika

vę Lee Eros. Shoe kompani
jos darbininkai, dirbantieji 
prie padų — viso 45 žmo
nės. Išpradžios gązdino vi
saip, ketindami uždaryti 
dirbtuvę, paimti streiklau
žius. Kada nueita taikytis, 
kompanijos prezidentas 
perskaitė laišką, kad iš New 

iYorko atvažiuoja streiklau
žiai. Streikieriai vienok lai
kėsi iš vieno ir nėjo dirbti, 
nors buvo beatsiradę gera
darių, kurie sakė: „Eikim ir 
dirbkim,”* bet neatsirado iš 
lietuvių ir kitų tautų, kas 
eitų, tiktai vienas žydelis. 
Pagrąsinus jam apleido ir 
tas. 18 lapkr. susitaikyta. 
Gavo visi pakėlimą mokes- 
ties. J. Kavlaičia.

CHICAGO, ILL.
16 lapkr. D. L. K. Vytau

to Choras No 1 turėjo kon
certą. Programas sekantis: 
Choras sudainavo „Sveiki 
Broliai” ir „Kaip Lelijos,” 

į solo ant smuiko, lenkų šo
kis ir pianas pp. Š. ir B., solo 
ant piano, deklamacija „Ge
ro laiko viltis,” solo „Jau 
slavai sukilo;” vyrų kvar
tetas sudainavo „Miegok 
saldžiai,” solo „Dievaičiai,” 
„Kaitink šviesi saulute,” 
„Sugrįžk” ir ant užbaigos 
choras padainavo ”Ant kal
no karklai siūbavo.”

Koncertas nusisekė ne
blogai. Publikos buvo pilna 
svetainė. Nors visi gavo po 
programą, vienok prieš 
kiekvieną išėjimą ant pa
grindų. tapo paaiškinta, kas 
bus veikiama. Lauras.

ROCHESTER, N. Y.
L.S.S. 7 kp. prisirengė pa- 

| statyti ant scenos veikalą, 
kurio laukėme su dideliu 
žingeidumu. 17 lapkričio 
atsibuvo šis perstatymas. 
Lošta „Blinda,” svieto ly
gintojas. Nekuriu drapa-| 
nos buvo labai tinkamos, 
bet lošėjai nebuvo parinkti 
tinkamoms rolėms. Vienok 
abelnai imant, atlikta ne
blogai. Apart lošimo, buvo 
užkviesta anglų jaunuome
nės choras, kuris sudainavo į 
keletą dainelių ir padarė; 
ant publikos didelį įspūdį. 
Džian Bamba sakė „spy
čių,” kas publiką prijuokino 
iki pečių. Abelnai vaka
ro programas buvo margas 
ir ilgas, buvo dainuota du e- : 
tai, solo ir sakyta daug dek
lamacijų. Tas visas mar
gumas nekaip nusisekė. 
Rochesterio publika da ne
pripratusi prie tokių pa- < 
rengimų ir užsilaikė nera
miai. Dailės mylėtojas,
Cumberland, B. C., Kanada.

16 rūgs, išėjo i ^treikąDafnavo''n'ebiogai. 
angliakasiai iš Dunsmds'1 -• -
Co. kasyklų. Friežastis 
streiko, tai pavarymas 3 
darbininkų iš darbo. Strei
kas tęsiasi dar ir dabar. 
Streiką veda U. M. W. of 
A. Kurie priguli unijoj, 
gauna pragyvenimui: pa
vienis 6 dol. sąvaitėj, o ve- 
dusis pagal šeimynos skait
lių. Streikieriai povaliai 
skirstosi, užleisdami streik
laužiams vietas. Skebauia 
daugiausiai japoniečiai ir 
chiniečiai. Iš lietuvių skebų 
nėra. Tūlas galicijonas Joe 
Crool 2 lapkričio paėmė iš 
unijos $15.00, o už dviejų 
dienų išėjo dirbti. Apie lai
mėjimą streiko sunku pa
sakyt iškalno, nes kas die
na dasideda skebų. Iš strei- 
kierių skebaut neina nie
kas — išskiriaht Joe Crool, 
bet kompanija parveža iš 
apielinkės.
Streikieris V. Juozapavičia.
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i renka kiek nors daugiau 
žmonių, jei tik įžanga pada
roma. Sakvčiau, žmonės •7 7

mažai uždirba, bet kodėl 
jie nesigaili tų sunkiai
dirbtų centų praleisti kar
čemose? Lietuvaičių gal
vose irgi daugiau nieko nė
ra .kaip tik vaikinai ir pa
sipuošimas. Nors čia nuo 
seniai veikia I.W.W. uni
ja, bet lietuvaitės kaip ir ne
supranta jos reikšmės. Iš 
visų merginų yra tik viena, 
kuri priklauso į L.S.S. kuo
pą ir svarsto darbininkų 
reikalus. Progresiviškoms 
organizacijoms tiesiog nė
ra galima gaut merginų, 
kurios apsiimtų būt akto
rėmis.

J. R. Pušinis.

LEVVISTON, ME.
Lapkr. 10 atsibuvo pra

kalbos šv. Baltramiejaus 
į draugystės svetainėj.
bėjo S. Bagnevičius temoj 
„Pajuokos baimė.” 
sunku suprasti, apie ką kal
ba, nes viską maišė. Pradė
jo nuo senovės pagonų gy
venimo, jų kūniško, protiš
ko ir kultūriško netobulu
mo. Darodė, jog pagonįs 
aukaudavo savo paskutinį 
kūdikį dievams. Gaila, kad 
kalbėtojas pamiršo apie A- 
braomą, kuris buvo Izaoką, 
vienatinį sūnų, nunešęs nu
durti Dievui ant garbės. 
Priminė kalbėtojas ir 
Kristaus stebuklus. Kris
tus naudojęs ir purvą, iš
maišęs jį ir sergančio žmo
gaus akis išgydęs. Užbaig
damas savo „prakalbą,” p. 
Bagnevičius išsitarė, kad 
jis nekovoja kardu arba 
kumsčia prieš bedievius, 
bet tikrais faktais. Bedie
viai labai nori, kad S. Bug- 
nevičius parengtų viešas 
diskusijas. V. Vaičiuliutė 
deklamavo „Kad kartą iš
auštų.” J. Dailida kalbėjo 
apie Tėvynės Mylėtojų 
D-stę, kuris paaiškino ge
rai, tik vietomis biskutį kly
do. J. Rukštelis deklama

vo eiles „Svetimoj šalelėj.”
A. Daunis deklamavo „Sva
jonės.” F. Statkus.

Kal-
GARDNER, MASS.

Lapkr. 15 atsibuvo teat
ras su šokiais, surengtas L. 
S. S. 89 kp. Sulošta „Salia
mono Sapnas,” „Kareivis” 
(monologas) ir Džian Bam
ba laikė „spyčių.” Tūli ak
toriai kritikuotini, bet mė
gėjams, dagi mažai jų esant 
čia, dovanotina. Sykiu bu
vo ir laimėjimas. Laikrodį 
laimėjo O. Šimavičiutė, o 
laikraštį A. Ivonaičiutė (5 
metų).

Publikos buvo mažai, 
nors išgarsinta buvo gerai: 
kiti dirbo viršlaikį, o did

žiuma nuo kazvrių iri rud
žio pasvaigus lieka.

Tą pačią dieną, vėliau, 
atsitiko meilės tragedija: 
fine mergina bandė nušauti 
savo suvedžiotoją ir šovė. 
Vaikinas liko lengvai sužei
stas, o ji pati į krūtinė įsi
varė suvi. Gvva da, bet ma- 
noma, kad mirs ligonbutije.

Metai atgal ta mergina 
bandė nusinuodyt, bet kita 
moteris staiga užtelefona- 
vo daktarą; daktaras pri
buvo ir uždavė gyduolių 
prieš nuodus.

šventakupris.
CAMBRIDGE, MASS.
Kaip jau žinoma, čia yra 

laikomos diskusijos kas ne- 
dėldienis nuo 2 v. po pietų 
ir paprastai nelabai skait
lingai publika lankos ; be
veik visada ateina tie patįs.

3 lapkr. per A. B. buvo į- 
neštas ir paremtas klausi
mas dėl 8 lapkr. diskusuoti 
„Kiek įnamis (burdingie- 
rius) turi mokėt už pragy
venimo vietą.” Tokis klau
simas buvo sumanytas su 
tuo tikslu, kad daugiau lan
kytųsi ant diskusijų. Išti- 
krųjų ir pataikyta, nes kaip 
„burdingierių,” taip ir gas- 
padinių prisirinko skaitlin
gai ir kad išsidiskusavo, tai 
vargiai pirmininkas įveikė 
sustabdyti. Kaip burdin- 
gieriai, taip ir gaspadinės 
nenorėjo pasiduoti.

11 lapkr. vietinė angliš
kos kalbos lietuviška vaka
rinė mokykla buvo paren
gus prakalbas, kad para- 

i gint lietuvius į mokyklą. 
Anglas skambino ant pia
no; p. A. B. pasakė Džiano 
Bambos „spyčių",

1 kalbėjo mokyklos vedėjas 
anglas ;
užėmė F. J. Bagočius: 
kalbėjo keliuose atvejuose 
ir publikai labai patiko. Pu
blikos buvo pilnutė svetai
nė. Mat, buvo pagarsinta, 
kad kalbės Bagočius.

Vitis.
LAVVRENCE, MASS.

Musų miesto lietuvaitės 
turi tą keistumą, kad tik į 
tokius parengimus eina, 
kur uždyką įleidžia. Nors 
ir vvrai tuomi atsižvmirl <7 <7

niekad Lawrence nesusi-i

f

MILWAUKEE, WIS.
2 ir 3 lapkr. atsibuvo pra

kalbos, ‘kurias parengė vie
tinis socijalistų partijos lie
tuviškas skvrius. Prakalbos «7

buvo So. Milwaukee, kitos— 
Mihvaukee. Kalbėjo A. Ka-j 
ralius ir vietinis F. Bačiu- 
nas. Publikos prisirinko 
daug ir atidžiai klausėsi. 
Lėšų uždengimui aukų su
dėta $3.40c. Į skyrių įsira
šė 9 nauji nariai.

So. BROOKLYN, N. Y.
16 lapkričio Liet. Jaunuo

menės Draugiškas Kliubas 
statė ant scenos teatrą

i „Amerikoniškos vestuvės.” 
i Sulošė vidutiniškai. Po 
tam vietinis choras „Aidas” 

i sudainova keletą dainelių.
_ . Publi- 

i kai geriausiai patiko darbi
ninkiškos dainos. Sakytas 

I monologas „Ūkininkas Pet
ras ir jo kaimynas.” Atliko 
S. Vaiciakauskas.

17 lapkr. Tautiškam na- 
l m e buvo perstatyta „Piastų
Duktė” — istoriška patri- 
jotiška poema iš 12 šimtme
čio, susidedanti iš 3 vaiku
čių. Štai programas: 

j „Lietuvos vardas garsiai 
Į skambėjo,” „Lietuva tėvynė 
mieliausia.” „Lietuva da gv- 
vuoja.” „Tėvynei,” „Tėvy
nės balsas.” Iliustruotas de
klamacijos: Trakų pilis. Ko
va ties Žalgiriu, Keistučio 
suėmimas ir tt.

Tą viską atliko S. Pieta
rio vaikai iš Wilkes-Barre, i 
Pa., su didžiausia energija, 
švaistydamiesi kardais ir 
durtuvais. Patrijotuose 
minėti vaikai sukėlė entuzi
azmą. Tas viskas buvo at-

trumpai

daugiausiai laiko
jis

v •

Buvo

Schumacher, Ont., Kanada.
15 spalių čia sustreikavo 

apie 1,500 auksakasių. 
Streiką pagimdė patįs dar
bdaviai, sumažindami al
gas kasėjams. Vakarinė 
kasėjų federacija (W.F. of 
Miners) sušaukė susirinki
mą ir atsibuvo balsavimas. 
Beveik vienbalsiai nutarė 
streikuoti. „Sustreikuoki
me visi sykiu,” kvietė vie
nas kalbėtojas: — ”po že
me ir ant viršaus, kasikai 
ir vežikai, kalviai ir visi.” 
Kaip nutarė, taip padarė. 
15 spalių 7 vai. išryto visi 
susirinko pas Hollinger ka
syklas ir demonstracija ėjo 
nuo kasyklos i kasyklą. Ši
toj kasvkloj daug dirba ru
sinu. Vienas socijalistų or
ganizatorius norėjo kalbėti 
i savo tautiečius, bet tos ka
syklos prezidentas liepė 
prasišalint. Organizatorius 
atsakė,kad jis nieko pikto 
nedaro, tik nori i žmones 
prakalbėt. Superitenden- 
tas tuoj išsitraukė revol
veri. Streikieriai nė jo, nė 
jo revolverio nenusigando. 
Sustabdė visus, kurie da 
norėjo likti prie darbo ir 
demonstrativiškai sugrįžo 
į miestelį Schumacher. kur 
atsibuvo mitingas. Ir pra
sidėjo darbininkų kovo su 
kapitalistais. Turime čio
nai dvi dideles kasyklas, 
pirma Dome Gold Mine, 
kurioje jau sumažino mo
kestį pereita rudeni; antra 
Hollinger Gold Mine. Ši
toj metais pirmiau sumaži
no mokestį, bet unija buvo 
persįlpna susiremt.

j J. M. Kudlas.
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KELEIVIS

ąsa nuo 1-mo pusi.). 
Atsargiausi bankai.

Įvesti prie pačtos valdžios 
bankai yra vieni iš atsar
giausių. Įdėti i tokį 
banką pinigai niekados ne
prapuls, nes valdžia nesu- 
bankrutys. Visuomenė tą 
jau suprato ir kasdiena pra
deda daugiau dėti į tuos 
bankus pinigus. Neseniai 
tie bankai atsirado, o šian
dien juose yra jau žmonių 
padėta $28,000,000.
Diazas pabėgo iš kalėjimo.

Laikraščiai praneša, kad 
Feliksas Diazas, buvęs 
Meksikos revoliucijos va
dovas, šiomis dienomis pa
pirko sargus ir pabėgo iš 
kalėjimo, kur valdžia buvo 
jį pasodinus.

Bažnyčioj užnuodyta 25 
žmonės.

Gloucester, Mass. — Per
eitoj seredoj vietinėj bap
tistų bažnyčioj laike vaka
rienės užsinuodijo 25 žmo
nės, tame skaitliuje ir pats 
kun. D. J. Neily. Vieni sa
ko, kad nuodai buvo kur- 
kėj, kiti — kad kavoj, kuri 
turėjo keistą skonį.

v

Vietines Žinios.
Y. M. C. A. vakarinėj an

gliškos kalbos mokykloj vėl 
atsidarė pradinė klesa. Su
sirgus mokytojui ji buvo už
sidarius. Lekcijos duoda
mos dykai. Mokykla atda
ra panedėlio ir seredos va
karais. Lietuviai, netingė- 
kit naudotis iš progos. Eiki
te patįs mokintis ir veskitės 
savo draugus. Lekcijos duo
damos socijalistų svetainėje, 
376 W Broadway.

9 gruodžio, panedėlio va
kare, YMCA. rengia toj sa
lėj pasilinksminimo vakarė
lį. Bus prakalbos, muzika 
ir spalvuoti paveikslai. Vi
si kviečiami atsilankyti. Į- 
žanga dykai.

Į< _________

20 lapkričio Cambridge’- 
uje Oxford Rubber C o. dirb
tuvėj sustreikavo 40 "kotmei- 
kerių.” Tie žmonės dirbda
mi ant aprokavimo po 50 va
landų į sąvaitę uždirbdavo 
nuo $15 iki $20. Kompanija 
apgalvojo, kad tai per dide
lė alga ir numušė visas kai
nas ant 20 nuošimčių. Dar
bininkai tuomet pametė dar
bą. Lietuviai tegul neina 
skebauti.

Ant Kampo Revere ir 
Charles gatvių, Bostone, 23 
lapkričio susipešė du polici- 
stai. Vienam liko išmušta | 
tris dantis ir suplota didelė | 
raudona nosis.

Bostono soc. kuopa rengia 
ant 1 gruodžio paskaitą, ku
rią skaitys Dr. F. Matulai
tis, 6:30 vai. vakare, po No 
112 Salėm st. Tema: alko
holis.

Labdarystės D—jos kon
certas pereitoj nedėlioj nu
sisekė neblogai. Žmonių bu
vo nemažai ir visi, rodos, li
ko užganėdinti. Ypač gerai 
savo užduotis atliko komi
kas J. Krevas ir smuikinin
kė Janulevičaitė.

iI

I

r

20 lapkr. nusišovė Bosto
no Ooeros daininkas Paolo 
Ansulmi. Spėjama, kad sav- 
žudvstės priežastimi buvo 
išsiilgimas namų ir pačios, 
kuri paliko Italijoj.

21 lapkr. Lvnne sustrei
kavo 300 padų odos darbi
ninkų. reikalaudami dau 
giau algos.

_________ _________

21 laokr. Watertowne Ii- ■ 
ko peiliu perdurtas nolicis- 
tas, kuris norėio išvaikyti i 
stovinčius netoli Hood Rub-

■

ber Co. dirbtuvės 3 vyrus, priešais. ' 
Kada tie žmonės jo įsakymo sų Kliubas, 
nepaklausė, melinsiulis juos 
norėjo areštuoti. Du iš jų 
sugriebę mėlinsiulį palaikė, 

io trečias drožė jam peiliu, 
. paskui visi tris pabėgo.—

Pereitoj subatoj 60 soc. 
kp. statė Dahlgren salėj ant 

1 scenos "Eksproprijatorių.” 
Veikalėlis Lietuvoj rašytas 
ir tenai jis gal geriau tiktų, 
Amerikoj gi, prie augštes- 
nės kad ir tų pačių lietuvių 
kultūros, jis išrodė per
daug... "žalias.” Basas, bal
tom kelinėm piemuo, arba 
apdriskęs žydas, ant žiurė- 
tojaus daro greičiau koktu, 
negu malonų įspūdį, ir prie 
to da — be prasmės.

Imant jo atlikimą, ir i- 
mant į atidą, kad tai lietu- 
tuviškas "teatras,” — išėjo 
vidutiniškai. Iš vyrų ge- 
giausia lošė N. Januška, iš 
moterų — H. Ketvirtienė.

Žmonių buvo gana daug. 
Po perstatymo buvo šokiai. 
Jaunuomenė žaidėlabai gra
žiai.

STREIKAS! 
Lietuviai, nevažiuokit 

čionai!
Walwortho mašinšapėje, 

So. Bostone; Blake Pump 
Co., E. Cambridge, ir Gib- 
by Foundry, E. Bostone, 
streikuoja molderiai, kor- 
meikeriai ir mašinų opera
toriai. Niekas čionai neva
žiuokit. Kituose miestuose 
laikraščiuose garsinama, 
kad čia reikia daug darbi
ninkų, kad streiko nėra ir 
algos geros. Tai apgavystė!

I. M; U. of N. A. [53] 
Lokalas 106.

Atšaukimas.
„Keleivio” No. 45, vieti

nėse žiniose tilpo straipsnis 
"Mūsiškiai kapitalistai,” 
kuriame šmeižiama vietinis 
Ukėsų Kliubas; jo nariai 
buvo pavadinti republiko- 
nais ir demokratais, kurie 
visuomet yra • darbininkų

CVARANTUOTAS LAIKRODĖLIS
Tikras laikrodėlis, rankenėle užve

damas. išrodo kaip auksinis, kuris ro
do minutas ir sekundas, poleruoti vir
šui ir gražus ciferblatas- jrvaraDtuotas, 
laikas išbandytas, gralit graot už $2 su 
prisiuntimu. Taigi nemėtvkit pinigų

Sis laikrodėlis v-a lygiai toks, kokio jusį balą pirkdami brangius laikrodėlius.
norite. Prisiųskit mums šitą apgarsinimą iškirpę ir §2. o męs jums išsiųsim šitą 
gvaramtuotą laikrodėlį. (st)
PROGRESS IMPORTING CO.. 348 E. 15 St., Dept. AA, New York City.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinik 822 Washington St.
• 1 UllUla, BOSTON, MASS:

Tai popnliariškiausi cigaretai šiandien ant rinkos. 
Dešimti kvepiančio tabako eigaretu nž 5 centas. Geriausio tabako, 

kokio buvo kada cigaretai daromi.

K
CESTIS

PUIKIOS SATINO DOVANOS 
kožnoj ZIRA cigaretų dėžutėj.

Nusipirkit baksuką tuojaus. ZIROS populiariškumas nepaprastas.

P. LORILLARD COMPANY

v •

Todėl męs, Ukė- 
, viešai atšau- 

i kiam tą neteisingai padary
tą musų kliubui užmetimą. 
Ant kiek žinoma, Ukėsų 
Kliubas niekados neatsisa
kė dalyvauti darbininkų 
reikaluose — kaip tai de
monstracijose .apvaikščioji- 
muose — arba prisidėti pi- 
nigiškomis aukomis darbi
ninkų reikalams.

Kaslink nepriėmimo p. P. 
Ketvirčio, tai visai kitokia 
buvo priežastis. Kliubas jo 
nepriėmė savo nariu, bet 
ne dėl to, kad jis socijalistas. 
bet dėl to, kad sąnariai pri- 
rodė, jog p. Ketvirtis mu
sų kliubą yra apšmeižęs. U- 
kėsų kliubas nepriklauso jo
kiai partijai, todėl visų par
tijų žmonės gali būti jo na
riais, neišskiriant ir socija
listų. Komitetas.

Red. prierašas: Tasai 
straipsnis, "Mūsiškiai kapi
talistai,” kuriame U. Kliu
bas buvęs apšmeižtas, buvo 
parašytas ne musų pa
čių. bet p. Darbininko. Ant 
kiek jis buvo teisingas, męs 
to nežinom, tik žinom, kad 
U. Kliubas nebuvo tenai 
šmeižiamas, bet kritikuoja
mas. O kritika ir šmeiži
mas neturi tarp savęs nieko 
bendro. Iš kritikos reikėtų 
tik džiaugtis, nes ji nurodo 
blogąsias draugijas ar kliu
bo puses, klaidingus kelius 
ir kitas jų ydas, žodžiu — 
kritika tai žibintuvas ir kel
rodis. Pas svetimtaučius 
geri kritikai — tai daugiau
siai garbinami žmonės. Tik 
lietuviai 
šmeižimu, 
straipsnij p. 
butų U. Kiubą šmeižęs, męs 
nebūtume jį patalpinę. Gal 
but, kad p. Darbininkas pa
sakė šį-tą neteisingai, bet 
už tai gi Kliubo komitetas 
dabar turėjo progą paaiš
kinti, kaip ištikrųjų dalykai 
stovi. Vadinas, tas išsiaiš
kino per kritiką. Pirma gi 
daugelis tikėjo, kad Kliubas 
ištikrųjų priešingas soci- 

kritiką vadina 
Jei minėtam 

Darbininkas -» • V

jalistams. Ir štai dėl ko:• 
Buvęs kliubo "lyderis” p. 
Slypkauskas atsisakė būti 
socijaiistams liudininku 
prie išsiėmimo pilietiškų po
pierų. Kada anais metais 
reikėjo ginti nuo išdavimo 
Rusijai politiškąjį pabėgėlį 
Pureną, Ukėsų Kliubas at
sisakė tame dalyvauti, o jo 
"lyderis” p. Slypkauskas 
rėkė, kad ir svetainės tam 
tikslui neduoti, nes Pure
nąs esąs socijalistas ir val
džios priešas. Ar netaip 
buvo? Bet to da negana. 
Nelabai seniai da tas pats 
Kliubas išvarė iš savo sve-i 
tainės 60-tą L. S. S. kp., ku
ri tenai laikydavo susirinki
mus. Ar ir tai jis darė 
dėl to. kad socijaiistams ne- 
priešingas?

Tiesa, U. Kliube yra ke- 
liatas ir socijalistų, bet kad į 
didžiuma tenai save vadina 
demokratais ir republiko- 
nais, tai užginčyt, mums ro
dos, butų sunku. Ir tie de
mokratai su republikonais 
yra taip priešingi socijalis- 
tams, kaip tikri kapitalis
tai. Tą parodo faktas, kad 
jie nutarė išvyti 60-tą soc. 
kuopą. Negana to, kaip 
girdėt, jau vedama slapta 
politika, kad ir patį Kliubą 
"išklvnvti,” vadinas, i sana-4/ V Z te<

rius socijalistų nepriimti 
arba ir esančius jau praša
linti. Kiek tame teisybės, 
męs da nežinom, bet girdėt, 
kad saliunuose tokios kal
bos jau eina.

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda puikiausia bučernė ir 

groserštoris, puikiausioj vietoj, dau
giausiai biznio ir labiausiai apgyven
toji 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.

Tel. So. Boston 784.

Parduoda pigiai Namus
J. H. C A R R

Parduodu Namus, Inšiurinu 
padarau Morgičius.

840 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON, MASS.

ir

Ant švenčių ir Naujų Metų
DOVANOS

Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, Stalinis 
laikrodis su muzika. Armonika, 
Drukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gauti visai dykai, rei
kalaukit tuoj platesnių žinių. į- 
dėdami markę dėl atsakymo. Ad
resas: [51]
ENGL. ASIATIC TOBACCOCO.

DEPT. A—22,
111 E.7st. New Yor’c, N, Y.

Vysai dykai

Dykai 

dėl

Vi r u
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 knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NECRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoimas spėkų, Lžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, L'žsiveržimas 
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, D k KAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 

K dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
A 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.
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o mes prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Daug nerūpestingu gyditoju prispirs ■ KUPONAS DYKAI OAUTOS KKYOOS. ■
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia.
t* niekado* m daroma. 

Reikalaudami tą knygą nuo mum 
J iui nebusite niekadoa pa* 

Stuakeara

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaikų tėvu ar motina, 
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S* Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prisiųsim

Lietuviai Tėmykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm 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 visokių 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 biznį varom jau 
25 metai.

W- Umavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st., Newark, N. J

H. F. CORCORAN & C0.
14 Third st. kampas A, S. Boston, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
• i • • • koks tik kada nors antDidziausis atpiginimas degtines ir vynų

■ buvo padarytas.
1 kvorta CONVE CLUB VVHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.

1 Bonka BRANDĖS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTU'IN’O 25c.
1 kvorta SHERRY VVINE 25c.

Męs parduodame viską sykiu tik už ................................................ $ I .00.

Nedaugelis jūsų turi tokį
16 didumo metaliniai virššeliai su

17 akmenų, puikiai eina, matomai že
mutine dalis, rankenėle užsukamas ir 
užstatomas, pagražintas ciferblatas dai
liai, eina per visą savaitę neužsukamas. 
Tai yra geriausias laikrodis, gvarantuo- 
tas ant 15 metų. Visi pardavėjai ima už 
jį $14.50. Męs norime’ arčiau Jus pažin
ti, kad rekomenduotum musų prekes, jai 
patiks Jums. Užsisakykit šį $14.50 ver
tės laikrodį tuojaus.

Męs parduosim Jums tiktai už*$5.90
Tik parašykit savo vardą ir aiškų 

adresą paminėkit laikrodį No. 32. at
siųskite 15 c. (stampomis) ir męs išsiųsi
me į artimiausią nuo jūsų ekspreso stotį 
išagzaminuoti pirm atsiėmimo. Jei busi 
persitikrinęs, kad jis vertas $14.50, tai 
užmokėsi ekspreso agentui likusius 
$5.75. Arba jai prisiusi mums visus 
$5.90 iškalno. money orderiu, ar regi
struotame laiške, atsiųsime uždyką gra
žų 14k. paauksuotą lenciūgėlį vertės
$2.00. Jei norėtumėt, kad .Tusų draugai pasinaudotų ta proga, tai mę galime 
atsiųs ir Jums 6 laikrodžius ir 6 lenciūgėlius už £50.00. Ž iok. kad nė 
skatiko negali prakišt pirkliaudamas su mumis, nes męs esam atsakanti kom
panija ir gražiname pinigus kiekvienam, kas nėra uzganėdn tas musu tavorų.

DEALERS VVHOLESA’ E CO
4 East 27 stree., Dept. 77, New York City.

laikrodėlį kaip tas

50,000

B GOTONI:—A e»u užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun-
■ stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vienąJį iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde---------------------- .............................................. ..
■

I Adresas........... ................................................... . ...............................

StcjtM......................................................................................................................................................... S

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

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

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 
C AR, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 <L» j Liepoją 11 dienų. 
$31.00 III klesa $33.00
$45.00 II klesa $50.00
$68.00 I klesa $70.00
Kursk — Lapkričio (Nov.) 30 d.
Birma — Gruodžio (Dec.) 7 d. 

Czar Gruodžio (Dec.) 14d. 
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadwav. New York.

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

Elių, Vyną,' Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražiu patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.




