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Iš Rusijos.
Naujoji Dūma jau atsidarė

Peterburgas. — 
’! čionai

28 lapkr. 
atsidarė čionai IV-toji 
durna. Pirmininku išrinkta 
M. Rodžianko, kuris savo 
kalboj pasakė, kad durna 
privalo rūpintis Balkanų 
reikalais ir kad Rusija turi 
remti balkaniečius netik pi
nigais, bet ir žmonėmis, jei
gu reikalas pasirodytų.

Ši durna bus da didesnė 
valdžios pataikūnė, negu III 
buvo, nes daugiausia jon pa
teko atgaleivių.

Išviso ketvirton dumon iš
rinkta 440 atstovų. Jų tar
pe dešiniųjų 166, nacionali
stų 64, spalininkų 80, pro- 
gresistų 33, kadetų 61, kai
riųjų 25, tautininkų (lenkų, 
lietuvių, musulmanų) 11, be- 
partijiniu 5.

Krata
Kijeve lenkų tarpe pada

ryta 50 kratų.
Užšalę laivai

250 laivų stovi užšalę Vol
gos upėj. Staigu speigams 
užėjus jie nesuskubo uostuo- 
sna benuplaukti. Tuose lai
vuose sukrauta javų 4 mili
jonai pūdų.

8,845,000 rublių uostų 
pagilinimui

Ministerių taryba nutarė 
pareikalauti iš Durnos Lie
pojaus ir kitų uostų pogili- 
nimui 8,845,000 rublių.

Mirė kompozitorius
Mirė ukrainiečių kompo

zitorius Lysenko. Palaidot 
atvažiavo atstovai Galicijos 
ukrainiečių.

Laikraščių baudos
Nubausta laikraščių Pe

terburge ant 750 rublių, Ma
skvoj — 1200 rb.

Iš Lenos kasyklų
Lenos aukso kasyklose ap

skelbtas naujas darbo ap- 
kainavimas: dieninė alga 
sumažinta iki Ir. 20k., nors 
senatoriaus revizija buvo 
nustačiusi didesnę — Ir. 40.

Išsiuntimas žydų
Iš Kursko gubernijos iš

siųsta 50 žydų šeimynų, ne
turėjusių teisės čia gyventi. 
Jų tarpe yra išgyvenusieji 
šioj vietoj po 15 metų.
Išeikvota valdžios pinigai
Varsa vos pinigyne (kaz- 

načejuj) rado išeikvota 100 
tūkstančių rublių.

Politeknika
Taškente manoma Įsteigt 

politekniką.
Nuteisimai

Ekaterinoslave nuteista 
mirtin 8 žmonės už žudvs- 
tes.

Protestas prieš mirties 
bausmę

Peterburge pastaromis 
dienomis pakėlė streiką 45 
tūkstančiai darbininkų, pro
testuodami prieš pasmerki
mą mirtin 17 jurininkų. Po
licija gainioja darbininkų 
mitingus.- 17 jurininkų nu
teistu sušaudyt bausmė bu
sianti pakeista amžina ka-! 
torga.

Ekaterinodare 15 žmog- ŽINIOS IŠ VISUR 
zudzių nuteista pakarti, o 
amžinon katorgom

Nusišovė
Voronežij nusišovė smul

kiojo kredito inspektorius 
Krisčiunas.

Mergaitė nusinuodijo
Šventėnuose nusinuodijo 

ifeldšerio Jokubanio 11 metų 
duktė, gavusi blogą laipsni 
iš rusų kalbos.
Gaudo imigrantų agentus
Minske žandarai suėmė 9 

agentus slapta imigrantus 
gabenusius.
Kadetai laimėjo rinkimus
Peterburge kadetai per

galėjo visas kitas partijas. 
Išrinkti Dumon Rodičevas
— 19,128 bals, ir Miliukovas
— 18,407. Socijalistai gavo 
po 7600 bals., spalininkai — 
4000, dešinieji — 1500.

49 nauji šasejai
! Ministerių taryba nutarė 
tęsti naujus 49 šasejus 
(plentus) 15,000 varstų il
gio. Tam reikalui Durna tu
rėsianti paskirt 250 milijo
nų rublių.

Perkėlimas jurininkų
400 jurininkų, norėjusių 

pakelt maištą iš Sevastopo
lio išsiųsti Vladivostokan.

3 užmušta, 26 sužeista
Sibire traukinis išėjo iš 

vėžių. Sudužo 24 vagonai. 
Užmuštų 3, sužeistų 26 žmo
nės.

Nubausti laikraščiai
Peterburge ir Maskvoje 

nubausta laikraščių už 1950 
rublių.

Neišėjo 8 laikraščiai
Rygoj dėl zecerių streiko 

neišėjo 8 laikraščiai.
Nuteistas sargybinis

Tūloje buvęs sargybinis 
dėl mušimosi lazda per tar
dymą nuteistas 8 mėn. kalė
jimo.
Lietuvis plėšikas pasmerk

tas 8 metams katorgos.
Jonas Liudžius ,iš Suval

kų gub. pagarsėjęs plėšikas, 
apie kuri ir "Keleivis” savo 
laiku rašė — buvo dabar 

iVaršavos teismo rūmų tei
siamas. Nežiūrint Į tą, kad 
Liudžiui vos tik 17 metų suė
jo—nuteista ji 8 metams ka
torgos.

Moterjs kaipo tavoras.
Rusų valdžia nutarė prisi- Į 

dėti prie visoje Europoje vei
kiančios sutarties kovoti 
prieš moterų, kaipo gyvųjų me(]egų.
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Kariumenė lenkų 
malšinimui

Londonas, 30 lapkr. — Čia 
gauta žinia iš Varsa vos, kad 
ten esą dalinami atsišauki
mai apvaikščiot Lenkijos re
voliucijos sukaktuves prieš 
Rusiją. Kariumenė pasta
tyta saugot tvarką ir daug 
žmonių areštuota. Lenkijos 
mokyklos bus uždarytos, jei 
jų mokiniai lankysis ant pa
maldų su tikslu lenkmečio 
paminėjimui.

Sufragistės vėl kitaip 
kovoja

Londonas, 29 lapkr. —An
glijos sufragistės Įvedė da 
vieną kovos būdą, kad iš- 
gaut balsavimo tiesas: jos 
pradėjo pilt kokią tai rūgšti 
i laiškų dėžutės. Kada kra- 
sos darbininkai išėjo rinkt 
laiškus, dėžutėse atrado

Kas valdo valdžią?
Madridas, 30 lapkr. — Is

panijoj liko išleistas Įstaty
mas, padidinantis mokes
čius elektros kompanijoms. 
Kaip tik po Įstatymu pasi
rašė karalius, tuoj elektros 
kompanijos susivienijo ir 
apskelbė, kad jos paliks vi
są Ispaniją be šviesos, pajie- 
gos ir šilumos, kurios gau- 
kio atsitikimo ir prižada is
landas. Valdžia pabūgo to
kio atsitikimo iš prižada Įs
tatymą panaikinti.

Bulgarija reikalauja 
milijonų dolerių

Konstantinopolis, 1 gruo- 
i džio. — Nors da nėra tikrų 
'žinių apie visus balkaniečių 
į statomus Turkijai reikala
vimus, bet tūli jau paaiš
kėjo. Bulgarija reikalau
ja, kad Turkija jai užmokė
tų 100 milijonų dolerių pini
gais, balkaniečiai sutinką 
pavest AdrijanopolĮ Turki-
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daug laiškų rūgšties sunai- jai, bet reikalaujamos tūlos 
kintų, o kiti buvo sulipę nuo privilegijos jame gyvenan-
kokios tai medegos, Įmestos tiem krikščionims ir balka 
Į dėžutės. Jos tuomi nori mečiams. Muitų sumažini 
priverst publiką reikalaut 
valdžios, kad moterims butų’Jnai statomi Turkijai, kuri, 
duotos balsavimo tieses.

Mongolija autonomiška
Londonas, 29 lapkr. —An

glija visai nesikišo Į Rusijos 
su Mongolija sutartį, sulig 
kurios Mongolija pripažinta 
autonomiška.

Chinija prieš Rusiją
Peterburgas, 29 lapkr. —

as ir da kitoki reikalavi

fesą, sutiktų ant visko, tik 
-pinigų nenori mokėt.

5 lietuviai žuvo, 8 sužeisti, 
kada dirbtuvė išlėkė Į orą
”Waukegan Daily Sun,” 

kuri prisiuntė mums ”Kel.” 
skaitytojas, praneša baisią 
žinią. Waukegan mieste, 
netoli Chicagos, 25 lapkri
čio, krakmolo dirbtuvėj eks-1 
pliodavo krakmolinės dul- i 

j kės su tokia pajiega, kaip; 
I kad butų ekspliodavę keli 
pūdai dinamito. Visas dirb
tuvės namas, kuris susidėjo 
iš penkerių lubų, likos iš-j 
rautas iš pamatų ir išneš
tas Į padanges. Paskui nu
puolė tik krūva akmenų iri 
sulankstytų geležų. Sugriu-' 
vusiam lauže kilo gaisras ir j 

1 ugnis dabaigė sunaikinimo i 
darbą. Daug žmonių liko 
sužeista ekspliozijos, daug 
apdegė!nuo gaisro. 28 tuoj 
nuvežt; 
da neg
ZO. ’ I

Iš liJ 
I D 4 
amžiaus, vedęs.

2) Petras Daugėla, 40 
amžiaus, vedęs.

r

ligonbutin, o kitų 
Įėjo išimt iš po lau-

tuvių žuvo šitie:
mas Staniulis, 26 m.

Varžytinės tarp Bulgarijos 
ir Grekijos

Berlynas, 2 gruodžio. — 
Iš tikrų šaltinių yra žinoma, 
kad tarp Bulgarijos ir Gre
kijos prasidėjo varžytinės. 
Grekija tvirtina, kad jos lai
vynas lošė svarbiausią rolę

Stebuklai vištinyčioj.
Ebb, Fla. — Ponia V. L. 

Hagerman, vietinė farmer- 
ka, atidengė jau antrą 
stebuklą savo vištinyčioj. 
Tai yra viščiukas su ketu
riom kojom, ir kiekviena 
koja su keturiais pirštais. 
Keli mėnesiai tam atgal, ji 
rado padėtą tenai labai di
deli kiaušini. Pramušus jį 
pasirodė, kad vidurij yra da 
kitas kiaušinis ir jo lukštas 
taip pat kietas, kaip viršuti
nio.

Reikėtų musų tėveliams 
apsižiūrėti, ar negalima bu
tų iš tos vištinyčios padary
ti ”cudauną vietą?” Gal 
biznis eitų geriau da negu 
Šidlavoj.
Užmušė redaktorių ir pats 

nusižudė.
Clifton,Ariz. — Tūlas W. 

Allenaer nušovė čionai 
”Daily Dispatch” laikraščio 
redaktorių Dorrą. Kada 
policija užmušėją suėmė, 
jis šovė sau Į širdį ir krito 
ant vietos negyvas.

Ką dabar Taftas sako.
Sumuštas rinkimuose 

Taftas vienok nenusiminė, 
teisingiau sakant, nenuduo- 

; da, kad nusiminė. Jis sako, 
kad republikonų partija gy
vuos kaip gyvavus, tik rei
kia surinkti visas jos spė- 

i kas, o ateitij pergalė bus vėl 
j republikonų.

Taip pat sako ir Roosevel- 
tas. Anot Roosevelto, atei
tis priklauso jo partijai — 
”progresistams.”
Numirė moteris, kuri svė

rė 780 svarų.
Montreal, Canada. — 28 

. lapkričio čionai pasimirė 
'Justina Masson, kuri svėrė 
780 svarų. Pastaruoju laiku 
ji išėjo iš proto ir kada ją 
paėmė Į beprotnamį, ji vie-‘ 
nu smugiu išmušė duris. Jai 
numirus, nė vienas grabo- 
rius neapsiėmė ją laidoti. 
Jos lavoną išvežė ekspresi
niu vežimu.
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Kunigą kaltina žmog
žudystėj.

Houlton, Me. — Grand 
jurv čionai atrado, kad kun. 
Ch. M. Emilius yra kaltas 
užmušime Jacobsono, kuris 
pernai buvo nužudytas ir a- 
timti pinigai.

Ettoras vėl vadovauja 
streiką.

1 gruodžio Ettoras išva
žiavo Į Little Falls, N. Y., 
kur streikuoja 2,000 audėjų. 
Tenai policija da aršiau per
sekioja streikierius, negu 
Lavvrence.
Vaikų smaugėjas suimtas.

Anąsyk rašėm apie žmo
gų, kuris važinėjasi iš mies
to Į miestą, smaugia vaikus 
ir rašinėja policijai laiškus 
apie tai. Taigi dabar polici
ja tą žmogų jau suėmė. Y- 
ra tai inteligentiškas žmo
gus, gražiai apsirėdęs ir 
mokytas, bet didelis girtuo
klis. Jo vardas J. F. Hic- 
key. Ji areštavo Buffaloj 
N. Y. Jis jau prisipažino, 
kad pasmaugė apie pustuzi
nį vaikų.

I
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3) Kazimieras Tamulis, 32 
m. amžiaus, vaikinas.

4) Juozas Zeleniakas (ne
žinia Ida, lenkas, ar lietuvis).

5) liaunas vyras, spėjama, 
kad lietuvis, bet vardas da 
nesupekta.

Sužeisti šitie:
1) Jonas Birulis (mirti

nai), 2) Franas Gudeika, 3) 
Antanas Čizanauskas, 4) Jo
nas Zabašinskas, 5) Stanis
lovas Vitauskas, 6) Juozas 
Gudonis, 7) Kazys Tumbras 
ir 8) Stanislovas Pudarskis. 
Visi apdegę. Lavonai gi bu
vo taip suanglėję, kad sun
ku buvo atskirti kur butą 
galvos, kur kojų. Gal būt, 
kad ir daugiau lietuvių žu
vo, bet tuo tarpu da nesusek
ta. Išviso 12 žmonių užmu
šta ir 20 sužeista. Sužeisti■ 
buvo storai aplipę krakmo-j 
lu.

Chimjos mieste Čifu laikyta fcarėj, nes jis neįleido Tur- 
keli susirinkimai, kad suor- kjjaj pervežt kariumenės Į 
gamzuot boikotą^Rusijos ta- reįkalingas vietas. Laike 
vorams. Chimeciai pasitiki taikos tarybų tarp Bulgari- 
greitai surinkti 5 milijonus rjjos jr Grekijos gali kilti 
dolerių ir suorgamzuot 20 vaidai, kada reikės dalintis 
tūkstančių liuosnonų prade- užkariavimais, 
jimui karės su Rusija.

Albanija gali likt 
neprigulminga

Rymas, 26 lapkr. — Alba
nijos išrinktasis komitetas 
nutarė apskelbt Albaniją vi
sai neprigulminga nuo Tur
kijos ir savo valdonu aprin
kti kunigaikšti d’Abruzzi.

Kariški orlaiviai
Berlynas, 29 lapkr. — Vo

kietijos parlamente svarsto
ma, koki orlaivyną Vokieti
ja turi Įvesti. Karės minis
terija padavė sumanymą 
vartoti 20 Zappelino siste
mos orlaivių, ant kurių rasis 
920,000 kubiškų pėdų vietos, 
galės lėkt 51 mylią Į valan
dą, galės nenusileist ant že
mės 4 paras ir neš su savim 
vieną toną eksplioduojančių

Laike
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prekių, pirkliavimą. Šioji 
sutartis pradės veikti Rusi- Į Balkaniečiai dar nepertrau- 
joje nuo 1913 m. sausio 26 d

Mėsa vežama Į Berlyną.
Šiomis dienomis atkeliavo 

iš Berlyno miesto valdybos 
nariai ir ketina aplankyti 
Kauną, Suvalkus, Gardiną ir 
Vilnių. Gyvuliai bus čia 
piaunami ir gabenami kaipo 
mėsa Berlynan.

Katorga ir Sibiras 
socijalistams

11 lenkų-sociialistų gavo 
katorgos nuo 4 iki 8 metų ir 
27 ištremti Sibiran.

. į kia mūšio.
Berlynas, 2 gruodžio. — 

Bulgarija lig ir pertraukė 
kiek muši, kad leist Turkijai 
nasiderėt apie susitaikymą. 
Vienok kariumenę Bulgari- 

| ja neatsiima iš karės lauko. 
; Greki ja gi ir mūšio neper
traukia. Ji tiesiog skelbia, 
kad Turkijos reikalavimas 
nuo balkaniečių padėt gink- 

1 lūs laike tarybų galėtų nu- 
j silpninti balkaniečius, jei lik - 
tu nesusitaikvta ir prisieitų 
išnaujo muštis.

Balkaniečiai nesiskirstysią
Londonas, 2 gr. — Tarp 

Austrijos ir Serbijos kivir- 
čiai nesibaigia, o vis aštryn 
eina. Kadangi Į karę Įsiki
štų Rusija ir Vokietija, tad 
jau iškalno liko sumobili
zuota Rusijoj, Vokietijoj ir 
Austrijoj 5 milijonai karei
vių. Jei prasidėtų karė, 
tuomet Austrija, Vokietija 
ir Italija eitų prieš Rusiją 
ir balkaniečius. Jei prasidė
sianti karė Austrijos su 
Serbija, Bulgarija ir kitos 
Balkanų valstybės jai padė- 
sančios, nes tai esąs visų 
balkaniečių reikalas*

Anglija nori taikos
Londonas, 2 gruod. —Vo

kietijos karališkas kacleris 
ir užsienio reikalų ministeris 
tvirtina, buk Anglija prisi
deda prie Vokietijos reika
lavimo Įvykdint taiką tarp 
Europos valstybių ir verst 
balkaniečius taikintis taip, 
kad dėl karės su Turkija ne
iškiltų naujos karės.

Francuzija ginkluojasi
Paryžius, 3 gruod. — Ka

dangi Europoje laukiama 
karės ir Francuzija pagal 
sutartį turi padėt Rusijai, 
tad karės ministeris Miller- 
and Įsakė mobilizuot kariu- 
menę ir laikyt gatavą Į mu- 
SĮ.

Eks-prezidentams alga.
Milijonieriška Carnegie’si 

korporacija rengiasi mokėti I 
Suv. Valstijų eks-preziden
tams algą — po $25,000 kas 
metai. Tik ant nelaimės, 
šita mielaširdinga korpora
cija užmiršta, kad ji turi 
daug senų darbininkų, ku
riems tie $25,000 daug rei
kalingesni,negu tokiam Taf- 
tui, kuris ir taip savo tur
tų nesuskaito.
Peršovė savo gaspadinę iri 

pats nusišovė.
Gardner, Mass. — Į po

nios L. Burnett namus atė
jo buvęs jos Įnamis Leon Je- 
rome ir pasakė, kad jis no
ri su ja pasikalbėti. Mote
ris atsakė, kad ji neturi lai
ko su juo kalbėtis. Jerome 
tuomet išsitraukė revolverį 
ir šovė du sykiu. Kada mo
teris sužeista krito, jis pri
sidėjo revolveri prie savo 
galvos ir vienu šuviu išvarė 
savo dūšią laukan.

I
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Jeigu „Vienybė Lietuvnin- 
I kų” to visko neprirodys ir 
savo pliovonių neatšauks, 
tai męs skaitysimės su ja ki
taip.

kad tas apkaltinimas yra 
neteisingas. „Keleivis” 
tai citavo kas seniai jau bu
vo Olšauskui užmetama ki
tų!

11, y. viena sąvaite anksčiau 
už Strumskio chorą. Čia 
jau juodas ant balto liudija, 
kas kam už akių bėgo!

i Strumskis, nenorėdamas, 
kad du subatvakariu paei
liui butų loštas tas pats vei
kalas, kas išrodytų prieš 
publiką lenktynėmis, perkė
lė savo vakarą į lapkr. 2 d. 
t. y. net tris savaites anks
čiau už Sc. Myl. Čia jau ne- 
lenktynės, bet tik išsilenki- 
mas paeiliui vakarų susibė
gimo, nors jis butų galėjęs 
ir rengti viena subata anks
čiau už S. Myl., pav. 16 lap
kričio, jei butų norėjęs lenk
tynių. Tad Sc. Myl. maty
dami, kad užbėgimas už a- 
kių jiems nepavyko, įvyk
dino Strumskio vakarui boi
kotą, apie kurį vėliau pakal
bėsiu.

3) : Nė plakatuose, nė pro- 
gramuose nebuvo minėta, 
jog Strumskio choras lošia 
„Kaminkrėtį” bažnyčios • 
naudai, o gi ir pats lo
šimas buvo kaip tik „uždu
sinės” dienos vakare, kada 
visi bažnytiniai meldžiasi. 
Todėl p. Skruzdėlės žodžiai 
yra tikru absurdu.

4) : Atkalbinėti aktorių 
nuo Sc. Myl. nebuvo reikalo, 
nes tie patįs aktoriai, kurie 
lošė operetes tris sykius po 
Strumskio, o sykį po Bukš- 
naičio vadovyste, jokio kon-

matys kur automobilių, o ki
tur lai eina betvarkė), o pri- 
sakyt, kad policijos viršinin
kas labiau verstų policistus 
apvalyt miestą nuo valkatų, 
vagilių ir sniegais ir mėtyk
lėm mėtančių vaikėzų. '

Jeigu jau ką blogą daro 
automobiliai ir jei policija 
juos turi sekiot, tai ne sto
vinčius automobilius ji tu
ri gaudyt, o tuos, kurie per- 
greitai važinėjasi ir kas są- 
vaitė po keletą žmonių su
žeidžia ir užmuša.

v*„Jie sėdėjo per mėnesius 
tik- prasižengėlių celėje, žmog- 

• žudžių ir vagių gurbe, ap
kaltinti už prasižengimą, už 
kurį ant jų nepuola nėkiek 
daugiau atsakomybės, kaip 
ant pačių audinyčių savinin
kų.

‘‘Ettor ir Giovannitti liko 
pašaukti vadovauti tada, 
kada streikas prasidėjo. Jų 
rodos ir sudrutinimo pra
kalbos nebuvo daugiau kal
tos pagimdyme šūvio, kaip 
savarankiškas pono Woodo 
ir jo sėbrų aktas, kurie nu
mušė algas tų neapmokamų 
žmonių pasiremdami ant į- 
statvmo, sumažinusio dar- 
bo valandas.

„Tas algų numušimas pa
gimdė streiką. Streikas pa
gimdė nuotikius, ir be tik
slo paleistas šūvis, vistiek ar 
policisto ar streikierio, buvo 
nuotikių priepuoliu.”

Tas viskas gerai, nors 
“Boston American” da vis 
nedrįsta tiesiai pasakyt, kas 
kaltas moters nušovime, bet 
kodėl jis tylėjo, kol Ettoras, 
Giovannitti ir Caruso buvo 
teisiami, kol jiems gręsė net 
mirties bausmė? Juk ir var
nas ant karės lauko krankia, 
kada viskas j’au padaryta. 
„Boston American” irgi no
ri apgint darbininkų vado
vus, kada jie jau liko pačių 
darbininkų apginti ir apgin
ti net nuo daugelio paties 
“Boston American’ ’melagy- 
sčių.

Pabaigoj savo straipsnio 
jis sako, buk jis tiki, jog nė 
apskričio prokuroras Att- 
will, nė Lawrence’o ir Sale
mo valdžia nenorėję nubaus
ti Ettoro ir Giovannitti mir
tim. Esą, jei teismas butų at
radęs juos kaltais, tai guber-

Humoro skurdas.
Anot to Krilovo, kada kur

pius pradės kept piragus, o 
piragius siūti batus, tai ne
bus nė batų, nė pi ragų. Ly
giai taip yra su lietuvių hu
moristais. Žmonės, kurie 
tik koliotis temoka, griebia
si leisti „juokų” laikraščius. 
Tokiu laikraščiu buvo Jo- 
kubyno sumanytas „Dagis.” 
Tiesa, pats įsteigėjas, kaipo 
ypata, buvo tikra karikatū
ra, bet jo „humoristiškam" 
laikraštije apart sarkazmo 
nieko nesimatė. Chicagos 
tautininkai pasiėmė „Dagį” 
pas save. Tikėtasi, kad tenai 
jis pasigerins. Išėjo tik ge
resnė technika, bet turinis 
taip pat koktus. Vietoj hu
moro, buvo šmeižimai.

Pasirodė „Tarka.” Brook- 
lyno tautininkai manė, kad 
pas juos daugiau humoro, 
negu pas chicagiečius. Bet 
jie apsivylė. „Tarka” buvo 
toks pat šlamštas, kaip ir 
„Dagis.” Jos niekas neno
rėjo skaityti ir ji žlugo.

„Dilgėlės” taipgi užgimė 
su pretensija prie humoro. 
Išpradžios jose būdavo kar
tais ir gana sveiko humoro, Į 
bet visgi tai nebuvo prigim
tas humoristo talentas ir su 

i laiku jis visiškai išsisėmė, 
i „Dilgėlės” dabar bando jau 
likti rimtu laikraščiu.

1 Humoristiško laikraščio 
keti negalima, nes keno ve- lietuviai dar neturėjo jr ne-Į 
žime jis sėdi, to ir dainą dai
nuoja. Bet męs galim tikėti 
tokiems žmonėms, kaip 
„Toporo” redakcija, kuri 
pasakė ir neatšaukė, nors 
kun. Olšauskas to būtinai

Kaip su kun. Olšausku?
Paskelbus „Tėvynei,” kad 

Kutros affidavitas prieš 
Kun. Olšauską buvo sufabri
kuotas tyčia, ne vienas gal 
pamislvs, kad kun. Olšaus
kas buvo neteisingai apskel
btas šnipu.

Jeigu kas taip mano, tai 
labai klvsta, nes ne Kutra 
paleido tą paskalą. Apie tai 
garsiai kalba visuomenė. 
Savo laiku apie tai rašė „Ža
rija.” . paskui „Topor,” 
„Rankpelnis” ir kiti. Neuž
tarė kun. Olšausko ir dabar
tiniai pirmeiviški Lietuvos 
laikraščiai. Vienkart su 
kun. Olšausko atvažiavimu 
„Keleivis” gavo iš Lietuvos. 
pranešimą amerikiečiams, 
kad apsisaugotų nuo to žmo
gaus, nes ^ai artimas val
džios bičiulis. Tas praneši
mas tuoj buvo „Keleivije” 
patalpintas, ir tai buvo pir
mutinis balsas prieš kun. 
Olšauską, atėjęs sykiu su 
juo iš Lietuvos. Rašė apie 
tai J. Beširdis, kuriam nesi
norėtų nė tikėti. Kad Olšau
skas nesvetimas policijai 
žmogus, rašė savo laiku ir p. 
Kl. Jurgelionis, tik paskui, 
atsigėręs su kun. Olšausku 
arbatos, užginčijo, kad tai 
teisybė; jis taip rašęs tik po 

į socijalistų įtekme būdamas. 
Žinoma, tokiam žmogui, ku
ris po kitų įtekme taip grei
tai savo nuomonę maino, ti-

Kas stovi Kutros užpaka- 
lije.

„Vienybė Lietuvninkų” 
(No. 47) primalė apie Kut- 
rą-Vasiliauską visą puslapį 
visokių nesąmonių — tokių 
nesąmonių, kokių apart p. 
Sirvydo daugau niekas ne
galėtų pagaminti. Nuo pra
džios iki pat pabaigai ji te
nai mala ir mala, kad už 
Kutros-Vasiliausko stovį 
da kiti Botono žmonės, ku
rie tą affidavitą sugalvoję 
ir padarę, o Kutra-Vasiliau- 
skas čia buvo tik aklu įran
kiu. Kas buvo tais žmonė
mis, Brookylno pliurpė vie
nok nedriso įvardinti, o sa- 
ko, kad laikas tai parodys. 
Bet kadangi laikas gali pa
rodyt nė tuos, ką p. Sirvydo 
rimtumas norėtų, tai jis pa
siskubino laiką apgauti ir 
48-tam „V. L.” numerije 
praneša, kad tų žmonių ypa- 
toje yra „Keleivis.” Jis sta
čiai sako, kad dabar „Kelei
vis” turėtų taip rašyti:

„Dabar stengsimės sugal
voti, kokiu budu daugiau su
velti dalyko stovį, kad ne- 
taip juokingu pasirodyti 
prieš visumenę” ir prie to 
dar priduria: „ne jis (vadi
nas — „Keleivis”) juk stovi 
Kutros-Vasiliausko užpaka- 
lije.”

Kaip skaitytojams jau ži
noma, „Tėvynė” apskelbė, 
kad Vasiliauskas buvęs tuo 
žmogumi, kuris sufabrikavo 
Kutros vardu tą garsųjį af
fidavitą apie kun. Olšauską. 
Tasai affidavitas buvo pri- 
sieka prieš notarą patvirtin
tas, kad viskas, ką Kutra 
tenai prieš Olšauską liudija, 
yra teisybė. Tuo tarpu, ___ ____
kaip ’ Tėvynė sako,. tokio reikalavo ir net teismu grą 
Kutros ir ant svieto visai ne- - 
buvo. 'Tą viską padaręs Va
siliauskas, Kutros vardu 
prisidengęs. Taigi jei tas 
tiesa, minėtam Vasiliauskui 
užmetama kriminališkas 
prasižengimas. Ar tas tei
sybė, ar ne, tai peranksti 
dar spręsti, pakol pats Vasi
liauskas viešai dar nieko ne
pasakė. Bet tą patį prasi
žengimą „Vienybė Lietuv
ninkų” primeta ir „Kelei
viui.” Ji aiškiai sako, kad 
„jis stovi Kutros-Vasiliaus
ko užpakalije.” Vadinas, 
„Keleivis” čia viską suren
gė; „Keleivis” žinojo, kad 
tokio Kutros ant svieto nė
ra; žinojo, kad toji prisieka 
ant affidavito neteisinga, 
vienok apgavo valdžią tą af
fidavitą užtvirtindamas —• 
apgavo tyčia, kad viešai dis
kredituoti nekalta žmogų — 
kun. Olšauską. Taigi „V. 
Liet.” viešai padaro „Kelei
vį” kriminalistu.

Jeigu ji, „V. Lietuvnin
kų,” drįsta tokius dalykus 
viešai pliaukšti, kas šmeižia 
musų vardą, plėšia šlovę ir 
kenkia musų bizniui, męs 
reikalaujam prirodymų:

1) Kad „Keleivio” redak
cija, administracija, leidė
jai, arba kas nors iš „Kelei
vio” personalo yra kada 
nors tą affidavitą matęs.

2) Kad „Keleivio” redak
cija, administracija, leidėjai 
arba kas nors iš „Kel.” per
sonalo žinojo, kas tą affida
vitą rašė ir kur jį rašė.

3) Kad „Keleivio” redak
cija, administracija, leidėjai 
arba kas nors iš „Keleivio” 
personalo yra kuomi nors 
prie to affidavito prisidėję, 
ir

4) Kad „Keleivis” stovi 
Kutros-Vasiliausko užpaka
lije.

Jeigu ji, „Vienybė Lietuv- fidavitas apkaltino kun. 01- 
ninkų,” tą viską prirodys, šauską. Jis buvo seniai jau 
„Keleivis” ištars Mea maxi- apkaltintas Lietuvoj, ir iki 
ma culpa.

šino.
Kaip matot, Kutros affi

davito ir ant svieto da nebu
vo, o žmonės jau plačiai ra
šė ir garsiai kalbėjo, kad Ol
šauskas policijos sėbras. Po 
Olšausko prakalbų So. Bos
tone, „Keleivio” redakcijon 
atėjo su reikalu vienas žmo
gus ir, užsiminęs apie „mi
si jonierius,” palingavo gal
va ir sako: „Ak, kalbėt moka 
gražiai, ale teisybės vistiek 
nepasako.” Iš tolesnės jo 
kalbos pasirodė, kad Olšaus
ką jis gerai pažįsta ir per jo 
įskundimą gavo da šešis mė
nesius patupėti. „Norėjau, 
girdi, atsistojęs priminti a- 
pie tai, ale ką čia tu žmogus 
su jais prasidėsi.” Nejaugi 
tas žmogus melavo? Kodėl 
gi niekas panašių dalykų ne- 
užmetinėjo kun. Tumui? 
Reiškia, turi būt koks nors 
pamatas toms paskaloms. 
Pagaliaus juk d-rui Šliupui 
kun. Olšauskas pats prisipa
žinęs, kad kelis „cicilikus” 
išdavė. „O kas tai esą!”

Ant to visko pasiremiant I 
ir „Keleivis” abejojo apie 
kun. Olšausko ypatą. Kut
ros affidavito męs nebuvom 
nė savo akimis matę ir visai 
juo nesirėmėm, tik kada jį 
pamatėm „Kovoj,” tuomet 
tarp kitko ir apie jį pami
nė jom.

Tautiškai-klerikališki lai
kraščiai, kaip antai „Vieny
bė L.,” „Katalikas,” „Lietu
va” ir jiems panašus, pasi
naudodami „Tėvynės” pra
nešimu, dabar stengiasi vi
suomenę klaidinti, kad tą 
neteisingą gandą apie kun. 
Olšauską paleidę „Kova” su 
„Keleiviu.” Vadinas, Olšau
skas jau išteisintas, jis ne
kaltas, kaip avinėlis.

Neteisybė! Ne „Keleivis” 
su „Kova,” ir ne Kutros af-

šiol da Olšauskas neprirodė,

i

i

I

turi, nes nėra tikrų humo
ristų.

Lietuvių tautai prisieina 
daugiau dejuoti, negu juok-i natorius butų juos išgelbė- tio T’e.c iv tru’n hnmnrn cVnr. !tis. Tas ir yra humoro skur- j 
do priežastimi.

Varnai krankia
Ettoę, Giovannitti ir Ca- 

ruso liko paliuosuoti. Prisai- 
kintųjų teismas atrado juos 
pilnai nekaltais. Kad jie ne
kalti, apie tai seniai jau žino 
netik darbininkai, o ir kapi
talistai su valdžia, bet pas
taroji ponų komanduojama 
kėsinosi ant darbininkų va
dovų gyvasties. Darbininkų 
klesai sunkiai atsiėjo, kol ji 
laimėjo kovą už savo vado
vų gyvastį. Kaip Hasel- 
wood išsitarė, moterįs nusi
movė nuo savo rankų žie
dus ir aukavo juos Ettoro, 
Giovannitti ir Caruso išliuo- 
savimui. Męs darbininkai 
aukavome savo skatikus, sa
vo gabumą ir pajiegas jų iš- 
liuosavimui. Ir męs kovą 
laimėjome. Kapitalistų laik
raščiai vieni kalbėjo prieš 
Ettorą, Giovannitti ir Caru- 
šo, kiti balsiai tylėjo. Tylėj’o 
ir Hearsto laikraščiai, kurie 
nuolatos skelbiasi kovoją už 
darbininkų reikalus. Nere
tai juose matėsi melagystės, 
supainiojimai dalykų Law- 
rence’o audėjų vadovų rei
kale. Nė sykio neišsitarta 
už nekaltus, žiauriai baus
mei pasmerktus žmones. Iš 
to matos, kad jei teismas bu
tų laikęs kapitalitų pusę 
taip, kaip teisėjas Quinn ir 
prokuroras Attwill, tuomet 
Ettoras, Giovannitti ir Ca- 

i ruso butų atsisėdę ant elek
triškos kėdės — ir Hearsto 
laikraščiai butų užgiedoję, 
kad taip ir reikėjo arba bu
tų tylėję, nes kitaip esant jie 
butų prieš bylą arba laike 
jos prisidėję prie kaltinamų
jų apginimo.

Dabar jie prabilo. Štai 
„Boston American” iš 27 d. 
lapkr. tarp kitko rašo:

„Ettoro ir Giovannitti ap
kaltinimas žudystėj buvo 
vienas iš aršiausių užsipuo
limų ant žmogaus gyvasties 
po priedanga tiesų šioj drau
gijoj.

: jęs.
Ar reikia da didesnės veid- 

, mainvstės? Juk tik Attwill, 
Lawrence’o ir Salemo val
džios ir pats gubernatorius 
ir norėjo nubausti, ir skundė 
juos, o ne kas kitas.

Kaip matot, tūli angliški 
kapitalistų laikraščiai da la
biau veidmainiauja už mūsi
škius. ------------

Tik 20 minutų
Bostono gatvių komisijo- 

nieriai nori įvest taisyklę, 
kad automobiliai nebūtų lai
komi ilgiau ant vietos prie 
durų ant publiškų gatvių, 
kaip 20 minutų. Išėmimai 
daleistini tik tuomet, jei y- 

į ra labai svarbus reikalas.
Kaip tik pasklydo gandas 

| apie tokios taisyklės įvedi- 
Į mą, tuoj šimtai daktarų ėmė 
| protestuot. Mat, daktarai 
laiko automobilius prie savo 
durų gana ilgai. Jie nežino, 
kada gali ateiti žmogus su 
pakvietimu prie ligonio. Yra 
tokių atsitikimų, kad dak
tarai neturi laiko laukt ka
ro arba eit pėkšti pas ligo
nį. Tankiai atsitinka nelai
mės ant gatvių ar kitur, ka
da daktaras turi skubintis 
su pagelba. Aišku, kad svei
ko proto žmogus negali būt 
šalininku 20 minutų auto
mobilių laikymo ant vietos. 
Jei eitų kalba vien apie pa
šalinių žmonių automobi
lius, butų kas kita.

Bostono komisijonieriai 
užmiršta, kad Bostono tūlos 
gatvės yra baisiai apleistos 
ir nešvarios. Jie turėtų įsa- 
kyt policijai tėmyt, kad bu
tų prilaikomas švarumas, 
turėtų paskirt daugiau pini
gų gatvių taisymui, o ne po- 
licistų samdymui, kurie gau
dytų perilgai stovinčius au
tomobilius.

Jeigru jau ponams komisi- 
jonieriams rupi tvarka, jie 
neturi gaišinti policijos prie 
perilgai stovinčių automobi
lių tėmijimo (nes policistas 
turės stovėt nemažiau, kaip 
20 minutų ant vietos, jei pa

Sąjungoj esama šnipų.
„Lietuva” (No. 48) sako, 

kad Lietuvių Socijalistų Są
jungoj yra šnipų, kurie su
teikia rusų valdžiai žinias ar 
pie Amerikos lietuvių gyve
nimą. Ji turinti jau nuo pu
sės metų savo rankose nuo
trauką nuo „oficijališkoj 
formoj padaryto pranešimo 
rusų valdžiai apie darbus 
Amerikoj tūlų lietuvių vei
kėjų.” To pranešimo kopiją 
”Lietuva” prižada patalpin
ti ištisai.

Nagi, nagi, pažiūrėsime!

Polemika 
ir Kritika.

Teisybės vardan
Kadangi p.. Skruzdėlės , - - - ,

straipsnis „Žodis į Brookly-'trakto su Sc. Myl. nebuvo 
no visuomenę” tilpo „Kel.” padarę ir patįs. patarė 
No 44, polemikos ir kritikos Strumskiui statyti ant sce- 
skyriuje, tad, manau, bus ir nos Kaminkrėtį, 
man leista toje palemikoje ! 
dalyvauti, tuomi labiau ,kad 
Skruzdėlė nedrįsdamas sa
vo pavardę pasirašyti, mini 
kitų pavardes ir primeta 
prasikaltimus prieš visuo
menę. Aš faktais prirodysiu 
neteisingumą p. Skruzdėlės 
šių užmetimų: 1) kad p. 
Strumskis iš savo priežasties 
pakėlė kokį nesusipratimą 
Scenos Mylėtojų tarpe; 2) 
kad jis norėjo užbėgti Sce
nos Myl. už akių su „Ka
minkrėčio” lošimu; 3) kad 
jis lošė „Kaminkrėtį” baž
nyčios naudai; 4) kad jis at
kalbinėjo aktorius nuo sce
nos Myl.; 5) kad jis atkalbi
no Sc. Myl. vadovą ir 6) kad 
Scenos Myl. choras nėra 
niekam kuom nors prasi
žengęs.

Apkalbėsiu dalykus atvi
rai, minėsiu y patas pavar
dėmis, nes už savo žodžių 
teisingumą aš atsakau įlesi- 
slėpdamas po pseudonimu.

1): Nesusipratimą tarp 
p. Strumskio ir Scenos Mvl. 

j įvykdino tų pat S. M. pirmi- 
ininkas p. Jankauskas. Fak
tas : birželio 18 d. minėtasis 
pirmininkas sušaukė į savo 
namus Scen. Myl. komiteto 
(iš 9 ypatų) susirinkimą. 
Susirinkimas pripažino ap
mokėti dirigentų Bukšnai- 
čio ir Strumskio bilas, bet 
pirmininkas pasipriešino, 
iškoliojo dirigentus ir davė 
Strumskiui į žandą. Po to
kio asitikimo Strumskis pa
sitraukė nuo Sc. Myl., ką 
butų padaręs ir kiekvienas 
save gerbiąs žmogus.

2): p. M. Petrauskas, iš-, 
važiuodamas Europon pa
vedė visus savo muzikališ- 
kus veikalus Strumskio glo- 
bai, kaip tas buvo laikraš
čiuose paskelbta. O kad 
Strumskį iš Sc. Myl. Jan
kauskas iškumsčiavo, tai jis 
pradėjo mokyti M. Petraus
ko veikalų savo chorą Cen
trai Brooklyne. Scenos gi 

; Myl., sulošę per S.L.A. sei
mą „Birutę,” rengėsi lošti 
”Pabaigtuves,,: bet kada 
Strumskio choras pagarsi
no *”V. L.” 38 numerije, jog 
statys ant scenos ”Kamin- 
kretį” lapkr. 30 d., tai Sc. 
Mvl. paskelbė to paties laik
raščio 40 num. (t. y. dvi są- 
vaiti vėliau), jog jie loš 
”Kaminkretį” 23 lapkričio, I jas — tą padarė tik Brook-

5) Scenos Myl. dirigentas 
p. Kvederas atsisakė nuo 
vadovavimo ne dėl Strums- 
kio atkalbinėjimo, tik dėl 
triukšmo, kurį pakėlė choro 
susirinkime p. Martus savo 
vaikišku pasielgimu dėlei 
tilpusios apie jį korespon
dencijos „Drauge.” Atsisa
kymo priežastį išeidamas 
Kvederas paaiškino visam 
chorui.

6) : Scenos Myl. choras y- 
ra prasikaltęs prieš ypatas 
ir prieš visuomenę štai kuo
mi: a) kad neprašalino iš 
savo tarpo pirmsėdį, varto
jantį kumštis susirinkimuo
se; b) kad panaudojo laik
raščius („V. L” No. 40 ir 
”Kel.” No. 44) lenktynių ir 
boikoto skelbimui dailės sri- 
tije; ^) kad įvykdino da pas 
lietuvius negirdėtą boikotą 
teatrui lapkr. 2 š. m. Brook- 
lyne, kad statant ant scenos 
operetę „Kaminkretis ir 
Maluninkas” buvo parengta 
Tautiškam Name kokis ten 
jaunimo balius, kur buvo 
draskomi ir naikinami „Ka
minkrėčio’ plakatai, atpirki
nėjami operetės bilietai, 
duodant priedus bilietą į 
„jaunimo balių,” atkalbinė- 
jami žmonės net nuo teatro 
durų, sudaužytos aktorių ir 
dainininkų skrybėlės persi- 
rėdymo kambarije prie sce
nos ir t.t. — kaipo vaisiai 
pakeltojo Scenos Mylėtojų 
riksmo apie neesančias 
jiems konkurencijas.

Gal Sc. Myl. pasakys, kad 
ne jie tą darbą atliko. Gal 
būt. Bet tuom jie savo re
putaciją nenuplaus ,nes kal
tininku yra ne vien tas, ku
ris veikia aktyviškai, bet ir 
tas, kuris davė tam aktiviš- 
kumui priežastį, štai nese
niai New Yorke nuteisė mi- 
riop policijos viršininką 
Beckerį už tai, kad jis pri
kalbino žmogžudžius nušau
ti Rosenthalį, nors pats nu
šovime nedalyvavo. Taip ir 
čia: Sc. Myl. pakėlė riksmą, 
kad Strumskis daro jiems 
lenktynes, ko visiškai nebu
vo, o jų gizeliai atliko šlykš
čiausius darbus prieš ką? — 
prieš dailę, prieš teatrą, ku
ris pas visas tautas laiko- ? 
mas didžiausioj pagarboj.^ . 
Tokių darbų nematyt net 
pas kraštučiausias draugi-

•
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Atsakymai ant klausimų.
A. Bekevičiui. — Y. M. C. 

A. yra kultūriška ir išdalies 
patrijotiška organizacija, 
bet joje nesimato daug šovi- 
nistiškumo. Ji darbininkų 
klesai nekenkia. Tūluose 
miestuose net socijalistai 
svetimų tautų atranda pa
ramą pas YMCA. Taip bent 
Cambridge’uj, Brooklyne ir 
tūlose kitose vietose. Jeigu 
toje organizacijoje yra kas 
blogo, tai visgi gerumas 
perviršija blogumą. Ji stei
gia knygynus, gimnastikų 
ruimus, maudynes, rengia 
paskaitas ir tt. Blėdies iš 
to nė vienas darbininkas ne
turi.

S. Cesirui. — Dideli kri- 
minališki tos ar kitos šalies 
prasižengėliai yra išduoda
mi toms valstybėms, kur jie 
tą prasižengimą papildė. 
Bet tai nėra būtina taisyklė 
tarp visų valstybių. Netoli 
visos valstybės turi padariu
sios su visomis kitomis to
kią ar kitokią sutartį, pagal 
kurios punktus žinomos rū
šies prasižengėliai turi būt 
išduoti, jei jie pabėgo iš sa
vo šalies ir liko susekti ki
tur. Jeigu jus norite žinot 
specijališkai apie Ameriką 
ir Rusiją, t. y. ar Rusijos 
šnipas turi tiesą areštuoti 
čia atvykusį iš Rusijos pra
sižengėlį, tai šiuo tarpu tu
rime pasakyt, kad ne, nes 
sutartis tarp Suv. Valstijų 
ir Rusijos liko pertraukta 
ir Rusija negali reikalaut, 
kad Amerika išduotų jos 
(Rusijos) prasižengėlius. Ji 
turi prašyt ir Amerika gali 
sutikt arba nesutikt.

K. Parui. — Ukėsiškų po- 
pięrų išdavimas yra federa- 
liškos valdžios reikalas, o ne 
atskirų valstijų. Kokios tie
sos yra vienoj valstijoj, to

• •

mindami, Luokėje prieš 30 
metų užmuštąjį Blindą, gė
rė už jo sveikatą ir dainavo 
dainas, kuriomis priminė 
savo buvusį vadovą poną 
Blindą. S. P. Nauron.

Brievikiai (Telš. ap.). Pas 
mus atsitiko baisi nelaimė. 
Bekuliant javus su ’Toko- 
motivu,” netyčia į spragilus 
įkrito 19 metų mergaitė D. 
Pučkoraitė iš Rakitų so- 
džaus ir jai tapo visa kojos 
letena sumalta. Atvežtas 
iš Alsėdžių feldšeris, sumal
tą koją nupiovė ir dabar gy
do. Reikalingas visur prie 
mašinų atsargumas. Pr. Ad.

Ilakiai (Telš. ap.). Neži
nomi piktadariai naktį api
plėšė vartotojų Draugijos 
sankrovą. Nuostolių pada
ryta ant 500 rublių.

Suimta du vyru, kurie pri
sipažino dalyvavę apiplėši
me. Vienas iš ju — ured- 

Z. T.

KLAUSIMAS.
1. Vienas žmogelis apdau

žė man veidą, sudraskė dra
bužius ir išplūdo mane. Jis 
tapo areštuotas ir gavo už- 
simokėt $35. Bet teisėjas 
visus pinigus sau pasiėmė, 
o man nė už siutą neužmo
kėjo. Kaip aš galiu išreika- 
laut nuo valdžios man pri
klausomus pinigus?

A. J. Strimaitis. 
ATSAKYMAS.

Jūsų ”draugas” buvo nu- 
|baustas, pinigai nuėjo į val
stijos iždą, o ne teisėjui; jis 
gauna savo tik algą. Baus- 

| mė buvo ne už sumušimą ta- 
mistos, bet už įstatymų per
žengimą, už nelegališką dar
bą. Jei tamista turi nuosto- 

i liūs, tad turi paimt advoka
tą ir užvest bylą už nuosto
lius (tort for damages), ir 
jei tada gausit ką, t. y., jei 
tas žmogus turi ką nors, iš 
ko galima butų gauti, tad ninko sūnūs, 
viskas eis tamistai (apart Šiauliai. Pas advokatą p. 
advokato dalies). Venclauskį padarė kratą.

KLAUSIMAI. Nieko uždrausto nerado.
1. Jei draugystė turi išsi- pasodino ant 3 d. į

ėmus čarterį vienam mieste, ® demokratai, y-
ar galima su tuo čarteriu eit P.30.2^1 dergraicherai, jie- 
i kitą miestą mitingus lai- s^ojo tik progos, kaip n po-

licija, kad tik kaip nors nuo
2. Jei tveriasi nauja drau- P-Venclauskio kamlidaturos |

gystė, ar galima be čarterio atsikratyti. (Turiu pndur- 
laikvt mitingus nesiklausus ,^a.^ įmones, įssky rus p. 
miesto valdžios? Belskio tarnus ir kelių namų

A. Lietuvninkas, turtuolius Šiauliuose buti- 
ATS AKYM AI ?ai ?™J°- P‘ ?-enC’
AioAiviinAi. lauski į rinkėjus). Tiesa,

1. _ Paprastai čarteriai iš- nesnaudė ir demokratai,, jie 
tuoj sušaukė komiteto susi
rinkimą, pašaukė vieną iš 
narių komiteto, kuris statė 
kandidatūrą Venclauskio, ir 
liepė jo kandidatūrą nuimti, 
kuomet jis atsisakė, jog tą 
padaryt negalįs, tai šie už
stojo, ar jis imąs atsakomy
bę už visus Kauno guberni
jos rinkimus. Irgi atsakė, 
jog ne. Dergraicherai žy
dai taipgi nesnaudė. Jie pra
šė leidimo kauniškių ir būti
nai norėjo ir nuo antrosios 
kurijos pravesti žydą. Kau
niečiai, kaip girdėjau, jiems 
žydo kandidatūros neleido 
statyt. Demokratai pasta
tė p. Griniaus kandidatūrą, 
bet tuom tarpu praėjo dvi 
dieni ir p. Venclauskis tapo 
paleistas.

Tuoj atėjo pp. Grinius ir 
Mikševičius pas p. Venclau
skį ir pradėjo kalbėti, kad 
šis savo kandidatūrą nusi
imtų, bet p. Venclauskis at
sisakė, nurodęs, kad tai ne 
nuo jo priguli ir kad jokio 
pavojaus, kaslink išaiškini
mo jo kanddaturos, kurios 
taip jie bijo, negali būti nė 
kalbos. Paskiaus, šiems iš
ėjus, atėjo advokatas Choro
žinckis ir meldė: ”Umoliaju 
vas sniat svoju kandidatū
rų !”, bet tą patį išgirdo, 
ką ir pirmuoju du.

Chorožinckis nieko nepe
šęs, sugrįžęs į savo komite
tą dargraicher — pamelavo. 
Pasakė, kad p. Venclauskis 
juos nuo visų jam duotų pri
žadėjimų žydus paliuosavęs 
ir tokiu būdų galį savo kan
didatūrą, žydą, statyti. Tuo 
pačiu laiku, p. Mikševičius 
atvykęs pas žydų komiteto 
narį pasakė: ”Męs savo ko
mitetą paleidžiam, o tamis- 
tos darykit ką norite.”

P. Chorožinckis, kad pralį
sti Į V. Durną, nors jis ją ma
tys, kiek ir savo ausis, pas
tatė pinigų maišą — Fren
kelį į žydų kandidatus nuo 
antros kurijos. Chorožinc- 
kio su Frenkeliu agitatoriai 
pirko rinkėjų balsus, vežė iš 
miestelių rinkėjus, drąskė 
Venclauskio biuletenius ir 
galų-gale liko išrinktas 
Frenkelis; sako, nuo trijų i- 
ki penkių tūkstančių rublių 
užmokėjęs rinkėjams už bal
sus, kurie už jį balsavę. 

Galiaus policija gaudė p. I 
Venclauskio kandidatūrą 
peršančius agitatorius ir so-' |

duodami ant visos valstijos. 
Ir jei jūsų čarterij nėra aiš
kiai pasakyta (ko beveik 
niekados nėra, jei jus čarte- 
rį imdami specijališkai to 
nereikalavot), jog jus turit! 
apsirubežiuot tokiam ir to 
kiam miestelij, tai jus galit 
laikyt mitingus kur tik pa
tinka — visoj valstijoj.

2. Galit laikyt mitingus be 
jokio čarterio, bile tik nekel-

dino į kalėjimą ; o Frankelio 
agitatoriai viešai mokėjo 
pinigus už balsus ir jiems 
niekas nė žodžio nepasakė.

Šiauliečiai labai pasipikti
no šiuom žydų biauriu pasi
elgimu ir gatavi atkeršyti 
jiems už jų suvedžiojimą.

Ten buvęs. 
(”Rygos Naujienos”).

Atsišaukimas į a. a. Igno 
J. Griešiaus sądraugus.

Kurie turi kokius nors 
a.a. Igno J. Griešiaus laiš
kus, malonėkite pasiųsti ant 
žemiau pažymėto antrašo. 
Norima šiame mete parašy
ti jo (a.a.G.) biografiją, tai 
minėti laiškai reikalingi 
kaipo medega.

J. S. Pruselaitis,
775 Bank st., Waterbury, Ct

I

I

TeL: Main 3307. 
Gyvenimo TeL: Milton 521—3.

NATARUUSAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ūkė*
aiškas popieras ir visokius teis

mo dalykus. .
čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEKANDER ROSE 
294 Washington stM Room 330, 

BOSTON, MASS.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Į

- kios ir visose. Apie gavimą <t jokio lriuĮįm0> neparda:
pilnų ukėsiškų popierų iš
syk galite dasižinot iš musų vinėsit svaiginančių gėrimų, 

arba nenuskriausit ko. Tik
«’draugystės, kurios gyvuoja 

be čarterio, yra tuom nege
ros, kad jei kas paduotų į 
teismą, tad paduos ne drau
gystę, bet visus narius, kai
po bendrus (partners).

KLAUSIMAI.
1. Ar gali policistas areš- 

tuot žmogų ant gatvės, j’ei 
jis pardavinėja socijalistiš- 
kus laikraščius be laisnio?

2. Ar gali uždrausti pla- 
tint juos?

3. Ar gali pardavinėt laik
raščius kambarėli je?

Frank J. Levinksas. 
ATSAKYMAI.

1. Kiekvienas miestas tu
ri savotiškus padavadijimus 
kaslink pardavinėtojų ant 
gatvių. Beveik visi reika
lauja laisnio pardavinėjimui 
laikraščių (nežiūrint kokie 
jie nebūtų), taip kaip ir ki
tokių daiktų. Areštuoti ga
li tik tada, kada pardavinė- 
ji, o ne namo parėjus ar pa
baigus pardavinėti.

2. Uždraust jokis miestas
..... ~ ....... r:------- negali, bet gali reikalaut,

Jei gyvenot Kanadoj ir pas- kad kiekvienas turėtų lais- 
nį, dėl tvarkos, kad nebūtų 
popieriai draikomi ant gat
vės, etc.

3. Namuose visur gali par
davinėti laikraščius ir kny
gas, jokių laisnių nereikia.

F. J. Bagočius.—

ti Suvienytų Valstijų pilie
čiu.” Matysite, kas jas gali 
gaut, o kas ne.

Tiesu patarimai
KLAUSIMAI.

1. Ar reikalauja šios val
džios įstatymai, išimant pi
lietiškas popieras, paduoti 
laivo vardą, metus, mėnesi 
ir dieną, jeigu laivas atplau
kė Į Kanadą, o iš ten atva
žiavau i Suv. Valstijas trau
kiniu? ‘

2. Ką daryt, jeigu reika
lauja, o žmogus neatsimeni?

3. Ar galima kaip nors 
gaut pilnas popieras, jei nuo 
pirmų popierų gavimo pras
linko 8 metai?

Geo. Leelike. 
ATSAKYMAI.

1. Jei laivui atėjus Kana
doj visai negyvenot, bet va
žiavot stačiai į Suv. Valsti
jas, tai laivo vardą ir dieną 
atvažiavimo turit priduot.

kui atvažiavot į Suv. Valst., 
tai reikia priduot tik dieną 
atvažiavimo ir pasakyt, ko
kiu keliu važiavot.

2. Jei nežinot tikrai laivo 
vardo ar dienos, surašykit 
tiek aktų, kiek žinot; para
šykit maždaug kokiuose me
tuose arba mėnesije atvažia
vot, ir pasiuskit užklausimą 
pas ”U. S. Commission of 
Immigration” tame mieste, 
kur išlipot jš laivo. Jis at
sakys.

3. Antras (pilnas) ukėsiš- 
kas popieras gali gaut tik 
tuomet, jei nuo gavimo pir
mų praslinko nemažiau kaip 
2 metai ir nedaugiau kaip 7. 
Jei Jums išėjo jau 8 metai, 
turit vėl pirmas imt išnau- 
jo, ir laukt 2 metus, kol gau
sit pilnas.

IŠ LIETUVOS
Bivainių miškas (Telš. a). 

Pas mus 18 rūgs. Bivainių 
miške, netoli Rinciulių so
džiaus, kur kitą syk gyveno 
didysis plėšikas Blinda, ta
po apvaikščiotos 30 metų jo 
nuo užmušimo sukaktuvės. 
Ten dalyvavo apie 35 gero
kai jau pagyvenę žmonės 
(dauguma taip apie 50 me
tų). Linksmai sau prisi-

Atidai
Pernai buvo renkamos 

aukos susižeidusiam ir ne
galinčiam dirbt Jonui Lan
giui (Langes). Surinkta 
7 dol. ir Povilui Landžiui 
pavesta išsiųsti, ką jis ir 
padarė, nes pats laišką ma
čiau, kad pinigai priimti. 
Kas iš aukautojų neužsiti- 
ki, lai rašo paklausimą 
šiuom adresu: John Langes, 
Washington County Home, 
R. D. No 10, Washington, 
Pa. Pats nelaimingasis at
sakys.

J. Petrukaitis.

v •

Draagija MsksleiriaiK Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendratančių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo- 
nit^švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
laujate, pirkite iš Ausros Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. HalstedsL Chicago, III.

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 st., 
ant kampo D st., SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petrauc- 
ko Restauracijas valgyt,' nes ten 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur. 
Restauracijos randasi šiose vie
tose:
D

2)

3)

Kampas D st. ir . Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st., 
BOSTON, MASS.

7 Harrison avė., arti Essex st., 
BOSTON, MASS.

GERIAUSIAS
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REIKALINGA

700 VYRŲ Į 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.

Puiki Dovana
"ETIKETĄ” YRA PUIKI KA
LĖDŲ DOVANA, TINKAMA 
SENIEMS, JAUNIEMS ir VAI
KAMS. Joje randasi apie 300 
pamokinimų dailaus pasielgimo 
tarp žmonių kaipo ir namie. Pa
prastai šita knygelė yra parduo
dama už 25 centus, bet idant 
duoti progų visiems pasinaudoti 
ir savo draugus apdovanoti šia 
naudinga knygele, tai iki Kalėdų 
"ETIKETĄ” bus parduodama 
tik už 20c. su prisiuntimu.

Pasinaudokite proga!. Agen
tams geras pelnas. Adresuokit: 

MARY M. RICE-HERMAN
140 E. 19 st., New York City.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažoj padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Padarom visokius dokumentus pa
gal Rusijos įstatymus: dovemastis, 
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, I1L

Skaityk naujausio mokslo knygų 
apie sveikatų ir kų reikia 

daryti apsirgus.
iiii

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų f ir- j 
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Garus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau-l 
nam visokias naujausias formas. I 

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias VyrŲjir Moterp drapanas.

* Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap- 
I rašo apie vyrų ir moterų lytiškį gyvenimu 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 kaip ir 
I kį daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai- 
I mingai gyventi. Čion viskų negalima apra- 
I Syti, bet tik perskaičius knygą atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok- 
Į sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
Į budavojimą. su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis, 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

i JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arta vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygą "Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitą knygą išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas ją apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletą štampų už prisiun-l 
timą.

REIKALAUK dar šiandien, išker- 
pant'šitą apgarsinimą iradresuok teip: 

Ule PHILADELPHIA 1. CL1N1C, 
1117 WainotSL PUladeiphia, Pa.

TEMYKIT, VYRAI IR MO-
R YS! Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumą ir reikalauji gero specialisto pagelbos, 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šaukie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligą lietuviškoj kalboj 

Atsilankantiems aiabiikal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

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

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

Telefonas: So. Boston,|21013.

į

I

LAIVAKORTE
(Š1FK0RTES) ATPIGO

ls 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.

k
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KELEIVIS

Kanados angliakasiai 
streikuoja.

Cumberland, B. C. —Ang
liakasiai čionai vis da strei
kuoja. 18 lapkr. streikieriai 
buvo surengę demonstraciją 
ir vaikščiojo su raudona vė
liava. 12 lapkr. vėl buvo de
monstracija ir norėta nelei
sti skebus į darbą, kuriuos 
policija vedė apsupus. De
monstracijoj ėjo netik vy
rai, bet ir moters su mažais 
vaikais. W. Juozapavičius.
VVorcesterio lietuvių žiniai.

Ateinančioj subatoj, 7 d. 
gruodžio, vietinė socijalistų 
kuopa rengia vakarą su pa
veikslais, monologais, dek
lamacijomis ir dainomis.

Streikas Carnegies dirb-.. 
tuvėse.

Pittsburg, Pa. — Dėl pa- 
varymo iš darbo 4 žmonių, 
Carnegies dirbtuvėse sus
treikavo 625 išlavinti darbi
ninkai. Dėl jų turėjo susto
ti apie 10,000 kitų darbinin
kų. Prie Homestead dirb
tuvės padidinta policijos 
skaitlius, bet riaušių da ne
buvo.

Vėl nelaimė.
Ant New Haveno geležin

kelio ties Williamantic, Ct., 
30 lapkr. vėl buvo nelaimė. 
Pasažierinis trūkis susikūlė 
su stovinčiu ant tų pačių 
vėžių lokomotivu ir abudu 
sutvžo. 4 sužeisti.

•z

Skurdžiai uždainavo tur
čiams marselietę.

New York. Ant penktos 
avenue, kur gyvena tik mi
lijonieriai, pereitoj subatoj 
tūkstantinė apdriskusių 
darbininkų minia, lydėda
ma nuo stoties Ettorą, už
traukė marselietę. Laik
raščiai sako, kad tai "antro
ji gyvenimo pusė,” kurią 
retai ant Fifth avenue tega
lima pamatyti.

Studentai streiklaužiais.
New Haven, Conn. — 

Tafto viešbutij sustreikavo 
165 patarnautojai; tuojaus 
jų vietą užėmė Yale univer
siteto studentai.

18 sužeista.
Montreal, Kanada. — 25 

lapkr. susikūlė čionai 
gatvekariai. Sužeista 
žmonių.

’Titanco” bačka.
Netoli Bostono, žvejai

do ant jūrių bačką nuo ”Ti- 
tanic’o.” Tai jau kelinta lie
kana, kurią žvejai’ rado at
neštą prie pakraščio su var
du ’Titanic.”
Lietuvis nušovė moteriškę 

’ Lawrence, Mass. — Per
eitoj pėtnyčioj, 29 lapkričio, 
Jonas Varnis, 28 metų am
žiaus lietuvis, nušovė Vero
niką Britnienę. Tragedija 
atsitiko po No 25 Harring- 
ton st. Nušautoji moteriš
kė taipgi lietuvė. Ji buvo 
našlė ir paliko kūdikį. Pa-: 
pildęs žmogžudystę, Varnis 
išbėgo ir bandė nušaut du 
policistu ,kurie norėjo jį su- • 
imti. Suareštuotas jis pri-Į 
sipažino prie piktadarystės.:

Bomba
New York. — 30 lapkričio 

čionai sprogo jau 53-čia 
bomba bėgije šių metų. 3 
krautuvės liko išardytos ir •/

2 namuose išbirėjo langų 
stiklai. Kas tas bombas pa
deda, nežinia, vieni sako, 

. kad iuodrankiai, kiti — kad 
policija.

Gaynoro šovėias gavo 
12 metų kalėjimo

New York. — James J.
Gallagher, kuris 3 metai at- • 
gal peršovė New Yorko ma-i 
jorą Gaynorą, pereitoj są-| 
vaitėj liko pasmerktas antI 
12 metų kalėjimo.

Vietines Žinios.
Draugija šelpimo kanki

nių rengia balių pėtnyčios 
vakare, 6 gruodžio, ant Ber- 
keley Hali. Prasidės 8 vai. 
Pelnas skiriamas Sibiran iš
tremtųjų pašelpai. Ketina 
atsilankyt visi So. Bostono 
lietuviai, neatsilikit ir jus. 
Įžanga vyrui 35c., moteriš
kei 25c.

Pereitoj nedėlioj socijali
stų salėj buvo diskusijos. 
Diskusuota du klausimu: ar 
atneša streikai darbinin
kams naudą ir ar gali soci- 
jalistas būt biznierium.

Pirmam klausime prieita 
prie šitokios konkliuzijos: 
Streikas, nežiūrint, ar jis 
bus laimėtas, ar ne, visuo
met beveik neša darbininkų 
luomai blėdį; darbininkai 
gali per streiką iškovot dau
giau algos, bet niekados ne
gaus jos užtektinai, nes tuo 
pačiu laiku kapitalistai pa
kelia kainas pragyvenimo 
ir atsiima dvigubai 
ir trigubai; tečiaus streikas 
yra neišvengtinas kovos į- 
rankis prie dabartinės sis
temos.

Antram klausime priei
ta prie konkliuzijos, kad so
či jalistas gali būt biznie
rium, tik švariam biznije.

Laike diskusijų Grikštas 
buvo pradėjęs kelt triukš- 

| mą, bet atidaryta jam duris 
ir išėjo vyras plusdamas.

Kasžin kodėl musų lietu- 
į viai laiko sau už garbę pri
berti ir prigirdyti policistą 
| vestuvėse. Tas paprotys 
apsireiškia tarp lietuvių vi- 

i sur. Pereitą panedėlį ant 
(Gold gatvės, So. Bostone, 
į buvo vestuvių užbaigtuvės. 
: Už stalo likos pasodinti du 
! policistai, kurie liejo į save 
alų, kaip į kokias bačkas. 
Bet to da negana. Kada vi
si jau išsiskirstė ir sugulė, 
šeimininkė naktį išgirdo, 
kad apie stalą kas tai šlama. 
Išeina ji pažiūrėt — ogi du 
policistai sugrįžę dedasi
bonkas į kišenius. Pamatę1 
moteriškę išsinešė, kaip iš
baidyti arkliai.

taip žmogustuoj ir liksi so- 
cijalistu. Kiti varėsi, kad 
reikia pereit. Kilo triukš
mas ir buvo jau netoli peš
tynių. Tečiaus keturiais 
didžiumos balsais nutarta 
pasilikti ant vietos. Valdyba 
vienok išrinkta iš socijalis
tų, pirmininku Barzdevičia. 
jo pagelbininku Neviackas, 
o sekretorium Vadapolas.

SUSIRINKIMAS.
LSS. 60-tos kp. susirinkimas atsi

bus Nedėlioj, 8 gruodžio, 1912. Bus 
balsavimasir renkama spaudos korni- 

‘ sija ir teatro darbininkai, todėl visi 
nariai malonės atsilankyti.

Sekr. J. Klevas.

28 lapkričio Bostono ma
joro Fitzgeraldo automobi
lius užvažiavo ant d-ro Ay& 
ro automobiliaus ir visiškai į 
pastarąjį sudaužė. Nelaimė 
atsitiko netoli Columbus 
avė., tuoj po pietų, kad ma
joras pavalgęs kurkienos 
išvažiavo pasivažinėti.

2 gruodžio, 
miestelije, netoli 
pasipiovė namų 
kontraktiorius Kari 
ser. Pati rado jį maudynėj 
su perplauta gerkle nuo 
ausies 
dystės priežastis — stoka 
darbo.

I

Policija suėmė tūlą A. C. 
Parkerį už platinimą netik
rų pinigų. Teisme Parkeris 
su ašaromis pasakojo, kad 
badas jį privertė daryt pini
gus, nes neturėjo už ką val
gyt nusipirkt, tečiaus komi- 
sijonierius Hayes pasiuntė 
jį kalėjimam

So. Bostone pasirodė rau
pai. Miesto daktarai eina 
namas iš namo skiepindami 
žmones.

i

Ateinančioj nedėlioj, 10 v. 
išryto socijalistų salėj bus 
M. P. R. susirinkimas. Ma
lonės susirinkti seni nariai 
ir atsivesti naujus.

du
18

ra

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų salėj 7 vai. vakare, 
bus prakalbos.

Brookline 
Bostono, 
statymo 

Kai-

iki ausiai. Saužu

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 BroadwaL S- Bcstor, Mass., 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siųsim.

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.

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.

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

Lietuviai Temykite!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t. y. 
ziegornis, 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 biznį varom jau 
25 metai.

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

»

RUSISZKAI-AMERIKONtSZKA
LINUA.

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
Birma — Gruodžio (Dec.) 7 d. 

Czar Gruodžio (Dec.) 14d.
Russia — Gruodžio (Dec.) 28 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus: .

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Broadwav. New York.

III klesa 
II klesa 
I klesa

$33.00
$50.00
$70.00

M. GalliYan Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

H. F. CORCORAN & CO

Faneuil salėj pereitoj ne
dėlioj italai buvo surengę 
mitingą Ettorui ir Giovan
nitti. Bet Ettoras prane
šė, kad jis neatvažiuos, nes 
neapsiima sulaikyt žmonių 
nuo demonstracijos prieš 
valdžią ir bažnyčią. Kalbė
jo vienas Giovannitti.

I

DYKAI $ 15.
Je p rksi iaikrodėlį, pirk geriausį — r 

saugokis klapMto. Męs parduodam geriau
sius laikrodėlius UŽ PUSE PREKES. Ge
riau i laikrodėliai yra Elgin ir Waltham. 
Kad apgarsinti savo firmą, mę< nutarėm 
duoti tokį laikrodėlį kožnam, kas teisingai

Ambrazo rūbų dirbtuvėj 
pereitoj subatoj sustreika
vo 2 darbininkai (kišenių 
siu /ėjai), reikalaudami 
daugiau užmokesties. Jiems 
pritardami ir kiti pametė 
darbą. Šį panedėlį išryto 
visi susirinko dirbtuvėn ir 
savininkas sutiko mokesti 
pakelti; tuomet darbinin
kai pareikalavo, kad ir už 
praeitį jiems užmokėtų pa
gal naują kainą. Darbda- 
vis ant to nesutiko ir vėl vi
si išsiskirstė.

Vytautinės susirinkime 
pereitoj nedėlioj buvo daug 
triukšmo,kad pradėta tarti | 
apie svetainę ateinantiems 
metams. Buvo įnešta, kad! 
pereiti į socijalistų salę, ku
ri yra daug švaresnė ir pa
rankesnė. Tamsesni nariai 
pasirodė tam labai priešin
gi. Jiemat rokuoja kad kaip | 
tik pereis į socijalistų salę, I

1 00 2

6 3 4

7 9 5

i 
I

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis

Sriubelių užsuka
mas. vyriško ir mo
teriško didumo.ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytaisdubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metų.. Ypatingas pasiūlijimas. Męs 
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento. Atsiminkite, jus 
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį 
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis 
dykai su kiekvienu laikrodėliu.

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

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]
ENGLASIATICTOBACCOCO 

DEPT. A—22,
111 L7st. New Yor'r, N, Y.

14 Third st. kampas A, S. Boston, Mass.
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

p. • « • j • • • koks tik kada nors antDidziausis atpiginimas degtines ir vynų
1 buvo padarytas.

1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2 00.
1 Bonka BRANDES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTWIN’O 25c.

1 kvorta SHERRY WINE 25c
Męs parduodame viską sykiu tik už.................. ... $l.oo.

Nedaugelis jūsų turi tokį
16 didumo metaliniai virššeliai su 

akmenų, puikiai eina, matomai že- 
' ilis, rankenėle užsukamas ir

laikrodėlį kaip tas

«

17 
mutinė 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 ai-kų 

adresą paminėkit laikrodį No. 32. ai- 
siųskte 15 c. (stampomis) ir męs išsi si
ti e 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 uzdyką gra
žų 14k. paauksuotą lenciūgėlį vertės 
$2.00. Jei norėtumėt, kad Jūsų draugai pts;n- <’otų ta proga, tai męs galime 
atsiųs ir Jums 6 laikrodžius ir 6 lenciūgėlius už S50.00. Žinok, kad nė 
skatiko negali prakiši pirkliaudamas su mumis, nes męs esam atsakanti kom
panija ir gražiname pinigus kiekvienam. kas nėra užganėdintas musų tavom.

DEALERS VVHOLESALE CO.
4 East 27 stree., Dept. 77, New York City.

ŠEKIT V ADO V A

Adresas

Stejtas

SENI VYRAI

CENTUS

DYKAI DIEL VYRU

-fa*.

PUIKIOS SATINO.DOVANOS
koznoj ZIRA cigaretų dėžutėj.

Nusipirkit baksuką tuojaus. ZIROS popnliariškiimas nepaprastas.

sudės ši:»s skaitlines. Taigi pabandykit savo gabumą ir la’.- 
mėkįt pr^i-ą. Sudėk tas skaitlines taip, kad iš kožnos pu

sės išeitiį 15 ir prisiųsk mums. Krs teisi: gai sūdė , tam nusiusi m e čekį ant 
$15. kuris bus geras perkam iš musų VValtham ar Elgin laikrodėlį Męs nu
siųsime jums dyka katalinga, kad galėtumėt išsirinkt. * okis jums patiks. 
Rašyk tuojaus. įdėdamas štampą dėl atsakymo. Adresas toks; (50)

CORONA ČOMMERCIAL CO.,
443 E 16 street, Dept. 54, New York.

Tai popniiariškiansi cigaretai šiandien ant rinkos. 
Dešimtį kvepiančio tabako cigaretų už 5 centus. Geriausio tabako, 

kokio buvo kada cigaretai daromi.

50,000
KNYGŲ

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnųma 
gamtos,— vysi tie vyrai tu r pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba syti Ii, 
Triperi, arba gonorrhoea,Nusilpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusB, privatnai ir slapta, su 'ne
žais kaštais. <•

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki fcolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuota3 jusu pasiulimimt? dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.

P. LORILLARD COMPANY

i ..........   ■




