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Metas V,

1S RUSIJOS.
Nori aprubežiuoti policijos 

darbštumą.
Peterburgas. — Spaliečiai 

pastatė durnoj įnešimą, kad 
aprubežiuoti policijos veiklu 
mą kas link tardymo pohtiš- 
kūjų prasikaltėlių. Visus tar
dymus turi vesti patys teis
mai, bet-ne policija. Mat per
daug jau išėjo eiksteu žaiurių 
policijos darbų laike tardy
mų.

Kovos už tautą.
Gardinas. — Visos rusų 

tautiškos organizacijos, Gar
dino gubernijoj, uzgyrė kovo
ti prieš besiplatinančią len
kystę. Daugiausiai rusų tau 
tiškas judėjimas yra išsivys
tęs Vilniaus gubernijoj, Kau
no gi ir Gardino — viršų ši
tam atveju je ima lenkai. l)i 
dziausiam pavojuje randasi 
Gardino gubernija, kuiji guli 
čia pat palei J^enkijos sieną 
ir labai linksta prie Varsa vos. 
Todėl rusai dabar sujudo, 
kad gyventojus patraukti 
prie savęs.

Anarchistų byla.
Minskas. — Vilniaus Teis

mo Rūmai atvažiavę čia pra
dėjo nagrinėti buvusios Mins
ko anarchistų komunistų kuo
pos bylą. Visi teisiamieji, ku
rių yra 15 ypatų, kaltinami 
už apiplėšimą Rappaparto 
bankos, pasikėsinimą ant d-ro 
Luntzo gyvasties, laikymą 
bombų, įtaisymą laboratorijos 
darymui sprogstančios mede- 
gos ir spausdinimą priešin
gos valdžiai literatui^.

Nužudė pačią.
Dvinskas. — Tūlas Zabiela 

užmušė savo pačią, kuri atsi
sakė užganėdinti jo neapru- 
bežiuotus. .. meilės pageida
vimus. Vyras teip įniršo, kad 
susivaidyjęs su pačia, stalu 
perskėlė jai galvą. Teismas 
pasmerkė užmušėją aštuo- 
niems metams prie sunkių 
darbų.

Parodė ką gali.
Odesa. —Policijos viršinin

kas, Tomačev, parodė Odesos 
gyventojams ką jis gali. Už 
įvairiausias smulkmenas jisai. 
Tomačev, patraukė prie atsa
komybės 572 ypatas.

Tarp kaimiečių riaušės.
Ekaterinsburgs. — Stača 

nų kaime, Ušicų paviete, kai
miečiai sudegino sentikių so 
dybas, sunaikino turtą ir su 
mušė daug žmonių. Priežasti
mi riaušių buvo tas, kad kai
mynės moterys susipešė su 
sentikėms ir sentikėm užmušė 
vieną moterį. Pribuvus polici
jai, suimta 16 kaimiečių.

Nepripažįsta svietiško 
šliubo.

Peterburgas. — Stačiatikių 
cerkvės valdyba, arba, kaip 
ja iš rusiško vadina, „šven
čiausia” sinodas, neleido įvy
kinti gyveniman svietiškojo 
šliubo, jeigu durna tokį įstaty
mą užgirtų, sinodas persk y rs 
kiekvieną porą, kuri tik ap
sives be popo.

Į
giausiai išrinkti i>opų ir tik
rųjų rusų, kad kuomažiau- 
siai į durną patektų valdžios 
priešų.
Muštynė kaimiečių su sar

gybiniais.
Žitomiras. — Ledakausko 

dvare, kuri nuomuoja tūlas 
Tereščenko, atsitiko didelė 
betvarkė. Įniršusi minia už
puolė aut dvaro ir sunaikino 
jį ligi pamatų. Užmuštas už- 
veizėtojo pagelbiniukas. Sar
gybiniai pradėjo į minią šau
dyti. Keli kaimiečiai krito su
žeisti. Tą pamačius, minia da 
daugiau įniršo ir užsipuolė 
aut sargybinių, kuriems pri-

Dar jį kalti- siejo bėgti.
Nušovė viršininką.

Kremenčug. — Kareivis, 
stovintis ant sargybos prie 
apskričio artilerijos sandėlio, 
nudėjo Lavrovą, kontrolės 
rūmų viršininką, nenorėjusį 
klausyti prasto kareivio pri
sakymo.

Atmušė suimtąjį.
Varšava. — Minia žmonių

kelia darbininkus prieš užpuolė aut slaptosios polici- 
ir jos agentų, kurie vedė gatve

j ŽINIOS 1$ VISUR Tautininkai prieš laisves
, meliodiją.

Berlynas. — Tūlas Wenge-
v

lin, Šveicarijos ukesas, viešė
damas Vokietijoj, vienam 
viešbutyje laike koncerto ui 
protestavo prieš vokiečių tau
tiškąjį himną ir reikalavo,
kad muzika užgrajytų Marse- dideliame siuvėjų susirinki- 
lietę. Tautininkų laikraščiai 
pakėlė didelį triukšmą už įžei
dimą tėvynės vardo. Vokie
čių valdžia tuojaus prisakė 
\Vengelinui išsinešti iš Vokie-

Siuvėjų streikas.
New York. — Praėjusioj 

sąvaitėj pribuvo į New Yorką 
Samuelis Gompers ir Jolin 
Mitchell, kuriuodu dalyvavo

Tai bukie advokatu
Šiomis dienomis Gardine 

Vilniaus Teismo Rūmai nu
teisė metams tvirtovei! advo
katą Gillersoną užtai, buk jis 
per garsiąją Baltstogės bylą 
(dėlei žydų išmušimo) teisme 
pasakęs „prieš vyriausybę” 
kalbą. Gillersoną kaltina už 
tai, kad jis teisme prirodinė- 
damas, jog rusai monarchis- 
tai, o žydai laisvių šalininkai, 
pasakė, kad kadaise Didžiam- 
jame Novgorode gyventojai 
turėjo teisę rinkti ir atstaty
ti kunigaikščius. Teip bekal
bėdamas Gillersouas išreiškė 
geidimą, kad toki liuosybių 
laikai sugrįžtų,
no, buk tvirtinęs, kad viena 
iš priežasčių—dėlko Balsto
gėj krikščionis teip mušė žy
dus — tai činovnikų kliubo, 
provokatorių darbai, bet ne į 
krikščionių ir žydų darbinin
kų nesutikimai, nes visų tų 
darbininkų šauksmas— ,,vie
nykitės”, o ne „rykite vienas 
kitą”, kaip sako biurokratija 
ir turtuoliai. Tai, anuot teis
mo, 
činovnikus ir turtuolius 
esančią tvai ką — Šita byla tūlą Rosmauą ir atmušė suiui- 

idar tuom įdomi, kad ligšiol tąjį. Policija pradėjo šaudyti, 
dar nebuvo atsitikimo, kad Žmonės greitai išbėgiojo, 
advokatą patrauktų teisman su jais pabėgo ir Rosman. 
už tai, ką jis begindamas teis- Sužeistų to atsitikimo vietoj 
me buvo išsitaręs. Todėl su- nepaliko.
judo labai visos Rusijos advo- Dėlei tikėjimo kraujo pra

liejimas.
Radomas, Leukija. — Tar- 

pe krikššionių ir žydų fanati
kų čia ištiko kruvina kova. 
Tūla žydei kaitė perėjo į kata
likų tikėjimą, žydai, manyda
mi, kad neofite papildė baisią 
nuodėmę, nes jų tikėjimas 
yra geriausis, norėjo apginti 
„paklydėlę” ir prasidėjo muš- 
tynė, kuri užsibaigė kraujo 
praliejimu.

Vagia, kaip vilkai
Peterburgas. — Iš atskai

tos, išduotos nuo statymo 
naujų kariškų laivų, pasiro
dė, kad vagystė tarp rusiškų 
viršininkų su kiekviena die
na vis daiigiau įeiua Į madą, 
pradedant nuo vyriausio admi
rolo ir baigiant ant žemiausio 
raštininko — visi vagia, kaip 
vilkai. Kaip žinoma,durna pa
skyrė milijonus aut statymo 
naujo laivyno. Praslinko pu
sėtinai laiko, o laivynas pra
dėjo eiti jau užmirštim Kriti
kai pakėlė triukšmą, kad tie 
milijonai, kurie buvo paimti 
iš valstybės iždo, jau žuvo' 
viršininkų kišeniuose Kad 
uždaryti rėksniam burnas, 
pradėta neva statyti keturis, 
laivus ir uždėta kylius t. y. 
balkes kurios suriša laivo 
apačią Dabar gi išėjo eikšten, 
kad tai niekas daugiau, kaip 

■ ti k apgavystė, nes pradėtiems 
laivams da nė pienai nepada 
ryti.

Nušovė savo levą. I 

i Prie darbo per langą tapo 
nušautas tūlas rubsinvys, j 

i karkiu vardu. Jį nušovė jo! 
paties sunūs. Iššovęs jis sušu
ko: „Se tau. . . neprievarčio- 
ti daugiau savo dukterų”. 
Teisme jis pasakė, kad jo tė
vas prievarčiavęs jo seserį.

katai. Paduota kasacija.
Pakorė 15 kalinių.

Saratovas. — Čionaitiniame 
kalėjime aut syk pakarta 15 
kalinių. Daugelis iš jų neži
nojo nė užką juos kalėjime 
laiko, kaip štai jiems praneša, 
kad jie pasmerkti jau ant pa
korimo.

Vis da neužbaigia.
Ryga. — Kaip visiems jau 

žinoma, 1005 ir 1906 metuose 
Pabalti jos krašte buvo dide
lis gelžkeliečių streikas. Dar 
biuinkai pralaimėjo. Streiko 
vadovai ir kiti įžymesni vei
kėjai tapo suimti ir iki šioliai 
da eina'jų byla. Šiomis die
nomis nagrinėjimas prasidėjo 
iš naujo. Kaltinamųjų yra ar
ti 100 žmonių ir tiek-pat liu
dininkų.

Ginklų sandėlis.
Baku, Kaukazas. — 

ties laiku padaryta krata ir 
surasta vienuose namuose san
dėlis bombų ir ginklų. Viena 
bomba buvo užtaisyta jau 
kaip tik mest. Atrasta kėlės 
dešimtis šautuvų ir revolverių, 
apart to, kelesdešimtis skry 
nėlių su patronais ir paraku. 
Suimta 7 žmonės.

Nak-

I

Paskalosapie dūmos užda
rymą.

Peterburgas. — Kaskartas 
Ai a vis daugiau kalbama apie 
durnos uždarymą. Pasiunti
niai, gerai su politika apsi- 
pažinę, tvirtina, kad Stolypi- 
nas stengiasi nurodyti, jog 
paskutiniai rinkimai atsiliko* 
neteisingai ir durnoj randasi 
daug tokių atstovų, kurie iš 
tikrųjų neprivalo tenai būti, j 
Eina teiposgi gandas, kad 
dvasiškija slaptai organizuo
ja kurijas, kuriuos laike nau
jų rinkimų rūpinsis kuodau-

O

Oficieriai keršija savo 
draugams.

Viena, Austrija.— Čia tapo 
perkelti keli oficieriai į gene- 
nerolų štabą su paaukštini- i 
mu tarnystėje Tas paaukšti
nimas nepatiko kai-kuriems 
jų draugams, kurie to negavo.
Visi tie oficieriai gavo per pač-1 
tą po dėžutę gyduolių, su už
rašu: „Dėl sustiprinimo ner-

■ vų”. ’ 
persitikrinti, kaip tas nervus 

' sustiprina, paėmė į burną ir 
krito negyvas.

Ištirta visas dėžutės, ir pa- į 
sirodė, kad visose buvo ašt- i 
rus nuodai.

Spėjama, kad tai užtaisė jų 
draugai iš pavidėjimo.

Gudrus sultonas.
Berlynas.— __

buvęs Turkijos sultonas, lai
ke savo viešpatavimo sudėjo 
Vokietijos rando bankoj i^oje. Naktimi susirinkdavo 
milijonų markių. Dabar nau-

Vienas ju norėdamas “**• užprotestavo
prieš Vokietijos pasielgimą 
ir VVeu geliu pasilko ant vietos 
Kaizeris pareikalavo artimos 
nių išaiškinimų ir pats tą 
klausimą ketina išrišti.

Iš juodos padaugės.
Iš Italijos praneša, kad 

provincijoj Lombardija, mies
telyje Kant, vienam vienuo- 

Abdul Hamid, I sklePe atrasta dau& jau l 
- - į nų mergaičių, pasilikusių be 

' — tėvų nuo drebėjimo žemės Me-

Revoliucija verda
Washington, D. C.— Vidu- 

iiuej Amerikoj, republikoj 
Nicaragua, revoliucija verda 
visam savo smarkume. Suvie
nytos Valstijos išinutė savo 
laivyną.

Revoliucijonieriai jau užė
mė didelį plotį republikos ir 
miestą Ramą.

Taip skaitytojams jau žino
ma iš pereito numerio, val
džia tenai suėmė daug revo- 
liucijonierių, o jų tarpe ir du 
amerikonu. Prezidentas Zela- 
ya visus pasmerkė ant sušau
dymo. AVashingtonas tuojaus 
ir davė įsakymą, kad išsiųsti 
laivyną apsaugojimui apsigy
venusių tenai amerikonų. Pir
mutinis pribuvo skraiduolis 
,,Des Moines”. Vienas iš ofi- 
cierių išlipo ant sauszemio, 
bet rado tik vieną S. V. ukė- 
są.

Kasyklos vis dega.
Cherry, III. — Praėjusioj 

subatoj tose pat kasyklose, 
kur žuvo šimtai darbininkų ir 
visi da neišimti, vėl gaisras įsi
galėjo ir smarkiai ėmė siau
sti. Nutarta vėl uždaryti vi
sus šaftus, ir ne vilkinant vėl 
žeme užpilta visas skyles. Saf- 
tai bus uždaryti keliolika 
dienų.

Muštynės su plėšikais.
Bemidji, Minn. — Kaime 

Popusky į vietinės valdybos 
butą įsiveržė du plėšikai, kur 
išlaužė ir apvogė kasą. Patė- 
myjo tai tris policistai ir nuė
ję plėšikams už akių, pasislė
pė aut tilto, kad tenai juos 
suimti. Plėšikai iki tiltui jo
jo raiti. Apie šimtą žingsnių 
nuo tilto jie nulipo nuo ark
lių ir ėjo pešti. Pasislėpę po
licistai iššoko su ištiestais re
volveriais ir liepė sustoti. Bet 
plėšikai visai neatkreipė į tai 
atidos ir išsitraukę revolve
rius ėmė šaudyti. Vienas po- 
licistas tapo mirtinai sužei
stas, užmuštas vienas plėšikas; 
kitas gi suimtas.
Bankieris sėdės kalėjime.

Madisou, Wis. — Pilypas 
Allen, buvęs Mineral Point, 
Wis. pirmos tautiškos bankos 
vice - prezidentu, praėjusioj 
sąvaitėj stojo į teismą ir pri
sipažino, kad išeikvojęs pini
gus, už ką eis ant 10 metų į 
kalėjimą.

Jis buvo kaltinamas už 
išeikvojimą $168,000.
Pasikėsinimas vaikų ant 

mokyklos.
Providence, R. I. — Du 

vaikai už bausmę tapo palik
ti mokykloj ilgiau pasėdėti. 
Keršindami atsuko gazą, ku
ris vos tik ne ekspliodavo.

Abu kaltininkai areštuoti. 
Vienas 9, antras 11 metų. Po
licijoj prisipažino, kad m rėjo 
padaryti eksplioziją.
Streikuojančius meta iš 

namų.
Springfield, Mass. — Lap

kričio 27 dieną, apie pusę po 
septynių iš ryto, Ludlow iš- 
dirbysčių kompanijos pradė
jo mėtyti iš savo namų visus 
streikuojančius darbininkus. 

I Išmesta ant gatvių su visais 
rakandais 2,000 šeimynų Dar- 
bininkai stovėjo nusiminę ir 
žiurėjo. Daugelis prižadėjo 
eiti į darbą ir tuos įleido at
gal; kiti nakvojo su vaikais 

i ant gatvių.

me, laikytame Cooper Union 
svetainėje.

Siuvėjos jau seniai manė 
išeiti į kovą su savo išuaudo- 
tojais-saviuinkais kriaučių 
dirbtuvių, norėdamos sutrum
pinti darbo valandas ir gauti 
geresnį atlyginimą už triūsą.

Jau buvo panašus streikai, 
bet nekuomet neišėjo darbi
ninkėms ant naudos. Taigi 
sumanyta surengti visuotną 
siuvėjų str 'ką, kuriame da
ly vautij 40,000 darbininkių, 

i Susirinkimai buvo visose mie
sto dalyse ir visur beveik 
vienbalsiai nutarta išeiti ant 
streiko.

Žmogžudystė.
Bedford, Ind. — Tūlas J. 

savininkas daržovių
kunigai ir keldavo šlykščias

Valdžia išsiuntė ko Moss, 
kuri ištyrus dalyką krautuvės, tapo atrastas krau- 

Vokieti- Prane^a’ jog daug mergaičių tuvėje su perskelta galva ne-
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ja Turkijos valdžia, dažino- .orgUa8- 
jus apie tuos pinigus, nori m,!,1J4' 
juos sukonfiskuoti.
jos gi valdžia nieko prieš tai mažamečių jau užkrėsta lytiš- 
neturi ir apsiima tuos pini-

I gus išmokėti, tik reikalauja, 
kad pristatytų nuo buvusio 
sultono paliudyjimą su jo pa
ties parašu irantspauda, nes

gyvas. Krautuvė išvogta, 
komis ligomis ir visame yra Spėjama, kad tai plėšikų 

Tris kunigai darbas.Į kalti kunigai.
suimti jau sėdi kalėjime, du, 
kalčiausi, slapta išdūmė. Val
džia vienuolyną uždarė, o ne 

kada Abdul Hamid dėjo tuos laimingas mergaites atidavė į 
pinigus, tai padaryta sutar- ligonbutį gydyti. Rengiamasi 
tis, kad pinigai niekad nega- ir kituose vienuolynuose pa- 

revizijas, kur yra 
„auklėjamos” našlaites ir nė
ra abejonės, kad ir kituose 
po „šventais mūrais” bus pil
na supuvimo.

Visuomenė, dažinojusi apie 
1 gyvuliškus dvasiškijos dar- 

paikšą rasti, kas norėtų pini- bus, sujudo, kaip jura nuo 
gus atiduoti.

Pėrskilimas dvasiškojoj.
Paryžius.— Prancūzijos ku

nigija, kovodama prieš „be
dieviškąją’’ valdžią, dėlei 
skirtumo nuomonių perskilo{ 
į dvi partijas, viena kitai 
priešiugas. Mažiau fanatiško- tojai pradėjo boikotuoti 'visus 
ji partijt peikia karštesniają 
už sutvėrimą „kariškojo sky
riaus’’, kurio užduotimi yra 
kovoti laike rinkimų, kad iš 
rinkti kaip galima daugiaus 
kuniginių elementų. Kunigai 
,,pirmeiviai” organizuoja sau 
uaują sąjungą, kurion gali 
prigulėti ne tik kunigai, bet 
ir svietiškieji žmones, kurie 
da pripažįsta tikėjimą.

Dieve jiems padėk! Tik 
baisu, kad nepradėtų tarp sa
vęs kariauti, kaip musų ,,mi- 
liukijada” su savo ,,priešais’’.

Bomba.
Rio deJaneiro, Brazilija.— 

I tūlo vokiečio skiepą kasti n- 
kas įmetė bombą. Nuo eks- 
pliozijos sudegė visas namas 
ir pražuvo daug žmonių.

Dideli sniegai.
VVinnipeg, Kanada. — Vieto
mis čia tie prisnigo, kad tu
rėjo sustoti visi geležinkelių 
susinešimai. Apie Rogerį pri
snigo ligi krutinės aukštumo.

Filipinai „civilizuojami”.
Annapolis, Md.— Iš Filipi

nų čia praneša, kad nuo šio 
laiko filipiniečiai kasmet lan 
kys vietinę jurinikystes aka
demiją.

Ii būt išmokėti be saviuinkoĮdar- 
parašo ir antspaudos. Taigi 
dabar prisieina naujai val
džiai prašyt buvusio sultono, 
kad jis panorėtų jai tuos pi 
nigus atiduoti. Bet kur tokį

audros.
Boikotuoja Suvienytų 

Valstijų tavorus.
Santiago, Chile. — Kadan

gi Suvienytos Valstijos nema
loniai atsinešė Satiago linkui 
kai-kuriuose politikos klau
simuose tai vietiniai gyven-

Suvienytų Valstijų tavoms.
Socijalistains sekasi.

Berlynas.
vėl laimėjo vieną kėdę Reich- 
s-t-ige. Jų kandidatas sumušė 
radikalu, didžiuma 4,Odų bal- 
sų.

Kaip matyt, Vokietijoj 
užilgo įvyks socijalizmas.

Palaike už beproti.
Honolulu, IIawaii. — Ant 

Hawaii salų yra priimta, kad 
jei žmogus bėga keliu, jis tu
ri būti beprotis. Todėl tapo 
suimtas tūlas Diek Cullen ir 
nugabentas} bepročių namą 
už tai, kad eidamas lenktynių 
bėgo vidurkeliu.
Sibiriečiai važiuoja i Ha- 

waii.
Honolulu. — Nuo Havvaii 

salų anuomet išvažiavo keli 
kapitalistų agentai į Sibyrą 
pasamdyti 2,000 darbininkų. 
Dababar'jie sugrįžo ir kapi
talistai džiaugiasi, kad sibirie
čiai gerai dirba.

Dideli* gaisras.
Liverpool, Anglija. —Bėgy

je trijų mėnesių čia atsitiko 
antras didelis gaisras medvil
nėj sąkrovoj ir sunaikino 

i 2,000 kamuolių medvilnes 
. (bovelnos). Nuostolių pada
ryta $75,000.

Socijalistai
Šio-

ne

Už SOc. pasmaugta mote
riškė.

Detroit, Mich. — Berta 
Stonp atrasta kambaryje už
smaugtą ir atimta jai 80c.

Nušovė plėšiką.
Chicago, 111.— Vilius Kra

che, 24 metų amžiaus, praė
jusioj sąvaitėj bandė įsiveržti 
aptiekou, su mieriu apiplėšti 
ją, bet klerkas jį nušovė.
Namas išmestas dinamitu.

Denvill, Iii. — Tūlo italo 
namas. No 11 College st., iš
lėkė į padanges, kada eks- 
pliodavo po juo apie 25 svarai 
dinamito. Apart to daugblie- 
dės padaryta da penkiems na
mams. Nuostoliai perviršyja 
$50,000. Savininkas išmesto 
namo tvirtina, kad tai darbas 
„Juodosios raukos”.

Tariasi streikuoti.
Philadelphia. Pa.

mis dienomis vietinių unijų 
vadovai turėjo konferenciją, 
kurioj tarta, ar nereikėtų su
rengti visuotiną streiką. Pas
taruoju laiku Pliiladelphijoj 
darbininkų padėjimas teip 
sublogo' kad tik visuotinas 
streikas galėtų jį pagerinti. 
Bet galutinai da nieko nenu
tarta. Jeigu prieitų prie strei
ko, tai Pliiladelphijoj jame 

'dalyvautų vienų tik unijistų 
|60,000.

Norvegija pristato ginklus.
Bluefields, Nicaragua, — 

Norvegijos garlaivis ,,Uts- 
tein’’ pribuvo šiton prieplau- 
kon ir atvežė revoliucijonie- 
riams 2,000 šautuvų Mauzerio 
sistemos. 250,000 patronų ir 
keliolika lengvų patrankų. 
Ant to paties garlaivio pri
buvo keliolika amerikonų, ku
rie prie tų patrankų apsiėmė 
tarnauti.

Suvienytos Valstijos remia 
revoliueijonierių pusę ir du 
kanuoliuiai laivai saugoja 
nuo jūrių, kad Nicaragua’s 

I valdžiai niekas nepristatytų 
I ginklų.



KELEIVIS
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Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

I Valkata.
l’arašė G u y d e Mau pa- 

s a n t.

ar— Pasakyk mau, vaike, 
žmogus gali aut svieto gyven
ti bereikalo?

— Ir labai dau tokiu vra, c • ' »
kurie bereikalo ant šio svieto 
gyvena.

— Kaipgi tu gali žinoti, 
vaike, kam reikia gyventi, o' 
kam ne? Juk kas tik gyvas, 
kiekvienas nori gyvent-

— Neužmiršk, tėve, kad 
kiekvieno žmogaus gyveni
mas yra surištas su gyveni
niu kitų. Vienas žmogus gy
venti visai negalėtų; jei tu 
užsimanytum iš Bostono nu
važiuoti į Chicogo, tu geležin
kelio sau uenutiestum: mo
kyklos sau. vienas nepasista- 
tytum; mašinos nepadary
tum: fabrikus dėl savęs nepa- 
sistatytum...

— Maike. kalbėk apie da
lyką. ues gausi į sprandą. .. 
Aš klausiau apie nereikalin
gumą žmogaus gyvenimo, bet 
ne apie mašinas ir fabrikas

— Nesikarščiuok, seni, nes 
pvktas labai biauriai išrodai.

— Na, tai varyk toliaus, 
aš jau nepyksiu.

— Matai, tėve, aš tau nuro
džiau, kad vienas žmogus nie
ko negalėtų sau turėti: šian-* 
dien mašinistas daro mašinas, 
kurpius siuva batus, ūkinin
kas augina javus, rubsiuvis 
siuva rubus — visi tie žmo
nės yra reikalingi — nuo jų 
priklauso kitų gyvenimas; 
bet tokie, ką patys nieko nau
dingo nepadaro, o valgo sun
kiai uždirbtą ūkininko duoną, 
nešioja čeverykus, tokie, tėve, 
gyvena visai bereikalo.

— Tai tu nori, kad žmogus 
nevalgęs gyventų?

— Tu gali valgyt už pen
kis, tėve, mane tuomi nenu
skriausi, bet aš tau sakau, jei 
tu naudosiesi kitų darbo vai-' 
siais, tai privalai ką nors ir 
kitiems padaryti.

— O aš, matai, nieko nedir
bu ir gyvenu sau.

— O gal tau rodos, kad tu 
esi reikalingas ant šios žemės?

— Jeigu mane Dievas su
tvėrė. kaipgi aš galiu būt ne
reikalingas, vaike?

— Juk asilą teipgi Dievas 
sutvėrė, bet ant senatvės, kaip 
tik vežimo patraukt negali, 
kiekvienam nuima kailinius.

— Ar tu ir mane prie asilo 
lygini?

— Juk toks pat Dievo su
tvėrimas. . .

— Kad aš tau kirsiu, vaike, 
per ausį, tai tu pamislysi, 
kad devyni griausmai ant ta
vęs užgriuvo.

— Kogi tu pyksti,tėve? juk 
tu pats man tą klausimą už
dą vei. Norėjai žinot, ar gali 
žmogus gyventi bereikalo, da- 
žinojai. kad ir pats esi nerei
kalingas. Turi man už tai pa- 
dėkavoti... Na. ką? Ar visai 
nekalbi? Na. tai parūkyk, tė
ve, gal pereis piktumas iki 
vėl susitiksim.

iš miego. Jau švito aušra ir 
uelijo— dangus buvo giedras.

Karvė miegojo. Jis atsi
klaupė , pabučiavo ją į snukį 
ir tarė: „ Buk sveika mano 
brangi, iki pasimatymui. Esi 
geras galvijas. Sudiev!”

Jis ėjo dvi valandas tuom 
pačiu keliu. Pailsęs, atsisėdo 
ant žolės.

Jau buvo įdienoję ir gaudė 
bažnyčios varpai. Keliu važia
vo vyrai ir moters.

Prisiartino ūkininkas su 
kaimine avių. — Raudei pa
kilo ir tarė: „Ar neturi dar
bo žmogui, kuris miršta ba
du?”

— . Aš neturiu darbo žmo
nėms, kuriuos sutinku aut 
kelio” atsakė tasai.

Raudei paėjo ir atsisėdo 
ant grabes kranto. Jis dabojo 
pravažiuojančius žmones, ar 
nepamatys prielankaus vei
do.

per langą ir pasuko į girią.
Jis jautėsi stiprus, links

mas, miklus, šokinėdamas pa
siekė girią. Jis išsitraukė Išli
ką ir gėrė dideliais gu kšuiais. 
Paskui jo mintys ėmė maišy 
tis, a kiše mirgėjo, kojos lin
ko lyg guminės.

Jam uorėjosi vartytis po 
žemę, kaip kūdikiui. Jis per
sivertė per galvą ir ėmė dai
nuoti.

Staiga jis atsidūrė šalyj 
kelio ir pamatė merginą, su 
viedrais pieno rankose.

Jis sustojo, pasilienkė ir 
laukė lyg vižlas pamatęs ku
rapką.

Jinai pamatė ir jįjį, pakėlė 
galvą, nusijuokė.

— Ar tai tu ten daina ai?
— paklausė.

Jis nieko neatsakė, tik šo
ko artyn.

— Tu mane nugazdinai! — 
suriko ji pamačius jį teip arti.

Mergina atšoko nuo jo, nu
sigandusi jo akių ir jo išties
tų raukų.

Jis pagriebė ją už pečių ir, 
netardamas nė žodžio parmetė 
ant kelio.

Ji paleido viedrus, kurie 
nusirito keliu ir pienas pasi
liejo: paskui ji suspiegė, bet, 
supratus, kad spiegimas to
kioj tuštumoj gal metikai 
pagelbėti ir persitikrinus, jog 
jis nesikėsina aut jos gyvas
ties, ji pasidavė be pasiprie
šinimo, nelabai nė supykus, 
nes tai buvo gražus va kinas, 
tik per daug žiaurus.

Kada ji pakilo, mintis apie 
išlietą pieną uždegė jos širdį 
piktumu ir nuavus šliurę už
puolė ant jo, grasindama per- (106 Al beina rle st.). Dar aną 
skelt makaulę, jeigu neužmo- dieną pasakojo: „Aš aiškiai 
kės už pieną. atsimenu Maskvos Sudegini-

Bet jis nesupratęs tokio mą, rodos, kad tas buvo va- 
stagaus užsipuolimo, nusigan- kar ir pats lindau, ejauirpla- 
dęs savo darbo, pasinaudojo tinau ugnį, kad francuzams 
ilgom savo kojom, o ji palei- neliktų kuom pasinaudoti. 
d<> į jį akuienais. Tą atmintį man panaujino

Jis bėgo ilgai, ilgai. Kojos Baltimores gaisras, kuris čia 
nenorėjo daugiau remti, min- sunaikino dalį miesto penki 
tys galvoj buvo susimaišę, jis metai tam atgal. Rusija yra ge- 
neteko nuovokos, negalėjo ra šalis,aš ją myliu ir ilginuos, 
mislyti visai. bet valdžia tenai labai netei-

Jis atsisėdo po medižu ir singa,o ypač mums, žydams”, 
už valandėlės užmigo. Kaliuskis sako, kad dienos

Staiga jį sužadino skaudus savo gimimo neatmena, bet 
smūgis. Fa kėlęs akis jis pa-j žinąs tiek, kad jo viresnysis 
matė kampuotas kepures ir brolis numiręs Rusijoj du 
pažino jose policijantus, ku- metai atgal, turėdamas 118 
rie laikė jį už raukų. Buvo metų amžiaus, o jis turėjęs ar- 
jau rytas. ti 19 metų, kada Napoleonas

— Aš žinojau, kad da tave traukė iš Rusijos sostapilės. 
sykį sučiupsiu — tarė seržen- ! Straipsnis paimtas iš,.BaltimoreStar” 
tas su džiagsmu. Raman Kisiels.

Randel pakilo neatsakyda
mas nė žodžio.

— Pirmyn! — davė koman-Į 
dą seržentas. . 

t- Į pusę valandos jie pasiekė į 
kaima<

Visos durys buvo atdaros,i 
nes žinia apie tai visur buvo 
jau pasklydus. Sukilo visi 
ūkininkai, vyrai ir moters, 
kaip kad kiekvienas jų butų 
apiplėštas, kiekvieua moteris 
sugėdinta. Visi norėjo pama
tyt piktadėją. Ir nuo pirmu
tinių namų iki pačiam majo
rui ant jo galvos be paliovos 
pylėsi keiksmų ir grūmojimų 
eibės.

Išvydęs jį majoras ištolo 
sušuko:

— A, niekše, tu čia vėl! —, 
ir ėmė trinti rankas iš džiaug
smo. Paskui vėl pridėjo:

— A, bjaurybe, a purvinas 
niekše! Ant dvidešimts metų 
kalėjiman! (Galas)

Abelnai, vakaras darė gerą 
įspūdį ir dalyvavusieji sve
čiai buvo užganėdinti.

Tai tiek šiuom sykiu. B
Montello, Mina

Socijalistai paėmė viršų 
bazuyčioj. Lapkričio 13 d., 
vakare, Montellos Lietuvių 
L’kėsų Draugyste laikė viešas 
prakalbas lietuvių (^bažny
tinėj salėj. Kalbėti pribuvo 
A. Antouov. Aiškino jis apie 
žiaurumą Išpanijos valdžios, 
apie ten viešpatavusią in
kviziciją ir apie Francisco 
Ferrer’o nužudymą Trumpai 
perbėgote didvyrio gyvenimą 
ir aštriai pasmerkė savo kal
boj mirties bausmę.

Žiūrime, atbėga kuuigėlis 
Draguuavičius. Pasiprašė jis 
pas prezidentą V. Petkuuą 
balso, sustalMlė A. Antonovo 
kalbą ir pranešė, buk čia 
esančios prakallx>s prieš reli
giją. todėl įtobažuytinej sa
lėj negalinčios atšilai ky t. A. 
Antouov išsitarė: „rodos, 
krikščionybė teipgi liepia ne
užmušti, o kunigėlio religiš
ka tendencija, kaip matyt, 
girti mirties bausmę”.

Publika salėj subruzdo. Ma
žo ūgio žmogus pribėgo prie 
kunigėlio ir tarė: uešiukis, 
kunigėli, laukan. Rytoj visi 
po dešimtuką atnešime”. Ki
tas rėkė: „Jis už dešimtuką ir 
tikėjimą parduoda”. Girdė
jos balsai: ,, juodašimtis’”, 
,,laukan mesti!”.

Pirmsedis ir kalbėtojas nu
ramino publiką ir kalbėjo to
liau. Kunigo šalininkai (ko
kie penki) pradėjo triukšmą 
kelti, bet tuoj publika juos 
prašalino.

Kada A. Antouov kalbėjo 
apie Švedijos darbininkų 
streiką, kuuigėlis vėl atbėgo 
ir galutinai pasakė, kad salė 
turi būti uždaryta ir prakal
bos pertrauktos. Publika pra
dėjo adresuoti jam da aštres
nius komplimentus ir turėjo 
iššiuėšiut.

Neužilgo ir policija liko at
siųsta. Bet ir ta nieko nepe
šė.

Už langų susirinko nesu
sipratusių žmouių būrelis ir, 
norėdami užkenkti prakal
boms, kaukė ir šunimis lojo. 
Kada kalbėtojas, paaiškino, 
jog męs susirinkome apkalbę- v
ti Švedijos darbininkų padė
jimą ir sušelpti juos šiame 
aštriame kovos momente, atė
jome sumesti po kelis centus, 
kad galėtų jie nusipirkti duo
nos plutą, kuria galima bu
tų užganėdinti streikininkų 
ir jų šeimynų alkį, o čia neva 
krikščionįs stengiasi suardyti 
mųsų susirinkimą ir tuo iš
plėšti iš alkanų kūdikių ran 
kų duonos kąsnį, kurį męs 
norime jiems duoti, tai ir už 
langų lojusieji nors kiek ap j 
rimo.

Po prakalbų pardavinėta 
literatūra. Kilns triukšmui au
kų negalima buvo rinkti, to
dėl aukavo tik tie, kas patys 
atėjo prie stalo. Aukautojų 
vardai: F. Šukys ir F. Aluse- 
vičius po 1 dol.; P. Kiolenie, 
J, Mineikis, A. Raštikis, S- 
štripinis, J. Jablonskis, š. 
Jakulevičia. V. Jakulevičia,J. 
Andreliunas, L Stankus, J. 
Davidonis ir J. Belonis — po 
50c.: V. Sarkus, M. Grudin- 
skas, P. Petrulis, J. Petkunas, 
S. Zarkauskas, J. Keršis, Ig. 
Petrauskas, J. Nebesus, F. 
Kazlauskas ir J. Šukys — po 
25 centus. Aukos pasiųstos į 
New. Yorką, Švedijos streiki
ninkų atstovui C. E- Tholi- 
u’ui.

— Parodyk man tas popie- 
ras.

Jis paėmėjas, paskaitė, ati
davė atgal ir liepe iškrėst. Iš
krėtė — nerado nieko.

Majoras buvo nesavas. Jis 
paklausė jo:

— Ką. tu veikei ant kelio 
šį rytą?

— Darbo j ieškojau.
—Darbo aut vieškelio?
— Argi nori, kad aš girioj 

j ieškočiau.
Juodu žiurėjo vienas į kitą 

su žvėriška neapykanta.
Uredniukas tarė: ..Aš tave 

šiuom žygiu paleisiu, bet. žiū
rėk, nepatek vėla į mano rau
kas.

— Aš norėčiau, kad maue 
uždarytumėt, aš jau prisi
vaikščiojau gana! — atsakė 
dailydė.

— Tylėk! — užgriovė majo-1 
ras.

Paskui jis liepė policijan- 
tauis pavedėt valkatą du šim
tu ziuksnių už kaimo ir pa
leist.

— Tegul jie mau duos pir
ma valgyt — kalbėjo neužga
nėdintas dailydė.

Majoras įniršo: — Matai 
ko jam reik? Valgyt reikalau
ja!

Bet Ruidel atsakė:
— Jeigu jus man duodat 

zut badu, jus priverčiat maue 
prie piktadarysčių. Tuoini 
blogiau jums patiems.

Majoras pakilo ir liepė 
vest valkatą.

Policijautąi paėmė jį 
rankų ir išvedė lauk. Jis 
sipriešiuo. Jie perėjo per visą 
kaimą ir jis vėl atsidūrė aut 
kelio.

Dabar eik sau ir žiūrėk, 
kad vėl nepapultum!

Randel keliavo vėla kokią 
pusę valandos nežinodamas 
kur.

Bet staiga jis suuodė kvap
snį mėsos iš grinčios su ada 
ru Įaugu.

Jis sustojo. Alkis, baisus 
• alkis apėmė jį. Jis prišoko 
prie stubutės ir pradėjo su 
lazda baladot į duris: — Ei, 
žmonės,atidarykit duris—šau
kė jisai. Atsakymo nebuvo. 
Tada jis priėjo prie lango, 
pradarė — ir šiltas virtuvės 
oras, pilnas zupės, mėsos ir 
kopūstų kvapsnio, mušėsi per 
JĮ-

Jis įlindo į vidų. Stalas bu
vo užtiestas ant dviejų ypatų. 
Šeimininkai, matomai, buvo 
bažnyčioj, palikę pietus ver
dant.

Ant lentynos, tarpe dviejų 
pilnų bonkų, gulėjo kepalas 
šviežios duonos.

Raudei pirmučiausiai ėmėsi 
prie duonos: jis laužė ją su 
tokia pajiega, lyg kad butų 
sukęs žmogui sprandą. Pas
kui godžiai pradėjo ryti di
deliais kąsniais. Bet greitai 
mėsos kvapsnys patraukė jį 
prie pečiaus ir nuėmęs puodo 
antvožą, jis ištraukė didelį 
šmotą mėsos. Paskui jis paė
mė kopūstų, morkvų, cibulių, 
prisidėjo pilną bliudą, padė
jo ant stalo, supiaustė mėsą į 
keturias dalis ir valgė, kaip 
savo namuose. Privalgęs jis 
atsiminė, kad jis yra ištroš
kęs ir nuėjo jieškot bonkos 
ant lentynos.

Dirstelėjęs į bonką. jis pa
žino išsyk degtinę. Stiklelį 
išgėrė. — Dektinė buvo ge
ra. Jis įsipylė antrą stiklą ir 
išlenkė dviem gurkšniais. Ir 
tuojaus jis pasijuto Unksmių 
ir laimingu.

Jis valgė jau nesiskubinda
mas ir duoną sriuboj dažė vis 
rečiau. Kraujas į smilkinius 
trinksėjo ir veidas įkaito.

i Staiga sugaudė bažnytiuis 
varpas. Tas reiškė pabaigą 
sumos. Radel pakilo, įsidėjo į 
vieną kišenių likusią duoną, 
į kitą neišgertą bonką ir pri
ėję® prie lango dairėsi, ar ne
matyt ko ant kelio.

Nesimatė nieko. Jis išlipo

Liudytojas Napoleono lai-' 
kų ir gaisro Maskvoje'.
Galima sakyt, kad seniau-, 

sis žmogus Suvienytose Val
stijose (jeigu ne visam pasau
lyje) yra Levis Abrakam Ka
liuskis, kuris greitu laiku pa
baigs 116 metų aut šios žemės. 
Atidos verta yra tas, kad jis 
tokiame amžiuje neatrodo vi
sai senu: tvirtas,drūtas, ape
titą turi gerą, o vaikščioti tai 
ir pusamžiuje retas galėtų 
susiligiut.

Jis yra liudytoju, kada Na- 
poleouas užviešpatavo Mask
vą 14 diena Rugsėjo, 1812 m. 
ir matė, kaip didžioji francu- 
zų armija apleido tą miestą... 
Jo raukos sądarbavo sudegi
nime Maskvos miesto su tiks
lu išvyti iš jos Napoleoną. Dar 
daugiau įstabu yra tas, kad 
jis turėjo vedęs šešes pačias; 
su pirmąją pačia turėjo 14 
vaikų,iš kurių šiaudien gyve
na tik tris. Anūkų turi 20; 28 
p raauukus ir 5 praauukų anū
kus. Kaip jis sako, aut Kiek 
jis atsimeua, visi dar tebegy
vena.
Jis gimęs Kijieve, paskui per
sikraustė į Maskvą, bet po 
didžiojo gaisro ir sunaikini
mo Maskvos, grižo atgal į sa
vo gimtinį miestą, kuriame 
užsidėjo kurpiųdirbtuvę. Tris 
sykius jo namą krėtė Rusijos 
policija su pazvalga. kad jo 
darbininkai priklauso prie re- 
voliucijonienų. Iš tos pat 
priežasties buvęs išmestas iš 
savo dirbtuvėlės ir todėl, 50 
metų atgal,atvykęs į Suvieny
tas Valstijas ir visą ta laiką 
gyvena Baltimores mieste

Keturesdešimtis dienų jis 
keliavo apleidęs savo pavietą, 
kur negalėjo gauti darbo. Jis 
buvo dailydė, 27 metų am
žiaus, geras, darbštus vyras.

. vyriausia sūnūs šeimynoj ir 
turėjo maitintis tuom, ką už
dirbo kiti. Jo dvi sesers dir
bo nuo dienų, ir nors mažai 
uždirbo, bet jis, Jokūbas Rau
dei, stipriausia iš visų, neuž
dirbo nieko, nes niekur nega
lėjo gauti darbo ir valgė kitų 
duoną.

Jis teiravosi pas majorą ir 
teu sekretorius jam pasakė, 
kad darbas galima rasti vidu
rinėse provincijose. Jis ir lei
dosi į kelionę, pasiėmęs reko- 

.mendacijos popieras ir septy
nis frankus pinigų. Aut (>e- 
čių nešėsi surišęs į skej>etą 
antrą porą batų, kelines ir 
marškinius.

Ir jis žingsniavo be pasil- 
sio dieną ir naktį begaliniu 
keliu, nesuprasdamas tos pa
slaptingos šalies. Išsyk jis ža
dėjo dirbti tik dailydės darbą, 
bet visose dirbtuvėse jam pa 
sakė, kad tik-ką atstatė žmo
nes nuo darbo, nes nėra kas 
veikt. Ištuštėjus kišeniui, jis 
pasiryžo dirbti visokį darbą, 
kokį tik gaus. Jis skaldė mal
kas piovė medžius, kasė rū
sius, ganė kalnuose avis ir tą 
viską atlikdavo už keletą ska
tiku — tik tokiu budu jis 
gaudavo darbą ant keletos 
dienų.

Jau visą sąvaitę jis buvo 
be darbo ir maitinosi duona, 
kurią jam suteikdavo pake
lėj labdaringos moters.

Raudei buvo alkanas, kaip 
vilkas. Jis jieškojo po išraus
tą dirvą pakelėj ar neras pa- 
liktų bulvių, kurių galėtų 
prisikept. Bet laikas buvo 1 
pervėlus ir parsiėjo ganėdin- 
tis nevirtais barščiais.

Jis buvo piktas ant savo li
kimo, keikė žmones, visus 
žmones, nes gamta, ta span- 
goji motina, buvo neteisinga, 
nuožmi ir apgavinga.

—Kiaulių kaiminė-kalbėjo 
jis pats sau, žiūrėdamas kaip 
durnai veržėsi iš kaminų, ir 
jis geidė, užmiršęs viską, už- 

. eiti į vieną iš tų grinčių. iš
mušt savininkus ir atsisėst 
pačiam jų vietoj už stalo. ' 

Lijo šaltas tankus lietus. 
Jis murmėjo sau po nosia: 
— Da mėnesis kelionės, iki 
pasieksiu namus. — Jis buvo 
begrįžtąs namo, nes tikėjosi 
ten vis lengviaus gaut kokį 
bent darbą. Kaklą apsisuko 

i skepetos liekanomis, kad ne 
varvėtų už apykaklės van
duo. Bet lietus persisunkė ir 
per skarmalus. Jis dairėsi ap
linkui, kad kur prisiglausti.

Atėjo naktis. Laukas apsi
vilko šešėlio skraiste. Jis už
tėmy jo ant pievos karvę. Jis 
perlipo per grabę pakelėj ir 

, priėjo prie jos, pats nežino
damas ką daro.

Karvė pakėlė galvą, o jis 
pamisimo: „Kad butų į ką 

• pamelšti, tai bent atsigerčiau 
pieno”.

Jis pažiurėjo į karvę, o 
karvė pažiurėjo į jį. štaiga 
jis spyrė į šoną ir sušuko:

—„ kelkis!”
Gyvulys povaliai pakilo, o 

jis atsigulęs augštieninkas 
tarpe jos kojų, pradėjo žysti, 
spausdamas abiem rankom 
pritvinkusius spenius. Jis gė
rė tol, kol gyvam šaltinyj ne
paliko nė lašo pieno.

Karvė ir vėla atsigulė ant 
žemės. Jis atsisėdo šalia jos, 
dėkingas už pamaitinimą. 
Jis šildė prie jos * šilto kūno 
rankas, paskui jam atėjo į 
galvą atsigult ir pernakvot, 
priglaudus galvą prie teš
mens. Nuilsęs, jis greitai už
migo.

Staiga gaidys sužadino jį

I

♦

i

Jokūbas Mylibobas įsivogė 
paskui moteriškę į tamsų 
kambarį ir apglėbęs pradėjo 
ją bučiuoti. Jinai džiaugėsi 
ir bučiavo jį teipgi. Kada 
Jokūbas ant galo persitikri
no, kad tai jo pati, o ji pa
matė, kari tai jos vyras, jie 
abudu spiovė viens kitam į 
akis.

I
Jis užkalbino pagyvenusį 

žmogų su retežiu ant kruti
nės: , Aš jau du mėnesiu 
jieškau darbo ir negaliu gaut,, 
o prie savęs neturiu nė skati
ko”. ,

,,Ar nematei apgarsinimų 
ant stulpų prilipintų, kad 
elgetauti yra draudžiama? 
Atsimink, jog aš esmi mojo- 
ras ir. jei tu nepasitrauksi, 
aš tave liepsiu suimt!” skam
bėjo atsakymas.

Raudei neteko kantrybės. 
„Suimk" sušuko jisai „tai aš 
bent gausiu pavalgyt.”

Ir vėl atsisėdo ant grabes 
kranto.

U z valandėlės pasirodė po- 
licijautai, su žibančioms ke- 
purėms,įgeltonais diržais ir va
rio kuypkiais. Jie žengė eilėj 
lyg gazdindami visus piktadė- 
jus. kad neišdrįstų prisiar
tint. Jie nudavė lyg nematę 
dailydės, bet prisiartinę su
stojo staiga, o vyresnysis žen
gė žingsni prie jo ir tarė:

— Ką tu čia veiki?
— Aš ilsi uosi.
— Iš kur tu? I
— Iš visur.
— Kur eini?
— Namon.
— Ar turi popieras?
— Turiu.
— Tai duok šen!
Raudei padavė popieras. 

Pocijantas perskaitęs atidavė 
neužganėdintas ir už valandė
lės paklausė:

— Ar turi pinigų su savim?
— Neturiu.
— Kuom maitiniesi?
— Tuom ką gaunu.
A. tai tu elgetauji. Aš ta

ve areštuoju už elgetavimą. 
Eik paskui mane!

Dailydė pakilo ir, atsistojęs 
tarpe dviejų policijantų,tarė: 
.— Uždarykit mane, tai bent 
busiu po stogu, kada užeis 
lietus. — Ir jie keliavo per 
kaimą.

Buvo mišių laikas. Skveras < 
buvo pilnas žmonių. Jie pa
siskyrė. kad duot kelią pik
tadariui, paskui kurį sekė 
minia vaikų. Žmonės žiurėjo 
į tą žmogų, tarpe dviejų 
policijantų, su neapykanta, 
gatavi užmušt, sumindžiot. 
Jiems rodėsi, kad tai plėšikas 
arba žmogžudys. Mėsininkas 
tarnavęs Afrikoj, sakė, kad 
tai yra pabėgėlis iš kariume- 
nės. Tabako pardavėjas paži
no jame tą žmogų, kuris nese
niai jam įdavė negerą pinigą, 
o purptus sakė, kad tai už
mušėjas Gailės Malet, kurio 
policija jieškojo pusę metų.

Policijos namuose Randel 
pamatė vėl majorą, sėdinti už 
stalo.

— Aha! — tarė viršinin
kas, — tai tu čia, niekše! Aš 
tau sakiau prasišalink. O ką 

, seržente, kas jis per vienas?
Seržentas paaiškino: — 

, Valkata be namų, be pasto
gės, be f kati ko prie savęs, 
valkiojasi be darbo, bet turi 

j geras popieras ir rekomenda- 
; cijas.

i

i

iš-

i

i
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Turi, chame, pinigų?
Turi, chame, daug grudų? 
Karvės pieną tau suteikia? 
Tad patars tau kunigėliai 
Atiduoti bažnytėlei, 
Nes tau suvis to nereikia.

Mjflichamus.

So. Boston, Mass.
13 lapkričio LSS 60 kuopa 

sulošė gana juokingą farsą 
„Dėdė atvažiavo”, Dahlgren 
Hali svetainėje.

Yra tai viename akte vei
kalėlis ir nesunkokas pasta
tyti aut scenos. Todėl-gi ir 
laike lošimo ne-ką tegalima 
buvo pastebėt ant lošėjų. Lo
šė gana gerai, geriaus ir rei
kalaut nebuvo galima, ypač 
gerai atlikoartistas-tepliorius 
Vingiras [ A. Žymontas]; to- 
liaus-tarnaitė Jevutė (E. AI- 
minavičiutė); Ona Garnienė, 
jauna panaitė, pati tik ant 
vienos dienos artisto - teplio
riaus Vingyro (O. Brranaičiu- 
tė); Dėdės rolę—J.Neviackas: 
Jurgio Spurgio—Vadapalas- 
ir gi gerai atliko.

Teipgi dar reikia paminėt, 
jog apredalai ir dekoracija 
buvo labai gerai sutvarkyta, 
kas darė labai gerą įspūdį 
ant susirinkusiųjų.

Po vaidinimui buvo šokiai, 
lakiojanti pačta ir žaislas 

i meškerė. Daugiausiai atviru
čių gavop-lė Stanaiti utė, mo
kytoja vietinės vakarinės mo
kyklos ir laimėjo dovaną-si 
dabrinį laikrodėlį.

Susirinkusiųjų svečių galė
jo būt apie 200 jeigu nedau- 

I giaus.

Kol žmogus išsivystė iš bež
džionės, reikėjo tūkstančių 
metų, bet kad žmogų paversti 
į beždžionę, reikia tik 20 mi- 
nutų laiko ir puskvortūs dek- 
tines.

Bliovęs už lango.

Lavrence, Mass.
Šv. Onos moterų draugystė 

turėjo didelį balių su teatru 
„Music Hali” svetainėje.

Teatras nusisekė gana pui
kiai. Buvo sulošta komedija 
„Velnias spąstuose”. Lošėjai 
savo ruoles atliko labai gerai 

[Tąsa ant 3 pusi. ]



KELEIVIS

Socijal - demokratų paz- 
valgos ir reikalavimai 

(Šitas veikalėlis sutaikytas mano 1!MM> in. rusiškoj 
kalboj ir išleistas Maskvoj knygų leisimės “Trud”. Da
bar su mažais sutrumpinimais sutaisiau lietuviškoj kalboj. 
Kast damas naudojaus pagarsėjusią Gedo ir Lafargo vei
kalų „Programine du partie ouvrier’“.

(Tąsa).

Dabartinės išdirbystės vystimasis tokis. 
kad kiekvienoj žmogaus veiklumo šakoj jis 
budavoja tik ant griuvėsių, sutverus dide
lius turtus, išardydamas smulkiųjų gerovę. 
Milžiniškos didelių miestų sankrovos kalba 
mums apie subankrutinimą begalinio skait- 
liaus mažų krautuvėlių; stebėtinos geležies 
dirbtuvės prarijo šimtus ir tūkstančius kai- 
vių-amatninkų ir 1.1, ir t. t.

Socijalizmas reikalauja ir stengiasi pa 
daryti, kad įvyktų atžagari exproprijacija, 
t. yra kad turtingųjų savastis butų paimta 
bieduųjų naudai, arba, kad mažuma butų 
eiproprijuota nuskriaustosios didžiumos 
uaudai. Žodžiu sakant, reikalauja expro- 
prijatorių exproprijacijos.

Čia kalba eina apie paprastą sugrąžinimą 
didžiumai to, ką mažuma buvo atėmus nuo 
jos; o toji mažuma, kaip žinome, su neapsa
komu greitumu mažumai, dėkavojant bai
siai konkurencijai, kuri siaučia tarp jos na
rių. Apart to, patys kapitalistai žymiai pa
lengvina socijalizmo užduotis, vis labiau 
ir labiau atsitraukdami nuo išdirbystės, su 
kuria jie turi ne daugiau reikalų, kaip Ki
nijos imperatorius. Ne jie, o uusamdyti 
agentai veda išdirbystę, ir jeigu atimti nuo 
jų pasisavinimo teises, jokios įtekmės ne
darys tas ant geležinkelių, kasyklių, gele
žies ir cukriaus dirbtuvių, ant verpiamųjų, 
audžiamųjų ir kitokių fakbrikų, kuriuos 
vistiek produktai bus daromi, kaip ir pir
ma.

Iš kitos pusės, tiktai šita exproprijaci- 
ja suteiks atlyginimą exproprijuotiem-' 
siems. Apie visas kitas, kokios buvo daro
mos ligšiol, nėra ir kalbos: atlygininimas 
buvo užmirštas. Kur atlyginimas nami
niams audėjams, kuriuos exproprijavo ma
šinos, arba išvažiotojams, nuo kurių atėmė 
uždarbį geležinkeliai.* Kuomi atlyginta 
krautuvuinkėliams, siuvėjams, kurpiams 
ir kitiems, kuriuos exproprijavo didesnieji 
turčiai? (Toliaus bus).

A. Antonov.

Tokioj pat pakrautoj veiks profesijo- 
Dalinio ir visokio kito mokslo platinimas. 
Jis ištobulina gyvąsias mašinas, t.y. darbi- 
niūkūs, suteikia jiems galę į daug trum
pesnį laiką padaryti tuos pačius produktus. 
Tokiu budu, mažesnis darbininkų skaitlius 
pradaro daug tavorų, o daugelis lieka be 
darbo. •)

Tas pats atsitiks su visokiu progresu, 
kokios jis teu pakraipos nebūtų. Jis tar
naus įrankiu prieš darbiuiukų klesą, kol 
samdomas triūsas laikys pastarąją kaipo 
įrankį išdirbystės turtų valdytojų rankose 
(žemių, fabrikų, susinešimo ir perkraustimo 
kelių...) *

Dirbančioji klesa liks laisva, t. y. pa
stos savo likimo ir visko to, kas yra ir kas 
sutverta jos triusu,viešpačiu tiktai tuomet, 
kada išdirbystės turtų pasisavinimas at 
skiromis ypatoinis bus panaikintas, o į jo 
vietą įvyks kolektiviškas arba visuomeniš
kas šitų turtų tvarkymas ir jų naudojimas. 

Suprantama, uevien tik darbiuiukus 
išliuosuos tokis perversmas, jis suteiks lais
vę visai draugijai. Privilegiruotieji žmonės 
vadina save laisvais, bet ar teip yra ištik- 
rųjų? Net jų ypata nuolatos randasi epide
mijos pavojuje: skurdas ir badas išplatiua 
darbiuiukų klesoj tifą, cholerą, raupus ir 
t. t., o kadangi visi žmouės gyvena aut tos 
pačios žemės skritulio, tai kapitalistams vi-, 
suomet yra proga užsikrėsti. Negeriau ap 
saugota ir jų politiškoji laisvė. Aklos, pa- 
siviškos spėkos kaip tai: armija, valdinin
kai, policija, kurių skaitlių prisieina vis 
didinti prieš kilstaučią liaudį; visuomet jos 
yra kiekvieuos prievartos, kiekvienos prie
spaudos įraukiu. Kas link turtų, už kurių 
privilegiruotieji žmouės laikosi, kaip skęs 
tanti už laivo skeveldrų, tai ir šitieji nema
tomai slysta iš jų rankų, dėkavojant pro
centų sumažinimui aut valstybės popierų, 
bankrotams ir krachams, lengvakojams ka-’ 
sieriams ir visokių „Naua” neužsiganėdini- 
mui, keršyjaučių už darbiuinkų pačių ir 
dukterų išstūmimą į prostitucijos versmes. 

Bet kiek męs nedarodinėtume buržu
azijai, kurios skaitlinga dalis nuolatos nu- 
sigyveua ačiū konkurencijai, bankrotams 
ir pramouijos kriziams, kad prie komunis
tiško surėdymo, sykiu su darbininko padė
jimo pasigerinimu, pasigerįs ir josios bū
vis, vistiek męs negalime pasitikėti, kad ji 
padėtų mums tą surėdymą įvykdinti. Ji pa
sielgs nekiteip, kaip feodalai buržuaziškoj 
revoliucijoj, kurie visaip stengėsi trukdyti 
ją, nežiūrint į tai, kad jiems, kaipo turčių 
klesai, ji siulijo tulus gerumus.

Privilegiruotos klesos visuomet buvo 
nerangios aukauti savo laikinius ir vilin-j 
gus gerumus tikrai ir pastovi savo san
draugų gerovei. Jas reikėjo paliuosuoti 
per prievartą — revoliucijos keliu.

♦ #*
Padaryti visuomenės savastim išdirby- ■ 

stės turtus, kurie jau ir dabar reikalauja 
kolektiviško triūso, galima tiktai per kapi
talistų klesos exproprijaciją

Tie žmonės, kurie vengia žodį expro- 
prijacija, kad uenugązdinti miuios, mato
mai,užmiršta:

1) Kad dabartinėj kapitalistiškoj 
draugijoj, prie kiekvieno ekonomijos žiug-l 
suio pirmyn, daroma yra exproprijacija,tai 
yra savasties atėmimas;

2) Kad gyvuojančiųjų santikių besi- 
vystimas karts nuo karto praplatina kelius 
prie tos exproprijacijos, apie kurią kalba 
socijaldemokratai;

3) Kad tik ji viena užganėdys expro- 
pri j įlotuosius;

4) Kad pačios išdirbystės sąlygos daro 
ją vis labiau ir labiau neišveugtina.

Pramouijos progresas, tas mųsų am
žiaus dievaitis, įvykdino araatninkų expro- 
prijaciją, dirbusių pas save namie, savo 
nai dai ir jiems prigulėjusiais įrankiais. Jie 
pralaimėjo:

1) Savo įrankius, kurie liko nenaudin-^ 
gaiš, tik malkoms tinkančiais [ratelis kal
tas, oblius ir t. t. 1;

J !
2) savo techniškąjį prisipratinimą, ku

rį buvo įgiję per ilgų metų mokiniriosi ir 
kuris dabar liko be vertės, kada tapo įves
tos mašinos ir kiti nauji išradimai;

3) savo naminį lizdą, kuris ištuštėjo,
kad moterims ir vaikais pripildyti fabri- 1---- ■ -------- -------- 1 ------------- -------- -----------------

kas. — Niekas ant svieto laiko bėgio nesu-
4) savo triūso vaisius, kurie po pelno hikya! — Su tvirtu persitikrinimu pasakė 

arba di video to vardu susispietė į atskiru Sokrates.
darbdavių rankas arba liko akcijonieriškų — Niekas?? — nusistebėjo virėja. — 
kompanijų savastim. Aš kiekvieną minutą galiu sustabdyti.
________ __  ilr didis filozofas, pamatęs savo klaidą, nu- 

•) Bet socijal-demokratai. išeidami iš tam tikrų prie-1 •, . _
žasčiiį, pripažįsta reikalingumą visokio mokslo ĮflljUOKe.

i

i

Mano pečius.
Ūžia, kaukia, šnypščia, šaukia 
Mano pečius kurį kuriu;
Liūdnas mano balsas plaukia: 
Vienas vargti čionai turiu.

Krinta, purpia, šlama lapai; 
Pilnas oras gražių žodžių;
Niukso, liūdi mano ratai, 
Nėr’ man laiko prieit prie jų.

Mūza*) meldžia, verkia, puola, 
Liepia plunksną paimt — rašyt. ..
O Pegazas**) lauk’ pas kuolą, 
Žvengia, šaukia, — graudu klausyt.

Lauk’ o Mūza! lauk minutę
Jau jis eina, tave priglaus;
Štai tau duoda tą šakutę 
Imki — ženklas kol parkeliaus.
Jau atrišti ein’ Pegazą, 
Kaip matai jis tuojaus pribus.... 
Sėda... lekia ant Parnaso. ..***) 
Vardan tavo jis jau nežus...

Klemka „L. R.”
•) Mūza — tai poetu įkvėpimo dievaitė

•*) Pegazas — tai sparnuotas žirgas, ant kurio jodinėja 
poetai.

**•) Parnasas — tai sodyba Mūzos ant kalno Apollo 
Graikijoj. — Red.

ĖJAU.
Ėjau; aušra rytuos spindėjo
Ir kvietė mane į laukus;
Kai-kur žvaigždutė dar mirgėjo— 
Nakties ženklelis prieš rytus.
Aušra, raudona juosta dangų 
Aprišus, švietė pažemėms 
Ir vyturiai pakilę žmogų 
Ramino savo jau giesmėms.
Vėliau gegutė užkukavo 
Ir praskambėjo jos balsai, 
Pas balą gluosniai užlingavo;
Aušra vis švietėsi rytai.
Ėjau tolyn, aušra bujojo 
Ir vyturiai dangaus gelmėj 
Rytines giemes atkartojo, 
Balsai gegutės dar skambėj’.
Aš apsistojau; nakties šmėkla 
Grūmojo dangui, debesiai 
Jau dengė šviesią rytuos aušrą, 
Nustoj’ giedoję vyturiai.
,,Tamsai negrįžti”— prašnabždėjau, 
Ir atsistojau apsižvelgt.
„Tamsa-siigrįš" laukuos girdėjau, 
Bet tolyn aš tariaus žengt.

VII. 09. A. Liauryza.

i

ir publika, kurios būva pilna 
salė,užsilaikė mandagiai,teip, 
kad kiekvienas gėrėjosi, jog 
viską aiškiai suprato ir prisi
juokė į valės. Teipogi buvo 
lakiojanti pačta ir ypatos,ga
vusios daugiausiai atviručių, 
apturėjo šias dovanas: 1 p 
Marė Kaledžiutė šaliką, 2 p. 
Stelmokiutė didelį moterišką 
čeraslą ir p. A. Baronas atra- 
rameutinę plunksną(fountaiu 
pen). Surengime šio teatro 
daugiausiai prisidėjo keletas 
jaunų vyrukų, inteligentų, 
už ką verti didelės padėkos ir 
pagirimo; teipgi publikai ta
riam širdingą ačiū už atsilan- 
kimą ir mandagų apsiėjimą, ir 
tikimės, kad ji (publika) vi
suomet atsilankys šv. Onos 
draugystės balinu, nes visuo
met stengsis ją užganėdinti.

O. Ramanauskienė.

Bayiioniie, N. J.
„Keleivio” No 46 patėmi- 

jau raštelį, po kuriuom pasi
rašyta visai svetimu slapty- 
vardžiu ,,Juozukas’’.

Kadangi aš tą patį vardą 
naudojau 6 metus, tai atsi
radus autram „Juozukui” aš 
jam jį ir palieku, numesda- 
mas jį nuo šio laiko ant visa
dos.

Rodos, doram žmogui nepri
tinka svetimą vardą dėti po 
savo rašteliu, nes kartais iš 
to gali pasidaryti nesusipra
timai. Pseudonimų yra tūks
tančiai ir nėra ką už juos 
varžytis. Mat, toks žmogus 
yra vėjo nešamas, kur vėjas 
pučia, ten linksta.

Minėto straipsnelio rašyto
jas prisidengė soči jalisto skrai
ste, vienok jis nėra jokiu 
socijalistu, tik tuom prisiden
gė gal dėl garbės. Būt geisti
na, kad ant toliau nesinaudo
tų svetimais vardais tokie ra
šytojai.

Jis rašo: „turime parapiją 
ir vedam ją beveik socijalistiš- 
kai”. Visai netiesa. Kaip nie
kur katalikų bažnyčia nėra 
vedama pagal socijalistu mo
kslo, teip ir pas mus ji nėra 
vedama.

Januškevičius.

Pittsburg, Pa.
Musų jaunuomenė labai 

mėgsta susirinkimus lankyti 
ir labai patogiai juose apsiei
na, o ypatingai katalikai. 
Daugiausiai lankosi į Lietu
vių Mokslo Draugystės sve
tainę. Tenai „užsifundyja” 
sau degtinės, alaus ir geria 
kol pasigeria, o paskui kaip 
uždainuoja, tai nors ir bėgk.

Lapkričio 15 d. Homestead, 
Pa. moterų draugystės buvo 
bulius. 24 Pittsburgo „spor
tai’’ susitarė ir tenai nuva
žiuoti. Iš baliaus išėję pada
rė ant gatvės tokį triukšmą, 
kad visas miestas iš miego su. 
kilo; pribuvo policija ir mu 
bu pittsburgiečius nugabeno į 
šaltąją. Ant rytojaus visi tu
rėjo užsimokėti po $8.40 bau
dos. Dabar nežinia, kaip 
bus su velykine — laikas jau 
artinas, o čia pinigų ne bus.

Proletaras.

Seattle, Wash.
Siuom laiku darbai visai 

sumažėjo. Žmonės, kurie dir
bo girios , prie malkų kirtimo, 
dabar parvažiuoja į miestą. 
Giriose uždirbdavo po $2.50 ir 
$3 00 į dieną, o pragyvenimas 
apsieina $5,00 į sąvaitę. Yra 
čia kelios ir anglių kasyklos, 
bet jei nori jose gauti darbą, 
tai turi eiti gyventi į kompa
nijos namus („burdą”), kur 
pragyvenimas kaštuoja, vien 
tik už valgį ir guolį, $25 ant 
mėnesio; skalbinius reikia 
pačiam skalbti, teip, kad 
daugiau neuždirbsi, kaip 
tik ant pragyvenimo, o kar
tais ir ant to da neužtenka; 
dirbsi, dirbsi — žiūrėk jau ir 
skolingas kompanijai palikai. 
Gyvenimas yra teip sunkus, 
kad negalima ir aprašyti. Ka
da aš atvažiavau čia iš Penn-
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sylvanijos, tai tik pirmą tokį 
skurdą pamačiau.

Yra čia kelios šeimynos ir 
lietuvių, bet labai tamsiai 
gyvena. Kišeniuose nešiojasi 
angliškus laikraščius, kad ki 
ti manytų, jog tai yra ameri- 
kouai, o kada amerikonas už
kalbins, tai tik purtina galva 
ir sako, kad 
an).

„rašen” (russi-
M. Baltrušaitis.

Ansonia, Conn.
mums dailės spiudulė-Ir

lis.
Lig šiam laikui, kaip man 

suprantama, Ansonijos lietu
vių mažai buvo atlikta nau
dingo tautai darbo. Jeigu 
koks naujas sumanymas ir 
pasirodydavo, tečiausgy veui- 
man jis niekad neįvykdavo.

Mažai buvo noro bei pasi
šventimo ką-nors veikti dėl 
tautos, kuriai daug esam kal
ti. Rodėsi, kad nėra nė žmo
nių tarpe ansoniečią, kurie 
sugebtų šį-bei tą kiltiesnioat 
likti.. Bet buvo žmonės, kurie 
tiklaukia,kad nors vienas atsi
rastų ir duotų inpulsą žengti 
pirmyn, kad parodytų, kaip 
išsipainioti iš to mišinio, po 
kurį jaunas žmogus, nors ir 
labai nenorėdamas, bet neži
nodamas kaip jo išvengti, 
privalai klaidžioti.

Ir apsigyveno jaunas vai
kinas, kuriam nestokavo ener
gijos ir pasišventimo suorga
nizuoti teatrališką draugystę 
ir pastatyti ant scenos kome
diją „Vaito piršlystė”. Tai 
pirmas Ąnsonijoje teatras, su
loštas Ansonijos jaunimo. Tie
sa, jau buvo lošta porą kartų, 
bet tuomet vieni ansoniečiai 
neįstengė atlikti — prisiėjo 
susijungti apie trims artimes- 
niems miesčiukams.

Dabargi, 13 tą lapkričio 
vakarą, žmonės iš lengvo rin
kosi į salę: prisirinko vos 124* 
ypatos [Ansonijoj randasi 
139 šeimynos tik vedusių, be 
pavienių]. Susirinkusioji pu
blika užsilaikė labai gražiai, 
tiktai kartas nuo karto, lošė 
jams ką-nors įdomesnio sulo- 
šus, pasigirsta linksmas juo
kas bei rankų plojimas.

Teatras tapo suloštas pusė
tinai gerai; roles geriausiai 
atliko: Vaito Brazio, lošė J. 
Vaitkevičia; Zabylo—J. Bra- 
žis; Blino—J. Grigaitis; Kat
rės—P. Lelišiutė; Ropienės- 
M. Braziutė; paskui seka: Jo
nas, Vaito tarnas—P. Jonkai- 
tis; Franuse—M. Galiauskiu- 
tė; Rozalija — M. Kriaučeliu- 
niutė; Belazoras— J- Brazau
skas. Prieš pradesiant lošti 
kalbėjo M. Vokietaitis apie 
vertę teatro. Prieš pat loši 
mą ir tarpe aktų P. Pricevi- 
čiutėiš Waterbury’oskambino 
ant pijano, M. Kriaučeliuniu 
te padeklemavo Vaičaičio ei
les: „Vonsiackiui”ir., Kalinio 
deklemaciją”. Ant pat pabai
gos P. Pricevičiutė pati skam 
bino pijaną ir dainavo. Išpil
džius visą programą matėsi, 
kad publika da buvo kuom 
tai užinteresuota ir laukė da 
ko daugiau. Matyt, vakaras 
visiems patiko.

Garbė ansoniečiams! Ženg 
kitė, broliai, pirmyn! Tokiu 
budu greičiausiai pakelsim 
susipratimą tarpe musų vien
genčių. J. Bijūnas.

Peabody, Mass.
Musų miestelyj, 21 Lapkri

čio, liko sutverta kuopelė 
broliškos pašelpos po vardu 
šv. Jurgio. Prisirašė 27 sąna- 
nariai ir suaukavo $27.00. Su
sirinkimas buvo, pagal musų 
miestelio, gana skaitlingas, 
užsilaikė ramiai. Turime vil
tį, kad draugystė greitai pa 
sididins, nes lietuvių yra ne
mažai, tik mažai yra susipra
tusių, vienok kiekvienas su
prato iš kalbų draugų: B. 
Miglino ir J. G. Gegužio, kad 
šitas dalykas musų gyvenime 
būtinai yra reikalingas.

Esame labai dėkingi virš- 
minėtiems draugams už pa
tarnavimą dėl labo savų bro
lių ir tautos.

Komiteto vardu
J. Bareika.

N

i$ LIETUVOS^ ^sa^ma'‘

Jonui Bart- 
Dabra valės

karvę užmokėjo 37

A. Balandėliui. —
Ačiū už vertimelį, bot,,Ke
leiviui'’ jis netinka. Daugiau 
versti tainistai nepatariam. 
Steugkitės pirma gerai pažin
ti rašybą, kitaip darbas bus 
be naudos, nes yra gerai mo
kančių rašybą, kurių verti

em ai nereikalauja nė pataisy
mo ir tai redakcijos negali 
įstengti visus j uos išleisti, ar 
bent laikraščiuose sutalpinti.

P . P u p e i . — Ačiū už 
žinutę, bet kadangi joje nie
ko nėra tokio, kas įteresuotų 
visuomenę, tai spausdinti ne
užsimoka.

Dirvono Dagi
liui. — Eilutės da negeros. 
Jei tamista kitų kalbų nevar- 
tojat, tai skaitykit nors lie
tuviškas eiles geresnių eili
ninkų, ir stengkites pažinti 
kas padaro eilėse gražumą, 
tuomet bandykit rašyti pats, 
bet pakol neapsipažinsit su 
eiliavimo tiesomis, eilės nebus 
eilėmis.

Kupranugariui .— 
Tilps vėliau.

S. Kiaurapročiui.— 
Monolioge nėra nė humoro, 
nė rimtumo ir nežinia prie ko
kios kategorijos jį priskaity- 
ti. Jei tamista norit, kad su- 
grąžinti-praneškit. Į spaudą 
ne tinka.
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Lietuvių atstovų byla. 
Skaitytojai žino, kad Kauno 
gub. antroeosioe Durnos atsto
vus—Kupstą, Povylių,Kume
lį, Gudavičių ir Stašiuskį — 
Vilniaus teismas buvo pas
merkęs metams tvirtovėm Bu
vo paduota kasacija į Senatą, 
bet spalių 20 d. Senatas tą 
kasaciją atmetė. Taigi dabar 
Kauno gub. antr. Durnos at
stovai turės sėdėti po metus 
kalėjime už tai, kad per laik
raštį [,,Skardą”] ir atskirais 
lapeliais buvo pąaiškinę, ką 
jie mano Durnoje veikti. — 
Gaua braugiai atstovavimas 
mums atsiėjo. Iš 14 lietuvių 
atstovų pirmose dviejuose 
Durnose 8 pakliuvo į kalėji
mą ir turi atsėdėti 99 mėne
sius; o pirmos abidvi dūmos 
ueišgyveno nei pusės metų.

Už užmušimą pasiutusių 
gyvulių vyriausybė užmo
ka. Neperseniai už užmuši
mą pasiutusios karvės J ūse
liui Endeliui iš Pilviškių už
mokėjo 30 rub., 
kui iš Lekėčių,
gm., Naum. pav. irgi už to
kią 
rub. 90 kap., Juozui Jurkšai- 
čiui iš kaimo Ūsų,Zyplių gm., 
Naumiesč. pav. už bulių
rub. Tik tokiuose atsitiki
muose reikia tuojau apie gy
vulio pasiutimą ar šuns ap
riejimą pranešti vaitui. Kas 
pasivėlins, nieko gali negauti.

Aimanavimas lietuvių val
stiečių. Teip už vardytas yra 
atspauzdinta ,,Rieč” No 289 
š. m. Kauno gub. Raseinių 
pav. Skaudvilės ir kitų aplin
kinių valsčių mažažemių ir 
bežemių valstiečių laiškas, ku
riame graudžiai išreikšta visas 
vargas kokį kenčia, ir ko
kį turės dar kęsti per tai, kad 
valstiečių žemės bankas su
perka Lietuvoj visus dvarus, 
vietiniams žmonėms jų už jo
kius pinigus neparduoda, bet 
išdalina atėjūnams rusams. 
Nurodyta ir dvarai: Adaka
vas [Skaudvilės vai.] Šino- 
lauka [Raseinių v.], Kana- 
penai [Kelmės v.] ir kt. Po 
laišku šimtas su viršum para
šų.

Naumiestis [Suvalk. gub.] 
Ūkininkai džiaugias gerais 
metais. Viskas užderėjo ne
blogai. Apart to dar ir kai
nos javų neperžemos. Ypač li
nų sėmenis: mokama už pū
dą 1,75 — 1,90 kap. Užtat ir 
didžiuma ūkininkų po seno
vei skubinasi į paprastą , .ap
švietimo įstaigą” su parašu 
. ,Alus, Lietuviškoji Bavarija” 
prilaikyti. Ir tų ,,įstaigų” yra 
Naumiestyje daugybė ir vi
sos puikiai laikosi. Žinoma 
atsiranda blaivų ir dorų ūki
ninkų, kurie skaito laikraš-; 
liūs, knygas, rūpinasi mokyk
lų steigimu... Jaunimas-gi 
musų, galiu drąsiai sakyti, 
nėra atsilikęs savo apšvieti
mu nuo kitų Lietuvos kraštų. 
Daugelis yra darbščių, blaivų 
vyrukų, kurie, susitarę, išsi
rašo laikraščius [„Liet. Uk.”, 
„Liet. Žin.’’, „Žmon. Knyg.”] 
arba giminės prisiunčia iš 
Amerikos.

Krivaičių-Krivis.

Lesnistva (Naum. pav. Su
valkų gub.) Kratos, baudos 
ir grudimas į belanges pas t 
mus nesiliauja, bet kas kart 
vis didinasi. Taip štai 8 d. į 
spalių atsibeldė į Liepalotus 
pas Stiklių žandrai su polici
ja kratos daryti, susirinko 
papuolusias knygas ir laik
raščius, ir suareštavę šeimy- 
įlinko dukterį, išsidangino. 
Dabar ji sėdi Naumiesčio ka
lėjime. Buvo kratų ir kitose 

i vietose. Spėjama, kad darbai 
' vieno gero ,, Azefo’’.

M Markevičius.

i

Paj ieškojimai
Pajieškau draugo Jone Šimkaus, paei

na iš Kauno gub., Raseinų pav., Kelmės 
parapijos. Rimidžio sodžiaus. Girdėjau 
kad gyvena Chicago, III. Turiu labai 
didelį reikalą. Todėl jo paties arba ku
rie apie jį žino, meldžiu pranešti man ant 
šio adreso:

Agnieška Samuilaitė,
28 Broadvvay, So. Roston, Mass.

Pijieškau savo brolio Juozo Kaspara
vičiaus, Suvalkų rėd , Vladislavovo pav. 
Griškabūdžio par ir gmino, kaimo Kubi 
liškių. 39 metai kaip Amerikoj.

V. Kasparavičia,
37 Randeli st., Providence, R. I.

Pajieškau savo tėvo Juozapo Karpiau 
Čio. Paeina iš Kauno Rub., Alek&andra- 
vos pavieto, Kvietkių volosties, Papilio 
parapijos, Skribiškių sodžiaus. 8 metai 
kaip Amerikoj. Pirmiausiai gyveno Pitt- 
sburg, Pa., potam W. Lynn, Mass. Kuris 
praneš apie jį, tas gaus 1 dol. dovanų.

Petras Karpiaučis,
323 Caledonia st, Kenosha, Wis.

Pajieškau pažįstamo Adomo Petrošu- 
no. Paeina iš Vilniaus miesto. Šįmet pa
vasarį atvažiavom sykiu į Ameriką ir 
persiskyrėm Castle Garden’ej. Jisai va
žiavo į Brooklyn. N. Y., o aš atvažia- 
yau į Brockton. Mass. Pas mane pasili
ko jo popieros: bilietas ir pasportas, be 
to da turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią šiuo ad 
resu:

Alik Rozum,
90 Porterave., Montello station,

Brockton. Mass.

Pajieškau Draugų: Juozapo draugelio, 
pirmiau gyveno Shenandoab, Pa, Kazi
miero Labar.aucko, paeina iš Suvalkų 
gub.. Surgučių kaimo, ir švogerio Motie
jaus Šimanskio, gyveno Baltimore, Md. 
Jie patys ar kas kitas teiksis atsišaukti 
šiuo adresu:

J. Dudonis.
18 Folley st., Bristol, Conn.

Apgarsinimai.
Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis
t

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 
Nedalioms iki 3 vai. po pietų.

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadway, So. Boston.

Su Naujais 1910 Metais
Išeis pirmas ‘ Laisvos Minties" nume

ris. Užsirašykite, kas neuzsiraš^te, idant 
Bendrovė žinotų, kiek ekzempliorių rei-

i kia atspauzdinti. Kaina metams J2.oo, 
1 pusei metų 31.oo. į Lietuvą 32.50. Prie 
I "‘LAISVOS MINTIES” bendradarbiaus 
' įžymus Lietuvos rašytojai.

Dar galima nusipirkti "LAISVOS 
MINTIES" akcijos Akcijos kaina X10.oo 
parduodama ant išmokėjimo 4mėn. lai
ke. Pinigus siųsk šiuo adresu;

Dr J. Šliupas.
1419 N. Main avė., Scranton, Pa.

Redakcijos adresas
"LAISVA MINTIS”.

1102 Blair avė.. Scranton. Pa.Į
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KELEIVIS

Vietines Žinios.
Lietuvių darbininkams.
Draugai! Artinas apskričio 

linkimai, į kuriuos męs turim 
i-statyti k 'udidatus iš dar 
baliukų partijos. Prie to tu
ri prisidėti kiekvienas darbi- 
n akas, kuris tik turi ukėsy- 
t.popinąs ir balsuoja Pa
gal Bostono naujo charterio. 
kiekvienas kandidatas turi 
turėti 5,000 parašų balsuo
jančių ukėsų: lieto ne vienas 
negali į. 
Taigi kiekvieno balsuojančio 
darbininko priedermė duot 
savo parašą ant tam tikrų 
blankų. Taipt sgi pagal nau
ju tiesu ant baloto nebus 
pažymėta, kokios partijos 
kandidatas, todėl męs turime 
jų vardus įsitėmyti. Darbi- 
uinkų partijos kandidatų 
vardai sekanti:

Ant mojoro — Dr. W. Gal
viu: į mokyklų komitetą—Sa- 
rali S. Perkius: Uoinmon Con- 
cil—-John F. Molėj; Lenu Wei- 
ner: VVilliam F. Kinder 
John \Veaver Shennau: Pat 
riek Malioney; Hubert Riky. 
.Jacob Heartle; Geo. G. Hali; 
Thomas H. Bropliy.

Prieš kiekvieno vardą 
kia padetųkriželį.

gruodžio. Programas bus tas 
pats- Dr. Matulaitis skaitys, 
kuu* Žilinskas kalbės, bus ro
domi paveikslai, ,, Birutės 
Kankliif’choras dainu os ir tt

Praėjusioj nedėlioj lietu
viškoj svetainėj Michelsou iš- 
giildinėjo geografijos lekciją. 
Klausytojų buvo apie 200.Bu- 
vo aiškinama su paveikslais, 
kaip senovės žmones jiersta- 
tydavo sau žemę ir kokia ji 
ištikrųjų yra. Klausytojai bu
vo labai užiteresuoti. Lekcijai 

gauti kandidatūros pasibaigus buvo "i. M. D. po
sėdis. Prisirašė 27 nauji na
riai.

Gruodžio 12 d. 6 vai. vaka
re vėl ten pat bus lekcija: 
bus tąsa geografijos.

Teisingi Faktui.
Štai jie—skaityki

■le.gu st-rgi užsenėjilsioms nu s. ku
rių angliški daktarai negal išgydyt. (Vi
sti tų ligų varvins neminėsiu.) Jeigu tu
ri kaulų skaudėjimą, vidurių nemalimą.

! vidurių užkietėjimą, gumbą, sirenų skau 
'dėjimą galvos, krutinės ir dantų skau
dėjimą Nuo visokių veneriškų ligų vi
sados galite gauti geriausių g luolių 
[tas mane. Įdėkite 2c. markę ats syniui.

P. \V MATULIS
i Box 21H Camb. Co . Po.i-ge. Pa.

Dr. O’HARA, ^:
DANU G) DINK K

223, So. Sivth st . SPRINi ' i..i.D. H.I. 
ir metai šitam mieste, liautis traukia 
l>e skausmo. Kainos prieinamos. Dar
bas gvarantuotas.

“TABAKAS”

rei-

L

Parodą . .Bostono 1915 
tuose” nutarta pratęsti 
vieną savaitę.

įne
rta

Vakarinėj Bigetov mokyk 
l"j praėjusį ntaruinką atsibu
vo jau trečias iš eilės vakaras, 
rengiamas triūsu n kėsinęs ly 
tos išskirtinai tik lietuviams 
Lyga matydama, kad lietu 
\ alus tokie vakarai patinka, 
nutarė parengti da vietą 7

kuopa 
laiky- 
disku-

Pirniutinis bus 5 gruo
džio, 6 vai. vakare po nr. 2> 
Broadvay. Kviečiami ir paša
liniai.

Lietuviu socijalistų 
uutarė kas nedeldienis 
ti paskaitų vakarus ir 
sijas.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN0 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. bostone. 

Užlaikome geriausius na u ųpa-
dos vyriokus, moteriškus ir vaikams ^e 
verykus. Užlaikom tripgi visok as skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši* 
mo apdarus. Visus tavorusparduodam 
u/ piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brortbvay. So. B >>ton.

NAUJIENA! ^
“BRoADBINE 1IA1.L”

311 Alba n y ir kampas Dover street s. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15 (M).

Savininkas J. S1DMAN.

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone 1364-4 Treuiont.

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaką. Kas t ik vartoja tabaką, 

tekinę aut 
ivgoj viskas 

as uori žino- 
Kny- 
aiški.

ia> t uri ziuoti kokia ji» tur 
i>slvystymo žmogaus. I 
išaiškinta kuop lu-iausiin. 
ti teuul perska.to “TAU K Ą** 
ga puikiai padaryta, stiauda 
turi t>4 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

k tu m r>>s

1C6 Market st., bn.mtTON, Mass.

■
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geriausia akuserka

F. STROPIENE
Paboigusį kursą W ūmaus Medical 

tollege Baltiuiore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

!S( > I M )ST( )N Mass.

JOHN E. KOLA N
naujausios mados

JMLe Graborius ir Balsarnuotojas
Atlieka visokį darbą prie |>alaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę.

3S6 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 615 Broadvvay.

1

MONTELLO
Lietuviška Krautuve.
Visokių vyrišku ir moteriškų drabužių: 
Marškinių, kelinių, kalnierių. pančekų ir 
š.-ip visokių pasipuošimų

Kriaucziu dirbtuve
Siuva* vyrams ir moterims naujus 

siutus ir užlaikėm visokias materijas. 
Išvalome, išplaujame ir išprusiname se
nus.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubaiuvys. Siuvau 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
.ome. išplaujam plėtmas ir išprosiname

I I kirba atliekame visados am pažadėto lai 
; ko kuopuikiausiai už prieinamą prešę.
Dirbtuvės vieta:

254 W. 4 th st., So. Boston, Mass.
Darba atliekame greitai ir gerai.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets

MONTELLO, MASS.

1 3

S. B. KLE1N
Visokie cigarai, tebakas ir ciga

retei pagal vvholesale ir retaii 
prekių, l’žlaikom gražiausius at
virus la.školius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

22S Broadway
kampas C st.

South BOSTON, Mass

Bet Geriausias Daktaras
tas, kuris daugiausia ligonių išgydo Prižiulėjimai 
neišgydys; už tai reikia labai buri akyvų, kad įcki- 
riukti geriausia daktarų. Prižadėjimai apgat Miliniuo
se r»xls gražiai išrodo, bet ant po|n-ros tik ; vienok 
sergančiam reikia pasiskirti geriausia daktarų.

DAUGIAUSIA IŠGYDĖ SERGANČIU
tie kuriuos patys žmonis gerbiu. Daktaras Collins

New Y'ork Medikai Instituto išgydė daugiau lietuvių, nekaip kilį 
daktarai ir Institutai draugėje; nes tūkstančiai laiškų su jKulčka- 
vouėms gerbiu ir užeikriua teisybe. Męs visai nes>garsintum« m, 
vienok laikome už priderystę. kad pranešti sergantiems, tad žinotų 
kur laukiaiua Įiagvilia ir kaip tik atsišauks ar jiarašys. tad ir apturės 
tuojaus; nes musų inoksliuėiai pr-d'esoriai jmt vienuolikų metų tuk
siančius lietuvių išgydė, kurie sirgo ir labiau nusiminę buvo už Tave,

Ne jokis kits daktaras nė Institutas, negali susilyginti su mokslin
čiais Profesoriais Collins Medical Instituto, kurie per vienuolikų 
metų padarė daug gero; yra tai įstaigų kurioje visokios ligos tampa 
gydytos, su pagelba gerų vaistų ir y vairių prietaisų, todėl ir yra vy
riausiais aut kitų daktarų ir Institutu moksluose, išradi muose ir žino

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

kaštuoja negu kitur. Jei sergi kokia nors liga, o nori greitos 
pageltos, tai astišauk arba parašyki* lietuviškai apie savo liga. Musų 
daktaras, tuojaus suteiks rotla ir reikalingus vaistus, kurie tūkstan
čiams pagelbėjo, tad pagelbės ir Tau.

Nelauk ilgiau, ateik arba rašyk pas :

COLLINS N. T. HEbKrtL INSTITUTĄ
14« WEST 34th STREET — NEW YORK.

Dr. S. E. Hyndman. Medikai Direktorius.
Kasdien nuo lOišryto ik 5 po p. Švent nuo 10 ik l.Vak. Ut. ir Pet.7-8 
Prisiųsk 10c. markėms, apturėsi garsiajų, knygą Dr. E. C. 
Collins, “Vadovas iii Svaikatų”, parašytų lietuviškai.

h
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Rusiška-Lenkiška- LietuviškaTEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
ehester avė. So- BoStOJl, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereapresą gyduoles prisiusim

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

Visokias ligas gv 
aau pas-kujingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1

FTIEK.A

Bronszteino
11 

t repais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a-arės i e 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki 
8 vakare. Telephone 1967

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

)

Geriausia s Lietuviszkas Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turi
me visokiu audimų 
r suknios. Dirbame 

i visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa" 

■ žiūrėt musų naujos 
dirbtuves.'o jeigu no 
ri turėt gražiądrapa- 
r.a mes galime tau ją 
padaryt.

DOVANAI
l'risiunčiame kiekvienam Kalendorių 

ant ateinančių 191o metų, kuris tik at
siųs savo adresą ir-už 2c. markę.

Adresuokite
BISt IloFF'S BAGKING IIoFsE.

2-37 Broadway, N’e\v Y rk t ty

Z. BUDRE6KIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

SKAITYK O ZINOS! VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

■tleruetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Visto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų. visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečecių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie
tuviško! kaiboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu p’iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotaisop'.ink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už I.ietuviškatbiblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom ptislap. 1127 dručei atda
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo krati: sutaisimo nervu ir daugybę kitę 
kių ligų. Tuksiančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1.00. Prisiū
kite save ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą dyaai su 4.'0 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta ’ 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teis’ii- uš tavorus.

K. W1LKEWICH, 112 Grand St. Brooklvn, N. Y.

Mano'dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, u blausios mados įrankiai. Atlie
ku t’atbą artistišk-ri. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. mnlevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir u 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. t.-ip>ri nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

Temykit!
DIDELIS PARDAVIMAS

Temykit

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.'

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

tankiai kit: išdirbėjai yra papratę dūoti kaipo premiją, bet tikrai gera iš

ar

jeigu kuris nedagali kokia 
neptivalo leist laiko, bet tuo-

!W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir - sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMEM1N 
pilnai gvarantiioja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokiu ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir l’aryžiuj ir visa savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

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

Soliteri
landas.

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

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lytišką ligą, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot saviž.agyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plančin*.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apt urėsite pilną sveikatą.

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. i* i 5 vai. po pieių.
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

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

sim<- jnms šį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentas žaislei. kaip

kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (grimaPmas)

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

VVilliam (’. Bruzda. 
John J. Lovvery 

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

Telephone. 21027 So. Boston, Mas

Visokie mot-rų ir vyrų |>arėdai: .taku
tes. Sijonai. Stebės, teipgi gražus vaikų 
j>arėdai. Skrynios, valyz.os. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Aieik ir išsirink ką nors pats sau'

I. SACOVVITZ.
128 Broadway (tarpe A ir B) 

Soutli Boston. Mass.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, elius 
visada švieži, vynai ir visokį likto:vai 
kogeriausi. Gerymus de] veselijų. krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

i

Telephone. Back B*v 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.žj
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

419 Boylstoil st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozovvski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadvvay ir 259 I). St., 

Sonth Boston. Mass.

Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.
Gyvenin o Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

OFISAS:

53 5th street, CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo S iki 9

Gyv. vieta: 37 Eift street. (ambridge

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

r

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCI a I.IŠK I MAS.

366 Second So. Boston, Mass -

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir nui 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
smgia usia rodą t>er laiška dvkai.t <- * <, •

Kaip išgydyti Rupi urą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Puėkus. Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRl'NDZAf O .
Broadnay Si !S. s st.. BrooIjkn.N Y
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* Waltham ir Vlgin

* laikrodėliai: auksi- 
ni- i. sidabriniai ir

nikeliniai.

Mųsų tavorai yra 
augštos vertės, b<i 
kainos visų tavo^į 

laitai žemos.

Kana panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dvkai. ne g. • 
koncertą kokios suklerusios 
monikos ar smuikus cypimą, bet 
koncertą didelių benų art>a or
chestros. dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žodžiu 

viską, ka tik norėtum išgirsti.A

galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj mužikališkų instrumentųkrau
tuvėj. o apie kalbamąją mašiną --King-’ (Karalius) dasižinosi. jog ją visi 
pardavinėja po *15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei nuims pngarsjnti musų geriausi 
TABAKA ( IGARETVMS IK PYPKĖMS.

Męs prisiusim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bosniško. Herco- 
gilko. Turkiško ir Rusiško. . VISO SYKIU už 6dol. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausiasfiabakas. Ta- 
bakasyra ta s pats, kurį jus teip noriai rūkėt Euro 
poj. tabakas, kurį jų s draugai myli nemažiau užjos. 
Apiaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga
lins, duok jiem mus vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. I ž 
tai męs duosim jums visai dykai mus “King’’ fonografą. Y'ra tai vie
nintele proga gaut dovaną. I'ž tabaką rokuosim męs jums 6 dol. Prisiųsk 
iš katnodOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi espreso agentui likusius K«.5<t ir pasiliksi juos 
sau. PINIGUS sugrąžįsime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai*, kol męs nuperiikrjsi- 
me. jog musų kompani a yra ganėtinai apgarsinta. Tod>-1 patariant ne- 
atideliot. jeigu norite gaut musu fonografu dyka

EUROPEAX TOBACJCO CO- 
33 Leonar.l st., Dept. 34, New York, N. Y.

Laikrodėlius |
Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus
TIESIOG IŠ FABRIKOS 

!«■ kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvarau- 
tuojame. Atsimink musų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington
Jewelry Co.
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