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Metas V
I

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Prigaiuliiiėjo valdžią.
Kijevas.— Kaip žinome,l 

žydai Rusijoj negali bile kur 
apsigyventi. Gali tik dakta
rai ir kiloki profesijonalistai. 
Valdžia dabar susekė, kad Ki
jeve gyvuoja paslata žydų or
ganizacija, kuri užsiima išdir
biniu daktariškų diplomu. Į 
Žydas turėdamas tokį diplo
mą, kaipo „daktaras”, gal' ap
sigyventi kur jam patinka.

Užmušta užveizda.
Baltstogė. — Šuviu iš re

volverio tapo užmuštas Tibul-į 
skis, geležies liejyklos užveiz- 
da. Tibnlskis buvo darbinin
kų organizacijos prezidentas 
ir visų buvo mylimu žmogu
mi.

Nesusekta nė užmušėjas, 
nė priežastis, dėlko buvo už
muštas. Eina paskalos, kad 
uzmušėjystė papildyta dėlei 
party viškos neapykantos.
Gina Ferrer’o nužudymą.

Varsa va. — Rusų laikraš. 
tis „Varšavskoje Utro” patal
pino straipsnį, kuriame iš
reikšta smarkų papeikimą už 
Ferrer’o mirtį. Rusų valdžiai 
tas nepatiko. Redaktorius 
minėto laikraščio tapo nuteis
tas užmokėti 200 rublių bau
dos. Kada pranešė, jog netu
ri tiek pinigų, ta[»o suimtas 
ir pasodintas kalėjiman. Laik
raštis sustojo ėjęs.

Kiek apsieina kalėjimai.
Peterbuigas. — Užlaiky

mas kalėjimų rusų valdžiai 
kasmet apsieina milijonus ir 
tie milijonai vis auga. 1807 
metuose kalėjimai suėdė 20 
ir pusę milijono rublių; 1908 
m. — arti 24 milijonų; 
m. — 28 ir pusę mil 
n autiems metams 
jau 31 milijoną ir 
tančiu rublių.

Geležkelkčių
Maskva. — Praėjusį mene 

sį Teismo Rūmai pradėjo na 
grinėti bylą apie gelėžkel iečių 
streiką, kuris 1005 metuose 
buvo ant Kursko ir Maskvos 
linijų Ant apkaltintųjų suo
lo randasi 27 žmonės. Juos 
kaltina pagal 2 skyriaus 100 
straipsnio, pagal kurio jiems 
gręsia mirtis. Jiems užmeta 
prigulėjimą prie kariškosios 
organizacijos, užgriebimą ge
ležinkelio stočių, nuginklavi
mą oficierių ir šaudymą į tru 
kį, ateinanti iš Tolymų Rytų. 
Byla perkratinėjama prie ati- 
daru durių. Visi prisipažino: 
prie daromų jiems užmetimų, 
išskiriant vieną La[>ovą.

Pabėgo 11 suimtųjų.
Ekaterinburgas. — Iš Ni j 

kolajevsko kalėjimo skyriaus, 
Vierchotursko pavieto, eskor-l 
tuota vienuolika kalinių. Lai
ke eskortavimo kaliniai už
puolė ant kareivių ir nugink-1 
vę juos visi pabėgo.
Už persekiojimą kaliniu 

patrauktas i teismą.
Ekaterinburgas. — Vieti

nio kalėjimo perdėtuos Siš- 
činskis tapo atiduotas į teis 
mą Omsko Teismo Rūmams 
už sumušimą kalinių.

1909 
„ o atei- 
paskirta 

732 tuks-

byla.

Hoikotuoja monopolius.
Perina. — Fermos guberna

toriui paduota nuo 500 kai 
miečių prašymas, kad uždary
tų visus monopolius. Jau tik
ri tautiečiai pradeda boiko-1 
tuot caro „bizuį”.

Dūmos išjuokimas.
Net ta trečioji, pagal di

džiumos reakcijouieriška du
rna negali naudotis apkarpy
tomis savo tiesomis; caro ber
nai tiesiog ją išjuokia paro
dydami, kad viskas priguli

Ynuo jų ūpo. Štai dabar pir
masis senato departamentas 
pranešė, kad durna nuturi tie
sos skelbti laikraščiuose
girtų birželio mėnesyje tai
syklių. Už apskelbimą bus 
persekiojama netik durna, bet 
ir laikraščiai.

ŽINIOS 1$ VISUR
I

IS AMERIKOS. vistiek kokios viešpatystės ville, III. pavogti tūlam tur- 
jie nebūtų, kad Suvienytos tuoliui vaikus, tikėdamiesi 
Vastijos tykoja Zelayą kaipo nuo jo gauti brangų išpirkį. 
žmogžudį, todėl nevilkinant 
turi jį išduoti, jeigu jis ban
dytų bėgti. Kiek tas nekaš
tuotų, Zelaya turi būt sugau
tas ir laivynas turi jį saugoti.!

Lygiai yra jieškomi ir jo 
sėbrai, kurie dalyvavo kauki ! 
uime ir nužudyme dviejų 
amerikonų.

Tuojaus po nužudymui, 
prezidentas Zelaya atsiuntė 
telegramą, kad jo kariškasis 
teismas pasmerkė ant nužudy 
mo du amerikonu ir nuspren
dimas jau išpildytas. Tele
gramas buvo apkelbtas Ame- 
rikoc laikraščiuose. kompanijomis irimo ligojau

Sekretorius Kuox sako, kad ren««ei Prie 8treiko' Upkri 
tuojaus. po ivykdinimui re. 30 d., B vai. vakare tapo 
publikoj tvarkos, pareikalaus apskelbtas abelnas sukiotojų 
uuo revoliueijonieriu nubau- laikas ant Siaur-vakarinių 
dimo buvusio prezidento mir- lini«- Ant ryt“ii‘“8 ue8‘°j0 
.. . . ,.....................prie darbo apie 10,000 žmo-tim, o jei revoliucijomenai,H r ’
atsisakys, tai Suvienytu Vai- 
stijų laivynas pasistengs tai Jų reikalavimai - pakeli- 
padaryti. mas algos ant 6c. į valandą.

dviguba užmokestis už nedėl- 
Ir ^ėl bombos. dienius ir viršlaiką, po 10 va-

Chicago, III. — Praėjusioj iaudų darbo.
pėtnyčioj policija gavo du 
laišku, kuriuose pranešama, Iš padangės ašarų ir bado, 
kad gruodžio 13 d. ant politi
kierių baliaus, kuris atsibus 
Coliseum svetainėje, bus me
tamos bombos.
demokratai ir 
agitacijai už savo partiją pir
mam ward’e.

Laiškai trumpi, bet įtalpos. 
Pernai laike tokio baliaus, 

ties tuo pačiu Coliseum, irgi 
sprogo viena bomba, bet ma- da apie 200 šeimynų išmesti 
žai padarė blėdies. Šiuos- iš namų, 
met metėjai ketina mesti sve- 100 darbininkų iš kitur, o jei 

kada bus didžiausis atvažiuos da daugiau, tai 
mums bus reikalingi namai“.

Rubsiuvių streikas.
Baltimore, Md. — Lapkri

čio 29 d. sustreikavo 150 
kriaučių, kurie dirbo Senabo- 
no dirbtuvėj. Streiko priežas
tis, sumažinimas mokesties. 
Prie iki šiol buvusių sąlygų, 

j. darbininkai galėjo uždirbti 
rinkdavo nemorališkiausiai ir sąvaitėje po $11 ir $12 doL 
šlykščiausiai pasirėdžiusios 
prostitutės. Kas tuose baliuo
se dėjosi, aprašyti negalima. 
Gana tik to, kad tokios orgi
jos traukėsi per ištisą naktį 
ir aldermauams nešė tūkstan
čius dolerių gryno pelno.

Šiemet-gi turi būt visai ki
taip. Svaiginančius gėrimus 
policija leis pardavinėti tik 
iki 1 vai. nakties (!). Bus areš
tuojama kiekviena prostitutė, 
kuri tik pasirodys svetainėj 
perdaag skaisčiai arba trum
pai pasirėdžius.

Prašė, kad jį nubaustų.
New York. — Hyman Epš

tein, buvęs privatišku ban- 
kierium Brooklyne, kuris dve
ji metai pabėgo su $60,000 
sudėtų žmonių pinigų, gruo
džio 3 d. atėjo į teismą ir, pa
sakęs, kad sąžinė jam neduo
da ramumo, prašė, kad jį nu
baustų už nuskriaudimą žmo
nių.

Vai k vagiai suimti.

Lietuvis areštuotas.
Sranton, Pa. — Ant palie

pimo magistro Gillespie, tapo 
suareštuotas pagarsėjęs mus 
tautietis, Antanas Miller 
[Meškauckasj. Mat, išėjo eik- 
šten, kad jis j ieškodavo be
darbių ir prižadėdavo jiems 
geras vietas, už ką imdavo pi
nigus. Jis buvo susibičiulia
vęs su kasyklų formanais ir 
jeigu kas norėjo anglių ka
syklose gauti darbą, tai turė
jo nusipirkti pas Antaną Mil
ler, kuris išpildydavo aplika
ciją ir ant rytojaus tas gauda
vo darbą.

Kaip praneša „Scrantoni- 
an‘‘, Millerį apskundęs tūlas 
Adomas Kulik [be nebus tik 
Kulikauckas^. Jis nuėjęs pas 
Millerį ir pradėjęs eimanuoti, 
kad negalįs gauti darbą. Mil
telis liepęs jam nesirūpinti ir 
prižadėjęs duoti „džiabą oi- 
rait“. Kada Kulik gavo pri
žadėtąjį ,.džiabą“, Milleris 
pareikalavo nuo jo 30 dole
rių, iš kurių, sako, vieną da
lį turiu atiduoti formonui, ku
ris priėmė prie darbo. Mėne
sį išdirbęs Kulik tapo atlei- 

.stas; tuomet jis pareikalavo 
nuo Millerio savo pinigų. Mil
leris pinigų nedavė, bet pri
žadėjo jam parūpinti kitą 
vietą. Kada nusibodo laukti, 
Kulik apskundė Millerį val
džiai.

Sugražino 23 ateivius.
Gruodžio 1 d laivas , ,Ro- 

manic” atvežė į Ameriką 1,- 
, 116 ateivių, iš to skaitliaus 

sugražino 23 žmones atgal į 
Europą. 10 makedoniečių 
sugražinta vien tik dėl to, 
kad [o kontraktu važiavo 
dirbti į Rockville, III.

i Suokalbis ant Rockefelle- 
rio gyvasties.

Clevelaud, Ohio. East Cle 
i veland'e policija saugoja die
ną ir naktį garsaus milijonie- 
rio J. D. Rockefelleri’o palo- 
cius, nes gavo pranešimą, 
kad buk ant jo gyvasties ren
giama suokalbis, kuris kas va
landą gali būt išpildytas. Po
licijai apie tai pranešė tūlas 
L. Smith, iš Minerva, Ohio. 
kuris savo ausimis girdėjęs 
tą nutarimą.

Rockefelleris išsinešdino 
gyventi į New York’ą.

Didelis gaisras.
Lewiston, Me. — Gruodžio 

1 d. čia nuėjo su durnais pui- 
kiausis Naujoj Anglijoj yieš- 
butis. Nuostolių padaryta 
apie $200,000.
Caro šnipai New Yorke.

Ką tik pribuvęs iš Peter
burgo A. Trupp, kurį polici- 
tykojo nuo metų laiko už pri
gulėjimą prie revoliucijonie- 

j riųorganizacijų, reporteriams 
pa[>asakojo, kad New Yorke 
jam žinoma yra apie 12 Rusi
jos valdžios šnipų.

,,Kaip aš žinau, čia yra ne
mažiau kaip tuzinas šnipų iš 
vienos tik Rusijos’’, jis sako. 
,,Ant kiek jų yra daugiau, aš 
nežinau. Teipos-gi čia yra 
daug šnipų iš Vokietijos ir 
Italijos, kurie seka visą savo 
šalies ateivių judėjimą ir apie 
viską praneša valdžiai. Jietė- 
myja darbščiausias y pa tas ir 
praneša kada jos grįžta savo 
tėvynėn — valdžia tokius tuo
jaus ir suima”.

Vieną vakarą A. Trupp 
stovėjo Hudson Teatro prie 
angyj, kaip du gražiai pasi
rėdę vyrai, sveti m tautiškos 
išžiūrės, priėjo nusipirkti bi
lietus.* Jauno Truppo staigus 
pabalimas veido ir aiškus iš
gąstis patraukė tenai stoviu 

lči<> policija nto atidą, kuris 
užklausęs gavo šitokį atsaky.

! mą:
„Aš tuos žmones pažįstu. 

Jie yra slaptosios policijos 
nariai, kurie vienu laiku Pe
terburge tardiuėjo mano 
draiigiis-studentus ir mane. 
Vienas jų yra paprastas šni
pą* ir vadinasi Tustin, o ant
ras — slaptos policijos oficie- 
rius, vadinasi Rustov.”
Knox reikalauja Zelayos 

kraujo.
\Vashingtou, D. C — Su

vienytų Valslijų sekretosius 
Knox reikalauja, kad Nicara- 
guos republikos prezidentas 
Zelaya butų mevien tik praša- 
liūtas nuo vietos, bet kad bu
tų suimtas ir, kaipo žmogzu- 
dis, nubaustas mirtim.

Prezidentas Zelaya tapo su
muštas revoliucijonierių ir 
dabar slapstosi.

Suvienytų Vals. laivynas, 
kuris dabar stovi ant Nicara- 
guos vandenų, gavo praneši
mą. kad saugotu prez. Zelayą 

' ir praneštų visems laivams,

Caro šnipas Vienoje.
Neuuilstautis drg. Burcev 

vėl apskelbė laikraštyj ,,Obš- 
šeje Dielo’’ juodąjį surašą, 
kuriame tarp kitų šnipų yra 
paduotas tūlas S. Weissman, 
kuris užima vietą žandarų ofi 
cieriaus Vienoje ir tarnauja 
rusų slaptai policijai. Jo bro
lis, Aleksandras Weissman, I
yra keliaujančiu šnipu ir pil
do tarnystę Bulgarijoj, Var- 
šavoj ir Odesoj.

Burcevo pranešimą patvir
tina vokiečių socijaliatų laik
raštis , .Arbeiter Zeituug” pa
duodamas, kad minėtas A. 
VVeissman užima emigrantų 
biure priziurėtojaus viefą aut 
Stepono piečiams, po Nr. 1. 8. 
Tokiu budu jis turi aut akies 
visus keliaujančius į užmarį 
Rusijos žmones,
Parlamento atidarymas.
Berlynas. — Lapkričio 30 

d. kaizeris atidarė Vokietijos 
parlamentą. Atidarydamas 
pasakė ilgoką prakalbą, ku
rioje pabriežė, kad šiemet 
parlamentas turi pasistengti 
daugiau nuveikti dėl labo Vo
kietijos ir jos žmonių, negu 
nuveikdavo lig šiol. Valdžia 
jau svarsto projektą praplati
nimo ligos fondų, teip, kad 
visi darbininkai galėtų nau
dotis iš jų; o teiposgi dirbai 
pieną, kaip apdrausti darbi- į 
ninku šeimynas laike nelai
mės ar mirties prie darbo. '

Buržuazinių partijų atsto
vai kaizerio kalbą priėmė del
nų plojimais. Socijalistai vi 
sai nedalyvavo.

Karalius bando kasti 
anglis.

Stockliolm, Švedija.—Kaip 
žinom, Švedijoj jau ilgas lai
kas, kaip streikuoja darbi
ninkai. Priežastis streiko — 
blogos darbo sąlygos ir maža 
užmokestis. Visoj šalyje apsi
stojo judėjimas, apsistojo 
pramone — Švedija, rodos, 
numirė. Kad ištirti darbinin
kų padėjimą ir priežastį strei
ko, karalius Gusatv pasiryžo 
pats eiti dirbti. Pereitoj su- 
batoj jis visą dieną išdirbo 
prie nešiojimo anglių ir daug 
patyręs. Vakare, pabaigęs 
darbą jis pasakė. Kad tai tik 
pradžia jo bandymų. Jis ta- 
dėjo pereiti visokios rūšies 
darbus, kad suprasti, ar tei
singai darbiuinkai stato savo 
reikalavimus.
Roosveltas vis medžioja.
Nairobi, Afrika. — Tadas 

Roosveltas ir R. J. Cunuing 
hame, 20 d. lapkričio atvyko 
į Naivasha. Po ilgai savo me-' 
dzioklei abudu beveik nepa-! 
našųį savę — apžėlę ir sau
lės nudeginti, l»et džiaugiasi, 
kad jaučiasi gerai. Iš čia ke-l 
liaus į Njaro kur medžios tris 
sąvaites, o [taškui leisis į U- 
gandą ir palei upę Nilių į 
Cairo.
Popiežiui grūmoja streiku.

Rymas.— Užlaikomi po
piežiaus rūmuose tarnai ir 
žandarai grūmoja savo „duon
daviui” streiku, kadangi iš 
paskirtų jiems algų jie gau-1 
na tik mažesnę dalį. Didesnė- 
gi dalis pasilika dvasiškų 
ureduinkų kišeniuose.

už-

A« eštuotas juodašimtis.
Kaip praneša ,,Rieč”, Ra

dome, Lenkijoje, tapo areš
tuotas pagal gubernatoriaus 
įsakymo tūlas Nikolajev, 
slaptosios policijos viršinin
kas. Jam užmetama kyšių 
ėmimas, kuriuos priversdavo 
žmoues mokėti kaukiuimais. 
Teiposgi susekta, kad jo ži
nioje buvo slepiama vagių, 

Į plėšikų ir apgavikų gaujos. 
Vienok matydamas iš kalno, 
kad prieis jau riestai, Nikola
jev įsirašė į ,,tikrų jų rusų są
jungą”, po suėmimui pasiro 
dė, kad Nikolajev yra tikruo
ju rusu, o kaipo tokį, teismas 
paliuosavo iš kalėjimo.

Ir gerai padarė. Juk tai bu
tų ir pačiam carui gėda, jei
gu „tikras rusas’’ sėdėtų ka
lėjime.

i
Ir klierikai streikuoja.
Anais metais streikavo stu

dentai, darbininkai, valdinin
kai, kareiviai ir kt.. dabar gi 
beveik antsyk sustreikavo Ži- 
tomieriaus, Pskovo, Poltavos, 
Viatkos ir Tomsko pravosla
vų seminarijų klierikai. Jie 
skundžiasi aut mokytojų, kad 
labai persekioję, neduoda 
skaityti knygų, laikraščių ir 
t. t. Tai laikai.

Kareiviavimas.
Tam tikra vyriausybės ko

misija pataria vėl pailginti 
tarnavimą kariumeuėj ir su
mažinti palengvinimus (dava- 
vadai). Teip Rusijoje. Bel
gijoj gi šiomis dienomis par
lamentas nutarė imti kiT'iu- 
menėu tik po vieną iš visos 
šeimyuos. Vadiuasi, jei bus 
10 brolių, tai iš jų tik vienas 
turės tarnauti, o kiti visi 
liuosi bus.
Juodašimčių piktadaryste

Peterburge liko papildyta 
žmogžudystė. Veidas nužudy
tojo žmogaus teip subjauro
tas, kad nė pažinti negalima.

Tardymas parodė, kad už
mušėju yra inžinierius A. Gi
levičius, kuris pirm metų a p-’ 
draudė savo gyvastį ant 100, 

!000 rb. Užmušėjystę jis papil
dė dėlto, kad paleisti paska Į 
lą, jog nužudytas yra inži
nierius A Gilevičius (kuris 
dingo be jokios žinios), o jo 

j brolis gautų tuos 100,000 rub- 
! lių.

Inžinierius Gilevičius buvo 
sąnariu „tikrųjų rusų sąjun
gos” ir draugu Puriškevičiaus 
ir Kuševano.

I

Gelėžkeliečių streikas.
St. Paul, Minn. — Darbi

ninkai, dirbantieji priesukio- 
jimo trukių nuo vienų relių 
aut kitų, vis da streikuoja. 
Susinešimas labai apsunkin
tas. Darbininkai užtikrinti, 
kad kompanija turės išpiidy- 
ti jų reikalavimus, o kompa
nija tvirtina, kad darbinin- 
turės nusileisti. Priimta daug 
strieklaužių, kurie atvažiavo 
iš Chicagos ir Winnipeg, Ka
nados.

Darbiuinkai ilgai tarėsi su

Ludlow, Mass., gruodžio 5 
d. — Daugelis benamių apsi
gyveno,, netolimam miške, 

Balių rengia kur nepasiekia šaltas vėjas,
pelną skiria Susitaikymo viltis visai pra

žuvo. Kompanijos pasiryžo 
žiūrėti, kaip ilgai darbiuin
kai badaus. Praėjusi pauedė- 
lį vienas kompanijos agen
tų pasakė: „Siąnedėl tikimės

tainėj, 
judėjimas.

Į tas metines orgijas, ren
giamas pirmo vvard’o alderina- 
nų, susirenka visokios drau
gijos išmetos — sukčiai apga
vikai ir įvairios rūšies žiugei- 
d uoliai.

Yra tai kaukių balius arba, 
teip vadinamas, ,, maskara
das”. Iki šioliai tenai susi

S u bato j atvažiavo

Darbdavys išsigando, kad 
darbininkai po tiek užpelny
dami gali išdykti, todėl suma
žino mokestį ir iš to iškilo 
streikas. Darbininkai buvo 
gerai organizuoti ir išėjo ant 
streiko visi unijistai, tarpe 
kurių yra daugelis lietuvių, 
žydų ir kitų. Kuom baigsis, 
sunku atpsėti.

J. Gedris.

Vietines Žinios
So. Bostono lietuviai smar

kiai pradėjo darbuotis ir atei
tyj žada daug ką naudingo 
nuveikti.

Vietinė 60 Liet. Soc. Sąjun
gos kuopa Įrengė, teip vadi
namą, Liaudies Mokyklą — 
populiariškas (visiems supran
tamas) iš socijalizmo mokslo 
paskaitas ir diskusijas. Tos 
paskaitos bus skaitomos siste- 
matiškai, kiekvieną nedėldie- 
nį „Keleivio“ redakcijoj. Pir
mutinė paskaita (prelekcija) 
buvo 5 d. gruodžio, tema— 
kastai yra socijalizmo moks 
las. Skaitė A. Žyinontas; pa
skaita žmonėms patiko. Se
kantį nedėldienį, 12 gruodžio, 
2 vai. po pietų, ,,Keleivio“ re
dakcijoj, vėl skaitys A. Žy- 
montas. Tema—Socijalizmas 
ir tikyba. Tema žingeidi ir 
turtinga. Verta nepraleisti 
progos. Įžanga visiems dykai.

Ateinančioj nedėlioj, gruo
džio 12 d. 6 valandą vakare, 
no No. 166 Broadvvay Eit.bus 
kua iš eilėn geografijos lek
cija, kurią išguldinės S. Mi- 
chelson. Bus aiškinama, kaip 
pasidaro lietus, vėjas, kas tai 
yra oras, jo Įkaitimas ir atša
limas ir t. t.

Laikrodyje rado banką.
New Haven, Conn. — Pas 

Louis Matews kabojo ant sie
nos senas, senas laikrodis ir 

į nuo ilgo laiko jau neėjo. Ma- 
t«w8 nunešė jį paslaikrodiuin- 
ką kuris atidaręs laikrodį ra
do pluoštą pinigų, kurių pri- 
skaityta $190.

Už persiskyrimą užmokė
jo $30,000.

Pittsburg, Pa. — Dr. J. Z. 
Dickson pareikalavo nuo pa
čios [įersiskyrimo, o pati už
tai pareikalavo nuo jo 30tuk-

St. Louis, Mo. - Policija rta,,ei,*d01-. Daktaras uimo- 
suėmė čia gaują vaikvagių, kė jo jai pinigus ir paėmė ras- __
.susidedančią iš keturių žmo-.tą, kad persiskiria ant visa uės. vienintelė 
'nių, kurie kėsinosi Collins- dos. įutn hnfi

Tūla M.Clafin paduoda per 
,,Boston Post4* nuomonę, kad 
žmogus, turintis 10 vaikų ir 
uždirbantis 10 dolerių i eąvai
te. turėtų būt pasodintas ka
lėjimam Ji žinanti vieną tokį 
žmogų ir jis niekur negalįs 
gauti namų savininko, kuris 

į priimtų jį Į savo namus gy- 
i veuti. Pagal Clafin nuomo- 

i vieta jam ga
gėtų būti tiktai kalėjime.
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Pasikalbėjimas 
Viaikio su Tėvu.

R

Gyvenimo prog 
resas.

Jeigu šiandien atsikeltų iš 
kapo musų protėviai, gyve
nusįjį tris keturi tūkstančiai 
metų atgal, jie šito pasaulio 
jau nebepažintų. Jie nepažin
tų nė mus. Gyvenimo progre
sas viską perkeitė. Jiems 
viskas išrodytų burtais, vis
kas prajovais. Jie, kurie gy- 

; vendami vienoj pusėj nepri
einamo kalno,manydavo, kad 
žemės siena, už jokius pini
gus neišdrįstų sėsti i trūkį, 
kuris bėga tuneliu po apačią 
to kalno. Jie pamatę šiandien 
liuosai skrajojančią mašiną, 
uenorėtų tikėti savo akims: 
jiems rody tusi,kad jie sapnuo
ja apie kokią tai užburtą šalį. 
Bet paimkime iš vėlesnių lai
kų žmogų—1000 metų atgal- 
ir tas da žegnosis pamatęs au-

— Na, kaip einasi, tėve?
— Einasi ant kojų, gulisi

ant šono.
— Kas tave teip išmoKino?
— Dabar tu manęs jau ne- 

prigausi, Maike, aš einu lek
cijų klausyt — tenai gudres
ni už tave kalba.

— Na. tai papasakok ir 
man ką jie kalba.

— Mačiau kaip žemė suka- tom~biįį ~
Jeigu męs Į*asikeltumem uz 

kelių tūkstančių metų atgal, 
męs teipgi negalėtumėm pa
žinti šios žemės, nes kur šian
dien stovi dideli miestai, ten 
atrastumem girias arba pli
kus laukus. Žmonės, teipgi 
buvo labai keisti. Jie aį>die- 
vindavo kariškuosius vado
vus ir kas atsižimėjodidesniu 
žiaurumu, kas išskersdavo ka- 

’ Į rėse daugiau žmonių, tą dau
giau guododavo. Nors tas bar
bariškas paprotys užsiliko da 
ir iki musų gadynės, bet šian

si aplink saulę, maršą ma
čiau. kometą mačiau, žinau 
kodėl vanduo jūrėse pakyla ir 
daug da kitokių dalykų daži- 
nojau.

— Tai tu dabar gali profe
sorium būti.

— O kuom tie profesoriai 
užsiima:

— Kitiems savo mokslą iš- 
guldinėja.

— Kad aš visko da nežinau, 
vaike.

— Profesoriui visko nerei 
kia žinoti: kiekvienas profe-l 
Šorius žino tik \ieną mokslo jįeu jjg jau baigia musųome- 
šaką. ai kitaip sakant, pro- Uyge išdilti, ir ateis tokie lai-

Isaak Nevvtou (anglas), 
garsus matematikas ir ruožo- 
fas. kuris išaiškino visuotino 
pritraukimo ir amžino judė
jimo tiesaas.

GeorgeStephenson (anglas), 
geležinkelio tėvas, kuris išra
do pirmutiuį garvežį.

Frof. \Vheatstone ir Morse 
—telefono ir telegrafo išradė
jai.

G. Marconi (italas)—oevie- 
linio telegrafo išradėja®.

Thomas Edison (ameriko- 
uas) didis išradėjas elektriko 
šakoje. Aut įvairių savo išra
dimų turi apie 508 patetnus.

K. Kolumbus (italas)—at
radėjas Amerikos.

Vilbut Wright — išradėjas 
orlaivo ir Jultou — išradėjas 
garlaivo.

Jeigu da priskaitysime vo
kiečių galvočių Kauta ir irau- 
cuzų—Laplace’ą, kurie nuro
dė kaip susitvėrė pasaulis,tai 
nelabai apsiriktumėm, pa
sakydami, kad tiems ke
liems vyrams priklauso visas 
žmonijos progresas, kuris to 
kias permainas gyvenime įku- 
nyjo, kad. kaip sakiau, žmo
nės gyvenusieji apie 4,000 
metų atgal, dabar atsikėlę ne
galėtų 
lio.

Teip 
saujalė
Bet kokis butų buvęs progre
sas, jei kiekvienas ašmuo 
stengtųsi gyvendamas nu
veikti žmonijai ką nors nau
dingo.

jau pažinti šiopasau-

pastūmėjo žmoniją 
mislijančių žmonių.

Liniukais, jis atsakė:
„Męs jau pranešėm jiems 

praėjusį mėnesi, kad jeigu 
jie nesugrįž prie darbo, jie 
negalės gyveuti musų namuo
se, o jeigu neklausi.- bus iš
mesti laukan. Tie narnai yra 
pastatyti fabrikus samdinin
kams. Mums jie reikalingi 
dėl darbininkų, o kadangi 
lenkai neklausė, męs juos iš
motam”.

Tuomet reporteris užklau
sė:

„Ar buvo padaryta tokia 
sutartis, kada tuos lenkus 
priėmėt į savo namus, kad 
jie turės išsikraustyti, jeigu 
nenorės jums dirbti?”

„Ne, nebuvo jokios sutar
ties”, atsakė perdėtinis, „bet 
tas suprantama, kad tarp sa 
viniuko ir samdininko visuo
met teip turi būt. Jie teipgi 
turėjo suprasti, kad tie na
mai reikalingi naujiems dar- 
biniukains, kurie užims jų 
vietas.”

..Aš labai neužganėdintas’’, 
traukė toliau perdetinis. , 
„kad ateina čia žmonės išreikš 
ti jiems savo prielankumą. 
R(xiyt prielankumą tiems,ku
rie atsisakė dirbti, yra vistiek 
kaip perlus kiaulėms barsty
ti: Jie ant to neužsitarnavo 
ir jie to nesupranta.

Aplinkiniuose miesteliuose 
susitverė jau fondai ir visur 
renkami pinigai badaujan 
tiems ir
ninkams. Geistina butų, kad 
ir leiluviai ateitų su pagelba. 
Jeigu darbininkai darbinin
kų ne sušelps, niekas kitas 
jiems rankos nepaduos. Visa 
beveik Amerikos laikraštija 
giliai atjautė jų likimą ir pa
švenčia pirmutines skiltis iš
rodymui to vargo. Kapitali
stai yra žiaurus, kaip žvėrys 
—padėkime savo draugams 
kovoti su jais.

benamiams darbi-

fesiją. Jei tu norėsi viską ži
noti. tu nieko negalėsi žiuoti 
geiai ir nebusi profesorium.

— Man rodos, kad tu ma
ue šidmi. vaike, profesorium i 
aš jokiu budu negaliu būti.

— Kodėl?
— Prancūziškai nemoku.
— Tai lietuviškai 

moki.
— Kurgi tu matei lietuviš-1 

ką profesorių?
— Tai tu ne tautietis, jei į uizacijos? 

teip kalbi.
— O kas man,

Žmones kaip 
ž verys.

kai, kad tėvai tik pasakose 
minės savo vaikams apie bu
vusį žmonių žvėriškumą. Ge- 

j nerolai bus iškimšti šiaudais 
ir laikomi mUzejuose ant pa- 

| rodymo, kad štai buvo kit
kart tokie žmogžudžiai, ku- 

| riuos visuomenė užlaikydavę 
gerai į įr uz vj8us daugiau guododa- 

, vo. Tokią nuomonę jau ir 
1 šiandien galima tankiai išgir
sti; jau gyvuoja didelės orga- 

, kurios visomis pa- 
jiegomis eina prieš militariz- 

ant galo is! nią Juk: miestai statomi ir „_ , __ __ _______ _____ v
tos tautos? Tik paklausyt gra- puošiami per šimtus metų kur randasi daugiau audekli- 
žu, kaip kalbėtojai apie ją Qe dėlto, kad karės laiku iŠ uių dirbtuvių. Dirba išskirti- 
kalba, kaip dainuoja, bet ta- kanuolių juos į druzgus su- nai ateiviai, daugiausiai len-
žu, kaip kalbėtojai apie ją Qe dėlto.

Žvėriškas Ludlow'os kapita
listų pasielgimas su savo dar
bininkais uželektrizavo visą 
Amerikos proletarijatą. Dar
bininkai. kurie išdrįso parei 
kalauti ant didesnio šmotelio 
duonos, dąugiau algos, tapo 
išmesti šaltyje su mažais kū
dikiais ant gatvių.

Ludlow yra nedidelis miestu
kas, Massachusetts valstijoj,

gavo E Kriščiūnas, antrą T. 
Ražas. Teipgi atkreipė visuo
menės atydą J. ' Baranausko 
iš cukraus padirbtas malū
nas, kuris teipgi gavo pirmą 
dovaną [kepsnių skyriaus]. 
Piešimo skyriaus I-mą II—trą 
ir III čią dovanas gavo 1. Ši
leikis iš (’hicago, III. Siuvimo 
skyriaus dovanas gavo I-mą 
ir II—trą Ona Ramanauskie
nė iš Lawrence, Mass. 111-čią 
Ona Baronaičiutė iš So. Bos
ton, Mass.

Aukautų rankdarbių dau
giausia suteikė moterų dr-stė 
„Rūta’’ ir teatrališka dr-stė 
„Aidas”. 26 d. lapk. buvo loš
tas teatras, „Vaito piršlystė’’. 
Lošė draugystė „Aidas”. Lo
šimas nusisekė neblogai. Do
vanas gavo K. Razmąntas, B. 
Broniškiutė ir M. Brazauskas. 
27 d. šokiai ir pabaiga paro
dos.

Kiek teko patirti nuo apsi
lankiusių ant parodos, tai vi
si labai interesavosi rankdar
biais ir geidė turėti autrą to
kią parodą. Todėl butų geisti, 
ua, kad lietuviai ir Kitose ko- 
lionijose panašias parodas 
parengtų, tuomi pastūmėtų 
mųsų tautą progreso link.

Negaliu užtylėti neištaręs 
keletą žodžių „Tėvynės” re
daktoriui. kuris (nepamenu 
katram numeryje ,,Tėv.” duo
da 7. vėjo” parodos rengėjams 
už silpną garsinimą parodos. 
Neturiu nieko atsakyti prieš 
patį pątėmyjimą, nes tas yra 
teisinga, bet kodėl p. Joku- 
byuas nebuvo pirmiau toks 
malonus suteikt mums savo 
,.tėvišką pamokinimą’’.

Man rodos,buvo patilpęs mų
sų atsišaukimas visuose laik
raščiuose (teipgi ir „Tėv.’’), 
kur męs moloniai prašėme vi
suomenės (ypatingai literatų) 
atkreipti į mųsų darbą atydą 
ir suteikti mums savo patari
mus. Bei kur tau! Tai ne mų
sų moksliučiams užsiimti to
kiais niekniekiais. Ot, kad 
ten butų koks protestas ar 
feljetonas, tai butų buvęs ap
kalbėta po keletą kartų, bet 
kad čia dalykas reikalaujan
tis daugiau rimto svarstymo, 
tai į tokius mažmožius mųsų 
„artojai” visai neatkreipia 
atydos. Tiesa, pajudino šį 
klausimą J. Balevičius „Vien. 
Liet. bet neatkreipiant aty
dos i ta kitiems literatams ir V *
tas nutilo. Teipgi buvo gera 
proga atkreipti atydą aut to 
seimo pasiuntiniams (Wor- 
cester, Mass), nes ten atsišau
kimai buvo prisiųsti. Bet ką 
čia! Mųsų „veikėjei” visai ne
atkreipė ant to atydos.

Vis-gi, nors paroda buvo ir 
, silpnai garsinama”, bet už
darbio arti $400. Reikia patė
myti ir tą, kad papuošimas 
svetainės lėšavo arti $150, 
teipgi dovanoms (prize) pas 
kirta $100, todėl, supramta- 
ma, uždarbis susimažina. Jei
gu buvo koks netaktiškumas 
parodoj [Kurio nematau], 
imu kaltę aut savęs ir tariu 
,,mea maxima culpa’’.

In. P. Brazauskas.

i

“Šviesos” paroda.

Kdiun, nmpudHKKjjd, uei ta- Kanuolių juos Į druzgus su- nai ateiviai, daugiausiai len
ine nieko daugiau nėra, kaip daužyti, bet dėlto, kad civili- 
tik žodžių skambėjimas, kuris nacija pakelti! Motinos 
sugadina žmogui jausmus? dėlto kūdikius gimdo,
Jei žmogus valgyt nori, tai tik •: 
piktumas ima... Tu, vaike, bet dėlto, 
gal nebuvai da labai išalkęs, i vės jiems duoną suteiktų,kad tokių sąlygų sunku buvožmo-
tai nežinai, kas tai yra uorei tobulintų gyvenimą. Karėtai nėms su šeimynoms ir aut
valgyt. Tuomet žmogus pik -j pragaras, kuris praryja pačioj maisto užsidirbti. Susitarę 

pačiam žydėjime darbininkai sustreikavo. Kom
; kuris panija, negalėdama kitaip

į sunaikina čielų šimtmečių jiems atkeršyt, 27 d. lapkri
čio, tuoj po septynių iš ryto, 

Buvo laikai, kad karių tri- pradėjo mėtyt iš savo namų 
mitai nenutildavo per čielas visus laukan. Pasamdyta 200

Kai. Darbininkai visi gyvena 
ue kompanijų namuose. Kitokių 

kad namų beveik nėra. Viduti- 
juos skersti karės laukuose, niškas uždarbis $6 60 į sąvai- 

kad jie ant senat- tę, dirbant 55 valandas. Prie

tas, žiaurus,gatavas visk sues- į jaunystėj,
ti — visą susirinkimą ir kai-! tūkstančius gyvasčių; 
bėtoją. ■

— I’erplyštum, tėve, teip!darbą ir turtus, 
daug suėdęs.

— Juokų dabar nekalbėk
man, vaike; ; "
Ar negeriau man butų, jei aš

as jau piktas. eileg. Moters atlikdavo namų tam tikrų metikų ir į kelias
darbą ir vesdavo ūkę, o vyrai valandas 2,000 šeimyuų atsi-

bučiau šindien kokis prancu- tariaudavo. Bet žeūgiant pro. durS ant gatvės...
zas/ I _
- Kodėl tau teii> francnzai'gre8Ui pi™yI>’ mai°'8i Buv0 tai 8ubato8 ^,0™

šiandien patinka?1 j nią papročiai ir šiandien jau salug, vSja9 liūdnai staugė
t o si u /i •• , a. įkalbama apie tautų \ieny- tarpe benaminių išmėtytų ra-

; a Jie mo y i.k, i§rasta net ir kalba tarp- kandų ir dangus apsiniaukęs, 
ciiziėkai'šneka^pra-iti, rodos, rengėsi padėti verkti 
... , kokis pasidarė gy venime pro- nuskriaustiems žmoneliams.

De™° /c. . ! gresas, drąsiai galima sakyti, Teip praslinko visa diena
— Cha, cha, cha! Čia pn-. kad ateities gentkartė tik pa jr atejo naktis. Benamiai su- 

sieina man užprotestuoti prieš sakose minės savo protėvių sikurė ugnis, pasidėjo aplin-
j papročius. kUi šienikus ir gulė po atvi-

Mokslas—tai teisybės kar- ru dangum. Bet šaltis ir ve
das. Jis iškirs iš gyvenimo jas nedavė jiems nė užmigus 
blėdingus papročius ir suvie- užmiršti savo sunkų likimą, 
nys tautas. Jis nuims galvą Vaikai verkė sušalę ir išalkę, 
nuodingam žalčiui, kurį kos ! Dievobaimingos moters karš- 
mopolitai vadina šovinizmu, tai meldėsi, prašydamos pa- 
ir iškels ant žemės tarptautiš- gelbos iš dangaus. Vyrai nu- 
ką papartį. O per jūres ir 
kalnus žmonės paduos sau 
broliškas rankas.

To kardo kiekvienas turi 
patėmyti, kad lietuviai nega- ji^škoti. Kas tą kardą įgijo, 
Ii būt francuzais. Męs turim tas pasiliko nemirštančiu žino 
savo kultūrą ir prie jos pri
taikyta mus kalba. Prancūzų 
kalba mums netinka, teip, 
kaip mųsų netinka francu- 
zains, o ant galo, jei teip no* 
ri. gali būt, tėve, ir francuzu.

E, tu, Maike, šiandien nie
ko nežinai, aš eisiu sau na
mo.

tave; pasirodo, kad tu jau sa j 
vo kalbos nesupranti.Tas ne-Į 
gerai. Lietuviška kalba tau 
yra prigimta ir tu turi ją guo- i 
doti.

— Neteisybė, Maike! Jokia 
kalba žmogui negali būt pri
gimta, nes kada žmogus ge
ma, jis kalbėt visai nemoka, I 
o vėliaus kokią girdi, tokią ir 
išmoksta.

— Su tavo nuomone aš vi
sai sutinku, tėve, tik turiu

nijos genijum. Tokiais geni
jais buvo:

Mikalojus Kopernik (len
kas), kuris nutraukė dangaus 
uždangą ir parodė žmonijai 
kas tai yra saulinis surėdy
mas, už ką buvo Rymo pra
keiktas.

1

simiuę miudžiukavo apie savo 
šeimynas ir kurstė ugnį. Jie 
ramino vaikus ir moteris, kad 
darbdaviai jų pasigailės ir 
leis į namus atgal. Bet jie ap
siriko. Darbdaviai neturėjo 
jiems nė šunies širdies. Jie 
matydami, kad darbininkai 
pasiryžo laikytis, partraukė 
jų vieton skebus.

Kada laikraščio reporteris 
užklausė perdėtinio J. Hen- 
dersono, kadėl teip nežmoniš
kai kompanija elgesi su dar-

kuopos įnešimą 
seimas užtvirtino arba priė
mė į veikmę. Kitos kuopos, 
kurios savo įnešimuose nerei
kalavo visuotino balsavimo, 
bet nebuvo nė priešingos. P. 
Strimaitis priskaito prie prie
šingų įvedimui visuotino bal
savimo, arba kitaip sakant, 
tylinčiasias kuopas priskaito 
prie savo pusės. Toliaus aiš- 
uina: „Bet tuom laik kažin 

į kaip ten tie pasiuntiniai, ar 
j tai turėdami daugiau žmoniš
kumo, ar tai suprasdami, kad 
prieš daugumą šiauštis tiek 
ženklina, kiek pust prieš vė
ją, jokių protestų nekėlė.” 
Jeigu protestų nekėlė, tai 
aišku, kad jie rimtai sutiko 
su tuo seimo užtvirtintu įne
šimu.

Panaikinti visuotinąjį bal
savimą neturi tiesos seimas, 
bet vien tik patys nariai. Nes 
kas kitas negali atimti žmo
gui tiesą arba privilegijas jo 
organizacijoj? Jeigu butu pa
leista per refireuduiną klau
simas, ar palikti visuotiną 
balsavimą ar panaikinti, ga 
lim drąsiai tvirtinti, kad ma
žai butų atsiradę tokių ziop- 

. kad

tiečių kilpos statomos išimant kad vienos 
naująjį čarterį. nes prasidėjus 
diskusijoms „uz” ir „prieš”, 
advokatas Bračiiilis paaiški
no, kad be reikalo apie refe
rendumo panaikinimą ar pa
likimą diskutuojama, nes pa
gal naująjį čarterį negalima 
referendumą naudoti, čarte- 
ryj pasakyta, kad seimai turi 
rinkti ceutro valdybą ir viso
kius nutarimus daryti. Kada 
vieuas iš delegatų patėmyjo, j 
kad centro valdyba su čarte-' 
rio komisija neteisingai pa' 
sielgė, išimdami priešiugą čar
terį paskutinių seimų nutari
mams ir tuomi sulaužė pasku 
tiuių seimų protokolus, štai 

i advokatas Lopatto paaiškino, 
kad nė ceutro valdyba, nė 
čarterio komisija uepridavusi 
jiems jokių seimų protokolų, 
tik konstituciją, pagal kurią 
ir išėmė čarterį. Tada socija- 
listai ėmė išmėtinėti centro 
valdybai ir čarterio komisijai,, 
kodėl neparodė advokatui 
paskutiuių seimų protokolus; 
tokiu budu, pradėta nurodi
nėti, kad tas čarteris uelega- 
liškas ir negali būt priimtas. 
Bet adv. Bračiulis ėmė aiš-, j 
kinti, kad tokia organizacija, lių, kurie butų norėję, 
kaip S. L. A., negali uaudoti jiems atimtų jų tiesas. Tautie- 
referendumą, nes „Uuited čiai tą permatė ir todėl jie pa
statęs tiesos tą draudžia”. 
Adv. Lopatto, pamatęs, kad 
pirmutinis jo besiteisiuimas 
apkaltino centro valdybą ir 
čarterio komisiją už ueprida 
vimą paskutiuių seimų proto
kolų, bandė tą kaltę uukreip- juokingu ), kad 24 seimo ma- 
ti kiton pusėn, būtent, refe- žesnei daliai pasiuntinių ne- 
rendumą Penusylvanijos vals
tijos tiesos draudžia, o ka
dangi jis Penu, valstijoj gy
venąs. todėl ir čarterį turėjęs 
imti Penu, valstijoj, ir todėl šio aprašymo [čia pasisten- 
negalėjęs referendumo prie 
čarterio pritaikyti.

Dabar, mielas skaitytojau, 
sulygink adv. Lopattos pir
mutinį aiškinimą su antruo
ju, o pamatysi tikrą apsurdą.

Dar kartą vienam iš socija
listų užklausus advokatų, ar 
ištikro Susi vieny j imui negali- centro valdybos ir 
ma išsiimti tokį čarterį, 
gal kurį galima butų įvesti 
referendumą, Bračiulis trum
pai paaiškinęs atsakė, kad ne 
Tokiu budu advokatų mela
gingi tvirtinimai suklaidino 
visus delegatus. Priėjus prie 
balsavimo, vieni, kurie įtikė
jo į advokatų tvirtinimus, 
balsavo už panaikinimą, nes 
ką gelbės balsavimas prieš 
panaikinimą, jeigu „United 
Statės tiesos draudžia”. Kiti, 
kurie abejojo apie advokatų 
tvirtinimų teisingumą, susi
laikė nuo balsavimo (7 balsai). 
Treti, kurie advokatų tvirti 
nimams neįtikėjo, balsavo už 
palikimą referendumo (34 
balsai). Dabar aišku kiekvie
nam, kad tautiečiai iš kalno 
buvo prisirengę panaikinti 
referendumą su advokatų pa
tarnavimu. Jeigu ne advoka
tų melagingi tvirtinimai, re
ferendumas butų palikęs, nes 
net tūli tautiečiai laikėsi už 
Ji-

Prie progos turiu patėmy- 
ti p. A. B. Strimasčio kelis 

juokingus išsitarimus, tilpu
sius No. 37 „Tėvynės”, po 
antgalviu „Žvilgis į musų 
darbus”. Tas žmogus vis ką- 
nors naujo suranda.

„Dabar pažiūrėkime — sa
ko — kokiu keliu tie visuoti
ni balsavimai į Susiv. L. A. 
tapo įvesti: jų ne tik kad trįs 
dalįs nereikalavo, bet nė ket
virta dalis, ir teip: XXII sei
mas turėjo 152 pilnas kuopas, 
o įvedimo visuotinojo balsa
vimo reikalavo 29 kuopos. 
Taigi nepilnai ketvirta dalis 
kuopų to reikalavo.” Vargšas 
žmogelis, nesupranta, kad tų 
29 kuopų reikalavimas visuo
tino balsavimo, tai buvo tik 

, [nevimae į seimą ir tai jau ne
paprastas įnešimas, kad net 

į nuo 29 kuopų. Tikiu kad 
daug buvo tokiu atsitikimų,

tys su tuo klausimu apsidir
bo, ir tai da toli gražu prieš 
seimą.

Toliaus p. Strimaišiui .,iš
rodė labai juokingu (mat juo
kingam žmogui viskas išrodo

l>asiganėdmant su daugumos 
narių nutarimais, ten ant vie
tos įnešė rezoliuciją ir tt.” Lai 
patys skaitytojai sprendžia iš

Jau buvo rašyta,, Keleivy j” 
apie „Šviesos” rankdarbių 
parodą, kuri prasidėjo lapkri
čio 22 d. ir užsibaigė 27 d. 
lapkr. Manau, neprošalį bus 
pabrėžti apie ją kiek plačiau. 
Pagal programą. 22 lapk bu
vo paroda draugysčių po di
desnes miesto gatves. Marša 
vo šios draugystės: „Šviesos” 
Dr-stė, Lietuvos Sūnų Dr-tė, 
Š-to J uozapo, Š-to Stanislo
vo, D. L. K. Gedemino, S. L. 
A. reprezentantai: Skrituls- 
kas ir J Žemantauskas su S. 
L. A. vėliava ir moterų drau
gystė „Kutą” (važiavoauto
mobiliuose ir atdarose karie-i 
tose). Minėtas draugystes ve
dė tris „benai”. Maršavime 
geriausiai atsižymėjo Šv. Juo
zapo Dr-stė ir D. L. K. Gede
mino Dr-stė. Po parodai, ku
ri buvo nuo 8:15 iki 9:15 va
kare, svetainėje po nr. 103 
Green str., buvo prakalbos.Į 
Kalbėjo parodos pirmininkas 
A Valrodenas ir J. Sunskis iš 
Union City, Conn. 23, 24 ir 
25 d. lapk. buvo išstatymas 
rankdarbių. Daugiausia buvo 
piešinių ir mezginių,nes iš vi
so apie 90. Svarbesnius išdar
bius atsiuntė šios ypatos: Y. 
Šileika iš Chicago, III., 20 pa
veikslų; A. Zmuidzinavičia iš 
Chicago, III., 7 paveikslus;! 
Ona Ramanauskienė iš Law- 
rence, Mass., 8 siuvinius; Ona 
Baronaičiutė iš So. Boston, 
Mass., 1 siuvinį (paaukavo 
„Šviesos” Dr-tei apie $10! 
vertės); J. J. Neniusiš Brook
lyn, N. Y., 4 paveikslus.

Medžio skyriaus svarbesni 
išdarbiai buvo Ed. Kriščiūno 
iš Waterbury, Conn. Rėmai 
susidedanti iš 321 šmotelio ir 
179 mažų veidrodžių. Antras 
T. Ražo iš Waterbury, Conn. 
maža šėputė, susidedanti iš 
1533 medžio šmotelių. Pagal 
medžio daildirbės ekspertų rendumo, pasirodė, kad dėl 
nusprendimą, pirmą dovaną panaikinimo jo jau buvo tau-

Kokiu budu tapo pa
naikintas S. L. A. or
ganizacijoj referen

dumas.
24 S. R A. seime buvo dvi 

frakcijos: „tautiečiai ir scci- 
jalistai”. Tautiečių tikslas 
buvo panaikinti referendumą, 
atimti visuomenei teises ap
spręsti apie j< s organizacijos 
reikalus ir rinkti centro val
dybą. Socijalistų tikslu buvo, 
kad netik centro valdybą 
rinkti per referendum, bet ir 
redaktorių, ir administrato
rių, ir svarbiausius seimų nu
tarimus leisti per referendum.

Priėjus klausymui prie refe-

giau tik referendumo panai
kinimą aprašyti, o kiek tam 
panašių dalykų buvo], kokiu 
budu panaikiuo referendumą, 
kaip čarterį išėmė ir t. t. Ar 
ištikro prieš tokį pasielgimą 
išnešimas rezoliucijos gali bū
ti tik „juokinga”? Paimkim 

čarterio
pa-! komisijos pasielgimą išėmime 

čarterio, kur ne pagal vėliau
sių sėmių nutarimus išėmė, 
bet pagal konstituciją. Tokiu 
budu, sulaužė dviejų pirmes
nių jų seimų nutarimus vien 
todėl, kad jiems buvo netin
kami punktai. Pamislyk skai
tytojau, keli žmonės drįso su
laužyt dviejų seimų nutari
mus! Ar ištikrųjų seimų nu
tarimai tik tiek vertės turi, 
kad centro valdyba gali juos 
panorėjus panaikinti? Jeigu 
teip, tai kam męs dar tuos sei
mus rengiam kas metas ir 
kam da tuos delegatus siun
čiam, kartais net už tūkstan
čių mylių? I^ai ceutro valdyba 
susivaživus nutaria — ir at
liktas kriukis.
s

Anot p. Balevičiaus, refe
rendumas nesusipratusiai vi
suomenei, nepažįstančiai vi
suomeniškų ir draugijinių 
reikalų, tai britva vaiko ran
koj. Vienok, jeigu tą nesusi
pratusią visuomenę neprilei- 
sime prie svarstymo bei 
sprendimo visuomeniškų ir 
draugijinių reikalų, o vien 
tik reikalausim nuo jos aukų 
bei bertaiuinių duoklių, tai 
kur jai apsišviesti, kaip apsi- 
pažinti su tais viešais bei 
draugijiniais reikalais? Tau
tietis atsakys: tegul lankosi į 
susirinkimus, tegul skaito or
ganą ir 1.1. Bet narys, netu
rintis sprendžiamojo balso,vi
sai atsisako eiti į susirinkimą 
— ko aš ten, girdi, eisiu? mo
kestį padaviau kitam nunešti. 
Ir ištikro prieš panaikinimą 
referendumo susirinkdavo į 
bertaininius ll-tos kuopos S. 
L. A. susirinkimus po 50 ir 
kartais po 100 narių, po 24 
seimui nė trečia dalis nesusi
renka. Organą skaitydamas 
rasi viską per cenzūrą iškoš
ta, ten uepatilps nė gryniau
sia teisybė, jei tik bus prie
šinga centro valdybai.

[Tąsa ant 3 pusi.]

i
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Socijal * demokratu paž- 
valgos ir reikalavimai

(Šitas veikalėlis sutaisytas tnauo 1906 na. rusiškoj 
kalboj ir išleistas Maskvoj knygų leistuvės “Trud’’. Da
bar su mažais sutrumpinimais sutaisiau lietuviškoj kalioj. 
Rašydamas naudojaus pagarsėjusiu Gedo ir Lafargo vei- 

k alų „l’rograiume du partie ouvrier’*.

(Tąsa).

IV.
Visuomeuiška, socijalistiška expropri- 

jacija įvyks tokioj prasmėj, kad viskas bus 
sunaudota tikrai visuomeniškoms, visiems 
lygiai naudingoms įstaigoms, kuriomis uau 
dosis vaikai, paseuusieji, ligouiai ir kiti. 
Žinoma, ir buvusieji kapitalistai nebus at
stumti. Jie, teip sakant, bus lygiais darbi
ninkais visuomeniškųjų išdirbystės įrankių 
ir turto, tiktai turės dirbti lygiai su kitais.

Visuomeniškos expropricijos neišveug- 
tiuumas seka ne vien tik iš skurdo ir per- 
didelio eikvojimo darbininkų spėkų prie 
privatiškos (kapitalistiškus) savasties vieš- 
patavimo. Šitas neišveugtinumas yra gim
domas da tokiu apsireiškimu, kad dabarti
nė technika, dirbanti garu ir elektriką, iš
vystė išdirbystės turtus lig tokių rubėžių, 
kad jau pavieniai savininkai uepajiegia jų 
valdyti ir kontroliuoti. Atžagariai, išdir
bystės turtai viešpatauja aut pačių savi
ninkų, priversdami užkimšti riukąs tavo- 
rais ir iššaukti krizius, keukiančius visuo
menės kunui labiau, negu kares ir epidemi
jos. Prašalinti tokius krizius gali tik pati 
draugija, kada ji ims valdyti išdirbystės 
turtus ir produktus. *)

Bet turinčioji įvykti exproprijatorių 
expropri jacija reikalauja, kad pirma to 
politiškas viešpatavimas pereitų į raukas 
organizuotų į partiją darbininkų — pro
duktų darytojų. Buržuazija, kuri iš išnau
dojimo sukrautus turtus apgina tiktai su 
pagelba jai priklausančios valdžos, turi nu
stoti politiškos galybės, pirmiau negu gali
ma bus įvykdiuti jos ekomiškąją expropri- 
jaciją.

Ir šitame atvejyje dalykų stovis gero
kai palengvina užduotį, kurią turės išpil
dyti darbininkų klesa. Pav., Francuzijoj 
vos kelios dešimtys metų atgal buvo labai 
didelis skaitlius darbščios, bujojusios smul- 
kiosiosios buržuazijos, visuomet pasiryžu- 
sios maišyti darbininkų sukilimus ir net 
užsipuldinėti aut jų. 18J8 metuose visa vi
dutinėj) klesa sukilo, kaip vienas žmogus, 
prieš biržiečius **). O kaip atlygino naujoji 
ponija kapitalui uz šitą patarnavimą? Ji 
dailiai paskerdė savo mylimiausįjį sėbrą. 
Stambioji vaizba nuslogino smulkiąją 
stambioji išdirbystė sudaužė pakaušį smul
kioms išdirbystėms, stambieji piniguočiai 
ištuštino kišenius ne tiktai smulkių, bet ir 
vidutinių kapitalistų. Dabar smulkioji bur
žuazija nėra jau toki karšta apginėja stam
biosios savasties: nuolatinis nusigyvenimas 
stumia ją į priešų eiles. 1871 metuos Pary
žiuj iš 100,000 balsų, išsireiškusių prieš 
buržuazijos judėjimą 18 kovo daugiau negu 
pusė jų priklausė smulkiosios vaizbos ir 
smulkiosios išdirbystės atstovams. Provin
cijoj beveik kiekvienas smulkusis turčius 
simpatizavo Paryžiaus sukilimui ir dauge- 
lyj miestų rėmė jį ginklais tame laike, kaip 
Paryžiuj buržua ėjo į kovą pagal darbinin
kų komandą.

I
bažnyčią išjuokia. O tu jau su savo vaiku 
tai nė nepradėk. Jis už tave gudresnis, iš
mintingesnis. Tu žodį, jis du.... O kunigai 
ir jau neaprieti piktų dvasių?! Bažnyčioj 
mišparai, o jie pas šventorių apie kokias 
ten draugijas, partijas šneka. Ką čia kal
bėt! Kitąsyk nė męs žinojom tų draugijų 
ar partijų, o gyvenom kaip rojuje, o dabar 
kas darosi! tik badas, vargas!... Jus vis 
šypsotės, et, kaip sau norit, ale pabaiga 
Bvieto tur būt.

(Eina nuo scenos. Sugrįžęs. )
A, a, buvau ir pamiršęs. Susiėjau šią

dien Baltrių vaikiną. Amerikoj buvo,—tik
ras cicilikas, da mažu sakysit, kad ne? Nu. 
gi sako, kad žmogus nuo kiaulės paeina- 
Ne! Cicilistų karalius tai antsikrikštas, o 
cicilistai tai jų apaštalai, ir šventame rašte 
yra parašyta, kad ateis antsikrikštas su 
apaštalais, o dabar ar ne teip! Kaip sau no
rit, o pabaiga svieto jau tikrai bus.

Janas Beširdis.

(Tąsa nuo antro pusi.) I Rusijos revoliucijonierių ir nušovim' 
k} tai iš valdžios tarnų. Kadangi da
bar Amerikos valdžia tokius žmones 
suiminėjo ir išdavinėjo Rusijai, todėl 
Gurkdanis bijojęs, kad ir su juoteip- 
pat nepadarytų... J teisiną, kuris at
sibuvo 6 d. lapk.. Gurkliams nestojęs, 
ir byla tapuoai atmesta. Pats gi Gurk
dama esąs prasišalinęs j Maine vai si i- 
j?”
Kadangi ta žinia telpa 

laikraščiuose jau kelintas 
kartas, ir telpa visai netei- 
siuga, tai daugelis skaityto
jų gali pamislyti, kad Gurk-

A. Autonov.

(* Šitą galima pasiekti, pav. vartojant reikalavimui 
statistiką, kuri laikosi išdirbystės pamatuose ir duoda pro
gą paskirstyti darbininkus prie įvairių darbo šakų; nuro
dant. kaip ilgai prie kokio darbo reikia dirbti.

Autorių pastaba-
(** Birželio mėnesio sukilėliai

Prieš pabaigą svieto.
[M onoliogas]
---------o ----------  t

( Vargingas ūkininko butas. Valstietis 
šventadienėse drapanose).

Ar žinote ką? Ką aš šiandien mačiau! 
Ugi žiurau ant stoties Vilkaviškio atūžė ne 
tai vagonas, ne tai vežimas, ne tai karieta, 
velnias žino kas ten. .. Dūmų tiek, kiek iš 
pypkio, o eina kaip padūkęs, tarytum bie. 
sas jį ten neša! Na, čia tai tik prieš pabai
gą svieto. Juk tik ir šventam rašte yra pa 
rašyta, kad prieš pabaigą svieto visur bus 
tik uguis, geležis... O dabar ar ne teip? 
Se. karieta be arklių, o kas ją ten veža? 
Ugnis. Mašina be arklių ir vėl ugnia varo
ma. Kur nemesi žvilgį, visur ugnis. Ir vėl 
medžio nė užsimušę nerasi. Laukai apdirba
mi geležimi: žagrės geležinės, akėčios gele
žinės. grėblys geležinis, ale ką jau čia vis
ką, žmogus, surok uosi... Tik jus nesijuo
kit, pamislykit.ar neteisybę aš jums sakau. 
(Kiek pamąstęs). Bus pabaiga svieto!... 
Tik klausykit. Šventam rašte yra parašyta, 
kad prieš pabaigą svieto brolis eis prieš 
brolį, sūnūs prieš tėvą; o dabar lyg ne teip? 
Ka? O. cicilistus ar užmiršote, ką jie daro? 
Tai tikra antsikrikšto armija. Jie vaikus 
gundo prieš tėvus, brolius — prieš brolius.

Šiandien.
-------------O -------------.

Vakar perkūnija ir žaibai aplankė že
mę — ji skeudo vaitojimuos. Bet visa tai 
prasliuko, sučiulbėjo paukščiai ore,dangus 
prasiblaivė ir, lašai iškritusio su perkūni
joms lietaus, sužibo ant medžių lapų ir ša
kų, kaipo ašaros išgąsčio ir džiaugsmo. Vė
su buvo ore. Vėjas ginė paskutinius skly
pus debesių tolyn. Saulutė šviesiau, lig 
šypsodamos, sužiuro į žemę. Drąsiau su
šnabždėjo tarp savęs javai laukuose — su
siūbavo, sulingavo. Vieversys, pakilęs į 
aukštybes, užtraukė dainą. Viltis, santai
ka ir ramybė aplankė sielas žmonių. Meilės 
Deivė išplėtė padangėse savo orinius spar
nus, o pirštais stygoms žmogaus širdies 
pradėjo skambinti meilės meliodiją... Tai 
vakar, vakar buvai tu graži, nepažįstamas 
spiudėjimas apvainikavo tau galvą, vakar 
mylėjau tave...

O šiądien?
Šiądien papūtė šiaurės vėjai, šiądien 

juodi švininiai debesiai laiko apgulę žemę, 
šiądien žolės nulinkę jau vysta-džiusta — 
Nėra rasos, nėra lietaus! Šiądien šalti*, šią
dien vėjai. Nebežaidžia linksmi saulutės 
spinduliai ir javai linguodami ką-tai slap
ta kalbasi tarp savęs, slepiasi nuo ko-tai. 
— It suokalbį prieš gyvybę gamta suren
gė! Abejonė ir liūdnumas apėmė žmonių 
širdis... Ir tu toli... toli kaip nepasiekia
mas sapnas, kaip vaisius svajonių, klajonė 
sergančios sielos, kaip menkas spindėjimas 
tolymos žvaigždutės tarp juodų debesių. 
Bet myliu tave, myliu šimtą kartų labiau 
negu pirma.

Alforis Liauryza.

N=ai in albumą.
Ant šitų eilučių kad mesi akis, 

Lai mane aplanko tuoj tavo mintis.
* *

*

Gyvenk tam, kas tave myli,
Bet ne tam, kuris gražus;

Gražiam veide rasi gylį,
Rasi širdžiai ten nuodus.

Gyvenk tam, kas tave myli, 
Tam, kas širdį rodys tau;

Kas mylėdams daugiau tyli, 
Tą mylėk tu kuodaugiau.

* • «
Nepamirškie manęs 
Toli, toli būdama;
Atsimink, mieloji, 
Nors šį album’ą imdama, 
O kad raidėms jojo 
Akys Tavo, miela, slis, 
Tarp kitų ir maue 
Teatsimena širdis.

* *♦
Kad šį puslapį atskleisi, 
Spėsi mintis pavaidiut, 
Tuoj aus albumą uuleisi, 
Teiksies mane atsimint. S

i

Dabar eisim prie S. LA. 
organizacijos vidurinės tvar
kos. 24-tam seime iždininkas 
savo raporte išsireiškė, kad 
jis esąs be kaucijos, jo kauci
ja esanti pasibaigus 1-mą ge-1 
gūžio. Taigi $45,000 be ap
saugos. Kur mųsų centro val
dyba? Kas neatsimena prieti
kių su tos pat organizacijos 
iždu 10 metu atgal? Ačiū tuo-j 
mat tik p. Skrituliui, fauj dauuis iStikrujų buvo revo- 
jis uopaklaui piktų paguli-piu<-ijonioriuin ir „Keleivis 
dų. Jeigu butų kitaip atsitikę, 
centro valdybai butų užtekę 
tik pasiteisinti, kad „iždinin-Į 
kas buvo kaltu’’. Kaip kad p 
Strimaitis, kasos globėjų na-^ 
rys, pasakė ant buvusio admi-, 
uistratoriaus už nunešimą S. į 
L. A. $300. Beje, kur mųsų 
centro valdyba buvo, kad da- j 
vė buvusiam „Tėvynės” admi
nistratoriui $300 S. L. A. tur
to pasisavinti? Juk jis buvo 
po $500 kaucijos. Kas sugrą
žins tuos $300? ar tas, kuris 
nunešė, ar iždo globėjei, ką [ 
daleidonunešt? Aišku, kad, 
centro valdyba visai nedaboja į 
Susi v. iždą, bet užtai uoliai 
daboja, kad kas su atsišauki
mais nesuagituotų narius, rei
kalauti sugrąžinimo referen
dumo. No. 40 „Tėvynės” visa 
ceutro valdyba grūmoja su
spendavimu tų narių, kurie 
siuntinėja į S. L. A. kuopas 
atsišaukimus su rezoliucija, 
po kuria yra pasirašę 34 dele
gatai. Centro valdyba mat 
agitavimą už referendumą va
dina ardymu organizacijos, 
ką draudžia S. L. A. įstatų 
skirsnis IV, pagrafo 3. Bet 
jeigu spenduoti prasikaltė
lius, kurie vien tik savo tei
sių sugrąžinimo reikalauja, 
tai turim speu duot ir stambes 
nius prasižengėlius. Pirmiau
siai turim spenduot centro 
valdybą pagal S. L. A. įstatų 
skirsnį VII paragrafą 2, kur 
pasakyta: „Centro Komitetas 
turi išpildymo valdžią pagal 
konstituciją ir seimų nutari
mus". Tuom tarpu centro vai. 
išimdama naują čarterį, netik 
nepildė, bet stačiai sulaužė 
dviejų paskutinių seimų pro
tokolus. Globėjei kasos turi 
būt suspenduoti, kad nežino 
kada kasieriaus kaucija pasi
baigė, o teipgi, kad daleido 
buvusiam administratoriui 
pasisavinti $300.

J. S. Pruselaitis.

Laikraščiu
*

peržvalga.

Dainiui.
Dainiau malonus, greičiau 
Dangišką dainą užtrauk. 
Stygoms suskambik garsiau, 
Veido liūdnumą nubrauk! 
Kaip oro paukštis laisva 
Šiądien tebūna jinai— 
Tavo maloni daina, 
Tavo auksiniai sapnai!
Jeigu krūtinėj viltis 
Merdi — tu ją atgaivink!
Jei ašaroja akis— 
Ašaras josios džiovink!
Kaip oro paukštis laisva 
Šiądien tebūna jinai- 
Tavo maloni daina, 
Tavo auksiniai sapnai!

A. Liauryza.

A

49-tame „Kovos numeryje 
Pild. Komitetas praneša, kad 
sąnariai, priklausantieji prie 
Atlas Trading Ass’n', suspen
duoti, o jų skaitliuje ir da
bartinis „Kovos” redaktorius, 
kuris, kaip jis pats praneša, 
idėjęs ton draugovei) $2 ti
kėdamasis gauti 8 nuošimčius, 
teip, kaip iš bankos.

Dadartinis Pild. Kom. la
bai „smart”! Reikia žinoti, 
kad tai vyrai ne bile kokie, 
bet... ,.radikalai”. Ačiū jų 
pasidarbavimui, sutverta jau 
ir frakcija ,,radikalų”, o ne
užilgo ir visa Sąjunga bus to 
kia. Kad greičiau tą įvykin 
ti gyveniman, visi „ne” radi
kalai spenduojami, kad ne
prileisti prie Centro Valdy
bos. Tik g^ila, kad tie „radi
kalai” užmiršo, kad visų pir
miausiai jie patys turi save 
suspenduoti už tvėrimą Są
jungoj naujos partijos.

• *
♦

„Vienybė Lietuvninkų” 
kasžin iš kur iškrapštė naują 
,,revolincijonierį”, kuris iš 
Bostono turėjęs pabėgti, kad 
valdžia, pasiremiant aut „Ke 
leivio“nurodymų, ne išduotų 
jį Maskolijai. 48-tame num. 
rašo:

..... Kaip pamena skaitytojai, Gurk
danis apskundė į Augštesnijį Teis 
mą ..Keleivio” leidėjus, kad jie savo 
laikraštyj aprašė jį. kaipo pabėgusį iš

I

Į liucijonierium ir „Keleivis 
jį išdavė. Kad parodyti, kas 
Gurkdaunis buvo per vienas, 
prieš musų pačių norą turime 
užimti laikraštyj vietą.

Gurkdaunis niekados ne
įgalėjo būti revoliucijouie- 
rium. Iš tikrų šaltinių yra 
susekta, kad revoliucijos me
tu jis gyveno Baltimore, Md. 
ir vadinosi Gurkliu. Atvažia
vęs į Bostoną pasivadino 
Gurkdauniu ir gyrėsi, jog at
važiavęs iš Lietuvos. Pasako 
jo nebūtus dalykus apie revo- 

j liuciją, gyrėsi, kad buvęs už- 
. darytas kokioj ten tvirtynėj 
ir pasmerktas ant sušaudymo, 
bet, ačiū savo gabumui, vie
nus žandarus prigavęs, kitus 
sušaudęs ir atbėgės Amerikon 
Zvingilas buvo tuomet leidė
ju „Keleivio” ir priėmė, kai
po gerą žmogų prie spaustu
vės šį-tą padėt; davė užlaiky
mą ir mokėjo atsakančią al
gą. Vėliau musų „revoliucijo- 
nierius” pūkšt Žvingilą į teis
mą—pasistato mechaniku ir 
reikalauja $1,200 dol. už įvai
riausius darbus, kurių ne 
buvo nė matęs. Nuo Žvin 
gilo nieko nepešė, tik padarė 
keletą desetkų dolerių iškaš- 
čių. Už kiek laiko apsiskelbė 
specijalistu, daktaru, burti
ninku, žodžiu sakant viršžmo- 
gum. Štai orginališka ištrau
ka iš jo apskelbimo, kuria 
perspaudžiam tik iš dalies:

..... Laimingas bus kas žinos šituos 
vaistus geriausius iš visu ka šiandien yra 
ant svieto; naujai surasti per praktika 
protu mislijenčio specijalisto. Visi žino, 
iog tiktai protas tegal žmonijai naudą 
atnešti, ar tikra rodą suteikti, delko vi- 
sokeme reikale kreipkitės pas A. Gurk- 
daunį.

„Šitie vaistai nuo 25 c. iki SI.00. Dan
tų gėlimas sustos į minutę ir nereiks 
traukti. Galvos skaudėjimas išeis amži
nai, nors butų kelios į krūvą susidėję li
gos, nuo vidurių įvairių ligų ir uodos 
kas tik randasi ant kūno; nuo užėmimo 
kaklo, kurtumo, negero kvapo, užkimi
mo. atminties patrotimo, susišaldimo, 
miešlugio traukymo, kojų prakaitavimo, 
kirminų, šašų, spuogų, ronų, dedirvinių, 
rožės, nėžo (parkų), dieglių, gumbo, 
drugio, karpų, vidurių paleidimo, užsi- 
laikimo vidurių, nudegimo, akių skau
dėjimo, nemiegojimo, grižio, sugrąžiny- 
mo gyvybės kunui, susišlapinimo lovoj, 
nustojimo apetito, kraujo mažumo... ” 
,.... Ko tik nori Jei vardą turi raši k įdė

damas stempu nemažiaus už 25 cen. ir 
urnai apturėsi.

,,O šitos nuo 1 dol iki $5.00 yra: nuo 
nuomario, reumatizmo, skrufulo, kaltū
no, išganščio, Širdie# ligų, nubiegimo gy 
vybės (sieklos), gaileščio ar rūpesčio li
gom, nervų sugedimo, sugranžinimo vy
riškumo, kaulu strienų gielimo. navikau- 
lio, baimę prašalint, visokiom ligom mo
terų vaistai ir rodą, slaptingu baisių li- 
gl”---

.......Suteikiami visokie pamokinymai į 
dėl jaunavedžiu, nesutinkančių porų, ■ 
kaip prigimdit ir išaugint vaikus, koki 
mergyna geriausi dėl protingų patamkų, i 
kaip įgyti meilę nuo mergyuos ar nuo! 
vaikyno, kaip greitai apsivesti ir kad 1 
meilė niekados neužgestų tarp porų, ko- I 
kiu budu pabėgus greit atrast, rodą biz-. 
nieriam ir ūkininkams kaip nuo mažai 1 
pralobt ir kuris nedrąsus gaus bizniška ! 
energiją, kuriam nesiseka biznis ir kokis : 
geriausis.

„Reikalaukite kurie tik ką mislynatė, 
o diekavosite širdingai už negirdėtas 
jau surastas gamtos slaptybės...”

Negana to da, tasai „speci. 
jalistas” suorganizavo kompa
niją, kuri uždėjo visokių 
smulkmenų krautuvėlę.,,Kom- 
pauai”, suvargę darbininkai, 
sudėjo paskutinius savo cen
tus, tikėdamiesi turėti šiokį-1 
tokį pelną. Viskas padaryta 
ant žodžio, be jokių dokumen
tų.

Tapęs kompanijos „bosu”, 
Gurkdaunis apsivedė ir palei
do paskalą, buk pačią paėmęs 
„su tūkstančiais”. Kada susi
rinko „kompanai” apkalbėti 
„biznio’’ reikalus, Gurkdau- 
uis juos išvijo, sakydamas, 
kad čia krautuvė jo pačios ir 
ne jų dalykas čia kištis.

Ant galo ateina tūlas žmo
gelis į „Kel.” redakciją iri 
klausia, kaip čia padaryti su į

^urkdauniu, kuris pardavęs ’ 
jam „velnią” ir paėmęs $40, 
bet „velnio’’ nenorįs atiduot.

Iš tolesnės jo kasbos paaiš
kėjo, kad tai tamsus žmoge- 
lis,kuris įtikėjo,kad galima įgi 
ti veluiąir per jo tarpiuinkys- 
tę turėti viską, ka tik painis 
lys. Ir ta jam įkalbėjo Gurk- 
dauuis. Duok, girdi, mau $40, i 
nueik išpažinties ir atnešk ko
muniją. o aš tuomet duosiu 
tau velnią. Žmogus aut tokių 
išlygų nesutiko. Gurkdaunis 
stato jam lengvesnes: iškask, 
girdi, lavoną, uukąsk jam no
sį ir atnešk man. Kada pir
kėjas neapsiėmė nė to išpil
dyti, tai G. liepė jam nuvesti ‘ 
girion juodą šunį, apie 12 vai. 
nakties užmušti jį ir atnešti 
jam kokią ten dalį. Žmogus 
tą išpildė, bet „velnio” nega
vo.

„Keleivio” leidėjai sužino
ję visas Gurkdaunio apgavy
stes, pranešė apie jas visuo
menėj. (Žiur. „Kel.” no. 35)

Gurkdaunis gi. norėdamas 
apginti savo ypatą, ir žinoda
mas, kad vietinė valdžia į 
„Keleivį” žiuri žvairiomis, 
žinodamas, kad policija du 
kartu buvo „Keleivio ‘ redak
cijoj jieškoti „negeistinų“ pi
liečių, kada 60 LSS kuopa 
laikė susirinkimus, tikėjosi, 
lengvai galėsiąs „Keleivio“ 
leidėjus įkasti. Jis išvertė til
pusią apie jį žinutę ant savo 
kurpalio ir apskundė, buk 
„Keleivis” jį apskelbęs žmog
žudžiu, už ką leidėjai tapo in
kriminuoti ir pastatyti po 
$1,000 kaucijos kiekvienas. 
Kauciją uždėjo broliai Čapli
kai ir Lazauskas. Ant ryto
jaus Miunicipal Court išklau
sė bylą ir perleido ją į Grand 
Jury. Gurkdaunis, matyda
mas kad bus riestai, išdūmė 
iš So. Bostono net į kitą val
stiją. District Atorney, iš
klausęs apskundimo aktą, by
lą panaikino.

Tokiu tai „ revoliucijonie- 
rium” buvo Gurkdaunis, ku
rį su paslėpta širdgėla apgai
lėjo „Vienybė Lietuvninkų”, 
„Kova” tuojaus suuodė, kad 
„Keleivio” leidėjų pasielgi
mas su Gurkdauniu „kvepia 
kuom tai šlykščių”. („Kovos“ 
žodžiai).

Kaip tai lengva iš degtuko 
priskaldyt stirtą malkų!

Ištrauka iš laiško.
Brangus Petre!

Rašai, kad Pietų Ameri
koj sunku darbininkui gyven
ti, bet abejotina, kad butų 
suukiau, kaip mums dabar 
Lietuvoje. Vis laukėm, kad 
valstybės durna padarys ką- 
uors, bet dabar apie ją ir už
miršom, jos kaip ir nėra.

Praeitą žiemą kentėjom 
šaltį, neturėjom už ką nė 
malkų nusipirkti. Atėjo pa
vasaris, paliko šilčiau, bet 
duonos nebuvo ir turėjom 

skursti alkani.
Dabar dė kavoj u uz lai k 

raštį ,.Keleivį” kurio gavau 
21 ir 22 N.N. Rašei, kad iš 
siuntei daugiau, bet tuos tur
būt caro bernai sukonfiska- 
vo. Jei tau nesunku, tai mel
džiu ir daugiaus, nes „Kelei
vis” mums geriausiai patin
ka, tik, žinoma tą laikraštį 
skaitant reikia labai saugotis 
Lietuvoj, nes sykį man ir 
galvos ką tik ne pramušė vie
na moteriškė, Barbora B. ;mat 

i nepatinka, kad kunigėlis api
bara; vienatinė laimė, kad 
Maikis turi gerą liežuvį, tai 
piksta ir juokiasi...

Tavo senas draugas —A.Š.

Paj ieškojimai
Pajieškau švogerio Jono Mickaus, pir- 

miaus gyveno Šaut Milwaukee, Wis. Pa
eina iš Kauno guo,, Raseinų pav., Girkal
nių parapijos. Jis pats, ar kas apie jį ži
no teiksis duoti žinę ant šio adreso:

M. Grinevičia
Bos 401 Vindeo, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Skripkausko 
Suvalkų gub., Rudamino parap., Virba
liu kaimo. 26 metai kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno Detroit, Mich, 6 metai at
gal buvo atvažiavęs į Pittsburg, Pa. Jis 
pats, ar kas apie ji žino, teiksis pranešti 
ant šio adreso:

M. Skripkauskiute
P, O. Box 266 Cuddy, Pa,

Allegieni CO.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Tvar- 
navičio- Kauno gub. ir pav. Grinkiškiu 
par. ir draugo Jono Tvarnavičio; Kauno 
gub. Šiaulių pav. Baisegolos miest.o Jie 
patys, ar kas apie juos žino teiksis pra
nešti ant šio adreso:

A. Tvarnavičia
933 Brooklyn st. St. Louis, Mo.

Pajiežkau brolių: Tamošiaus, Juozapo 
ir Jono Petruševičių; Suvalkų gud. Kal
varijos pav. Rudaminos parapijos. Pir
miau gyveno Chicago, III. Jie patys, ar 
kas apie juos žino, teiksis pranešti ant 
šio adreso:

M. M. Petrusevičiutė
35 Second st., room 25

So. Boston. Maas.

Redakcijos pataisymas. — 
„Keleivio’’ 47 numeryj, kur 
tilpo abelnas „Švies.’’ parodos 
aprašymas ir programas, įsi
skverbė klaida paminėjime 
dalyvavusių draugysčių var
dų, o kadangi parodoj išpla
tinta apie 300 egz. to paties 
num. Keleivio”, tai nepami
nėtos draugystės gali būt ne- 
užgadintos; todėl skaitom sa
vo pareiga nors dabar tai pa
taisyti Buvo parašyta, kad 
dalyvaus šv. Antano Dr-stė, 
Kurios VVaterburyj visai nėra, 
bet nebuvo paminėta šv. Juo
zapo ir šv. Stanislovo drau
gystės, kurios toj parodoj da
lyvavo.

Pajieškau dėdės Povilo Ikamo. Paeina 
iš Kauno gub. Zarasų pav. Kvetkų vals
čiaus Eškudžių kaimo. Pirmiau gyveno 
Brooklyn N. Y. Jis pats, ar kas apie jį 
žino, teiksis pranešti ant šio adreso: 

Petras Abazarius
5 Baker st., Gardner, Mass.

Apgarsinimai

Telephone 7 62 So. Boston.

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

Valandos:
Nuo 8-10 Iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Medeliams iki 8 vai. po pietų.

Kaip greit badas atima gy
vastį,

Dorpato*) profesoriai Bid- 
, derir Šmidt numarino badu 
katiną, sverianti 2464 gra
mus. Po 18 dienų katinas pa 
baigė gyvastį ir iš 2464 gr. su
naikinta buvo 1107 gramai. 
Kiaušinio baltimo buvo su
naikinta 203 gr., taukų 132 

Įgr vandenio 862 gramai. Mo- 
lescholts patėmija, kad tvir
tas ir riebus šuo gali išlaiky
ti badą iki 4 sąvaičių, žmogus 
iki 22 dienų. Šeši malencho- 
likai, neimdami visai maisto, 
gerdami tik vandenį, išgyve- 
uo 41 dieną. Italijos dailinin
kas Merlattis išgyveno be mai
sto 50 dienų, gerdamas tik 

Į vandenį. Mažesni žinduoliai 
ir paukščiai gyvena iki 0 die
nų, o varlės iki 9 mėnesių.

Barabošius.

•)l>orpatas randasi Liflandijos gub , 
netoli nuo Rygos ir plačiai pagalėjęs di
deliu universitetu. (Red.)

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi 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 BARONAIČIUTĖ
105 Broadway, So. Boston.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠ
KŲ KNYGŲ KRANTUVE, 

MONTELLO, MASS.
Užlaikom visokių kkygų: dvasiško, 

svietiško ir moksliško turinio. Visokių 
abrozdčlių, altorėlių, Betlejų. postelkar- 
čių su visokiais paveikslais ir albumų. 
Užlaikėm tikrą lietuviškų ..Birutės” tre- 
janką. Turime tokių žiūronų arba tele
skopų per kuriuos galima matyt visos pa
saulės miestus ir miestelius. Teipgi už
laikom agentūrą visokių laikraščių.

Kas pasipirks pas mus prieš Kalėdas 
kokio nors tavoro ar knygų už Sl.OO.gaus 
dovanų gražų kalendorių su Betlejos ar
ba kitokiu paveikslu. Kas nori gaut vien 
tik kalendorių su Betlejos paveikslu te
gul prisiunčia už 25 centus štampu, o 
tuojaus prisiusime,

B P. MIŠKINIS
7 ir 35 ARTHUR ST 

MONTELLO, MASS.



KELEIVIS

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų „Keleivio” 

skaitytoju, kuriu prienume- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki
ti ip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.
,.Keleivio"’ Adntini^tracija.

ANT IŠRANDAVOJ1MO
UŽ5 kambariai, gana gera: paisyti 

82.25c. į savaitę. Basi klausti 
“Keleivio’’ redaKCŲo;.

P. J. Kaunietis.

PAJIEŠKAl BEKEBIO
i.ietuvys. kuris moka tino 

<las kepti ir pripratęs prie 
keptuves darbų, gali gauti 
gerą darbą Pas mus kepasi 
visokios, baltos ir juodos duo- 
į.os, keksai ir 1.1. Užmokestis 
geras. Atsišaukite greitai.

Mr. JOSEPH S1NKEWICZ 
109 Emerald st..

Gardner, Mass.

Naujausių madų rubsiuvvs. Siuvant 
visokias moterų ir vyrų drapanas, lšva 

j lotne. išplaujam plėtmas ir išprusiname 
j Darbą atliekame visados ant pažadėto lai' 
, ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuves vieta:

MCKTELLO 
Lietuvišku Krautuvė. 
Visokių vyr -, ; ir mot-rA^ų drabužiu 
Marškinių, k linių. kalmerių. pančekų ir ' 
š,-ip visokiu j>asi pi lošimų.

Kriaucriu dirbtuve
Siuvam 

siutus ir 
Išvalome, 
nūs. D.irb

IšT Dr. O’HARA,^
DANTl' GYIH5YČIA

223, So. Sivth st.. SPR1NGF1ELD. 11.1..
31 metai šitam mieste. Ifaiuis traukia 
l>e skausmo. Kainos prieinamos Dar
bas gvuraut uotas

“TABAKAS”

681
254 W. 4 th st., So. Boston, Mass.

vyrams ir mote rims naujus 
užiaikoni visokias materijas, 
išūkaujame ir isprosiname se- 
i ai lh kagreitai ir jserai.

»l. STANKUS
N. Main ir kampas Ames streets 
MONTE1.LO, MASS.

Lietuviai tom y kitę.
A- užlaikau ..Sheet Metai \Vorks" ar

ba pliumerine dirbtuvę. Kadangi jau aš 
esti senas todėl neįstengiu vienas viską 
a:<d:rbn. tai noriu priimt partnerį arba 
pasitaikius parduoti, Gali atsišauki ir 
nemokantis to darbo. Platesnes žines ga
lite gaut per laišką

ANTANAS GECEVIČIA i? 
*> AMESsT., MONTfiLI.O. MASS,

DOVANAI
Prisiunčiamo kiekvienam Kalendorių 

ant ateinančių Ibio metų, kuris tik at
siųs savo adresą ir už 2c." markę.

Adresuokite."
B1S< HOĖĖ’S BAGKING HOUSE, 

237 Broadvvav. New York City

Gericosias LietuviszkaS Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turi
me vi-okių audimų 
r suknios. Dirbame 

visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt musų nau.os 
u irotu ves. o jeigu no 
ri turėt gražia drapa
ną męs galime rau ;ą 
padaryt

'taąststu jęųpijpsns vi.i
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TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone, 

l'žuukcme geriausius naujausios ma
dos vy riškus. moteriškus it vaikams če 
ver\ki:s V nikom teipgi visokis skry- 
b- les. mar-v,'imis ir kitokius pasipuoši
mo ajaiarus \ įsus tavorus parduodam

I už pigos prekes Todėl lietuviai, ku
riems reikaiingi tokie daiktai, užeikite 

| t>as mus.

233 Bronhvay. So. Boston.

NAUJIENA! jO
“BROADiUNE HALI/*

311 Albany ir kampas Dover strvets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors jHikyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15.00.

Savininkas .1 S1DMAN.

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

Dabar tik išėjo iŠ spaudos nauja kny 
i ga apie tabaką. Kas tik vanoja tabaką, 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 

' išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
I išaiškinta kuop ai įaustai. K:,s n°ri ž'uo- 
įti tegul jierskaito “TABAKĄ**. Kny ■ 
' ga puikiai padary ta. spauda aiški, 
turi <>4 pusi kaštuoja tik 15 centų.

ii (V BĖK KIS

.106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

------------------------------------------------

Bet Geriausias Daktaras ' 
tas. kuris daugiausia ligonių išgydo. Prižadėjimai 
neišgydys; už tai reikia labai būti akyvų, kati pasi
rinkti geriausia daktarą. Prižadėjimai apgarsinimuo
se rods gražiai išrodo, bet ant poperos tik ; vieuok 
sergančiam reikia pasiskirti geriausia daktarų.

DAUGIAUSIA IŠGYDĖ SERGANČIU
tie kuriuos patys žmonis gerbiu. Daktaras Collins

GERIAUSIA akuserka

JO11N E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę.

386 Broaduay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta <U5 Broaduay.

New York Medikai Instituto išgydė daugiau lietuvių, nekaip kilį 
daktarai ir Institutai draugėje; nes tūkstančiai laiškų su padėka- 
Tonėms gerbiu ir užtikrina teisybe. Męs visai nesigarsiutumeui, 
vienok laikome už priderystę, kad jiranešti sergantiems, tad žinotų 
kur laukiama jugelba ir kaip tik atsišauks ar parašys, t:ul ir apturės 
tuojaus; nes musų mokslinčiai profesoriai per vieuuolikų metų tūk
stančius lietuvių išgydė, kurie sirgo ir labiau nusiminę buvo už Tave, 

Per vienoliką metu steltetini pasisekimai.

APŽIŪRĖJIMAS ir PATARIMAS

•ado. kad patarimas
a parodyti žino- 

pas kitus: teipogi

bu>

Z. BUDRECKIS,
222 Brcadw7y, So. Boston, Mass

Dr. lHVYI.Ė. didis New Yorbū speeijalistas. suteikia visiems sergantiems ap
žiūrėjimą ir patarimą dykai. Tas teip y ra. ka; p pasakyta.

Nė vieno cento nereikės tnok- t: ir ne vienascentas ne >us priimtas, jeigu jus 
duotumėt už apžiūrėjimą. Tas bus iki Gruo / 2i 
meriu2S Hollis st., lioston.

Daug žmonių jau pasinaudojo iš tos prog'-s Ji-.-
dykai, galima ir apžiūrėjimą gauti dykai. Mieris Dr. Doyle y 
nėms skirtumą tarp gydymo ir darymo i'iz -c.i: y ra
supažindinti su naujomis gydymo metodom s, „ y , ; . .učiai žinomu jo vardą

Dr. lktyle užtikrina visiems gerą patarnavimą Jums svarbu, kad pigiai ii 
greitai pagyti ir sugrįžti prie darbo. Dr. D->yI • gydo is skilvio, plaučių, odos, 
privatiškas vyrų ir moterų ligas ir 1.1, ir t.i.

Jus sutaupysit laiką, pin'gtis. skausmą ■ ga rvv.ast:. at -istte pas tą di
dįjį specijalistą. Bet kad pasinaud -t i iš t<>s pr< ■_ -s, ąs tu.it pas situbitui. nes 
patarimas bus dykai tiktai iki Gruodžio 20 - >r. D->yl ■ skaitys už t:
darba pagal savo kainu. Ta gi. jei norite sutaupy:: tnnivi.s tai eikite nevilkinant

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

:l-'ISt> VALANDOS: ° 12 ryto 2—•"> ir“ ;• ’N<d- u :.irsis: nuo 10 -1.

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Vinnaii- Medieal 

College Baltimure M. 1*.
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.

SO B< >ST< ).V Mass.

i
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TEMYKIT! TEMYKIT:

Mjs turim didžiausį skyrių Kalėdi
nių daiktu visame Bostaue. Ciga
rai. tabakas ir cigareiai ant že
miausių prekių. Įvairus saldtimy 
nai ir pačtakortes. Pirma, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLE1N
228 Broadvvav

kampas C st.
Sent h BOSTON,

Ne jokis kits daktaras nė Institutas, negali susilyginti su mokslin
čiais Profesoriais Collius Medieal Instituto, kurie per vieuuolikų 
metų padarė daug gero; yra tai įstaigą kurioje visokios ligosjampa 
gydytos, su pagalba gerų vaistų ir yvairių prietaisų, todėl ir yra vy
riausiais aut kitų daktarų ir Institutu moksluose, išrodymuose ir žino 

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

kaštuoja negu kitur. jei sergi kokia nors liga, o nori greitos 
pagelbos. tai astišauk arba parašykia lietuviškai apie savo liga. Masu 
daktaras, tuojaus suteiks rodą ir reikalingus vaistus, kurie tūkstan
čiams pagelbėjo, tad pagelbės ir Tau.

Nelauk ilgiau, ateik arba rašyk pas :

COLLINS N. T. rtEbICAL INSTITUTĄ
Irt WEST 34th STREET — NEW YORK.

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius. 
Kasdiennuo lOišryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik l.Vak. Ut. ir Pet.7-8 
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E. C. 
Collins, "Vadovas in Svaikatą”, parašytą lietuviškai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptiekė
sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie- 
: uvis aptiekonus k. S11H.AVSKAS.

Sav įninkąs
Edvardas Daly

-W Broaovvav kampas Dor 
chester avė. S0- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perespresągyduoles prisiusim

I

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

Visokias ligas gy
dau pas kmingia- 
usiai. A,eik it tie- 
siok pas mane 1 
t repais į vir;ų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ricnmom

<\\V/4

349 Harri son avė. 
Boston, Mass.

ir *•>.

SKA1TYK O ŽINOSI VISKĄ.
vagų neturi mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių uiuzikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šllųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, koleikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tnoniasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
terinį adresam pečečių, istorišku ir inaldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kailiui, gražių popierų dėl rasimo gromatųsu p-iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kum ertais tuziną.- už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šven: raštas 
senoir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

, kųno, atgaivinimo kraujo, sutinsimo nervu ir daugybę
į-tr'pjir -V.- kiu ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydvina, 14 K 

=r- paauk-iiotas ant 2on’.r:ų p-ekč $3.00. prasto $1,00. l’ri-iųs-
i kitę savo 'ikrų adresą ir už 5c. markę <> apturėsi šio mete ka

talogų dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.
Štornikam, agentam ir pedlioriam pardit(xiu visokius ta 

■1 i / ė \b vorus labai pi*iai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. M'!LKEWiCH, 112 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Cisto au-

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalba artistišksi. Padarau fotogra-*

į tijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų nadidinėju ir tt !

’ Esant reikalui --inu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijanč u

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Tėmykit! Tčmykit
DIDELIS PARDAVIMAS

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

Visokie moterų ir vyru parėdai: Jaku- 
tės. Sijonai. Slebes. t.-ipgi gin;.s\ . 
parodai. Skrynios, valyzos. viskas p-.r- 
siduoda labai pigiai.

At^ik ir išsirink ka nors pats sau'

I. SACOWITZ.
i 1*28 Broadway (tarą>e A ir B>
į
1
I

Soutli Boston. Mass.

dirba lietuviškas klarka

Hiiliam (’. Brūzga.
John J. Lowery 

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

Telephone. 21o27 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėhu- 
visada švieži, vynai ir visoki likieria; 
kogeriausi. Gėrymus d<-i veselijų. krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į narnos.

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

«»■■■■
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Severos vaistu yra pas aptiekorius. Klauskit Severos kalen torių ant 19IO in.

NUO KOSULIO.

Tūkstančiai žmonių kasmet pasveiksta dėlto, kad i laika pradeda 
vartoti Severos vaistus.

Kosulys tai yra organizmo stengimasis prašalintiuti 
iš kvėpuojančių kanalų ko-nors erzinančio, Jei nori 
gretai prašalinti kosulį, tai paimk 

Severos

kuriam nėra lygaus vaisto nuo gerkles, plaučių ir 
kitų kvėpavimo organų ligų. Jis numalšina kosulį, pa
lengvina išspiovimą kenksmingų likučių ir palengvina 
kvėpavimą. Visi, kas tik to Balzamo pabandė, tvirtai 
jam tiki, nes visuomet pagelbsti.

Kaina 25c. ir 50c.

“Ne visi tai žino”,
rašo pone K. Kačarovskiene 605 Trombley avė., Detroit. Mich.. „ant 

kiek yra ideališkas Severos Balzamas Plaučiams. Yra tai tikrasis vaistas nuo 
kosulio ir kitų plaučių ligų, teip suaugusiems, kaip ir vaikams. Męs ir kai
mynai negalint juom atsigėrėti’’.

Blogas malimas
paeina nuo stokos virinančių sulčių, 

silpnumo ir kitokių negerumų malimo 
organizme, taigi tas niekad neprivalo 
būt užvilkta.

Severos ruksztis skilviui
pataiso apetitą, padaro virinančias 

sultis, palengvina vidurius ir snstipri- 
na visą organizmą. Ypatingai reko
menduojama silpnoms ir į sveikatą 
grįžtančioms ypatoms.

Kaina ode. ir $1.00.

Inkstu ligos
gydyt reikia tuojaus irtai rupestin- 

gai, norintis vengti kroniškų ir pavo
jingų ligų. Teinyk apsireiškimus ir 
j ieškok pagelbos

Severos vaiste nuo kepenų ir inkstu,
kuris nuo daugelio metų yra numy

lėtu naminiu vaistu nuo sugedimo ink
stų, kepenų ir pūsles. Czlvega susikiio- 
pimui šlapumo rukšties, nuramina už
sidegimą, reguliuoja kraują ir apsau
goja nuo išsivytymo pavoingų ligų.

W. F. Severą Co. “XH™s

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos 0 ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku- 

■ ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
i paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 

! dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke. ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui inedi- 

: emos. chemijos ir chirurgijos.
Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro

niškai užsisenėjusias, veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystes 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri 
I landas.

Todėl,
nors liga,
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą -avo ligos, pagal šį apsireiškimų 

; lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
| gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantnotas. Patarimai veltui.

(kirmėlę) prašalina į 24 va

jeigu kuris nedasrali kokia 
nepiivalo leist laiko, bet tuo-

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

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neuž.siimdavo. savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

kas b»-i kojas.
Ar turite ant kūno puč-kus.
Kokis apetitas.\
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai, i 
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis. ! 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę- i 

Šate.
Negalite nieko už.slėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

ran-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.'

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. t*’i 5 vai. po pietų.
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

TABAKO NAUDOTOJAMS
Padėkit mums apgarsinti mųsų tabaką tarp savo draugų. -* męs duosi-

Z

sime jnms šį fonografą dykai. Nėra tai kok- inst rumentas žaisl.-i. kaip

tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premija, bet tikrai gera iš 

kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gratnafonas).

Kada panorėjęs jus galite turėt 
savo nampose koncertą dykai, ne 
konc< rtą kokios suklerusios 
monikos ar smuikos cypimą, 
koncertą didelių benų arba or
chestros, dainas garsiausių darniu 
juokingas ir užimančias žodžiu 

viską, ką lik norėtum išgirsti.
galima pritaisyt^ Paklausk ar;imiausioj mužikališkų instrumeniųkrau
tuvėj, o apie kalamąją mašiną "King” (Karalius) dasižinosi.lįog ją 
pardavinėja įx> $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mum- pngarsjnti musų geriausi 
TABAKA ( IGARETVMS IR PYPKĖMS-'

Męs prisiusim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Boiniško. Ilerco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKU' už (idol. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta- 
bakas yra ta s pats, kurį jus teip noriai rūkėt Euro 
p o j, tabakas, kurį j it a draugai myli nemažiau u ž j u s. 
Apnikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga- 
til s, duok jiem mus vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. I'ž 
tai męs duosim jums visa i d y k a i mus “King” fonografą. Yra tai vie
nintelė proga gaut dovaną. Už tabaką rokuosim męs jums 0 dol. Prisiusk 
iš kalnoaOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi e.vpreso agentui likusius $5.50 ir pasiliksi juos 

PINIGPSsugrąžysime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas
Pasarga: las dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs nepertikrjęi- 

jog musu kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patartam ne- 
atideliot. jeigu norite gaut musu fonografa dykai.

ZEUROPEAN TOBACCO CO- 
33 Iz'onanl st, Ifept. J I, New York, Ji. Y.

Telephone. Rack lL.y 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenktškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstt.Sj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
“ G vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

Eliaus Vyno.
i

M.Galjvan&Co.
Uzlaiho geriausio

Likierių ir
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sphciai.iškimas.

366 Secoud So. 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 Broadway ir 259 I). St., 

Šou t h Boston, Mass.
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NAUJAS IŠR URMAS |
Visi žmonės užsitiki mums ir nu*

sų gyduolėms, kuriems duodame n-i 
įSingia usia rodą per laiška dvkai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Puč-kus. Diderv i 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. M<-^ 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokį: 
tautysči ų. Rašyk pas:

Dr J. M BRl NDZACO . 
Broadnay A s. S st.. Brooiykn.N Y

Tai

ar 
bet

Y.

to-

atsiimda-

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

'SS' lGs Hunting auksuotas laikrodė- 
lis dailiai išgraviruotas, su Wal- 
tham arda Elgin viduriais, papra- 
sta prekė -810.00, o dabar......... i
Visiems Amerikoj žinoma, kokie 

■SufJ yra Elgin ir \Valtham laikrodėliai.
kuriuos męs gvarantuojam ant 30 
metų. .Jeigu jis gerai neis, jeigu 
permainys spalvą, atsiųsk jį mums 
atgal, o męs tau nusiųsime naują. 
Ju yra tik paskirtas skaitlius; 
užsisakyk greitai ir atsiusk Money 
Order arba užsimokėsi 
mas

WASHINCTON JEWELRY CO
@ 387 Washington st., (vienus tirpus)
/XTIh’- • J

Paprasta preke $21.00
Oabar tiktai $11.75

Mes užpirkom New turke didelę 
fa'irika ir todėl galim (ardavineli ]>er 
pusę paprast -s prekės Męs turime 
daugybę kitokių mažmožių, kiniuos 
teipgi Jier pu*ę prekes parduodam. 
Jei gyveni netoli nuo Bostono, tai už 
simokės atvažiuoii ypatiškai pas mus 
Steliuok greitai, nes męs nedaug jau 
jų turim.

PASARGA. — Mes duodam kiek
vienam kostumeriui kalėdinių dova
nu. Jeigu esi pas mus kada nors ka 
pirkęs, atnešk kvitelę ir gansi dova 
nų. Neužmiršk mus vardo ir adreso:


