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Metas IX.

Iš Rusijos. Į tokius tai namus caras 
atiduoda savo dukteris.

Caras parduoda savo du- 
terį dėl to, kad Serbiją pa
daryti savo drauge, nes pa

gonėje sėdi pavojingas prie
šas — Austrija. Su tokiu 
pat tikslu jis atiduoda 
kitą savo dukterį Rumuni
jos princui. Už savo dukte- 
rą kūną, jis nori įgyti sau 
daugiau politišką sėbrą.
Neduoda Tolstojui ramybės

Tikintieji rusai, sufanati- 
i zuoti popą_ tamsąs žmonės,
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karalaičiui Aleksandrui, o grabe Nuolatos ant jo

Karoliui, kuris tikisi ateiti- rjausįaį jįs išniekinama ir 
_________ . Pastatyta ne
va sargyba, bet išniekini- 

i mai atsikartoja. Nabašnin-

Caras parduoda dvi savo 
dukteris.

Rusijos caras tebėra da 
barbaru nevien žmonią val
dyme, bet ir savo šeimynoje. 
Štai jis nutarė paaukauti 
Balkaną kivirčą Molochui 
dvi savo vyresnesias dukte
ris, Olgą, 18 metą, ir Tatja
ną, nepilnai 17 m ą am-j 
žiaus. Olgą jis atid' .oda už Į 
pačią Serbijos ištvirkusiam j neduo(^^^olstoj^ ramybės 
karalaičiui Aleksandrui, o j grabe Nuolatos ant jo 
Tatjaną Rumunijos princui fc-ap0 užpuolama ir kuobiau- 
Karoliui, kuris tikisi ateiti- - - - .................
je sėdėti ant Rumunijos so- 
sto. I

Caras, atiduodamas savo
T 1 j • • • vi lll&l dUOXXYdX tV Id>« A.^1 ClUClOIllll“dukteris prieš ją norą uz k0 žmona ]abaį tuomi susi- 
nekenciamą vyrą, stačiai rnninn<=. 
parduoda jas į vergiją. Mer- Tolsta 
gaitės verkia ir prašo moti
nos, kad jas gelbėtą iš tos 
prapulties, bet kas gali per
mainyti caro ūpą? Jis ir 
savo vaikams yra caru, ne 
tėvu; ir savo žmonai yra ca
ru, o ne vyru. Jo žodis — 
joms įstatymas. Kaip pasa
kė, taip turi būt.

Aplinkybės, į kurias tos 
jaunos mergaitės parduoda
mos, joms gąįi būt vien tik 
pragaru. Serbijos karalai
tis Aleksandras yra antruo
ju Serbijos karaliaus sūnu
mi. Sosto įpėdiniu buvo vy
resnis jo brolis Jurgis. Bet 
tėvas šitą išvarė ir liepė at
sisakyti nuo sosto už jo 
skandalus. Jis užmušė vie
nos moteriškės vyrą; šaudė 
teatre į sceną, kada persta
tymas jam nepatiko; kelis 
kartus girtas voliojosi ant 
gatvią ir kitokiais purvi
nais darbais yra atsižymė
jęs. Jis net su savo tėvu 
kelis kartus buvo susimu- 
sęs. Taigi jį išvijo iš Serbi
jos.

Jo vietą dabar užėmė jo 
jaunesnis brolis Aleksand
ras, kuriam Rusijos caras 
atiduoda savo dukterį. Bet 
Aleksandras pasirodė esąs 
tokio pat budo, kaip ir jo 
brolis Jurgis. Tokia jau vi
sa ją giminė. Ją tėvas Pet
ras, dabartinis Serbijos ka
ralius, taip pat yra atsižy
mėjęs skandalais. Jis ir so
stą užėmė per žmogžudys
tę. Jo pirmtakunas, kara
lius Aleksandras, likos nu
žudytas su savo žmona Dra
ga, kad Petrui liktą sostas. 
Petro pasamdyti žmogžu
džiai tuomet sudraskė ka
ralienės kūną ir gabalais iš
metė ji per langą laukan. 
Kada Petras užėmė krau
jais aptaškytą sostą, 
valstybės nenorėjo 
žinti jį karaliumi, bet Rusi
jos caras patarė jam nubau
sti žmogžudžius ir viskas 
buvo „gerai.”

Karaliaus rūmuose ran
dasi didelis valgruimis, kur 
keliamos puotos ir visokios 
orgiios. Milžiniškas statlas 
tenai prisuktas šriubais 
prie grindą, nes prie stalo 
tankiai kila muštvnės ir ke- 
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lis kartus stalas buvo ap
verstas augštvn kojomis su 
visais indais, valgiais ir gė
rimais.

Tolstojaus draugai ren
giasi atsišaukit j užsienio 
laikraštiją, kad ši užprotes
tuotą prieš valdžios nepri- 
žiurėjimą. Rusą - valdžia 
užsienio laikrašti jos visuo
met bijosi, ji dėl to tik ir 
Tolstoją nedrįso pakarti, 
kad jį taip garbino užsienio

! laikraštija.
Suimtas lietuvis.

Liepojuje garlaivije „Eb
ro” suimtas lietuvis, kuris 
norėjo išnešti ant kranto 
nelegališkos literatūros 
transportą.

„Rusą Didvyris”.
Pranešama, kad lakūnas 

Sikorskis pastatęs didžiau
sią pasaulije aeroplaną, 
vardu „Rusky Vitiaz” (Ru
są Didvyris), už kurį gavo 
iš paties caro dovaną.

Kareiviai ir tikyba.
Karės ministerija įsakė, 

kad kareiviai stačiatikiai, 
tarnaudami kariuomenėje, 
jokiu budu negali pereiti į 
kokį nors kitą tikėjimą.
Prisibijo Irkutsko guberna

toriaus.
Nuo ministerijos neseniai«/

buvo Irkutsko gubernato
riui pasiąlyta persikelti 
menkesnėn Jakutsko apy- 
gardon už tai, kad jis viešai 
išreiškęs savo pritarimą se
natoriaus Manuchino revi
zijai dėl Lenos atsitikimą. 
Tačiaus Irkutsko guberna
torius atsisakęs keltis Ja- 
kutskan, laikydamas 
sau nužeminimu. T

kitos
pri pa-

i tai 
Už tai 

ministerija, kaip praneša iš 
Peterburgo, žadanti jį visai 
atstatydinti. Peterburgo 
augštoji vyriausybė norinti 
visgi Irkutsko gubernatorią 
ir vidaus reikalą ministeri
ją sutaikinti, kadangi bijan
ti, idant šis gubernatorius 
keršydamas, nepaskelbtą 
viešai tą visą paslapčių, ku
rias jisai žinąs apie Lenos 
atsitikimus.

Kuom gi prasikalto?
Gubernatorius uždarė 

Rygoj spaustuvę, kurioje 
buvo spausdinamas latvią 
laikraštis „Dzihves Bals.”

Nauji plentai.
Kelią ministerija sutaisė 

sumanymą, nutiesti 49 nau
jus plentus ant 15 tūkstan
čių varstą. Tam tikslui ma
noma paskirti pustrečio 
šimto milijoną rubliu.

ŽINIOS IS VISUR.
Popiežius vėl serga.

Roma. — „Šventas tėvas” 
vėl atsigulė, vėl gavo sluo
gą ir vėl šaukiasi daktarą, 
o ne Dievo pagelbos.

Japonija kursto 
meksikiečius.

Anglijos laikraštija 
tos nuomonės, kad Japonija 
kurstanti meksikiečius prieš 
Suvienytas Valstijas. Huer- 
tos kareiviai esą japoną ka
rabinais ir apsiginklavę.
Romos majoras akėja kata

likus.
Roma. — 20 rugsėjo, ap

vaikščiojant popiežiaus ga
lybės . nupuolimą, Romos 
majoras, Ernst Nathan, sa
vo kalboj į 20,000 žmonią 
smarkiai akėjo popiežią ir 
abelnai visą kataliką dvasi- 
škiją, vadindamas ją „poli
tiškais atžagareiviais” ir 
„apjakėliais.”- Jis nurodė, 
kaip ji veidmainiauja, kaip 
ji „visuomet buvo kurčia 
ant žmonią balso, vienok 
dabar, kada žmonės eina 
prie balsavimo urnos, jie ap
sisiautę savo tikėjimo rū
bais skverbiasi į minias ir 
saldliežuvauja, kad žmonės 
juos paremtą, kad sugrą
žintą nupuolusią ją galybę. 
Bet tie laikai jau nesugrįžš 
ir tegul jie to nesitiki.”

Demonstracijoj dalyvavo 
daugiausia raudonmarški- 
nią garibaldistą.

Karalius atsiuntė demon
strantams laišką su pasvei
kinimu, kurį perskaitė ma
joras. Tarp kitko laiške pa
sakyta : „šiandien Italija 
pirmutinį sykį šaukia visus 
savo vaikus prie balsavimo 
stalo, neskiriant nė analfa
betus.”

Minia sutiko tą laišką 
dideliu entuzijazmu.

Vokietijos socijalistų 
suvažiavimas.

Jenoje pereitoj sąvaitėje 
įvyko Vokietijos socijalistą 
suvažiavimas. Svarbesni 
nutarimai yra šitokie: iš
nešta rezoliuciją, sutinkan
čią su užimtąją socijalistą 
pozicija parlamente, kad 
padidinimui karišką spėką 
butą uždėti nauji mokesčiai, 
ir nutarta nerengti genera- 
liško streiko politiškai pro
pagandai.
Arabai užmušė 34 italus.
Iš Bengazi, Afrikoj, atei

na žinios, kad 16 rugsėjo 
tarp vieno italą kariumenės 
skyriaus ir arabą gaujos 
Tripolije buvo karštas mu
šis. Iš italą pusės krito ge
nerolas Torelli ir 33 karei
viai ir keli oficieriai, apart 
to da 73 sužeisti. Italai pir
mutiniai užpuolė.

Dubline kraujas liejasi; 
20,000 streikuoja.

Pereitoj nedėlioj, 21 rug
sėjo, airiu sostanilėj, Dubli
ne, vėl buvo didelės mušty
nės streikierią su policija. 
50 žmonią nuvežta su sus
kaldytom galvom ligonbu- 
tin, tame tarpe ir 7 poicijan- 
tai. Kataliką kunigija siu-

yra

nčia visus perkūnus ant 
streikierių. Tas gal atida
rys akis ir iki didžiausio 
laipsnio sufanatizuotiems 
airiams, gal tie Romos baž
nyčios vergai nors sykį su
sipras.

Išviso streikuojančią ir 
tų, ką ant lokauto, skaičius 
Dubline siekia 20,000 žmo
nių. Visas judėjimas sus
tabdytas. Streikuoja visi 
transporto darbininkai. 
Mieste jam apsireiškia sto
ka maisto ir žmonės prade
da badauti. Streikieriai tik 
sau parsiveža’ anglies ir 
maisto.

Minios žmonių vaikščioja 
gatvėmis ir jei tik kur pasi
rodo kompanijos karas ar 
koks nors vežimas, tuojaus 
jį sutrupina.

Valdžia uždraudė susi
rinkimus ir prakalbas. Bet 
žmonės nepaiso ir renkasi. 
Policija tuomet užpuldinėja 
ant susirinkimų ir kįla kru
vinos muštynės.

Peršovė Persijos princą.
22 rugsėjo Peterburge li

kos peršautas Persijos prin
cas Abner Mirza. Jį peršo
vė pati. Pereitoj subatoj 
ji§ atvažiavo Peterburgan 
su tikslu atiduoti į karišką
ją akademiją savo suną. Iš
pakuojant skrynias, pakilo 
tarp judviejų ginčai. Mo
teris kaltino savo vyrą už 
eikvojimą jos turtų. Gin
čai priėjo prie to, kad ji pa
griebė revolverį ir šovė sa
vo vyrą tris kartus. Prin
cas Mirza dabar guli ligon- 
butije.
Mirė sakydamas prakalbą.

Iš Milano, Italijoj, prane
ša, kad 21 rugsėjo mirė te
nai krasos ir telegrafo mi- 

inisteris Calissano. Jis tu-
su ! rėjo širdies ligą ir mirė lai- 

ike puotos, sakydamas prie 
stalo prakalbą.

Ore gėrė arbatą.
Berlino milijonierius 

Feist-Wollheim, susikvietęs 
svečius, 21 rugsėjo popietų 
iškilo zeppelino balionu oran 
ir gėrė arbatą. Tarp svečią 
buvo 12 moterų ir 8 vyrai.

Ant žemės tie žmonės jau 
ir valgyt nenori.
Londono darbininkai neri

mauja.
Londono transporto dar

bininkai yra pasikėlę į strei
ką dėl užuojautos Dublino 
darbininkams. 19 rugsėjo 
nė vienas Tilling Omnibus 
Cc. motormanas nė konduk
torius neatėjo darban. No
rima surengti generališką 
streiką, tik laukiama da ži
nių iš konferencijos, kurią 
sušaukė pramonės komite
tas ir kur užkvietė dar
bininką atstovus.

Toks pat darbininką ūpas 
Liverpoolije ir Birmingha- 
me.
Angliakasiai nutarė strei

kuoti.
Iš Aberdare, Anglijoj, 

praneša, kad 9.000 Welsho 
angliakasiai nutarė strei
kuoti. i

IS AMERIKOS. go Amerikon. Tos „patri
otės” reikalauja, kad Pank
hurst Amerikon neįsileistą, 
nes ji reikalauja moterims 
balsavimo, o tas tokioms po
nioms ,ką vien šunyčiais mė
gsta bovyties, nepatinka.

Kun. Schmidt užmušė ir 
kitą moterį.

Detektivai ir policija spė
ja, kad kun. Schmidt užmu
šė da vieną moterį, Eleną 
Green. Eina tardymas.
Kun. Schmidt nori mirti.
New York.—Kun. Schmidt, 

kuris užmušė Oną Aumul- 
ler, tikisi, kad jo negalės nu
žudyti, nes da nesurado pa
plautos merginos galvos, o 
be galvos, girdi, jie negalės 
prirodyti, kad tai Ona Au- 
muller. „Tečiaus aš elektri
škos kėdės nebijau ir noriu 
mirti kuogreičiausia,” jis 
pasakė savo advokatui.
Milfordo streikieriai eina 

kalėjiman.
Fitchburg, Mass. — 19 

i rugsėjo augštesnis teismas 
nuteisė 6 italus 9 mėnesiams 
kalėjiman už buvusį Milfor- 
de streiką. Ot ir „laisvė” 
Amerikoj.
Bryanas uždirbo $6.500 su 

prakalbomis.
r Nors nekurie senatoriai 
ir protestavo prieš Bryaną, 
tečiaus jis vistiek išvažiavo 
biznį daryt su prakalbomis 
ir imdamas algą iš valstybės 
iždo tuo pačiu laiko uždirbo 
da $6,500.
Taftas jau 80 svarų leng

vesnis.
William Taftas, netekęs 

prezidento vietos, nupuolė 
ant 80 svarą.
Thaw išleido jau $18,000.
Nuo pabėgimo iš beprot

namio, Harry Thaw, milijo
nierius žmogžudys, išleido 
jau $18,000 savo advoka
tams ir detektivams.
20 sužeista ant geležinkelio.

___ ___  Ties Manhattan, Kansas, 
Vancouver 20 rugsėje trūkis iššoko iš

Moteris nori būt detektivu.
Chicago, III. — Tūla Ona 

L. Newman, kuri sako buvu
si laike civiliškos karės šni
pu, kreipėsi į valdžią prašy
dama suteikti jai detekti- 
vo vietą. Jos aplikacija nu
siųsta į Washingtoną.
Diggs ir Caminetti nuteisti 

kalėjiman.
San Francisco, Cal. — M.

L. Diggs, buvęs valstijos ar
chitektas, nuteistas už pa
laikymą paleistuvystės 2 
metams kalėjiman ir užmo
kėti $2,000 baudos; gi F. D. 
Caminetti, imigracijos vir
šininko sūnūs, už tą patį ga-! 
vo 18 mėnesių kalėjimo ir 
užmokėti $1.500.

Streikuoja dokų darbi
ninkai

Galveston, Texas. — Čia 
streikuoja 4,600 dokų darbi
ninkų. Streikas kilo dėl ne
sutikimą baltveidžią su juo- 
dveidžiais.
Uždarė Michigan anglies 

kasyklas.
Bay City, Mich. — 17 rug

sėjo anglią kasyklą savinin
kai uždarė visas kasyklas, 
apskelbdami, kad ją neati
darys tolei, kolei unija nesu
sitaikys su Handy Bros. Mi- 
ning Co. Bay paviete. 3,000 
žmonią neteko darbo.
šilko fabrikantai organi

zuojasi.
Patersono šilko fabrikan

tai nutarė suorganizuoti vi
sus to miesto ir apielinkią 
pramoninikus, kurie turi ką 
nors bendro su šilku. Per
eitoj sąvaitėj jie išsiuntinė
jo tuo tikslu 350 užkvietimą.

D-ras Sun Yat Šen esąs 
Kanadoj.

Victoria, B. C. — Eina čia 
paskalas, kad buvęs laikinas 
Kyną prezidentas d-ras Sun 
dabar randasi _______ _ _
mieste. Jis keliauja po var- vėžiu ir vienas vagonas nu- 
du Wong Kwok Yin. Jis at-pirito pakalnėn ir 3 kartus 
vykęs Kanadon stačiai iš Ja- i apsivertęs atsistojo augštyn 
ponijos, kur dabartinis Ky- ’ 
ną prezidentas Juan Ši Kai 
buvo nusiuntęs savo šnipus, 
kad jį užmuštą.

Užmušė du žmogų.
Gran Rapids, Mich. — 19 

rugsėjo du plėšikai užpuolė 
ant aukso daiktą krautuvės 
ir sušuko į pardavėjus: 
„Rankos augštyn!” Kada 
tie nesiskubino, plėšikai ė- 
mė šaudyt. Du vyrai krito 
ant vietos. Sukėlę triukš
mą, plėšikai pabėgo.

Nauja kanuolė.
Amerikos karės departa

mentas rengiasi įvesti nau
jos sistemos mašininę ka- 
nuolę, kuri daugiau gali 
iššaudyti žmonią, negu se
noji. Civilizacija!
Amerikos patriotės nenori 

sufragistės.
Patriotiškos Amerikos 

moterą (dykaduonių) orga
nizacijos šaukia susirinki- 
musir protestuoja prieš An-i 
glijos sufragistę Pankhurst. Į 
kuri ketina atvykti neužil-i

i
i
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.. kojomis. Sužeista 20 žmo- 
' nią.

Susprogdino savo namą. 
Bloomington, Ind.

ėjęs iš prioto tūlas Hurst, 
mūrininkas, sukėlė 
savo šeimyną, liepė 
į vieną kambarį ir uždaręs 
duris pasakė: „Dabar visi 
mirsim.” Tai pasakęs tren
kė gabalą dinamito į žemę. 
Eksplozija suardė namą, už
mušė patį beprotį ir vieną 
dukterį. Pati ir kita duktė 
išliko gyvos.

Majoras gavo bombą.
Atlanta, Ga. — Šio miesto 

majorui James Woodwar- 
dui nežinia kas prisiuntė po- 
pieroj suvyniotą bombą. 
Bomba nesprogo.

Huerta šaukia Diazą.
Dabartinis Meksikos pre

zidentas Huerta telegrafavo 
Feliksui Diazui, kuris dabar 
randasi Europoj, kad jis 
kuogreičiausiai atvažiuotą 
Meksikon. Spėjama, kad jis 
bus kandidatu ateinančiuo
se rinkimuose į prezidentus.

— Iš-

nakčia 
sueiti
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Amerikos „Macochas” atlieka kruvinesnį 
darbą, negu čenstakavos.

Pereitam „Kel.” numerije buvom jau 
trumpai pranešę, kad kun. Schmidt, klebo
nas šv. Juozapo katalikiškos parapijos New 
Yorke, 24 rugpiučio tapo areštuotas klebo
nijoj nakties laiku už papiovimą mylimos 
savo merginos, Onos Aumuller vardu.

Žinia šita buvo perkūnišku smugiu ka
talikų kunigijai, kuri visuomet visa gerkle 
rėkia, kad žmogus be tikėjimo yra gyvulys 
ir žvėris, nes ji parodė, kad žvėriškiausių 
darbų autoriai yra patįs kunigai: Macochai, 
Šlamai, Richesonai, Schmidtai ir čiela eilė 
kitų.

Kaip buvom jau rašę, kun. Schmidt pa
plovė Oną Aumuller dėlto, kad ji buvo jau 
nėščia ir neužilgo jau butų pagimdžiusi jam 
kūdikį, o jis labai bijojo, kad tas neišeitų 
aikštėn, kad nedažinotų žmonės.

KUNIGAS HANS SCHMIDT
Užmušėjas Aumuller.

J
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ONA AUMULLER
Kunigo Schmidto mylimoji.

Ona Aumuller buvo labai graži mergi
na, apie 20 metų amžiaus ir vos dveji me
tai, kaip Amerikoj. Ji buvo iš Ungarijos, 
su kunigu Schmidtu kalbėdavo vokiškai. Ji 
susipažino su juo pastojus į šv. Bonifaco 
kleboniją už gaspadinę. Kun. Schmidt tuo
met buvo tos parapijos kunigu ir čia buvo 
pirmutinis jų sisinešimas.

Tikėjimo auka.
Iš paties žmogžudžio paaiškinimų te

čiaus išeina, kad šita mergina buvo tikėji
mo auka. Jis nužudė ją būdamas fanatiz
mo apsvaigime. Užklaustas kaėjime, ko
dėl jis ją užmušė, jis davė šitokį paaiškini
mą:

„Aš ją užmušiau dėl to, kad labai ją 
mylėjau. Ji buvo tokia graži, tokia maloni, 
kad aš negalėjau jai leisti gyvent be ma
nęs. O aš mačiau, kad krūvoj gyventi 
mums negalima. Aš esu katalikų bažnyčios 
kunigu ir turiu pasilikti prie bažnyčios.

„Aš ją mylėjau — taip, bet vieną nak
tį šv. Elzbieta liepė man padaryti auką ir 
kad toji auka turi būt padaryta iš kraujo, 
taip kaip Abraomui buvo įsakyta paaukau
ti savo sūnų Izaoką. Aš gi pasirinkau ją, 
nes ją labai mylėjau.

„Ir užmušęs ją aš atsigėriau jos krau
jo, nes kraujas buvo aukos dalimi. Tuomet 
aš ją paskandinau vandenin, nes auknešys- 
tė reikalavo ir kraujo ir vandens.”

Išpažinus jam visą piktadarystę, jį už
rakino už geležinių durų Tombs kalėjime, 
kur tas žmogžudys, vietoje apalpti, kaip ga
lima buvo tikėtis, šaltai nuėjo sau gulti.

žmogžudys ne beprotis.
Kada suskambėjo žinia apie baisų ku

nigo Schmidto pasielgimą, tuojaus New 
Yorko vyskupijos katalikų kunigai sušaukė 
konferenciją ir pasiuntė kun. Evers’ą į ka- 
ėjimą, kad tas patirtų, ar tikrai Schmidt y- 
ra katalikų bažnyčios kunigu. Mat norėta 
prirodyti, kad jis tik kunigo vardą nešioja, 
bet nėra įšventintas. Iš pradžios kunigai

buvo jau paskelbę, kad Schmidt nėra jokiu 
kunigu, bet paprastu apgaviku ir piktada
riu. Tečiaus tyrinėjimas parodė, kad 
Schmidt yra tikras katalikų kunigas, įšven
tintas Bavarijoj, 1907 metuose. Amerikon 
atvažiavęs jis buvo klebonu katalikų bažny
čios Louisvillėj, Ky., paskui Trentone, N. 
Y., ir ant galo New Yorke, šv. Juozapo baž
nyčioj.

I
i 
I

I
I I

I

tą paslaptingą žmogžudystę, iki susekė 
žmogžudį. Mat viena kūno dalis buvo su
vyniota į priegalvio užvalkalą, kuris buvo 
paženklintas vardu firmos, iš kurios jis bu
vo pirktas. Detektivai tuojaus kreipėsi te
nai. Sužinojo, kad tokie užvalkalai buvo 
parduoti tūlam „A. Van Dyke” ir nusiųsti 
po No. 68 Bradhurst avė. Detektivai nu
vyko tenai ir rado da kruviną lovą. Kam- 
barije buvo paliktas da kruvinas peilis, piu- 
klas, užtaisytas revolveris ir sudraskytos’ 
moteriškos drapanos. Apart to da atrasta 
nužudytos merginos paveikslas ir rašyta

Kada išsiaiškino, jog Schmidt yra tik- jaj atvirutė. To jau užteko. Policija paė-' 
ras kunigas, tai dvasiškija paleido paskalą, ■ mus merginos paveikslą nuvyko pas kun. I 

n-irt v-\v»/-\4-rx Y i • ii • •• . • •• v • •kad jis yra nepilno proto. Vienok puikiai 
tą paskąlą sumušė pats kaltininkas. Kada 
nuvyko pas jį kalėjiman jo pažįstamas ad- 
vikatas ir paklausė, ar jis nesijaučia turįs 
proto sumišimą ir ar nebuvo pamišėlių tarp 
jo giminių, kunigas Schmidt atsakė visai 
išmintigai:

„Ne, aš neturiu proto sumišimo ir tarp 
mano giminių pamišėlių taipgi niekados ne
buvo. Pas jus jau tooks papratimas, kad 
kaip tik žymesnis žmogus padaro ką nors 
biauraus, tuojaus jį norima padaryti bepro- >/• «• 
C1U.

žmogžudystė gudriai sugalvota.
Kad tas Amerikos Mocochas nėra be

pročiu, tai parodo jo gudriai sugalvotas 
žmogžudystės pienas. Mergina buvo nėščia 
ir jau artinosi ta valanda, kada ji butų li
kus motina. Kunigas žinojo, kad sunku bus 
tai paslėpti. Nužudyti ją buvo vienatinis 
išėjimas. Bet jis taipgi gerai žinojo, kad 
klebonijoj tą darbą atlikti pavojinga. Jis 
pasamdė jai kambarį po No. 68 Brandhurst 
avė., kur nė jo, nė jos niekas nepažįsta. Ir 
tenai 2 rugsėjo naktį, kada visi žmonės 
jau sumigo, atliko tą baisu darbą. Visų 
pirmiausia jis ją papiovė lovoj miegančią. 
Paskui paėmė jos lavoną į glėbį, nunešė 
maudynėn ir tenai pradėjo jį mėsinėti. Su 
pagelba piuklo ir didelio peilio, kokį varto
ja mėsininkai, jis nupiovė jai galvą ir ran
kas ligi pečių. Toliaus nupiovė kojas per 
kelius, o paskui per šlaunis, ligi pat liemens. 
O kad liemo buvo da per didelis ir sunkus 
išnešti, perpiovė ir tą pusiau per juostą. Iš
viso padarė 9 gabalus. Kiekvieną gabalą 
suvyniojo į patalo drobules, paskui į rudą 
popierą, kurios iš kalno buvo daug nusipir
kęs. Rudą pirko dėlto, kad nebūtų žymu 
kartais prasisunkęs kraujas.

Pertraukęs darbą, laikė mišias.
Kaip New Yorko ”World” sako, per

traukęs tą kruviną darbą, kunigas Schmidt 
sugrįžo klebonijon ir, kaip paprastai, nuėjo 
bažnyčion mišių laikyti ir spaviedojo žmo
nes. Kunigas Schmidt, kaip ir visi katali
kų kunigai, buvo labai dievobaimingas ir 
karštai bažnyčioj melsdavosi. Per pamoks
lus jis keikdavo bedievius ir socijalistus, va
dindamas juos doros griovėjais ir nedory
bių platintojais.

Skandina savo auką Hudson upėj.
Sekantį rytą kun. Schmidt nuvyko vėl 

po No. 68 Brandhurst avė. ir suvyniojo li
kusias kūno dalis, ko negalėjo užbaigti pir
mą naktį. Jau buvo šviesu, kada jis nulipo

žemyn, nešinąs suvyniotą merginos galvą,' 
ir atsisėdo ant Eighth avė. gatvekario.

Ant 125-tos gatvės jis persėdo ant kito 
gatvekario, kuriuo nuvažiavo iki Fort Lee 
garlaivių linijs ir tenai persėdo ant ferry- 
boato, kuris plaukioja skersai Hudson upės. 
Kada laivas išplaukė ant vidurio, kunigas 
atsargiai pasilenkęs įleido savo auką į van
denį. Priplaukus laivui prie krašto, kuni
gas vėl sugrįžo atgal ir vėl paėmęs vieną ry
šulį vėl važiavo per Hudson upę ir vėl skan
dino dalį merginos kūno. Išviso jis padarė 
šešias tokias keliones, pakol viskas buvo 
upei paskandinta.

Paskui sugrįžęs sudegino kruviną šie- 
niką ir išmazgojo maudynę, kuri buvo mer
ginos kraujais aptaškyta.

žmogžudystė išeina aikštėn.
Nors ir giliai žmogžudys paslėpė savo: 

piktadarystę, tečiaus ji netikėtai išėjo aik
štėn. Žmonės bežvejodami ištraukė iš Hud
son upės dumblyno supiaustytos moteriškės I 
dalis. Apie dvi sąvaites detektivai tyrinėjo 

*’ i susekei

Schmidtą ir jis tuojaus prisipažino prie 
žmogžudystės.

Buvo apsivedęs.
Suimtas kunigas pasakė, kad jis buvo 

labai įsimylėjęs, mergina jį mylėjo taipgi. 
Ji nuolat klausinėjo, kas bus iš tos meilės, 
kad jis kunigas ir negali vesti. Tuomet ku
nigas davė jai „šliubą” su savim ir mergi
na tikėjo, kad jis yra jau jos vyru. Ir jie 
gyveno, kaip vedę. Prie šliubo jokių liudi
ninkų nebuvo. Ir Ona paliko nėščia.

„Ji nuolat kalbėjo man apie kūdikį, ku
rio neužilgo tikėjosi. Iš pradžios aš da ne
daug apie tai paisiau,” sakė policijai 
Schmidt, „bet ji man pradėjo kalbėt, kad ji 
tuojaus bus motina. Tuomet aš supratau 
savo nuodėmę. Palikau neramus. Ant ga
lo nusprendžiau tikrai apsivesti. Kelios die
nos prieš nužudymą aš išsiėmiau iš City 
Hali ir leidimą. Nueikit į City Hali ir jus 
persitikrinsit.” Tuomet jis pasamdė minė
tą kambarį ir apgyvendino tenai Oną.

Polemika
jir Kritika

na taip: „jei žmogus sykį 
pasielgė blogai, tai jau nie
kados nagali atlikt gero 
darbo. Anot jų, jei tavo vie
nas pasielgimas buvo klai
dingas, tai tuo pasielgimu 
reikia tau ir visados akis ba
dyti, nors potam tu ir koge- 
raiusia elgsiesi. Męs tokią 
taktiką vadiname neteisin
ga ir klaidinga.”

Taip, žmogus, kuris sykį 
suteršė savo vardą visuome
nės akyse, jau.....

Męs nenorime 
no žmogaus 
vardą. Bet 
blogą augštint, 
jis nieko gero nepadarė. 
„Tėvynė” vadina tai geru 
darbu, kad Bučinskas paau
kavo Lietuvių Mokslo Drau
gijos Namams $100.

Jums reikia žinot, kad 
Bučinskas turi rubsiuvių 
dirbtuvę ir pats mažai dir
ba. Iš savo darbo jis ir pra
stą pragyvenimą kažin ar 
galėtų pasidaryt. O tuo 
tarpu jis gyvena net pertek- 
liuose, kad turi iš ko sam- 
dyt skebus, bomus ir polici
ją, ir da L. M. D. Namam 

ji rašė, bet ne dėl darbinin- i gali paaukauti $100.00 
Argi „Tėvynė” nesupranta, 
kad tie pinigai yra nutrauk
ti nuo tų 22d darbininkų, jų 
moterų ir jų kūdikių mais
to? Męs vadiname tai žmo-

Atsakymas „Tėvynei.•*
„Tėvynės” No. 36-tam, 

peržvalgoj norima apginti 
„poną” M. Bučinską ir pas
tatyt jį visuomenės akyse 
visai nesuteptu. „Tėvynė” 
sako „Keleivio” pastabos ra
šytojui: „Gaila, kad tie pa
stabų rašytojai per plyšį 
žiuri. Jie nematė 'Tėvynėj’ 
kas buvo pasakyta apie tuos 
atsitikimus ir p. M. Bučins
ko paaiškinimų tilpusių tuo 
laiku laikraščiuose.”

Taip, gerbiami „Tėvynės” 
ponai. Męs matėme, kaip 
Bučinskas teisinosi per laik
raštį ir vadino save nekaltu. 
Bet męs taipgi matėme ir 
streiko presos komiteto at
sakymą jam ant kiekvieno 
žodžio jo pasiaiškinime. Ko
dėl tą praleidot nepastebė
ję? „Tėvynė” sako, kad ir ji 
rašė apie streikus ir apie 
Bučinsko pasielgimą laike 
streikų. Taip, aš neužginu, 
kad „Tėvynė” rašė. Rašyt 

kų užtarimo, o tik dėl visuo
menės akių. Nes ant vietos 
jai stovint vietiniai darbi
ninkai to reikalavo. „Tėvy- 
nė” sako, jog sulig mus išei-

Bijojo kūdikio.
„Bet aš negalėjau apsiprasti su min- 

čia,” sakė toliaus Schmidt, „kur katalikų 
kunigas dėsis su pačia ir kūdikiu.

„Apsvarstęs tai visapusiškai, aš nuta
riau savo pačią nužudyti.

”Ir išėjau į miestą pajieškoti įrankių. 
Man rodėsi, kad didelis mėsininko peilis bus 
atsakančiausiu įrankiu. Bet kur dėti la
vonas? Nutariau supiaustyt ir paskandyti 
upėj.

„Nuėjau krautuvėlėn ant Centre st. ir 
nupirkau tenai didelį peilį ir piuklą. Kiek 
mokėjau, neatsimenu. Tuos įrankius aš 
parsinešiau 1 rugsėjo naktį. Ona gulėjo 
lovoj.”

Papiovė miegančią.
„Aš priėjau su peiliu prie lovos ir grie

biau jai už galvos, greitai sakydamas, kad 
dabar jau padarysiu galą.

„Ir laikydamas ją už galvos, aš patrau
kiau peiliu jai per gerklę. Kuomet kūnas 
buvo dar šiltas, aš nuvilkau ją į maudomą
jį kambarį, įmečiau vanėn ir supiausčiau į 
penkias aš šešias dalis.”

Pa.skui žmogžudys nupiešė policijai pa
veikslėlį, parodydamas, kaip jis ją supjaus
tė. Tuomet papasakojo, kaip jis ją vežė, 
skandino ir t. t.

Vagis ir pinigų dirbėjas.
Vėliau išsiaiškino, kad kun. Schmidt 

ir netikrus pinigus darė. Jo kambarije po
licija rado formas ir spausdinamąją maši
ną, o taipgi daug sugadintų pinigų. Pini
gus jis darė popierinius, prie ko jau ir prisi
pažino. Užklaustas, kur jis gavo formas, 
atsakė: „Man Dievas davė.”

Negana to da, policija susekė, kad jis 
pavogė $400 ir iš sukolektuotų parapijos pi
nigų per pereitas velykas, ir apvogė vieną 
kunigą, kuris buvo atvažiavęs jo parapijon 
ant atlaidų ir pametė savo pinigus. Dabar 
to kunigo kapšys atrastas tuščias pas 
Schmidtą.

Kaip męs į tai žiūrim.
Šis atsitikimas mums parodo, kad Ma

cochai randasi ne vien tik čenstakavoj, bet 
visur, kur tik jiems yra atsakanti dirva. 
Netiek čia reikia kaltinti tuos kunigus, kiek 
supuvusią sistemą ir pačių žmonių aklumą. 
Pakolkunigai neturės jokio užsiėmimo, pa
kol jiems bus mokamos riebios algos jie val- 
kol jiems bus mokamos riebios algos, pakol 
jie valdys parapijų turtus—ištvirkimas ne- 
išvengtinas ir visokie Macochai, šlamai, Ri
chesonai ir Schmidtai buvo ir bus. Juos gim
do supuvusi sitema. Nė vienoj žmonių kle- 
soj tiek ištvirkimų ir nedorybių nematom, 
kiek kunigų tarpe. Ir nuo to supuvimo 
draugija patolei neapsivalys, pakolei neį
vyks socijališka tvarka.

|

nė vie- 
užgaut gerą 
nenorime ir 

ypač, kad
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nių išnaudojimu, o ne „ge
rais darbais.” „Tėvynė” sa
ko: „Męs gyvename laisvoje 
šalije ir laisvės gadynėje, 
taigi tą laisvę mokėkime 
pripažint ir kitiems.”

Taip, męs gyvename lais
voj šalije ir laisvės gadynė
je, bet kodėl p. Bučinskas 
suvaržė tą laisvę darbinin
kams, statydamas policiją ir 
bomus ant kiekvieno kam
po, kurie daužė ir areštavo 
kiekvieną praeivį taja gat
ve? Kas suareštavo S. Bu- 
tauską, J. Luškų? —Tau
tiečio B. pasamdyta policija. 
Teismas nuteisė juos 6 mė
nesiams kalėjimo arba užsi- 
mokėt $500 pinigais ir dar
bininkų Unija užmokėjo. 
Suareštavo net ir Bučinsko 
švogerį!

Taigi paklausim jus, „Tė
vynės” ponai, per ką jus žiū
rite į gyvenimą, jeigu męs 
žiūrime per „plyšį?”

J. Julius.
Jo giliukis.

Mūrininkas nupuolė že
myn ir užsimušė. Kada jį 
paėmė negyvą ir pašaukę 
daktarą apžiurėjo, rado ki- 
šeniuje peilį. Tada vienas 
iš aplink stovinčiųjų patė- 
mijo:

— Jo giliukis, kad jis ne 
persidūrė.
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korespondencijos! gogijos ir abelno mokslo
VALPARAISO, IND.

Iš patyrimo žinau, kad 
Valparaiso žinutėmis skai
tytojai daugiau interesuoja
si, negu kitomis korespon
dencijomis. Bet tankiausia 
Valparaiso žinutėse ne tą 
randa, ko geidžia. Tai-gi — 
žodelis.

Valparaiso miestelis ran
dasi 40 mylių atstu nuo piet
rytinės Chicagos. Abiem 
pusėm miestelio nutiesta trįs 
gelžkeliai ir yra trįs gelžke- 
lių stotys. Gatvekariu čia 
yra tik vienas. Dirbtuvių 
taip, kaip ir nėra. Yra 
keturios dirbtuvėlės, bet vi
siškai mažytės. Gyventojų 
skaitoma į 7—8000 ypatų. 
Miestelis labai ramus, šva
rus. Gatvės plačios, šaligat
viai cementu išlieti ir abiem 
pusėm topeliais ir kliavais 
nusodyta. Taipgi daug so
dų yra. Pavasarij sodams 
pražydėjus ir medžiams ap
sidengus lapais miestelio že
mi namai išrodo lyg bičių a- 
viliai dideliame sodne.

Vidurije miestelio yra ap
tvertas žalios pievos daržas, 
kuriame ant kalnuko ištolo 
matosi miesto rotužės bokš
tas. Aplink miestelio dar
žą, kaip lanku apjuosta įvai
riomis, didelėmis ir mažo
mis krautuvėmis.

Rytų pusėj nuo teismana- 
mio randasi netašyto ak
mens mūras su geležinėmis 
štangomis apkaltais langais 
— tai apskričio kalėjimas.

Aplink miesto matosi ly
gios, plačios farmos.

Šis miestelis susideda iš 
baltos ir juodos medegos, r. 
y. iš mokyklų, karčiamų ir 
bažnyčių. Taipgi yra ir ke- 
tveri "moving pictures." Šo
kiai ir smuklės mokiniams 
užginta po bausme.

Plačiai žinomas Valparai
so universitetas randasi ar
ti pusiaviorsčio nuo mieste
lio. Bet namai aplink uni
versitetą greitai dygsta.

Universitetas stovi ant 
demokratiškų pamatų, t. y. 
jokios politikos, jokios reli
gijos nevaržo. Tiesa, mo
kyklos valdyba į socijalistus 
atsineša šaltai ir žiuri šnai- 
riai.

Visokių tikėjimų "tėvai” 
atsilanko į mokyklos salę 
(Auditorium) su palaimini-- 
mų kromeliais. Politiškų 
partijų vadovų neprisilei
džia. Ypač socijalistų.

Universitetas randasi pri- 
vatiškose rankose.

Pas vietinius gyventojus 
giliai įsigyvenus demokratų 
dvasia. Didžiuma studentų 
— tos pat nuomonės. Bet 
yra ir socijalistų. Socijalis
tų daug mažiau, bet veikia 
daug daugiau, negu demo
kratus ir republikonus sykiu 
sudėjus.

Žiemos laiku Socialist 
Party čia užlaiko apmoka
mą socijalizmo mokytoją, 
buvusį Valparaiso universi
teto matematikos profeso
rių. Jis duoda lekcijas kas 
nedėldienis socijalistų kny
gyne.

Ant lekcijų prieina daug 
. mokinių ir priešingų socija- 

lizmui. Kartais iškįla karš
ti ginčai; ypač su tiesų stu
dentais.

Minėtas profesorius tapo 
prašalintas nuo mokytojo 
vietos už socijališkas pažval- 
gas. Bet... tas jo neišgąsdi
no. Jam idėja brangesnė už 
veidmainingą profesoriaus 
garbę, šis prof., Arė Till- 
ton. yra autoriumi kelių so- 
cijalistiškų knygų.

Sugrįšiu prie mokyk
los — universiteto. Mokyk
la — didžiulė. Čia randasi 
arti 5.000 mokinių. Kursai 
sekanti: medicinos, tiesų, ci
viliškos inžinierystės, aptie-

kiai nupiešė netikusią da- 
, bartinę tvarką, apverktinąj 

darbininkų padėjimą ir kar
štai ragino organizuotis.

Po prakalbų buvo dainos 
ir deklamacijos. Draugas 
Jonaitis, pritariant drg Jac
kui, padainavo keletą daine
lių. Viskas klausytojams 
patiko, ką liudijo triukšmin
gas delnų plojimas.

Kabė.
MINNEAPOLIS, MINN.
Washbum Crosley Co. ir 

Pilsbury Co., didžiosios mil
tų malimo firmos, 25 rug
piučio pakėlė savo darbinin
kams iy2 cento į valandą 
daugiau. Pirma čia buvo 
mažiausia mokestis $2.25 uz 
10 valandų dieną, o dabar 
jau gaunam $2.40. Negali
ma suprasti, ką kapitalistai 
mano pakeldami mokestį be 
jokio prašymo (glosto dar
bininkus, kad jie geriau dir
btų ir nestreikuotų. Red.).

J. Klibas.
BRIDGEPORT, CONN.
Pastaruoju laiku čia pra

dėjo gyvai darbuotis L. S. S. 
41 kuopa. Dabar jau ren
giasi statyti ant scenos 
"Blindą.” Tik vis randasi 
tokių gaivalų, kurie stengia
si kenkti kultūriškam dar
bui. Atkalbinėja nuo teat
ro merginas ir kitokiais že
mais budais nori trukdyti. 
Bet tokių tamsunų veikėjai 
neprivalo paisyt, nes tai 
purvini žmonės. Kadugėlis.

NEW HAVEN, CONN.
Rugsėjo 1 d. atsibuvo ap- 

vaikščiojimas 10-metinių 
sukaktuvių D. L. K. Vytau
to Draugystės. Apvaikščio- 
jime dalyvavo ir kitos pa- 
šelpinės vietinės lietuvių 
draugystės. Buvo prakal
bos, kalbėjo visa eilė kalbė
tojų, įžymiausiu jų tarpe 
buvo E. G. Klimas, medici
nos studentas iš Philadel- 
phijos. Pertraukose daina
vo solo p. M. Pricevičiutė, 
akomponiuojant ant piano 
p-lei Ag. Išdžiutei.

Po prakalbų sulošta ko
medija "Lizdas Naminio 
Liūto." Sulošta vidutiniš
kai. Gaila tik, kad musų 
publika da nemoka pavyz
dingai užsilaikyti, kas ir pa
lieka jai pačiai neužsiganė- 
dinimą. Po teatro buvo ba
lius.

Rugsėjo 2 d. lietuvė p. 
Keidienė, susivaidijus su 
vyru, pasikėsino ant savo 
gyvasties; nuėjus gulti at
suko gazą, bet šalę gyvenan- 

1 tiems suvuodžius gazo dvo
kimą, suspėta išgelbėti gy
vastį neišmintingai moteri
škei. Nugabenta į ligonbu- 
tį, kur žadama pagydyt.

Rugpiučio 23 d. vietinė L. 
S. S. 27 kp. turėjo paskai
tą. Skaitė drg. J. V. Stalio- 
raitis iš Wallingford, Ct., 
temoje "Dėl ko socijalistai 
organizuojasi.” Paskaita 
apdirbta ir skaitytojas skai
tė gana aiškiai. Po paskai
tai kalbėjo drg. A. Žilinskas 
iš Meriden, Ct. Žmonių bu
vo susirinkę pusėtinai. Tik 
musų moterįs ir merginos 
rodos da bijosi tokių susi
rinkimų. Matomai joms tik 
kapucinai da reikalingi.

S. M. Rinkevičius.
AMSTERDAM, N. Y.

14 rugsėjo, naktį po No. 
16 Schuyler gatvės, iš prie
žasties girtuoklystės kilo 
gaisras. Du karšti katali
kai: Kazimieras Slušinskas, 
43 metų — nevedęs — žuvo 
liepsnose. Antanas Lukšis 
smarkiai apdegė. Jis vedęs, 
moteris Lietuvoj. Nugaben
tas į ligonbutį. Abudu Kau
no gubernijos, Panevėžio 
pavieto, pirmasis Ramiga- 
lės valsčiaus. Pašilėlių kai
mo. o antras Aukštadvario 
kaimo. Tikrai matęs.

leistų pirma moteris su ma
žais vaikais važiuoti. Bet 
kas tau klausys, kabinosi, 
kaip iš galvos išėję, f pas- 
kiausį vežimą susodinom vi
sas moteris su vaikais. Bet 
ir čia daug vyrų prisikabi
no. Nors motormonas sakė, 
kad vežimas suges, jeigu 
perdaug susės, bet to nepai
sė, bile važiuot. Ir sugedo 
pusiaukelije. Nebuvo kas 
daugiau daryt, kaip eit pės
tiems namo. Pareiti ima a- 
pie 25 minutas iki miesto 

karų. Mat, senas priežodis 
sako: "pirmi šunyčiai skan- 
dyti.” Taip ir su minėtu pik
niku. Pelno vienok atliko 
virš $50 atmokėjus kuopai 
visas paneštas lėšas. Ar 
dabar bus aišku ponui Chi- 
cagietei?

Vienas iš rengėjų. 
PROVIDENCE, R. I.

31 rugpiučio, 12 S. S. A. 
197 kp. buvo parengus pra
kalbas; kalbėjo F. J. Bago- 
čius. Pirmoje temoje kalbė
jo apie socijalizmą, socijalis
tus — kokiais jie yra ir ko 
reikalauja, o ne ,tais, kai]i 
kad juos perstato dvasišką
ja ar kas kitas. Pertrauko
je rinkta aukos; surinkta 
$6.11, taipgi padeklamuotai 
dvi deklamacijos: K. S. Kar- 
povičius — "Gražu, gražiau 
ir gražiausiai," J. Bauža — 
"Žmogus ir karalius." Abi 
deklamacijos nusisekė gerai.

(scientific).
Įstoti į mokyklą niekas 

nedaro kliūčių. Mokinasi ir 
gi labai greitai. Mat čia ki 
tokia mokymo metodą, negu 
kitose kolegijose. Mokiniai 
susideda lygiai iš vyrų ir 
moterų. Didžiuma—ateiviai. 
Pragyvenimas čia neper- 
brangiausias; su $250 gali
ma pragyventi metus.

Neturtingiems mokiniams 
mokyklos valdyba suteikia 

darbą. Visą mokyklos dar
bą (virtuvėse, valgyklose 
etc.) atlieka neturtingi mo
kiniai. Sako, darbas nesun
kus.

Lietuvių kartais esti arti 
šimto; šįmet nėra tiek. Tik 
stebėtis reikia, kad lietuvai
tės už kapucinėlio barzdos 
kitokių profesorių neužma
to. O juk čia svetimtaučių 
merginų daug yra. Ypač 

suomių, skandinavių ir me- 
xikonių.

Šį metą yra penkios lietu
vaitės, 
kursą, kitos

Lietuviai čia turi dvi savo 
kalbos klesi. Lietuviška 
Dr-tė turi ir geroką knygy
ną. Dabar turėjome vaka- 
cijas. Mokyklą atidarys 16 
d. rugsėjo. Norintiems pa
stoti — dabar parankiausia.

P. S. ž.
SPRINGFIELD, ILL.

Ponas "Chicagietė” "Kel." 
No. 36 klausia pats savęs, 
kas per vieni tie rengėjai 
pikniko Zu-Zu Parke? Aš, 
vienas iš minėtos L. S. S. 29 
kp., atsakysiu jam: tas pik
nikas buvo rengiamas nuo 
pavasario. L. S. S. 29-ta 
kuopa rengė, rengė, šaukė 
extra susirinkimus, eikvojo 
pinigus ir galų-gale surengė 
pikniką minėtame Zu-Zu 
Parke. Įmokėjo su virš $9. 
Mat girdėjo, kad vokiečiai 
rengia Zu-Zu Parke pikni
ką, tai ir mūsiškiai parengė. 
Bet pasirodė, kad brangiai 
kaštuoja, o pelnas tai kaip 
dievas duos. Kuopos susi
rinkime atranda visokias 
kliūtis. Vieni patarė, kad 
rengti panašiai vokiečiams. 
Didžiuma tam pritarė. Ei
na per balsus, nubalsuoja 
parengti pikniką, iš viršaus 
įmokėti dolerį ir važiuot į 
parką. Iškįla mažumos ne- 

• užsiganėdinimas, susirinki
me pasidaro suirutė. Kuo
pa skįla, triukšmas. Vienas 
duoda mažumai įnešimą, 
kad jeigu kuopa įmokėjo 9 
dolerius su viršum, tegul pi
knikas bus rengiamas ne 
kuopos vardu. Įnešimas 
priimtas ir nubalsuota. Pik
niko nėra. Tada likusieji 
šoka prie pradėto darbo ir 
varo jį toliaus; padaro ap- : 
garsinimus, tikietus, suren
gia kas tik reikalinga, su- ( 
jieško nuvažiavimo būdą, 
atrado Springfield Transfe- 
ring Co. prieinamiausią kai
ną, nes už valandą $3.00. Į 
valandą suvažinėja 3 kartus 
— gazolino mašina. Tik ne
smagumas pasitaikė. Kom
panija prižadėjo pataisyti 
vežimą su sėdynėmis, bet pa
skui teisinosi, kad pagedo, 
negalima. Šventadienije gi 
kitos nesujieškosi. Ir reikėjo 
važiuoti tavoriniu automo- 
bilium, be sėdynių, sustojus 
statiems. Kaslink tos be
tvarkės, tai ji iškilo dėl vie
nos poros. Vyras su mote
riške susivaidijo ir įsikišo 
pašaliniai; iš to ir išėjo nes
magumas. Nors paskui ta 
moteris skundė V. C., buk 
tai už negerą žodi, bet į tei
smą atėjus susigėdijo ir 
skundas atmesta — nebuvo 
prirodymų. Kur čia teisy
bė pono "Chicagietės”?

Beje, parvažiuojant, kada 
reikėjo vežti namo žmones 
iš parko, prašėme vyrų, kad I iš Bostono. Kalbėtojas aiš-1

Dvi iš jų ima tiesų 
komercijos.

I

I

II
Antroji gi publikai labai pa
tiko, nes publika perimta 
socijalistiška dvasia. Antro
je kalboje kalbėtojas kalbė
jo apie reikalingumą skai
tymo ir mokinimosi, ragino 
kad publika skaitytų nežiu- 

I rint kokis laikraštis nebūtų, 
bile tik negirtuokliautų.

Abi kalbos publikai pati
ko; visi užsilaikė ramiai; 
žmonių buvo virš 200 ypatų.

Taipgi savo kalboje Bago- 
čius pasakė, jog greitai žada 
apsigyventi čia; taigi turė
sime nors vieną savo kalbė
toją.

Ta pačia diena atsibuvo ir 
rusų socijalistų prakalbos.

1 rugsėjo L. S. S. A. 197 
kp. turėjo savo teatrą ir ba
lių. Buvo vaidinta dviveik- 
mė komedija "Bomba” — A. 
Antonovo. Veikalas gana 
juokingas, tik silpnokas.

Buvo pasikalbėjimas Po
vilo su dėde ir deklamacija.

Kadangi pas mus sceneri- 
ja nebuvo tikusi, tai perge- 
riausio nusisekimo negalima 
buvo reikalaut, bet negalima 
sakyt, kad visai blogai 
kadangi veik pusė aktorių 
da tik pirmą kartą ant sce
nos užlipo.

Bėda pas mus, bėda su ar
tistais; knygelės net pas ke
lintą sustojo, tad likusiems 
reikėjo net po penkias roles 
mokėt.

Savo kunigėlio lietuviai 
dabar čia neturi; bet užtai 
juos lupa lenkų "dušmanas” 
(taip čia lietuviai vadina 
lenkišką kunigėlį, kuris net 
ir du vaikelius auginasi, ku
riuos "rado" prie savo du
rų), nes tik per jo pasidar
bavimą lietuviai negauna 
neprigulmingo.

Darbai eina nepergeriau
sia.

D. L. K. Gedemino dr-stė 
rengia ant 5 spalių prakal
bas; kalbės, rodosi, vėl Ba- 
gočius. Ši draugystė yra vie
na iš pažangiausių, užtai jai 
ir sekasi, o katalikiškiems 
jonukams visai trumpa.

Dirbkime, broliai, nes tik 
dirbant męs ką nors gero 
pasidarysime.

Visų draugas. 
HARDFORD, CONN.

1 rugsėjo, L. S. S. 49 kuo
pa parengė prakalbas su 
dainomis, deklamacijomis ir 
krutančiais paveikslais. Kal
bėjo drg. J. B. Smelstorius

s
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AUBURN, ILL.
Numirėliai iš kapų atsikėlė.

Šio miestelio naujienos 
kiekvienam įdomu butų gir
dėti, ypač kaip čia būnant 
dideliems karščiams numi
rėliai iš vienų kapų persi
kraustė į kitus. Mat prieš 
35 metus vienas farmeris 
padovanojo katalikiškai 
bažnyčiai sklypą žemės ka
pinynui. Kapinės buvo po 
priežiūra airių kunigo D. J. 
Raino, kuris per 35 metus 
imdavo po $7.00 už duobes. 
Farmeriui mirus, ūkis liko 
sunui. Jaunas farmeris už
draudė kunigui imti pinigus 
už duobes, apreikšdamas, 
kad jeigu žemė yra dovano
ta laidojimui numirėlių, tai 
kunigas netur tiesos imti 
sau pinigus už tą žemę.

Tada kunigas nupirko ki
tą plotą žemės, paliepė 
iškasti grabus, surankioti 
kaulus ir gabenti į Naujus 
kapus; per kelias dienas ka
sė ir rankiojo kaulus, žino
ma tų, kurie nuo 35 metų 
laiko ten guilėjo ir tų visų 
kaulų nesurado. Sumaišy
tus kaulus grūdo į dėžes ir 
vežė į naujus kapus. Ir lie
tuvių daugelis ten gulėjo. 
Dabar senieji kapai pana
šus Į arimą, o ant naujų ka
pų kunigas kiek nori tiek i- 
ma už duobes. Biznis!

Lietuvių čionais yra bū
relis; visi /lirba anglies ka- 
svklose Black Diamond Coal 
Co. Anglų ten mažai dirba, 
nes negauna darbo. Anglai 
pykdami ant lietuvių už 
pirkimą darbų, susitarė 
mušti lietuvius ir išvyti iš 
miesto. Vienam peršovė 
koją, kitus sumušė ir suso
dino į kalėjimą. Dabar lie
tuviai provojasi su anglais. 
Kad išvengti tų visų nesma
gumų, lietuviai turėtų laiky
tis vienybės, kad atsilaikyti 
prieš persekiotojus. Vienok 
geriau butų pamest netiku
sį maskolišką būdą bosam; 
kyšių davinėjimą.

J. Samuolis. 
LAWRENCE, MASS.

Rugsėjo 6 d. kasant šuli
nį užgriuvo žemė, palaido
dama kasėją gyvu. Nelai
mingasis buvo lietuviu. Ant
ras lietuvis žuvo nelaimėje 
ant geležinkelio. Nelaimin
gasis su savo dviem drau
gais važiavo automobiliu ir 
susidūrė su gatvekariu. Du 
iš jų tapo sužeistais, o tre
čias — Puidokas mirtinai 
užmuštas.

Musų vietinis "dūšių ga- 
dytojas” matomai atvirai 
neišdrįsdamas išžengti ko
von prieš socijalistus, pa
rengė prakalbas, į kurias 
sušaukė tik į bažnyčią atsi
lankančias savo aveles. Mat 
nenori, kad bedieviai apie 
prakalbas išgirstų ir atėję 
girdėtų, kaip kunigai su sa
vo bernais begėdiškai mul
kina žmones. Taigi parsi- 
kvietęs iš Montellos kokį tai 
kandidatą į kunigus (sup
rantama, kad išmintingas ir 
tiesą mylintis žmogus į tuos 
kandidatus nepasiduos) ir 
pradėjo purvinti socijalis
tus. Iš to kalbėtojaus kal
bos niekas nieko pasimoky
ti negalėjo, nes tamsuoliai 
ir patįs panašiai socijalis
tus sau persistato, kaipo ko
kius pasakiškus raguočius, 
bet jei toks šmeižikas viešai 
skelbia, jog socijalistai — 
tai plėšikai, kurie viską no
ri nuo ponų atimti, tai tą 
ponų vergą galima butų ir 
už tų ponų įtaisytų grotų 
pasodinti. Matomai varg
šas tikisi likti ir jis kunigė
liu — ponu, todėl šiandien 
tokių ponų batalaižiu save 
stato. Iš jo blevyzgų nėra 
kas nė kartoti, nes tai žo
džiai nekulturiško žmogaus. 
Ir toks vergas, kuris vos-ne- 
vos žodį sugraibsto, kriti-

kuoja socijalistus, kad tie 
netiki į dievą, o todėl ir va- 

į gystės nesibijo. Ar ir Ma- 
' cochas, o pastaruoju laiku 

katalikų kunigas Hans 
’ Schmidt, taipgi netikėjo į 

dievą, kada pasibaisėtinas 
piktadarystes papildyt nesi
bijojo ? Ar galima bent pa
našią piktadarystę kam 
nors iš socijalistų prirodyti, 
kokias papildė šventvagiai, 
paleistuviai ir žmogžudžiai 
katalikų doros apaštalai, 
kunigai Damazas Maco- 
chas ir Hans Schmidt? Kuo 
galima ir pavadinti tokį 
kalbėtoją, kuris niekšais va
dina socijalistus, gindamas 
ištvirkėlius ir morališkus 
supuvėlius? Ar tuomi pa
čiu jis nepriskaito prie jų ir 
savęs? Dylgė.

DETROIT, MICH.
Rugsėjo 7 d., kaip jau bu

vo paskelbta, atsibuvo čia 
LSS. 116 kp. parengti deba
tai dr-go Mockaus su drg. 
Kasparka, klausime: "ar 

: geras katalikas gali būti so- 
; cijalistu." Abudu buvo prie 
to prisirengę, ypač drg. Ka
sparka, kuris stengėsi paro
dyti, kad katalikas gali bū
ti sykiu ir socijalistų. Drau
gas Mockus vienok laimėjo, 
išrodydamas visas priežas
tis, kodėl katalikas, pasilik
damas kataliku, negal būti 
socijalistų. Publika savo 
nubalsavimu 57 prieš 45 bai
sais pripažino, kad, idant 
likti socijalistų, reik atsisa
kyti nuo prietarų. Nesą 
kas palaiko tamsą ir nežinią, 
negal būt apsišvietusiu ir 
žinančiu, o jeigu yra apsi- 
pažinusiu su mokslo patin

imais, bet žmonėms skelbia 
religiškas pasakas, tas yra 
nedoras, geidžiantis žmonių 
vergovės ir išnaudojimų. 
Gi socijalizmas, kaip tik 
naikina tai, kas bažnyčiai 
yra geistinu: šviečia pa
vergtuosius ir naikina jų

■ vergovę.
Po debatų buvo deklama

cijos ir dainos. Ona Savic- 
kiutė sudainavo dvi daini: 
rusiškai ir lenkiškai. Drg. 
Bostonietis deklamavo. Vis
kas nusisekė gerai. Aukų 
streikieriams surinkta $7.05. 
Ant galo dr-gas Kasparka 
pasakė da karštą prakalbą, 
protestuodamas prieš žvė
rišką katalikų užpuolimą 
ant dr-gų čekausko ir Ta
mošiūno, kuriuodu anie su
mušė už dalinimą plakatų.

Publikos buvo suvirš 200 
asmenų.

Šv. Jurgio draugystė tą 
dieną turėjo savo pikniką, 
surengtą matomai dėl ati
traukimo žmonių nuo soci
jalistų susirinkimo. Bet 
ten nuvažiavo apie 100 stik
linio dievaičio garbintojų ir 

j išsiskyrstė susiskaldę sau 
galvas. Iš atsilankiusių į so
cijalistų diskusijas 4 ypatos 
prisirašė prie 116 kuopos.

Rugsėjo 14 d. S. Partija 
[parengė čia prakalbas. Pu
blikos buvo arti 3000 žmo
nių. Prakalbos buvo pami
nėjimui mirusio Augusto 
Bebelio. Kalbėjo geriausi 
kalbėtojai, vokiškai ir ang
liškai. Išnešta ir vienbal
siai priimta rezoliucija pro
testuojanti prieš guber. Fe- 
res žvėriškumą linkui Calu- 
met, Mich. streikierių.

F. Mažamokslis. 
PHILADELPHIA, PA.
13 rugsėjo New Academy 

salėj atsibuvo L. S. S. 189 
kp. balius su perstatymu 
komedijos "Kurčias Žen
tas." Savo roles aktoriai at
liko beveik gerai. Ypatingai 
gerai atlošė Simano rolę J. 
Norvaiša. Tasai draugas* / 
ištikro yra talentingas ak- ,7 
torius-komikas, bet ir tra
giškose rolėse lošia labai ge
rai. Vakaras abelnai nusi
sekė gerai. TriksasA

/ /
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KELEIVIS

— Maike, jus vis sakot, 
kad kunigai žmones fulina, 
ale fulina juos ir socijalis
tai. Da musų laimė, kad 
tarp kunigų ir socijalistų 
nėra vienybės, nes jeigu jie 
susivienytų, tai žmogus nie
kados teisybės neišgirstų, a- 
le kaip jie dabar tarp savęs 
pešasi, tai ir męs, mužikai, 
galim iš to pasinaudoti, a- 
not žmonių priežodžio: kaip 
du už plaukų — trečias į ki- 
šenius.

— Kaip tai, tėve, jus iš- 
kraustot jiems kišenius?

— Ale kurgi!
— Tai ką tu norėjai tuo

mi pasakyti?
— Aš, vaike, norėjau pa

sakyti, kad kuomet jus su 
kunigais ginčijatės, tai jūsų 
melas išeina aikštėn, o tas 
ir yra mums nauda, nes męs 
pamatom jūsų kvailystes ir 
kokie jus melagiai.

— Nagi pasakyk, tėve, ką 
jau tu pamatei.

— Gerai, Maike, bile tik 
tu nori, aš tau pasakysiu. 
Padėkim, musų kunigėliai 
vis sakydavo, kad kiekviena 
valdžia paeina nuo Dievo ir 
kad yra pragaras, o jei mu
žikai valdžios neklauso, tai 
turi eit į tą pragarą. Bet 
štai "Keleivis” paklausė, 
kur toks pragaras yra ir 
prižadėjo duoti 1,000 dole
rių, jei kas prirodys. Na, 
mislinu sau, ar jiems protas 
pamišo, ar kas, kad daro to
kį pasiulijimą. Juk kiekvie
nas kunigas ateis su biblija 
ir prirodys, o paskui ir duok 
jam tūkstantį dolerių. Bet 
vistiek aš džiaugiausi. Sa
kau, tegul tuos nedaverkas 
pamokina. Ale laukiu mė
nesį, laukiu kitą, nė vienas 
kunigas neprirodo, o tuo 
tarpu socijalistai vis šau
kia : "Ei, pasakykit, kur yra 
pragaras? Štai jums tūks
tantis dolerių dovanų!” Jau 
norėjau eiti pas kunigą Ta
mošių su lazda, kodėl jis ne
prirodo ir neužkemša tiems 
parmazonams gerklės, ale 
žiuriu: "Draugas” prisipa
žįsta, kad jie negali to pri
rodyt, nes nežino kur yra 
pragaras. Tfu! kad tave 
šimtas! pasimislinau sau. O 
pirma skelbė, kad pragaras 
yra ir gąsdino juomi žmo
nes, kad klausytų jų ir val
džios. Pasirodo, kad tai me
las. Jei pirma bučiau tai ži
nojęs, niekados nebūčiau 
ruskiui tarnavęs. Ale žmo
gus durnas, prisiekei carui 
viemai služyt, ir klausyk, 
ką tau liepia koks jefreita- 
ris, ba kitaip į pragarą pa
kliūsi. Ir turi žmogus netik 
rusiškai poterius kalbėt, bet 

ėtnyčioj arklieną valgyt.
t kad tas viskas kvailystė 

ien tik žmonių fulini- 
tai dasižinojau tik da-

ir
ma

Jus ir-

bar, kada pradėjau visokias 
gazietas skaityt ir tėmyt, 
kaip socijalistai faituojasi 
su kunigais.

— Taip, tėve, socijalistai 
visuomet teisybę kalba. Ir 
iš to vra nauda ne tik tau, 
bet abelnai visam progresui, 
nes tokie prietarai, kaip 
pragaras, daug blėdies daro 
apšvietai. Tamsus žmonės 
pašvenčia visą savo laiką 
maldoms, arba skaitymui 
tuščių pasakų apie velnius, 
burtininkus ir kitokias 
kvailystes, kuomet galėtų 
per tą laiką mokytis ir la
vinti savo protą. Bet turiu 
tau pridurti, kad socijalis
tai netik kunigų, bet ir kitų 
melagių melus verčia aikš
tėn.

— Sustok, Maike! 
gi meluojate!

— Kame?
— O kas sako, kad žmo

gus yra išsivystęs iš kokios 
ten "celės” ar gorilos? Ar 
ne socijalistai, ką?

— Su tuo sutinka visi be
veik evoliucijonistai, biolo
gai ir abelnai visi gamtinin
kai, nežiūrint, kokių jie pa
žiūrų nebūtų: socijalistai, 
ar socijalistų priešai, nes 
taip rodo moksliški ištyri
mai.

— Bet tai vra melas, vai-«z 7

ke.
— Ne, tėve, da niekas ne- 

prirodė, kad taip nėra.
— Aš, vaike, galiu priro

dyt.
-Gali?
— Šiur. Ar tu žinai, kad 

vienas kunigų laikraštis pa
skyrė milijoną dolerių soci
jalistams, kad jie parodytų 
tą celę, iš kurios išsivystė 
pirmutinis gyvūnas 
beždžionę, iš kurios paėjo 
žmogus.

— Žinau, tai kas?
— O kodėl jus neprirodėt 

tos celės ir tos beždžionės, 
a?

— Nes parodyti to pirštu 
negalima. Prie to, tas klau
simas buvo taip kvailai pa
statytas, kad neverta nė 
kalbėt apie jį.

— Geriau, vaike, pasakyk 
apie tą celę ir beždžionę 
taip, kaip kunigai pasakė 
apie pragarą: "Męs negalim 
to prirodyt,” tai bus teisybė.

— Tėve, gyvijos istorija 
yra labai ilga ir sunki. Visą 
evoliucijos bėgį aš negaliu 
tau čia keliais žodžiais išai
škinti, bet aš tau galiu duot 
pavyzdį, kaip kvailas tas ku
nigų klausimas buvo.

— Na jau, vaike, neišsi
suksi, nes aš žii&u, kad to
kios celės nėra. Kas yra, tą 
aš galiu kiekvienam priro
dyt.

— Gerai, tėve, žiūrėk, ar

ir tą

tu mati, kas tenai ant tvoros 
šokinėja?

— Tai žvirblis, vaike.
— Ar žinai, iš ko jis išsi

vystęs?
— Iš kiaušinio.
— Meluoji!
— Šiur, vaike, Jš kiauši

nio.
— Na tai parodyk man tą 

kiaušinį, o aš tau duosiu mi
lijoną dolerių.

— Vaike, tu nebūk toks 
žioplys! Kaip gi aš tau pa
rodysiu tą kiaušinį, iš kurio 
gal jau 10 metų, kaip paukš
tis išėjo?

— Tokiu budu, tėve, žvir
blis ne iš kiaušinio išsivys
tęs.

— Vaike, prispiauk man 
kepurėn, jeigu aš meluoju. 
Aš tikrai žinau, kad iš kiau
šinio.

— Tai kodėl negali priro
dyt?

— Nes to kiaušinio seniai 
jau nėra ant svieto ir niekad 
jau nebus. Bet jei tu neno
ri būt žiopliu, tu turi tikėt, 
kad jis buvo, nes kitaip ne
būtų šito žvirblio.

— Matai, tėve, kada aš 
tau pasiūliau milijoną dole
rių tokiomis išlygomis, kaip 
"Draugas" socijalistams, tu 
vadini mane žiopliu. Tu ne
gali parodyti nė žvirblio 
kiaušinio, iš kurio tas žvirb
lis vos tik keli metai kaip iš
sivystė; o kaipgi galima pa
rodyti pirmutinę celę, kuri 
gal jau milijonai metų, kaip 
išnykus? Tiesa, tu gali 
remties tuomi, kad žvirbliai\ 
ir šiandien išsivysto iš kiau
šinių; bet ir žmogus šian
dien išsivysto iš vienos celės. 
Jei netiki, nueik pas kokį 
nors daktarą ir paprašyk, 
kad jis tau paaiškintų, kaip 
kūdikis užsimezga. Dasiži
nosi, kad iš vienos celės. 
Taip pat ir pats pirmutinis 
gyvūnas, vistiek ar jis buvo 
ant dviejų kojų, ar ant ke
turių, ar visai be kojų, jis 
išsivystė iš vienos celės. Bet 
žiopla butų reikalauti, kad 
kas tą celę dabar parodytų, 
kad seniai jau miręs ir tas 
gyvūnas, kuris iš jos išsivy
stė. O tečiaus kunigų 
"Draugas" tokį reikalavimą 
buvo pastatęs. Todėl gali, 
tėve, suprasti, kiek musų 
kunigai turi proto.

— Suprantu, vaike, 
prantu. Tavo teisybė. Ge
rai, kad tu man tai paaiški
nai. Gud nait, Maike! -

Lukšių Justinas.

su-

Keliones {spūdžiai.
Kaip man išrodė gamta, 

keliaujant iš Clevelando į 
Los Angeles, Cal.

Clevelandą žmogus-dar- 
bininkas apleidžia ne iš sa
vo valios, bet daugiausia iš 
priežasties nuodingo oro, 
kuris naikina darbininko 
sveikatą ir sykiu trumpina 
jo gyvenimą. Durnai laiko 
apsiautę isą padangę, ypač 
ten, kur darbininkai tur dir
bti ir gyventi. Ant gatvių 
purvai, mėšlai, o dažnai net 
nustipusios katės ir šunes. 
Tas viskas daro stači~5 troš
kinantį orą. Bet anaiptol 
nėra toks oras ten, kur ap
sigyvenę turčiai-kapitalis- 
tai. Tenai gatvės švarios, 
oras grynas, puikus med
žiai ir gėlės. Clevelandan 
pribuvęs sveikas žmogus 
tuoj išbąla ir eina menkyn. 
Nerasi nė vieno sveiko žmo
gaus: visi ligoti. Pasakysiu, 
kaip aš jaučiaus apleidęs tą 
bakterijų apsėtą miestą Cle
velandą. Išvažiavęs tik už 
kelių mylių, rodos, kad tru
ko koks retežis nuo mano 
krutinės. Alsavimas pasida
rė ilgas — lengvas. Pribu
vus Chicagon, tas milžinas 
taip pat durnuos paskendęs. 
Iš Chicagos važiavom per 

i Missouri valstiją, čia klima
tas ištikro darė malonų į- 
spudį: visur žaliavo miškai, 
kukurūzai, o valomi javai 
darė neapsakomą kvepėji
mą. Oras toks, kad, rodos, 
iš negyvo gyvu padarytų. 
Dykos žemės nesimatė; far
mos iki pat Kansas City. Tas 
miestas toks pat, kaip ir 

; Cleveland’as. Iš Kansas Ci- 
: ty važiavom per Kansas 
valstiją; išrodė taip pat, 
kaip Misuori, iki Texas val
stijai matėsi vien tik didelės 
bandos gyvulių, kuriuos ga
nė raiti vakarų piemenįs. 
Lygumos, tyrai ir tyla. Ne
simatė jokio paukštelio, nė 

• medelio, nė ežero, nė upelio; 
visur gręžti šuliniai gyvu- 

i liams, kol įvažiavom į New 
Mexikos valstiją ir apsisto
jam mieste EI Paso. Čia dėl 
žingeidumo palikau ant vi
sos paros. Gyventojų yra 
43,431. Miestas išrodo šva
rus, gatvės išlietos cementu 
ir švariai užlaikytos. Pie
čiai papuošti medžiais ir gė
lėmis. Klimatas karštas — 
tarp plikų kalnų. Apsigy
venę daugiausia didžiuliai 

| biznieriai. Brangenybė ne
išpasakyta, išskiriant mais
tą. Darbininkai paprastai 
uždirba tik $1.25 ant dienos 
už 9 vai. darbo. Čia dirba 
daugiausia meksikiečiai, nes 
tas miestas stovi tik per vie
ną kilometrą nuo Meksikos 
rubežiaus. Tad turėjau pro
gą pamatyti ir meksikiečių 
gyvenimą. Sukalbant man 

i ispaniškai, buvo patogu pa
tirti daug dalykų. Paėmiau 
karą ir nuvykau į tą revo- 
liucijonišką šalį — Meksiką 
— miestan Jaurez. Miestu
kas turi vos 10,000 gyven
tojų. žmonės pasirodė labai 
keisi, tamsus—baisus. Ma
žai ką skiriasi nuo indi jonų, 
kuriuos prisiėjo matyti. Visi 
nuo saulės apdegę. Namai, 
kur darbininkai gyvena, pa
statyti iš molio, maišyto su 
šiaudais. Gatvės siauros, 
medelio nesimato; visur ne
švaru 
riokso pliki kalnai. Karštis 
nepakenčiamas — liūdna 
vieta.

Meksikiečiai nešioja skry
bėles nuo dviejų pėdų agščio.

Buvau nuėjęs ir į bulių 
teatrą. Biauru žiūrėti, kaip 
jie kankina tuos nelaimin
gus bulius. Įsileidžia vieną 
bulių 4 "aktoriai” ir pradeda 
jį erzint raudonomis palo
mis. Tas pradeda dukt ir vi
su smarkumu puola tai prie 
vieno, tai prie kito "akto
riaus." Tie bulių gladijato- 
riai, kaip jiems tas vardas 
pritiktų nešiot, labai mitriai 
žaidžia su jais. Niekaip tas 
bulius negali nudurti savo 
priešą. Pagaliaus; taip įer
zina bulių, kad tas pasiutu
siu smarkumu puola ant sa
vo priešų, o šie smeigia į jo 
sprandą tam tikrą durklą. 
Bulius dar labiau įduksta. 
Ir taip subado tą nelaimingą 
bulių, kad tas galų gale, krin
ta negyvas—be žado. Tada 
arkliais išveža tą lauk, o į- 
leidžia kitą ir taip lošia 
iki pasibaigia teatras.

Per sieną važiuojant ma
niau turėsiu keblumų, bet 
nieko panašaus nebuvo; tik 
žiuri, kad negabentų ko
kių prekių. EI Pašoj yra 
daug Suv. Valst. kariume
nės. Apie kariumenę pui
kiai žydi "baltoji vergija.” 
Kareiviai pasigėrę slankio
ja gatvėmis 
vyriais. Turbut jau niekur 
nėra tokios ištvirkusios ka
riumenės, kaip čia.

Apleidęs EI Paso, važia
vom per New Mexico ir A- 
rizonos valstijas iki Los An
geles. Šitos valstijos kal
nuotos: tyrai ir sausumos. 
Ariz. vai. matėsi daug in- 
dijonų. Gyventojai visur 

tamsus žiūrėk, pastatyta 7 

ar 8 namai, o jau viena-dvi 
bažnyčios. Į Los Angeles at
vykau gerai. Čia miestas 
paskendęs tarp paimu ir ki
tų tropiškų medžių. Bene 
bus tai vienas iš puikiausių 
ir higijieniškiausių miestų 

Suvienytose Valstijoje. Gy
ventojų yra 504,131. Gatvės 
cementu išlietos ir švarios, 
o viską puošia amžinai ža
liuojanti medžiai. Namai 
švarus taip centre, taip mie
sto pakraščiuose, nes nėra 
durnų. Oras visados vėsus 
ir vienodas. Klimatas — 
tai vaistas nuo daugybės li
gų. Į čia daugiausia ir su
važiuoja ligonių sveikatos 
jieškoties. Yra įtaisyta pui
kios maudynės Pacifico pa
kraščiuose, kur maudosi tu- 

! kstančiai žmonių. Tos mau
dynės išgydo daug ligų, bet 
pradžia būna nesmagi: sū
rūs vanduo ir saulės spindu
liai nuvaro tuoj nuo žmo
gaus odą, kad reikia net pa- 
sirgt kelias dienas. Reikia 

; biaurėtis karų kompanijos 
begėdišku godumu, kuri už 
tokį trumpą kelią (35 minu- 
tos trunka nuvažiuoti iki tų 
maudynių) lupa po 50 centų 
už dvilinką kelią. Žmonės 
pradeda protestuoti prieš 
tokį išnaudojimą. Kaip gir
dėti, tai jau miestas nori a- 
timti iš kompanijos gatve- 
karius. Vanduo irgi buvo 
kompanijos, bet dabar jau 
miesto ir daug atpigo.

Gal niekur nėra tiek tur
čių, milijonierių, kiek Los 
Angeles mieste. Čia jie tu
ri rojų ir dangų, ir visas že
mės gerybes. Tik bėda jiems, 
kad juos su jų automobiliais 
veja iš parkų laukan. Mat 
dabar Los Angeles pradėjo 
smarkiai progresuoti, kuo
met moterįs gavo lygias tie
sas su vyrais. Jos jau iško
vojo sau 8 vai. darbo dieną 
ir mažiausia mokestį $7—8 
paprasčiausiai merginai ar 
moteriai į sąvaitę. Dabar 
ačiū moterims yra nubalsuo
ta, kad moteriškei nebūtų 
mažiau mokama, kaip $10.00 
į sąvaitę. Laukiama tik le- 
gislaturos užtvirtinimo. Y- 
ra kelios moterįs ir policmo- 
nais, kurios daug geriau at
lieka savo pareigas, negu 
"dėdės."

Socijalistiška agitacija ■ 
virte verda: prakalbos laiko- j 
mos ant gatvių paskirtomis 
dienomis, o vakarais kas
dien iki vėlybai vai. nakties. 
Visi darbininkai, kurie yra 
profesijonalistai, amatnin- 
kai, išskiriant gatvekarių 
dirbtuvių, priguli prie uni- ; 
jos — Darbo Federacijos. 
Gatvekarių darbininkai ne
turėdami unijos duodasi la
bai save išnaudoti: dirba il
gas valandas, kartais net 18 
vai. ant dienos, o mažai gau
na. šiaipgi visose dirbtuvė
se Los Angeles nedirba il
giau, kaip 9 vai., o daugiau
sia 8. Kainos čia ant tūlų 
produktų yra pigesnės, ne
gu rytuos; ypač pigus trūk
tai. Produktai sveikesni, 
nes jų savininkus aštriai 
prižiūri. Ant kiek aš paty
riau, restauracijose bemaž 
viskas pigiau. Mėsą prista
to iš Australijos, per tai yra 
geresnė ir pigesnė.

Lietuvių čia bus apie 40 
šeimynų-ir trisyk tiek pa
vienių. Jie labai išsimėtę, 
bet dauguma puikiai gyve
na ; visi veik amatninkai, už
dirba vidutiniškai, seniau 
apsigyvenę turi įsitaisę ir 
savo nuosavus namus. Lie
tuviai daugiausia siuvėjai, 
dirba daugiausia kostume- 
riškus darbus dirbtuvėse. 
Darbą turi mokėti gerai; 
uždarbiai nuo $20 iki $35.00 
ant sąvaitės. Lietuviai visi 
solidariškai gyvena. Yra L. 
S. S. 39 kuopa, vienas Kliu
bas, ratelis ir S. L. A. kp. 
Sutikimas tarp jų yra gal

smarve. Aplinkui
į

I

I

Apie kariumenę pui-

jaučiasi did-

I

būt dėl to, kad čia nėra ku
nigo, tad nėra kam juos su- 
piudyt. Bet jau girdėti, kad 
Romos agentai pienuoja, 
kaip čia vakaruos sutverti 
parapiją; — daugiausia jų 
akis atkreipta į San Fran- 
cisco, mat tenai jau esama 
lietuviškų saliunų. Pažiūrė
sim, ar bus iš to ožio pieno.
Paprastiems darbininkams 

čia mokama nuo $2.25 iki 
$2.50 ant dienos. Bet pras
tiems darbininkams sunku 
darbas gauti; visur užėmę 
turi daugiausia meksikie
čiai. Kitu sykiu pabriešiu 
daugiau. Povas.

Valdiški Geležin
keliai.

"The Washington Star" 
tirinėjo Naujoj Zelandijoje 
valdžios geležinkelius ir štai 
kokį jis išduoda iš to rapor
tą:

1. Naujoj Zelandijoj tavo- 
rai vežami kur l^as pigiau 
ir vis da daugiau atpigina
ma, kuomet Amerikoje, kur 
geležinkeliai priklauso kom
panijoms, tavorų perveži
mas daug brangesnis ir ei
na vis da brangyn.

2. Pasažieriams kainos 
Naujoj Zelandijoj taipgi 
daug mažesnės ir nuolat ei
na vis žemyn, kuomet Ame
rikoj vis kįla.

3. Naujojoj Zelandijoj nė
ra virškapitalizacijos ir 
nuolatinių nelaimių ant ge
ležinkelių, kaip tai Ameri
koj dedasi.

Naujos Zelandijos gele
žinkeliai statomi ir užlaiko
mi ne dėl pelno, bet dėl vi
suomenės patarnavimo. Vi
sas pelnas atiduodamas vi
suomenei šitokiu budu: nu
piginama važinėjimosi kai
nos, įvedama įvairus pageri
nimai ir parankumai, ku
riais naudojasi visuomenė.

Amerikoje dideli kapita
listai gauna specijales privi
legijas ant didelių siuntinių, 
Naujojoj Zelandijoj tokių 
privilegijų nėra; fabrikan
tas turi tiek pat mokėt siųs
damas 100 tonų, kiek ir dar
bininkas moka siųsdamas 
100 svarų. Visi tame turi 
lygias tiesas. Prie to, Nau
jojoj Zelandijoj yra papi
gintos kainos darbininkams 
ir ūkininkams, nors jie va
žinėja tais pačiais vagonais. 
Pasenusiems geležinkelio 
darbininkams mokama alga. 
Nėra lenktynių, nėra pas
tangų naujų linijų pravedi- 
mui, nėra valdžios papirki
mų, nėra tokios administra- 
cijinės korupcijos.

Caras Kraugeris.
Ligšiol kraugeriu priimta 

skaityti vien Rusijos Mikę. 
Ištikrųjų gi ir kitų valstijų 
carai negeresni. Padėkim, 
toks pat Vokietijos Vilius. ’ 
Jei jis galėtų, tai žmonių 
krauje maudytųsi. Su savo 
kraugeryste Vilius net nesi
slepia. Įdomus caro Viliaus 
raginimai, kad jo kareiviai 
daugiau chiniečių išžudytų. 
Prieš karę su chiniečiais 
taip jis kurstė savo karei
vius: "Susitikus su priešais, 
jus turit sukulti juos. Pa
sigailėjimo neduokit! Taip 
lygiai, kaip tūkstantis metų 
atgal gunnai, Attilos veda
mi, uždirbo sau garbę, pri- 
verčiančią da ir dabar dre
bėti, tai teiššaaukia nuo da
bar per tūkstantį metų Ger
manuos vardas tokią baimę 
Chinijoj, kad nei vienas chi- 
nietis nedrįstų skersai dirs
telti į vokietį.” Ir vokiški 
kareiviai, kaip įmanydami 
rūpinosi įtikti savo krauge
riškam carui ir tie kareiviai 
Chinijoj elgėsi tūkstantį 
kartų aršiau, kaip gunnai 
Europoje Z. A.

A.
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Parašė J. Feldman. Verte J. Uktveris i

atiduoda Stasei). — A... kokia daili, balta nosinė, 
matyt, ponia tabokos netrauki!

Stasė (į šalį). — A, kas tai per kvailys!
Marė (į Onufrą). — Labai malonu mums pa

žinti tamstą, mano vyro draugo sūnų...
Cycero. — Eik tamsta dabar namo, ušsivilk 

šventadienius rubus ir atnešk su savim visas sa
vo

Pajieškau brolių Antano ir Mykolo 
Pečiunų; abu Kauno gub., Ukmergės 
pavieto, Anykščių Valsčiaus, Ažužė- 
rių sodžiaus. Meldžiu jų pačių ar ži
nančių juodu pranešt paduotuoju adr: 

Kazimieras Gečius, 
Commercial Road, 59 Planet Str. 
East. London, England.

Onufras. — Atsiprašau, bet meldžiu man pa
sakyti, kur tamstos duktė galėjo į mane įsimylėt?

Cycero. — Mano duktė turėtų į tamstą įsi
mylėti?! 0 tai gražu! Su tokia fiziognomija, su 
tokia gera iš Brazilijos spekuliacija tamsta no
ri būt mylimu? Ji tamstos niekados nematė — 
bet tai niekis — trumpas laikas, už astuonių die
nų ji turi būtinai ištekėti!

Onufras (gudriai). — Aha!...
Cycero (piktai). — Ką tamsta norėjai tuo

mi “aha” pasakyti? Jeigu da kartą pasakysi 
“aha,” tai kad aš tamstai užahasiu tokį “aha,” 
kad bus oho!... Bet štai ir mano pati su duktė 
ateina; laikyk liežuvį už dantų ir buk su protu.

SCENA V.

i

popieras.
Onufras. — Visas mano popieras?
Cycero. — Visas! Suprantamas dalykas — 

tiktai tamsta nepavėluokie ant pietų — skubink, 
nes punktuališkai 3-čioj valandoj sėdam prie sta
lo!

Onufras. — Bėgu! (traukiasi prie durų, link
sėdamas nemandagiai). Apsivilksiu surdotą, ku
ris man labai prie veido tinka! (į Stasę meiliai) 
Oh! kokia panaitė daili — kaip ant panaitės pa
žiūri, tai gali net blogai pasidaryti! Uh!

Cycero. — Na, eik jau eik!
Onufras. — Gardaus apetito! (išeina).

Pajieškau draugo Antano Zubovi- 
čiaus, apie 30 metų senumo, 5 metai 
kaip Amerikoj, iš Vilniaus ir dirbo 
aptiekoj, taipgi buvo Varsavoj. Turiu 
svarbų reikalą.

Alena Adomaitis,
877 Cambridge str.,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau pačios Petronės Čeka- 
tauckienės, ji pabėgo 3 rugsėjo su

Tie patįs, Marė ir Stasė.
Cycero. — Pati mano ir duktė, štai persta- 

tau jums seno mano draugo sūnų. Kaip mato
te, jaunikis mandagus, inteligentiškas, pilnas 
kvail... pilnas drąsos; o kitką galima iš akių maty
ti.

Onufras (kvailai, kad išrodytų patinkamu). 
— Mano tėvas jau tikrai negyvas, tikrai; bet už 
tai mano motina seniai jau mirė!

Cycero (tyliai į Onufrą). — Tylėk tamista! 
(į visus) — Tas jaunas žmogus perėjo daug jau 
svieto savo gyvenime, buvo Brazilijoj, o pasta
ruoju laiku buvo...

Onufras. — Ukmergėj!
Cycero (nori jį užrėkti). — Anglijoj, Fran

cuzijoj, Amsterdame, Ukmergėj ir Amerikoj....
Onufras. — Kuri tamstos duktė: toji jauna 

ar senė?
Cycero (balsiai perstato). — Mano pati, ma

no vienatinė duktė Stasė!
Onufras (linksi nerangiai).
Cycero (į šalį). — Tai dramblys!
Stasė (juokais motinai). — Ar ne tiesa, ma

ma, kad šis ponas yra meilus (išmeta tyčia no
sinę).

Cycero. — Kaip atrodo! Ištikrųjų, mano 
vaikai, yra inteligentiškas vyras, kokį da pirmą 
kartą gyvenime matau.

Onufras (į Stasę). — Ponia....ponia išmetei 
nosinę!

Cycero. — Na, tai pakelk, tu asile prakeik
tas!

Onufras (pakelia, nusišluosto sau nosį ir

SCENA VI.
Tie patįs be Onufro.

Stasė. — Tėtuši, ką tas reiškia ?
Cycero- — Nieko, nieko! Maži pietus šeimy

niškam rateli je, daugiau nieko... noriu... seno sa
vo draugo sūnų karališkai priimti. Maryte, eik ir 
padaryk karališkus pietus! Visos šalįs lai prisi
dės prie tos iškilmės: Sirijos kaplunai, tirolių 
viščiukai, čekų knedliai, vengrų gulaš, Krokuvos 
dešra, lietuviški šaltanosiai, italų makaronai, 
Strasburgo paštetai, olandų silkės, rusų kava, 

Šveicarijos suris ir persiški milteliai nuo blusų. 
Skubink ir sutrauk čielą kontribuciją iš viso pa
saulio (pati nori jį perkalbėt, bet lieka be pasek
mės. Abudu išeina).

NAŠLAIČIAI CHICAGOJ
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato ant Scenos veikmių Dramą

“NAŠLAIČAI”

I
SCENA VII.
Stasė viena.

Stasė. — Mano Dieve! Argi tas atsilanky
mas to žmogaus turėtų ką nors bendro su troški
mais tėtės ? (pauza). Tas labai galima. Tėtė pri
minė, kad turi dėl manęs ką tai nepavaduojamo, 
kad turi genijališką mintį, kuri laike 24 valandų 
turi išsipildyt. Be juokų, tas idijotas turi genija
lišką mintį. Nėra mažiausios abejonės, kad tu
riu ištekėti prieš sukaktuves mano gimimo die
nos. Ah! kad tai galėčiau pranešti Ottonui apie 
tai (eina prie lango). O, ten tikrai jis stovi ir 
duoda man ženklus, kad nori su manim pasikal
bėti... įėjo į namus! Kas do neatsargumas, kad 
tėtė pamatytų?!

Anicadu Pietruliu, jis paeina iš Sibe- 
rijos, ženotas, paliko pačią Rusijoj su 
4 mažais vaikais. Abu augšto ūgio, 
jis 5 pėdų ir 11 colių, 27 metų, deši
nės rankos pirmo piršto nagas biskj 
praskeltas, be ūsų, ant nosies tur juo
dą taškelį. Kalba lietuviškai, rusiš
kai, biskj angliškai ir lenkiškai. Pa
liko man 3 kūdikius gana sunkiame 
padėjime. Kas tokius žmones patė- 
mys, malonėkit tuojaus man pranešti, 
už ką busiu didei dėkingas. (39)

PETRAS ČEKATAUCKAS,
Po. O. Box 4, Gardner, Mass.

Pajieškau savo tėvo Vinco šatos, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Veiverių gmino, Anobudžio kaimo. 
Męs gyvenom Glasgow, Škotijoj, jis 
su merga išvažiavo iš ten į Ameri
ką, nuo to laiko nieko nežinau. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba kas apie 
juos žino malonėkit pranešt šiuo ad
resu: (41)

Magdė Jankauskiene,
23 Nelsell st., Widnes, England.

MONTELLO STREIKIERIAMS.

Ansonia, Conn. Per pasidarbavima 
L. S. S. 186 kuopos surinkta $11.30. 
Aukavo šios ypatos: J. Černauckas 
$1.00; V. Valentinas, V. Bačkis, J. 
Počkevičius, A. Mureika po 50c.; M. 
Pasackas 30c.; J. Jurkša, S. Tiškevi
čius, D. Lukošaitis, J. Barštis, J. Moc- 
kaitis, A. Kinka, S. Bujanauckas, F. 
Vokietaitis, A. Giedraičiutė, J. Kiliu
lis, S. Stasiūnas, J. Miglinas, J. Va
laitis, M. Siuleika, A. Šabas, M. Si- 
pauskiutė, J. Bielskis, J. Sepinskas, 
J. Povilaitis, A. Mačiulaitis, E. Juo
zaitis, S. Košis, J. Sabas, J. Mockus, 
E. Žalnieraitis, K. Andriejaitis, M. Po- 
piera, S. Žebrauskas, A. Jakštis 
po 25c.; D. Tverijonas 15c.; A. Jo- 
kubauckas, A. Timinskienė, J. Girdau- 
ckas, D. Stupuras, L. Kazakevičius, 
V. Gustas po 10c. Aukos pasiųsta, 
streikierių kasieriaus vardu: A. White 
Box 18, Montello, Mass.

Aukų rinkėjai: S. Žebrauskas ir A. 
Jekštis.

Aukos priimtos. W. W. Cross Co. 
Montello Š. Kasierius A. Waitkus, 
$11.30.

SCENA VIII.
Stasė, Otto ir Cycero.

Otto (įeidamas). — Atleisk man, brangi 
Stase! kad jau taip senai tavęs nemačiau!...

Stasė. — Ach! bijausi brangus Otto!

(Toliaus bus.)

Pajieškau pusbrolių Juozo ir Ma
to Giraičių, iš Navarų kaimo, Bar- 
bieriškės valsčiaus; taipgi Marės Ku- 
minckiutės (ištekėjusios), Kiršių kai
mo, Mikališkės valsčiaus, visi Mari
jampolės apskričio, Suvalkų rėdybos. 
Meldžiu jųj>ačių atsišaukti arba kas 
apie juos žino pranešti man šiuo adr: 

M. Giraitis,
Brook, Conn.Box 24,

Paj ieškojimai
Pajieškau dėdės Jono Mačiulio, 

Mačiulio, Kauno gub., Raudondvario 
valsčiaus, Miškinių kaimo, apie 10 m. 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas apie 
jį žino teiksis atsiliepti šiuo adresu: 

Vincas Mačiulis,
349 lOth st., Moline, III.

Pajieškau brolio Simo Mačinsko, 
gyveno Yonker, N. Y. Kas apie jį 
žino arba jis pats malonės atsišauk
ti šiuo adresu:

Nastazija červonienė, 
1038 Washington st., Norwood, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Bliekės, 
Kauno rėd., Ukmergės apskričio, Ku
piškio parapijos, Gričiunų sodžiaus. 
Kas apie jį žino, ar jis pats teiksis 
atsišaukti šiuo adresu:

Elzbieta Baseckaitė, 
Madison str.,

Port Washington,N. Y.
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Pajieškau savo brolio Juozo Ra
čiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
;r gmino, Trobiškių kaimo. Apie 10 
metu Amerikoj, 8 metai atgal išva
žiavo iš Mahanoy City, Pa. į Cleve- 
lar.d, Ohio. Nuo to laiko negaunu 
jokios žinios ir nežinau ar jis gy
vas ar ne. Jei gyvas malonės at
sišaukti, arba jei kas kitas žino apie 
jį malonės pranešt man, už ką busiu 
dėkingas. (40)

Marė Račiutė-Raulinaitienė, 
Creek, Pa.

Pajieškau Petro Naudžiaus, Suval
kų rėd., Naumiesčio apskr., Griška
būdžio valsčiaus, Kraujučių kaimo. 
Sykiu tarnavom kariumenėj, dėl 
svarbaus reikalo meldžiu jo paties 
atsišaukti arba kas apie jį žino ma
lonės pranešti šiuo adresu: (41)

Mikas Asevičius,
114 Riverdale avė., Yonkers, N. Y.

Pajieškau Kazimiero Grubliausko 
Kauno gub., Telšių pav., Veišvinių 
parapijos, girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon, meldžiu jo paties ar ži
nančių apie jį man pranešti šiuo adr.: 

Stanislovas Guzevskis,
Box4, City Mills, Mass.

Pajieškau pusbrolių: Juozo, Miko 
ir Povilo Gricių, visi gyveno Bostone, 
paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio, Užvinčio parapijos, Jungirio 
kaimo. Meldžiu pačių atsiliepti bei 
žinančių apie juos pranešti šiuo adre
su:

Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės 22 metų, kalbančios ru
siškai ir lietuviškai, mokančios skai
tyti ir rašyti, reikalauju 400 dol. pa- 
sogos. Aš esu ruskas pravoslavnas 
vaikinas, kalbantis lietuviška^ len
kiškai rusiškai ir angliškai. Mergi
nos tikėjimas man neapeina. Atąį 
šaukiančios teiksis sykiu prisiųst 
grafiją.

Peter G. Mozak,
155 Plumer st., Detroit, Mich.

Nedeiioj 28 Rugsėjo, 1913
Perstatymas prasidės 7:30 v. vakare Švento Jurgio Svetainėje, 
Prie 33-čios gatvės ir Auburn avenue, Chicago, III.

NAŠLAIČIAI bus pastatyti iš rankraščio, parašyto per J. J.Zolp.
L. J Ratelio artistai prisirenginėjo per visą vasarą ir deda visas savo ge

riausias spėkas, kad perstatyti artistiškai tą veikalą, kuris pirmu kartu sta
tomas ant sceaos. Tikimės, kad lietuviškoji visuomenė supranta jau reika
lą teatrų ir atsilankys skaitlingai pamatyti gabiausins artistus Chicagoj.

RUDENS VAKARAS
Parengtas L. S. S.A. VIII Rajono, Nedėlioję

5 Spalio, (Oct) 1913, Freiheit Tumer Hali
3417 So Halsted St., Chicago, III. Pradžia 4 v. po pietų. Nuo 4 iki 5 

bus dalinamos svečiams knygos dovanai.
Šiame vakare daly vaus vietiniai socialistų chorai, geri kalbėtojai, žymes
ni monologistai, vis.ems pažįstamas Stepukas ir daug ko kito. Pasibaigus 
perstatymams, bus Balius, skrajojanti krasa ir Rožinis Šokis su puikių 
dovanų laimėjimu. Vakaras rengiamas su tikslu padaryti 10,000 lietuvių 
socijalistų Chicagoje Įžanga 25 c. nuo i. (n*)

kviečia KOMITETAS.

Pajieškau Stepono Tautvėšos, Kau
no rėdybos, šaulių pav., Joniškio pa
rap., Gruzdžių kaimo; jei kas apie 
jį žino arba jis pats malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

Elena šalaviejenė,
Box 514, Johnston City, III.

Pajieškau giminaitės Alesės Jake- 
liutės, Maksimų kaimo, Markinęs pa
rap., Vilniaus gub., Trakų pav. Kas 
apie ją žino ar ji pati malones atsi
liepti šiuo adresu:

Vincas Česnulevičius,
19 Linden st., Concord, N. H.

SUGAUKIT! Joną Cirą, jį vadina 
prabaščium; atplėšė mano baksą ir 
paėmęs 80 dol. išvažiavo. Nedidelio 
ūgio, kaip eina tai išklypęs, šnekėda
mas mirksi akimis, plaukai ir ūsai 
not, malonėkitcč.lo,ųMeldžiu, etaoin 
trumpi. Kas pagaus, malonėkit duot 
žinią šiuo adresu: (40)

Kazimieras Laurinaitis, 
Box 237, Great Neeck, N. Y.

REIKALINGI AGENTAI
Kiekvienas gal uždirbti nuo 4

8 dolerių į dieną. Teisingas darbas, 
visados užganėdina kostumierius. Pa- 
vizdžiai (sampeliai) duodami. Leng
vas darbas ir esi pats ant savęs ponu. 
Kreipkės pas: (39)

tsi_ . THE ARTISTIC PORTRAIT CO.
1650 Fulton st., Chicago, I1L

iki

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne jaunesnės kaip 25 metų 
ir nesenesnės, kaip 30 metų, neski
riant tikėjimo, kad tik lietuvaitė ir 
kad sutiktų imti civilišką šliubą. Aš 
esu 30 metų. Meldžiu susirašyt ant 
sekančio adreso: (40)

P. Litvinas,
2158 W. 23rd st., Chicago, III.

Pajieškau tėvo Vinco Daukaukšo, 
Kauno rėdybos, Šiaulių Valsčiaus, 
Baisiogalos parapijos, mes su motina 
atvažiavome iš Lietuvos, motina fab
rikoj tapo sužeista, teismas pripaži
no atlygimą, bet aš per jauna ir pini
gų man neišduoda reikalingas yra tė
vas, kuris jeigu gyvas tegul kuogrei- 
čiausiai atsišaukia.

Stasė Daukaukšė, (39) 
300 Frankiin st., Port Washington, 
Wis.

Draugysčių Reikalai.
EXTRA SUSIRINKIMAS

Lietuvių Apšvietos Dr-jos Brook
lyn, N. Y. bus 28 rugsėjo (Sept.), 2 
vai. po pietų, Tautiškam Name, 103 
Grand st. Malonėkite visi atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų.

Su pagarba, KOMITETAS.

CAMBRIDGE, MASS.
D. L. K. Vytauto Benas parengia 

labai didelį koncertą 27 d. rugsėjo 
(Sept.), 1913 m. LIETUVIŲ SVE
TAINĖJ (Dahlgren Hali) kampas E. 
ir Silver Istr., So. Bostone. Prasidės 
7 vai. vakare. Meldžiam visuomenę 
atsilankyti. (39)

Su pagarba, Beno
KOMITETAS.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Lietuvių ir lenkų apgyventoj vie

toj, biznio būna nuo $550 iki $600 kas 
sąvaitė, bet darbštus vyras galėtų 2 
sykiu padidinti biznį, nes kitų gro- 
sernių arti nėra. Kurie norite daži- 
noti apie tai, kreipkitės į ofisą, nes 
ta vieta bus parduota greitai. Sku
binkite! (40)

LITHUANIAN AGENCY, 
315 Broadway, So. Boston, Mass.

A. IVAŠKEVIČ, Manager 
Tel. So. Boston 605.

PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS 
mokančio siūti ir kirpti moteriškus 
rubus. Gali atsišaukti ir toks, kuris 
moka gerai siut sukirptus; atsišau
kit laiškais paaiškindami kiek žinote 
šį amatą. (41)

K. P. ŠIMKONIS,
821 High st., .. Holyoke, Mass.

GERA PROGA
Tniaaaavs miAiuan

Parsiduoda lietuviška barberšapė, 
lietuviais apgyventoj vietoj; biznis 
gerai išdirbtas per 4 metus. Prie
žastis pardavimo — savininkas va
žiuoja į Lietuvą, kas nori pirkt mel
džiu atsišaukt per laišką arba atva
žiuokit šiuo adresu (40)

Z. W. Pekarskis,
151 Elm st., Lavrence, Mass.

Politiškiems kankiniams. 
CHICAGO ILL.

7 d. rūgs. š. m. vestuvėse draugų 
VI. Prusio su Am. Pranckuniute drg. 
Repšys paragino sušelpti politiškus 
kalinius. Susirinkę draugai tam pri
tarė ir suaukavo $8.40, kuriuos didu
mu balsų nutarta išsiųsti Lietuvos 
politiškiems kaliniams per "Keleivio” 
red.

Aukavo: V. Prusis, J. Mickevičius, 
J. Repšys, Izabelė žiumeraitė, T. Jur- 
kėnas, M. Rakauckas po $1.00; Ag. 
Rakauskienė, P. Galskis, Ant. Bolta- 
kis po 50c.; F. Prusis 25c., P. Žurne- 
raitis, K. Cepukas po 25c.; J. Griga- 
liuniutė 15c. Viso labo $8.40. Išėmus 
prisiuntimo lėšas 8c. lieka $8.32.

K. Cepukas.
Pinigai primti ir bus pristatyti kam 

aukaujami. ”Kei.' redakcija.

P. O. Box 5, Lošt

Daukšos, 
valsčiaus,

Stanley Gricius,
Wroolykheid, Moddleport O. F. S. 

So. Africa.

Racine Wis
17 rugsėjo čia pasimirė Marijona 

Kasenckienė, 29 metų amžiaus, pa
likdama dideliam varge 8 metų duk
terį ir 1 metų sūnų. Dėlto tai gimi
nės ir pažįstami, norintieji plačiau a- 
pie jos mirtį sužinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

908 Walnut str., Racine, Wis.

ATSIŠAUKIMAS į I. W. W. 
agitatorių (kalbėtoją). Jeigu atsiei
tų keliaut netoli apie Detroitą to
kiem kalbėtojams, kurie agituoja už 
I. W. W. Uniją, malonėsite atsišauk
ti sekančiu antrašu:

Joe Bataitis,
754 Grandy are., ..Detroit, Mich.

Pajieškau tėvo Vinco 
Kauno rėdybos, Šiaulių 
Baisiogalos parapijos; męs su moti
na atvažiavome iš Lietuvos, motina 
fabrikoj tapo sužeista, teismas pripa
žino atlyginimą, bet aš per jauna ir 
pinigų man neišduoda, reikalingas y- 
ra tėvas, kuris jeigu gyvas 
kuogreičiausia atsišaukia.

Stasė Daukšiukė.
300 Frankiin st.,

Port Washington,

tegul
(40)

Wis.

Kirme-Pajieškau savo vyro Vinco 
liavičiaus, Vilniaus rėd., Trakų apskr., 
Markinęs parap., Ilginikų kaimo, 8 
m. kaip Amerikoj; aš tik ką atva
žiavus iš Lietuvos, esu vargingame 
padėjime ir meldžiu jo paties atsi
šaukti, arba žinančių apie jį man 
pranešti šiuo adresu: (41)

KAROLINA KIRMELIAVIČIENĖ, 
236 Waldo st., Rumford Fails, Me.

Pajieškau sesers Johasės Daunaitės 
Kauno arėd., Šiaulių pav., Kuršėnų 
parap., Rėkčių sodžiaus; meldžiu jos 
pačios atsišaukti, arba žinančiųjų a- 
pie ją man pranešti šiuo adresu: 

Ona Daunaitė-Janikienė, 
151 Cherry st., Cambridge, Mass.

Pajieškau kūmo Prano ir jo žmo
nos Bronislavos Valaičaitės Garalių, 
Sėdos valsčiaus, gyvenom sykiu Lie- 
pojuje. Jei apie juos kas žino mel
džiu pranešti arba jie patįs malonės 
atsišaukti šiuo adresu: 
17 Fellows Court, Roxbury, Mass.

Pajieškau tetos Anelos Baranaus- 
kutės, po vyru Platulawiczienė, abu 
Vilniaus gubernijos, ji Trakų pavieto, 
Aleksandravskos valsčiaus, Alovės 
parapijos, Melunų kaimo. Pirmiaus 
gyveno, 483 Main st, New Britain, 
Conn. Kas apie juos žino meldžiu 
pranešti arba jų pačių atsišaukti ant 
šio adriso:

Lavosia Wilkauskiutė,
189 Fourth st, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugės Juzės Zalieckiu- 
tės, Suvalkų gybernijos, Kalvarijos 
pav., Smalininkų kaimo. Norėčiau su 
ja susirašinėti. Meldžiu, kas žino pra
nešti ar ją pačią atsišaukti ant šio 
adriso:

Eava Streimikiutė,
189 Fourth st., So. Boston, Mass.

Męs tėvai čemauckai pajieškom 
sunaus Antano černausko; trįs metai 
kaip išvažiavo iš Hazletono ir netu
rim jokios žinios nuo jo, ar jis gyvas 
ar miręs. Kas apie jį žino, malonė
kit duot žinią žiuo adresu: 

Vincas Cemauckas, 
549 Carson str., s Hazleton,

Pajieškau pusbrolio Augustino

Pa.

Pajieškau pusbrolio Augustino Jo
niškio; jis paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Papilės parap., Kinkių kai
mo, 7 metai kaip Amerikoj; pirmiau 
gyveno Chicago, III., 3 metai atgal 
gyveno Mich. valstijoj; kas apie jį 
žinot, meldžiu pranešti, arba jis pats 
teatsišaukia šiuo adr.:

Frank Joniškis,
366 Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau sesers Onos Zilinskiutės, 
po vyru Norvaišienės, abu Kauno gub., 
Raseinių pav., Erzvilkos parapijos, 
Naujieninkų kaimo, prieš 8 metus gy
veno Brooklyne (laikė krautuvę skry
bėlių). Kas apie jį žino ar jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

Mrs A. Tališienė, (39) 
119 So. lst st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Jono Blaževičiaus, kuris 
2 d. rugsėjo išėjo apsitaisęs juodais 
marškiniais, raudonu kaklaraiščiu, 
melsvu švarku, ir nesugrįšta. Jis yra 
juodų plaukų, 5 pėdų augščio, ties an
takiais randasi randas. Kas apie jį 
žino malonės pranešti man jo žmonai 
šiuo adresu; o gaus 5 dolerius atlygi
nimo. (39)

Julijona Blaževičienė,
729 Willow st., Youngstown, Ohio

Pajieškau brolio Jono Rudžio, kur
sai pasidavęs John Rufis arba Rice; 
paeina iš Budos Zavidugersko kaimo, 
Krasnavo gmino, Seinų pav., Suvalkų 
gub., Punsko parap. 18 metų atgal 
jis gyveno Paterson, N. J. Yra labai 
svarbus reikalas. Kas man apie jį pra
neš, tas gaus $l.oo. (40)

J. D. Malinauskas,
P. O. Box 297, Coal Center, Pa.

Pajieškau brolio Aleksandro Vir
bicko, paeina iš m. Janopolio, Varnių 
valsčiaus, Telšių pav., Kauno gub. 
Pirmiaus gyveno Canton, Mass. o pas
kiau Lawrence. Paskutiniu laiku, ro
dos buvo So. Bostone, vatinėj. Labai 
svarbus reikalas iš Lietuvos. Taipgi 
lai atsišaukia Antanas Butikis ir Jo
nas Jakums, abu iš Jonapolio. (39) 

Stanislovas Virbicku,
BOX 4 Canton, Mass.

3-ČIAS METINIS BALIUS
Rengia L. D. K. Keistučio Draugy

stė, Boston, Mass., Subatoj 4 d. spalio 
(okt.), 1913 m. LIETUVIŲ SVETAI
NĖJ-DAHLGREN HALL, kampas 
E ir Silver sts. Prasidės 6:30 vai. va
kare ir trauksis iki vėlai nakties.

Gerbiamieji lietuviai, Bostono ir 
apielinkės, atsilankykite kuoskaitlin- 
giausiai, nes bus muzika kuopuikiau- 
sia, atsivėdinimui po smagių šokių 
b .s skanių visokių gėrimų ir gardžių 
užkandžių. Bus taipgi įvarus žaidy- 
mai. Ateikit visi, vyrai, moterįs dr 
merginos. Su pagarba

KOMITETAS.

PRANEŠIMAS.
Cambridge’iaus L. S. S. 71 

rengėsi sulošti teatrališką vei 
"Švarkas ir Milinė”, subatoj, 8 lap
kričio (november) 1913 m., svetainėj 
Institute Hali, 277 Cambridge SL, 
Cambridge, Mass. Todėl apielinkės 
draugystės ir kuopos malonėkite ne
rengti jokių pasilinksminimų ant to ' 
vakaro.

Su pagarba: L. S. S. 71 kp Sekr.
B. A.Simanavičius.

KAS ŽINOTE, PRANEŠKITE
Kas žinote apie Vincą Janavičių, 

Vilniaus gub., Kitariškių parapijos, 
Maigonių sodos. Jis gyveno Wor- 
cester, Mass., paskui Rochester, N. Y, 
iš kur persikėlė į Elizabethą ir čia 
paėmęs $300.00 išvažiavo nežinia

J kur. Jis yra neaugšto ūgio, šie- 
mų plaukų, viršutinis dantis iš deši-BALIUS IR JUOKŲ VAKARAS!

Surengtas Lietuvių Moterų Progre- nes pusės auksinis, žemutinis gi iš
syviško Susivienijimo 1-os kuopos, 
atsibus Subatoje 27-tą Rugsėjo (Sep- 
tem.), 1913,Tautiškame Name 101-3 
Grand st., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMAS: Svetainė bus ati
daryta nuo 7-tos valandos vakare. 
Ant 8 vai. vakare bus lošimas Vieno 
Akto Komedijos; po tam seks Mono
logas, Deklemacijos ir Kaimo Krau
tuvė, kas da pirmu kartu Brooklyne 
bus įvesta.

Vėliau bus lakiojanti krasa ir šo
kiai iki ankstyvam rytui. Bus duoda
mos, kaip paprastai, puikios dovanos 
už atvirutes.

Nepraleiskit progos pamatyti Kai
mo Krautuvę! įžanga 25c. ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti
KOMITETAS.

kairės pusės baltas dėtinis, labai ski
riasi nuo parudusių kitų dantų. Kas 
apie jį praneš, gaus $25.00 atlyginimo 

Katrė Gradeckienė, (40) 
211 First str., Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA 
UNIJOS BARBERŠOPĖ 

lietuviais apgyventoj vietoj. Biznis 
eina gerai, už kirpimą plaukų 25c., už 
skutimą barzdos 20c. Priežastis par
davimo: savininkas išvažiuoja į
Lietuvą. Parsiduoda pigiai. Atsišau
kit pas: 139)

A. P. BABILIUS.
873 Cambridge str.,

East Cambridge, Mass.

MASKINIS BALIUS!
Dr-stės Lietuvos Jaunuomenės Tau- 

tišk. ir Mokslišk. Atsibus Subatoje, 
Rugsėjo (September) 27 dieną 1913. 
GERMANIA HALL, 1790 N. Main sL, 
Bridgeport, Conn. Prasidės 7 vai. 
vakare ir trauksis iki 12 nakties. Mas- 
kiniems bus 3 dovanos: pirmos $15.00 
vertės, antros $10.00, trečios $5.00.

Meldžiame visus lietuvius ir lietu
vaites, kaip vietinius, taip ir iš aplin
kinių mietelių kuoskaitlingiausiai at-. 
silankyti ant šio puikaus baliaus, ku
riame galėsite prisijuokti ir pasišok
ti ligi sočiai. Taigi nepraleiskite ge
ros progos! Jžanga 25c.

KOMITETAS.

PARSIDUODA SALIUNAS
Su namu, galima pirkti tik biznį, 

jis randas po No. 152 Washington st. 
Savininkas Jonas Kudulis pereitoj są- 
vaitėj mirė. Platesnių žinių norint, 
klauskit pas brolį šiuo adresu: (40) 

KAZIS KUDULIS,
1942 Canalport are., Chicago, 10.

MUZIKOS MOKYKLA
Duodam lekcijas ant Smuiko, Mando
linos, Gitaros, Korneto, Klarnetas, 
Fleitos ir Akordiano. Profesorius 
Su praktikavęs 15 metų muziką, 

orin tieji išmokt gerai muziką kreip
kitės šiuo adresu. (40)

LUCA APICELLA
215 Hanover sL, Boston, Mase,



s KELEIVIS

'CHICAGOS išpuodžiai.
(Feljetonas.)

Gavęs vakaciją ant kelių 
sąvaičių, nutariau važiuoti 
į Chicagą. Maniau, nors su- 
sipažįsiu su Chicagos tau- 
tiečiais-inteligentais. O kas 
labiausia, man buvo mintij
— svečiai iš Lietuvos!

Pribuvęs ant stoties, išli
pau iš trūkio ir einu. Kad 
pakvips gi visokiais smo- 
kais spyrgyti lašiniai ir deš
ros!.. Išpradžių maniau, kad 
Chicagos tautiečiai gamina 
tautišką vakarienę sve
čiams (jau buvo šešta vai. 
vakare), bet atsiminiau, kad 
Chicagoj yra didedi ”stock 
vard’ai.”

Eidamas per miestą, suti
kau savo seną draugą, ku
ris buvo keliais mėnesiais 
pirmiau atvykęs į Chicagą.

— Ar tamsta susipažinęs 
su Chicagos tautiečiais? — 
paklausiau aš jo.

— Taip. Su visais pasi- 
pažįstu.

— Tai supažindysi ir ma
ne, — sakau aš jam.

— Kodėl ne? — atsakė, 
imdamas vieną nešulį iš ma
nęs.

Ant rytojaus buvo nedėl- 
dienis. Aš paprašiau savo 
draugo, kad jis man parody
tų lietuviškas kolonijas.

Vaikščiojom gatvėmis... 
Basos moterįs susisėdę ant 
trepu, vyrai su viedrukais 
neša rudį, maži vaikai vo
liojasi, kaip arbūzai gatvė
se. O tvoros ir sienos visos 
aplipytos lietuviškų „biz
nių” apgarsinimais. Ir vis 
lietuviškai.

Paėjom kelis blokus to
liau. Mano draugas sako, 
šičia, ve, yra bankas; tai 
Tamsunevičiaus. Paėjus 
dar vieną bloką, jis sako, 
šitas tai musų garsaus tau
tiečio šausko. O kokis pui
kus namas! Aš nemanau, 
kad musų gerbiami svečiai 
iš Lietuvos galės pastatyti 
tokį namą lietuvių tautai 
Vilniuje.

Paėjus dar biskį toliau, 
mano draugas sako, ant ši
to kampo, tai švento Jurgio 
bažnyčia, o ant ano, tai mu
sų tautiečio Baltraus saliu- 
nas. * <

Ir kaip puikiai atrodo? 
Bažnyčioj girdisi aidas 
šventų giesmių, o karčiamoj
— tautiškų. Žavėja sielą: 
jautiesi žmogus, kaip Lietu
voj.

Sustojęs ant gatvės kam
po ir manau sau: tie neda- 
verkos socijalistai, jeigu jie 
paims valdžią į savo rankas, 
tikrai išnaikins šitą gražy
bę.

Bevaikščiojant mums po 
lietuvių kolonijas ir sutemo. 
Sustojom ir tariamės eiti 
namo. Žiuriu: ateina du. vy
rai. Bet eina nepaprastai: 
žiūrėk, čia telefono stulpą 
apsikabinę pajudina, ten vėl 
puolas į krautuvių langus.

Aš maniau, kad tai inspe
ktoriai žiuri, ar gerai suka
sti telefonų stulpai; ar tvar
koj krautuvių langai. Kuo
met prisiartino arčiau, klau
siu savo draugo, kas jie yra 
per vieni. Mano draugas

sako: ”0 gi musų tautie
čiai !”

Man net akyse prašvito!
— Malonu, gerbiami tau

tiečiai, susipažinti su jumis!
—Sakau aš į juos. Bet kur 

tau: jie nei nežiūri į mane, 
tik tarp savęs kalbasi: ”Ci- 
cilistai nieko nepadarys.” 
Ir, kaip tik ištarė šiuos žo
džius, taip ir puolėsi: vie
nas apkabino lempos stul
pą, kitas atsispyrė į krau
tuvės langą.

Dabar aš pradėjau kitaip 
manyt: tas tautietis turbut 
nori nulaužti geležinį stul
pą ir gauti medalį už atsi- 
žymėjimą. Tuomet jau du 
tautiečiai butų su medaliais, 
o socijalistai neturėtų da nė 
vieno.

Tik staiga, kur ten iš už- 
kampės, išpuola du policis- 
tai ir tik suka, suka lazdas 
apie galvas. Aš savo drau
go paklausiau, kam jie taip 
daro. Jis sako, kad čia ne
toli yra "stock yardai,” tai 
priviso visokių musių.

Už kelių minutų pribuvo 
ir karieta. Policistai, paė
mę už apykaklių, įtraukė 
musų tautiečius į karietą. 
Aš savo draugui pasakoju, 
kad pas mumis, jeigu kas 
nori patarnaut ypatai, kuo
met lipa į karietą, tai pai
ma gražiai už rankos ir pa
sodina. Mano draugas sa
ko, čia tokia mada. Paskui 
klausiu, kur juos nuvežė. 
Draugas atsako, kad į gar
siausi hotelį, kur lėšuoja 
penki doleriai už vieną nak
tį.

Trečioj dienoj mano vie
šėjimo Chicagoj paprašiau 
draugo, kad jis man parody- 

| tų didžiausias ir garsiausias 
| redakcijas.

Nuėjau į pono 0. L. Szew- 
skio organo redakciją. Re
daktorius sėdi ant šlicinio 
bakso, tik su apatiniais mar
škiniais, basas ir 
"Keleivį.” Mano draugas 
supažindino mus. 
kaip einas. ”Et,” sako, "duo
kle šventą pakajų... Tie ap- 
jakėliai socijalistai nori vi
sai musų tautą pražudyti. 
Pribuvus svečiams iš Lietu
vos, jie pradėjo protestuoti 
prieš poną Yčą, kad tas nu
pirko šviesiausiam musų 
ciesoriui panelės švenčiau
sios abrozdą. Na ir kas ta
me blogo? Aš savo pačiai 
irgi tokį abrozdą nupirkau 
apsiženijęs, o vienok patri
otas kaip buvau, taip ir e- 
su....”

Čia redaktorius urnai sa
vo temą nukirto ir paklau
sė: "Atleiskite, o tamstos iš 
mūsiškių?” "O kaipgi—męs 
tautiečiai!” (tvirtai atsakė 
mano draugas. Tuomet po
nas redalrtorius paprašė 
mus sėstis ir paėmęs viedre- 
lį (Chicagoj yra įtaisyti tam 
tikri viedreliai rudžiui neš
ti), nubėgo skersai gatvę.

Už poros minutų sugrįžo 
jau su pilnu. ”Na, už tau
tą!” ir užsivertė viedrelį. 
Paskui duoda man. Aš at- 
sidėkavojau, kad negeriu. 
”Tai gal tamista socijalis
tas?” užklausė jis su neužsi- 
tikėjimu, ir pats ištuštino 
viedrelį.

Aš paklausiau, kaip tami
sta gali redaguot tokį rimtą 
laikraštį tiek alaus išgėręs. 
"O,” sako, "ką tu žmogus 
negėręs padarytum su tais 
raudonkakliais. Kitą syk 
jie taip tau užtepa, kad neži- 
žinai nė ką atsakyt neišsigė- 
ręs; ale kaip išlenki porą to
kių viedrelių, tai atsiranda 
garo.”

Kada parvažiavau namo, 
tai vis sapnuojasi man Chi
cagos įspūdžiai. Džei En.

I

! 
I

skaito

Klausiu,

Nevisi kvaili.
Ant vyro supykus rėkau

ja: t .. __
'•

L

— Kasžin, ar visi vyrai to
ki kvaili, kaip tu?!

— Na, kas čia! Juk dar 
tiek daug yra vyrų nevedu
sių.

Daugiau negu rodosi.
— Tai ypatingas daiktas, 

kad taip daug kvailių maišo
si šiame pasaulije.

— Tai teisybė, bet tų kvai
lių paprastai vis vienu dau
giau yra, negu kam rodosi.

Neskolina.
— Gal tamsta paskolin

tum man penkis rublius?
— Na, o kas tai? Juk aš 

tamstą visai nepažįstų!
— Kad tie, kurie mane 

pažįsta, nebenori man jau 
nė kapeikos paskolinti. 

Redakcijos atsakymai.
W. Bielsky’ui. — Jūsų at

sakymas A. Bakevičiui nie
ko nepataiso, tik patvirtina 
priežastis, dėl kurių 47 LSS. 
kuopa apsilpnėjo. Ginčams 
dėl ypatiškumų permažai 
laikraštij turime vietos. Jei
gu ta ypata mažai ką apei
na, tai palikite ją ramybėj, 
o patįs bukite tais subren
dusiais grūdais ir tuomet 
kuopa gyvuos.

Vasneliui. — "Legendą” 
gavom. Įdėsime į kalendo
rių, kurį dabar rengiam se
kantiems metams. Ten pat 
tilps ir "Tragedija ant Mar
so.”

K. S. Lietuvaitei. — Tami- 
stos raštai adrisuoti buvo 

1 gerai ir į gurbą nenuėjo. 
Jie guli ant redaktoriaus 
stalo ir kaip tik jis turės 
daugiau laiko juos peržiu- 

■ rėt, tuoj gausit atsakymą.
A. E. W. — Nuo gilios se- 

Į novės yra užsilikęs jau toks 
paprotys, kad vyras, vesda
mas moterį, turi duoti jai 
kokią nors dovaną. Pas 
krikščionius priimta duoti 
žiedas, bet nebūtinai, gali
ma ir šiaip ką nors duoti. 
Čia ne metalas turi vertę, 
bet dovana. Nekurie rašy
tojai nurodo ir kitokią žiedo 
prasmę, būtent, prirakinimą 
moteriškės prie vyro, todėl 
vyras paprastai turi tą žie
dą ir uždėti, kaipo retežį. 
Žodis ”amen” yra hebraiš- 
kos kilmės, reiškia: tegul 
taip stojas, tegul taip būna 
ir t.t.

Laisvai Lietuvaitei. — A- 
pie 89 kuopos koncertą buvo 
jau rašyta pereitam "Kelei
vio” numerije.

Jaunai Mergelei. — Dėl 
vietos stokos tamistos kore
spondencija likos nesunau
dota.

M. T.
sau kerpa, su laiku žmonės 
susipras.

Viskąžinančiam. — Nega
lėjom sunaudot, nebuvo vie
tos.

Hudsoniečiui ir J. Fisen- 
kai. — Neturime vietos.

i
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Tuščia jų, tegul

DAKTARAS ir CHIRURGAS 

Ignotas Slankus. 
Tikras lietuvys daktaru 
baigęs mokslą steitavlška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolis, 
Ind. ir specijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokiu operacijos ir 
gydyti pavojingu ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus jrengS savo locną SANATOR1UM 
(naminį ligonbut i) ir užlaiko visokius ligo
nius da gydymo ir darymo operacijų.

Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos ir 

pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokiu operacijų.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojau atsišauk pu 

daktarą Stankų ypatiškai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- 
dekavoniųuž išgydymą nuo visokių ligų. Dr. 
Ign. Stankų siunčia gyduoles { kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:

Dr. IGNOT. STANKUS 
1210 8. Broad st., •

Philadelplila, Pa.

ToL So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Pardaodo Namon, InMorino Ir 

padaras Morgičia*.
848 DORCHESTER AVBL.

SO. BOSTON, MASS.

TelephaaeSa. Bustos, 845 M.

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

Valandėti:
Nu® 12-2 dieną ir nne 7-9 vakare. \ 

Nedalioms iki 8 vai. po pietą.

Geriausi Lietuviški 

FOTOGRAFISTAI.

7

Mus dirbtuvė yra įrengta 
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas 
kuopuikiausiai; malevojam 
naturališkomis farbomis; iš 
mažą padidinant ir tt. Esant 
reikalui einam į namus foto
grafuoti.

J. Audrusis, Pr. Laurinaitis C®. 
(Stanaičio galerija)

458 Brodvray, So. Boston, Mass.

iltini E. nolan
naujausios mados 

GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAfr 
Atlieka visokį darbą pri® palaidosimi 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston

Gyvenimo vieta S45 Broad*ay

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadnj ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

RUSISZKAI-AMERIKOKISZKA
Pier 31st st., Brooklyn, N. Y.

TIESIOGINĖ LINIJA TARP 
RUSUOS IR AMERIKOS

Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- 
nius laivus.

Russia — 16,000 tonų 
Kursk — 13,500 tonų 

Czar — 13,000 tonų.
I Roterdamą per 9 dienas be per

mainos, per 11 dienų be permai
nos
$31.00 — 3čia
$45.00 — 2-ra
$45.00 — Ima

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką agentą

27 Broadway, New York.
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.

klesa 
klesa 
klesa 
antrą

I Libavą.
— $33.00
— $50.00
— $75.00 
Subatą.

1
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AMERICAN LINIJA
Didžiausioji Garlaivių 
Kompanija Pasaulije.

Turi 480 didžiųjų laivų, 
1,210,000 tonų įtalpos. 

Įsteigta 1847 metais.

Vienatinėjtiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

Į dešimts 
Dienų iš 
Porto į 
Portą.

Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND” ir “CINCINNATI“ 
608 p5dų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

PIGIOS Trečiųjų Kajutę 
ir 

Palubės
PREKES

Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir 
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas 
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines 
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji

mus. kreipkitės prie

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON, 

arba 41 Broadway, New York. jfi
Bt ]£[ lE)
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Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadwaj> S- Boston, Ita. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri

žiūrim. 

I
Akušerka

Pabaigusi kursąVVomans Medical 
College, Baltimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą <> 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- < > 
sokias rodąs ir pageibą invairiose I £ 
moterų ligose. < >

F. Stropiene I
SO. BOSTON, MASS- |Užlaikv, geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

I

Philadelphijos Moterims
VIENATINĖ MOKYTA IR DI- 

.PLOMUOTA LIETUVIŠKA A- 
KUŠERKA PHILADELPHIJOJ 
ONA VIDIKIENĖ, baigusi aku
šerijos mokslą garsiame Scranto- 
no InternationaI College’yje of 
Midwifery ir turėjusi gerą prak
tiką viename geriausiame gimdy
mo ligonbutyje. Priima kūdikius 
ir savo mokslišku patarnavimu 

' palaguose apsaugoja gimdytojas , 
i nuo visokią ligą. GERIASIĄ RO- 
' DĄ DUODA DYKAI nėščioms, ' 
žindančioms ir ligotoms mote- 

! rims, o taipgi mažiems kudi- , 
kiams.

ONA VIDIKIENĖ
329 Wharton st„ Philadeiphia. Pa. ! 

Telefonas: Lombard 2953-A. '

C 
tt

DOVflNfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

„ DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligą apsisaugoti-

M. Gaili van Co

A. E. JOHNSON & CO.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiąsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALI0GĄ LAIKRODŽIŲ, ' 
ŽIEDŲ ir visokią auksorišką daiktą. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsą kataliogas 
pers ta to didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
tuvę. todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviku.

£ Reikalaukite tuojaus.

J P Tnimla 822 Washington St.• 1.1 UUUld, boston. .viASSt

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

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdė.tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

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

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PKLADELPH1A M. CUNIC, 
1117Walnut st, Philadeiphia, Pa.

TĖMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8.



KELEIVIS
Baltinom Rgbshmu Atsi- įr ^tuvi« “F

šaldamas.
Bangus broliai darbinin

kai ir darbininkės!
Męs, Baltimorės rubsiu

viai, dirbantieji Schloss 
Bros Co. dirbtuvėse, esame 
įšėję ant streiko, nuo 22 d. 
rugpiučio. Streikierių ska- 
tlius siekia arti 2,000. Prie
žastis musų streiko tokia:1 
firmos savininkai ir jų a- 
gentai pasiryžo > suardyti 
musų tarpe vienybę ir 
pradėjo numušinėti musų 
algas ligi žemiausio laips
nio. Męs, negalėdami ilgiau 
panešti kapitalistiškų šuny
bių, priversti buvome išeiti 
ant streiko. Šitas musų 
streikas, matomai, tęsis ga
na ilgai, nes turime du prie
šu ; vienas musų priešas, tai 
firma su gauja agentų; an
tras, tai vietiniai U. G. W. 
vadovai Gordonas ir Eibe, 
Konas. Jie eina išvien su! 
firma, ir organizuoja strei
klaužius j musų vietas. Kaip 
girdėt, tai net kituose mies
tuose viršminėti • vadovai | 
jieško streiklaužių. Taigi' 
broliai darbininkai, apsisau-. 
gokit panašių organizato-į 
rių.

Męs meldžiame jūsų, bro- ( 
liai darbininkai, kurie pri-' 
klausot prie U. G. W. Uni
jos skyrių, pakelkit protes-j 
tą prieš tokius vadovus ir! 
pareikalaukite, kad jie butų 
prašalinti iš U. G. W. Uni
jos. Gordonui ir Eibe Eo
nui nerupi darbininkų lai
mėjimas; jie tik tykoja par
duot darbininkų reikalus ir 
sunaudoti jų sumokėtus 
cetus. Broliai darbininkai, 
męs visi žinom gerai, kad 
musų laimėjimas ne Unijų 
varduose, ne panašiuose va
dovuose, o tik musų visų 
vienybėje ir susipratime; 
tat stokit mums į pagelbą, 
ištieskit pašelpos ranką, 
rinkit aukas ir šelpkit mus 
kovojančius už darbinikų i 
tiesas, o męs tikrai laimė
sim šią sunkią kovą. Lai-| 
mėjimas musų bus laimėji
mu ir jūsų. Matydami, kad i 
jus šelpiat mus, męs busimi 
drąsus kovotojai ir kadai 
jus, darbinikai kitų miestų, j 
turėsit vest panašią kovą, i 
męs stosim jums į pagelbą.) 

Aukas meldžiame siųsti‘ 
šiuo antrašu:

Iz. Lazauckas, 604 W. 
Lombard st., Baltimore, Md. 
/ Susinėsimus ir kvitas šių-: 
skit šiuo antrašu:

P. Waitekunas, 308 So. 1 
Paca st., Baltimore, Md.

Presos komitetas:
P. Waitekunas |
ir Yg. Naruševičia. .

P. S. Prašom ir kitų laik-! 
raščių perspauzdinti.

L. M. ir D. D-jos užmany
mui nepriešingi ir karštai 
net prijaučiam, bet protes- 
tuojam prieš tai, kaa p. M. 
Yčas yra prasižengęs prieš 
lietuvių tautą, sveikinda
mas jos tironą-carą. Jam 
pritiktų būti geriau tarp ca
ro tarnų, o ne tarpe Ameri
kos lietuvių, kurie nenori 
būti veidmainiais ir nenori 
matyti kitus veidmainiau
jant.

Męs šiuomi protestu rei
kalaujam, kad L. M. D. p. Yčą 
atšauktų nuo«rinkimo aukų, 
o į jo vietą paskirtų kokį 
nors amerikietį, tik ne tokį, 
kuris yra užsipelnęs medalį 
„na pamiat.” Tąsyk nebus 
priešų ir nauda iš to L. M. 
D. bus daug didesnė.

Lietuvos kunigija gatava 
įvesti inkvizicijos laikus, 
kad pagelbėti carui smaugti 
revoliucijonierius. Juk Du
rnos atstovas kun. Laukai
tis su pasididžiavimu sakė 
carui, kad kunigai slopino 
revoliuciją Lietuvoje. Yčas 
gi yra išrinktas Dumon tik 
per tų kunigų armijos agi
taciją. Taigi męs priversti 
tikėti, kad Yčas jų politikai 
negali būt priešingas. Va
dinas, jis eina su ta juodąją 
armija, kuri padeda caro 
valdžiai slopinti revoliuciją 
Lietuvoje.

L. S. S. 204-tos kuopos ko
mitetas :

Org. P. Mozūras, 
Sekr. V. Petraitis, 
Ižd. J. Karpovičius, 
Fin. Sekr. J. Petraitis.

<

Protestas.
Rugsėjo 7 d., š. m., L. S. S. 

204 kuopa laikydama susi
rinkimą nutarė užprotes
tuoti prieš Lietuvių Mokslo 
ir Dailės Draugiją už pas- 
kirimą netinkamų ypatų 
rinkti aukas, ypač p. M. Y- 
čo, kuris yra užsitarnavęs 
pas kruvinąjį Rusijos carą 
ištikimą vardą. Męs žinom, 
kad kas yra ištikimas carui, 
tas negali būti žmonių lais
vės šalininku. Tokis žmo
gus turi būt priešingas lais
vam manymui, laisvam žo
džiui arba kokiai nors pa
vergtai tautelei išsiliuosavi- 
mui iš po to budelio caro 
jungo. Męs, Amerikos or
ganizuoti darbininkai, rei
kalaujam, kad kiekvienas 
žmogus butų liuosas nuo 
carų ir karalių jungo. Męs 
reikalaujam visoms pasauli
je tautoms liuosybės; kad 
kiekviena tauta galėtų stei
gti mokslaines ir dailės na
mus; to paties reikalaujam

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
Cicerietis. — Važiuojant 

| į Lietuvą, jei žmogus yra ve- 
|dęs, suprantama, kad gerai 
yra paimti dokumentus apie 
tai, bet jei jis nėra vedęs, jis 
jokių paliudijimų iš niekur 
negali gauti. Kas gi galės 
liudyt, ir kaip, kad jis neve- 

Įdęs? Jis gali būti nevedęs 
j visam pasauliui, apart tos 
I moteries, su kuria jis gal 
I slapta, kur nežinomoj šalije 
apsivedė.

Lietuvoj kunigai tebėra 
visagaliai, ir todėl jie galėjo 
atsisakyt duot žmogui šliubą 
nepristačius paliudijimo, jog 
jis yra nevedęs, kurio tečiau 
visai negalima niekur gaut. 
Bet nėra abejonės, kad į- 
spraudžius kunigužiui dvide 
šimts penkinę jis su mielu 
noru sutiks „blagaslovyti.” 
Atsisakymas duoti šliubą, 
suprantama, buvo su tuo ti
kslu, kad nuo „turtingo a-

•

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresu, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripil- 
dykit tę blunka ir prisiųskit redakcijai. Adresę mainydami gatvės vardę pa
rašykit raidė į‘raidę taip, kaip užrašyta aut tos gatvės kampo, tada įšveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas

No.

Miestas ir valstija

naujas adresas: 
Pavardė ir vardas

No.

Miestas ir valstija............... -..........................................................................

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3, 
tųpenumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
Šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

merikono” išviliot daugiau 
pinigų.

Farmeriui. — Vedimo pa
liudijimas (marriage licen- 
ce) ir jų išėmimas nėra dar 
šliubu. Turint tą license 
dar negalima gyvent su 
mergina, kaip su savo mote- 
re, bet reikia nueit pas bile 
kokio tikėjimo kunigą arba 
pas teisėją, kad suvestų. Jei 
jus gyvenote su ta motere 
vien „ant laisnių,” tad gy
venote netiesotai ir, supran
tama, uš tą galėtų valdžia 
bausti, bet kadangi tas buvo 
daroma be pikto noro, iš 
priežasties nežinojimo, nie
ko panašaus nebus. Jus, jei 
norite, galit ir toliau gyvent, 
toks gyvenimas vadinasi 
„common law marriage.„ 
Bet geriau nueit ir apsivest, 
kad nekiltų jokis klausimas 
vėlesniame jus gyvenime ar
ba kaslink vaikų legališku- 
mo.

į Dr. Ignotas Stankus
> 1210 S. Broad St., Pbiladelphia, Fa. j
j

Pi

Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ C
Tikras lietuvis daktaras sako taip: jeigu ser- ) 

gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o J 
tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii. ) 
goję. Nemėtyk savo sunkiai nžprocevotns t 
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai J 
arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stan- ) 
kų, o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi- J 
sokiasligas: vytų, moterų ir vaikų. Ligas, ( 
kurias jau nebegalima išgydyti su lėkarsto- t 
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o- ( 
peracijų. Dr. Stankus turi savo locną PRI- I 
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priima ir už- į 
jaiko visokius ligonius. Čionai randasi viso- į 
kios gyduolės Oėkarstos) kokios tiktai yra ( 
ant svieto; visokios elektriškos mašinos su I 
pagelba kurių yra galima matyti visus žmo-

Street,

7

Street,

fi.ee

. .10

....... . 75
50c. ir 1.00 
5Oc. ir l.OS

S5c. ir .50 
. .50

10c. ir 1.00 
.................25

............................... !• 
•varymo soliterio............3.00

.25 

.25 

.50

.25

««« nn.
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

J*Q nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntinmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties . Balsam as. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio....................... ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Slrilvinės proškos...........L
Pigulkos dėl kepenų..............
B laki naikinto] as.................... ..
Dėl išvarymo soliteC________
Anatarinas plovimui... ...... 
Nuo kojų prakaitavimo...........
Gydanti mostis.............................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai.....................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

■STReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apražymajii Oi 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

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

VINCAS J. DAUNORA,
M9 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 15c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų..15c. ir .25 
Nuo dantų gėlimo..........................M
Nuo peršalimo........................ ._. .25
Plaukų stiprintojas... .25c. ir .SS 
Linimentas arba Ezpelleris... .25 
Nuo plaukų šilimo................  .50
N uo Reumatizmo..... .50c. ir 1.50 
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1.00
Nuo dusulio.................................
Nuo kirmėlių........... ................ ..
Antiseptiška mostis................
Nuo viduriavimo..................... ..
Kast ori j a dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

Gerą Dieną, Drauge! — 
gerą dieną!

Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pas 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal
tas ir ga- 
riausis vi
sam Brook- 
lyne alus ir

gardus užkandžiai. — Taip, ir ai 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį gan 
eigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nes ten gali gerai susistiprint Bot 
kur jis gyvens? — Nugi štai, po 
numeriu: [16-41
74 Grand St, kampas Wyto Ava

BROOKLYN . N. Y.

Farmos Farmos!
Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, 

Michigan valstijoj, Lake ir Mason 
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145 
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš 
turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
mo daug gyvenamų iarmų su triobo- 
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
gi. Farmos visokio didumo ir visokių 
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai 
gera proga nusipirkt gerą farmą pi- 

į giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę 
prekę padaryt geras ir brangias far- 

> mas. Kiekvienas gali pirkt tiek ake- 
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai 
lengvų išmokesčių. žemė traukiasi 
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera 
proga pamatyt ir apkarnuot farmų 
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant 
pardavimo su apsėtais laukais, visais 
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik 
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. 
Perkant čia farmą nieko negalima 
trotyt. Atvažiuokite dabar, pačiam 
vasaros vidurije pas mane ant far- 

į mos. Būdamas pats farmeriu, galiu 
duot teisingą patarimą, kaip pradėt 
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit 
praleist vakacijas pas mus ant farmos 
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasi- 
žvejoti ir apžiuretitinkame snį plo
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš 
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu 
po tas vietas kur galėsi išsimkti sau 
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu 
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake Co., Mich.

I
I
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VIENATINE LIETUVIŠKA
AI’TIEKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 s 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

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

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

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

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 o. 

Visokie kvepianti muilaipO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.

ba

I

J

waaa»

NORTH GERMAN IJ.OYD
NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON

Veža pasazierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės 

Išplaukia sekantie laivai: 
“Hannover”— Spalio 29 tą 
“Koeln”—Lapkričio 19tą 
“Frankfort”—Gruodžio lOtą 
“Hannover”—Gruodžio 31mą

Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie: 

GELRICH & CO.
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St., Boston, Mass

SO. BObTON, MASS. Į

ir kitokius Rukus
Duokit pasiūt mums!

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

Gorus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai Ir gerai. .

Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 24 Ames St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass

Telefonas: So. Boston, 21013.
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KELEIVIS

Iš Amerikos.
ATSIŠAUKIMAS.

Baltimorės streikuojan
tieji rubsiuviai atsišaukia į 
visuomenę prašydami para
mos. Aukas reikia siųsti šiuo 
antrašu: Iz. Lazauckas, 604 
W. Lombard st., Baltimore, 
Md.__________________

Policijos viršininkas įsi- 
klampojo.

Santa Fe, N. M. — Polici
jos viršininkas Geo. W. Ar- 
mijo pareikalavo iš vandens 
kompanijos $20,000 kyšio, 
tai kompanijai nereiksią 
miesto įstatymų laikytis. 
Bet kapitalistams pasirodė 
tas viršininkas per daug go
dus ir šiandien jis jau sėdi 
kalėjime. Kitas gal pasiga- 
nėdins tokiu kyšiu, kokį 
kompanija paskirs.
Didis kunigaikštis pasirašė 

"Misteriu.”
Anglų laikraščiai juokia

si, kad caro švogeris, Alek
sandras Michailovič, kuris 
dabar buvo Amerikoj, pasi
rašydamas viešbučio knygo
je, New Yorke, parašė: ”Mr. 
Alexander.” Caro švogeris 
ant tiek paikas, kad nežino, 
jog prie parašo, ypač pa
čiam, dėti ”Mr.” neišpuola. 
Caro švogeris jau išvažiavo.

New York. — Didis kuni
gaikštis Aleksandras Mi
chailovič, caro Mikės švoge
ris, 10 rugsėjo išvažiavo iš 
čia Francuzijon.

Sudegė dirbtuvė.
Chicagoj 10 rugsėjo sude

gė Niekei Plate geležinke
lio dirbtuvė. Nuostoliai sie
kia $500,000

31 sužeista ekspliozijoj.
New Yorke 11 rugsėjo 

Prostolite Co. dirbtuvėj eks- 
pliodavo gazas ir likos su
žeista 31 žmogus.
Jury Coldwell’o byloj nesu

sitaikė.
Fitchburg, Mass. — Po 12 

valandų ginčų, prisaikinto- 
jų suolas Coldwello byloj 
nesusitaikė ir tapo paleis
tas. Coldwell vra I. W. W.•r 
organizatorius. Kapitalistai 
jį skundžia už Hopedale 
streiką. Dabar rinks kitą 
jury.
Ateivius šeria supuvusia 

mėsa.
Jacob Minsterman, virė

jas ant Ellis Island, pasakė 
tyrinėjimo komisijai, kad 
sulaikyti ant Ellis Island a- 
teiviai šeriami sukirmijusia 
ir supuvusia mėsa.
Vagįs automobiliuje plėšia 

farmas.
Rhode Isląnd valstijos 

farmeriai ' skundžiasi, kad' 
pastariuoju laiku pradėjo 
vogti jiems daržus. Vagįs 
atvažiuoja automobiliuose.

Užpuolimas.
Chicagoj, 11 rugsėjo, ant 

40-tos ir Madison gatvių, 4 
plėšikai užpuolė ant bankos 
pasiuntinio, sumušė ir atė
mė pinigus, apie $5,000

ras. Kunigas nori visus už- 
rėkt ir liepia muzikai griež- 

Choro nėra. 
Kuni- 

”gy- 
Įsi- 

”Tu

ti. Laisvės
Publika nerimauja, 
gas pradeda koliotis: 
vuliai"karvės” ir tt. 
žeidę žmonės rėkia: 
pats gyvulys,” "Tu girtas 
esi,” "Eik pas savo gaspa- 
dinę" ir tt. Kunigas pašau
kia policiją ir liepia kai ku
riuos areštuoti, bet nemoka 
angliškai, negali pasakyti, 
ką tie žmonės padarė. Po- 
licistai sukinasi, nežino, ka
me dalykas. Pasigirdo bal
sai, kad kunigą reikia areš
tuoti.

Šiek tiek nusiraminus, 
leista publikai nubalsuot, ar 
turi Laisvės Choras dai
nuot, ar ne. Didelė balsų di
džiuma nubalsuota, kad tu
ri. Bet kaip tik Laisvės 
Choras ant pagrindų, kuni
gas pradeda trypti, o jo pa
vyzdį sekdami ir visi jo špi
tolninkai ėmė triukšmą kel
ti. Kiti pradėjo triukšma
darius stabdyti. Pasidarė 
baisus lermas. Policija lie
pė susirinkimą uždaryti.

Dabar Cambridge’aus lie
tuviai rengia kitas prakal
bas svečiams, tik jau be ku
nigo, kurios įvyks 26 rugsė
jo, po No. 7 Burleigh st., 7 
vai. vakare.

Tūla Ida Blake norėjo nu
sinuodyti ant Boston Com- 
mon sodo. Ji išgėrė banku- 
tę karbolinės rūgšties ir 
sunkiai apsirgo, bet nuvež
ta ligonbutin atsigavo.

Tikimasi, kad apie 29 lap
kričio į Bostoną pribus Ang
lijos sufragisčių "genero
las." ponia Emelina Pank- 
hurst, kuri neseniai pabėgo 
iš Anglijos kalėjimo ir da
bar slapstosi Prancūzijoj. 
Bostono sufragistės rengia 
jai iškilmingą priėmimą.

So. Bostono šoferis Wil- 
liam E. Whitehead, kuris 29 
gegužės užmušė savo auto- 
mobiliumi žmogų, gavo tik 
6 mėnesius kalėjimo.

Turbut teisėjas taipgi ua- 
tomobiliuje važinėjasi.

Maldene, ant kampo Main 
ir Centre gatvių, gatvekaris 
užvažiavo ant tavorinio au- 
tomobiliaus, prikrauto pie
no kanomis. Susidūrimo 
pasekmėj 6 žmonės buvo su
žeisti.

50.000 KNYGŲ
Pasakys Kokia Bado Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų 
Knyg-ų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivgsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, i Įsikišima 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstu ar Pūsles ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijeninų Sapnų, Lytiškų Nusupneimų, Užnuodijimųniauja arba 
Brantų, Škrvfula ir Nevalų Krauju, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai igautu Nesveiknmų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas. Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Renmatfama arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakisjums kokių budu 
atrast j greitų nuolatini isigydymų, privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga ________
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantis ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netfotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Ta. pareikalavimaa knygos neprivalą jus į jokio .kolg ir užmokiesni. Mj. nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

ne? lo vingi gydytojei ir in»titutaį dara. Ta knyga yra siuntama su (Žaskisty pulta ir iŽMŽStytasi kuttrft taip, jog ne vienas negale žinoti ka is 
talpina. '
OR. JOS. USTER R CO.. L 804, 208 N. Fitth *»•.. Chicago. III.

GododnaMi Tamista: Až esu užinteresuotas Tamista. prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai. 

Vardas ir pavardė 

Adresą.

Vietines Žinios
D-ro Basanavičiaus ir 

Yčo prakalbos Cambridge’- 
uje 22 rugsėjo nenusisekė. 
Viską pagadino kunigas. 
Mat rengėjai pagarsino la
peliuose, kad dainuos baž- 
nvtinis ir Laisvės chorai. 
Kunigui Laisvės Choras 
nepatiko ir jis pasistengė jį 
ištrinti. Ir užtepta ant 
kiekvieno lapelio. Sakoma, 
kad keli špitolninkai dirbo 
visa naktį, kol užtepė tą bai
sų kunigui vardą.

Atėjo paskirta diena. Pri
buvo svečiai ir susirinko 
žmonės. Išėjo dainuoti baž
nytinis choras. Jam padai
navus.' publika ėmė šaukti, 
kad dainuotų Laisvės Cho-

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
turėjo pereitoj pėtnyčioj su
sirinkimą, kur buvo pakilęs 
didelis triukšmas dėlei Jur- 
geliuno pasirašymo po pro- 

i testu prieš socijalistų laik- 
raštius kliubo vardu. Lais
vesni nariai labai pasipikti
no, kad pavartojo jų vardą 
ten, kur jie patįs niekados 
nebūtų pasirašę. Jie nese
niai da dėjo savo prakaituo
tus centus revoliucijai, kad 
Lietuvos nevidonui carui 
greičiau nusukti sprandą, o 
čia. p. Jurgeliunas, pasira
šydamas po tuo šlykščių 
protestu, jų vardu pritaria 
to caro pasveikinimams... Ir 
susirinkime pakilo tokis er- 
myderis, kad reikėjo užge
sinti žiburius, idant jį per
traukti. Ir taip neužbaigtas 
susirinkimas ir pasiliko.

Nekurie iš pasirašiusių po 
tuo protestu sako, kad juos 
prigavo. Kunigas pakišęs 
popierą ir liepęs pasirašyti, 
kaipo komitetui prakalbų 
surengimui, apie protestą gi 
nieko nebuvo aiškinama.

Negražu taip žmones ap
gaudinėti.

So. Bostone eina paskalos, 
kad yra daromas pienas ap
rašyti Labdarystės Namą 
airių vyskupui, taip kaip 
bažnyčią. Manoma esą pa
kišti bord direktorių kimite- 
tui popierą, kad jie pasira
šytų tiktai kaipo tos drau
gijos valdyba, o kada pasi
rašys, svetainė bus jau vys
kupo. Taigi butų maždaug 
tokia pat gudrybė, kaip su 
tuo protestu, po kuriuo žmo
nės pasirašė visai nieko blo
go nemanydami. Todėl Lab
darystės Draugijos valdyba 
turėtų būt atsargi.

Pereitoj nedėlioj Šv. Au
gustino svetainėje kalbėjo 
d-ras Basanavičius ir Yčas. 
Kaip girdėjom, aukų su
rinkta Tautos Namams 
$1,020.71. Žmonių buvo į 
700. -Susirinkimas buvo ra
mus.

Ateinančioj nedėlioj soci
jalistų svetainėj, 376 Boad- 
way, vakare, pusė po septy
nių, bus koncertas. Įžanga, 
kaip visuomet, visiems dy
kai.

Šiomis dienomis miesto 
valdžia uždarė 27 triobas, 
kur nebuvo užpakalinio iš
ėjimo gaisrui atsitikus, 

tų randasi ir katalikų 
koplyčia ant Washington st.

Tūlas James Hill, iš Wa- 
tertown’o, už nukandimą 
pačiai piršto, nuteistas 2 
metams kalėjiman.

Pereito panedėlio naktį 
Jamaica Plain plėšikai išplė
šė Harry C. Tayloro namus. 
Iš viso išnešė už $2,500 daik
tų. Plėšikai įsilaužė per 
skiepo langą.

Valstijos sekretorius Do- 
nahue praneša, kad ateinan
čiais pirmutiniais rinkimais 
išviso bus 12,615 kandidatų, 
kurie jieškos įvarių urėdų, 
pradedant nuo wardo komi
teto iki gubernatoriaus.

Ant North Endo pereitoj 
sąvaitėj pasirodė ant gatvės 
nuogas žmogus. Kada prie 
jo norėjo prisiartinti polici
ja, jis leidosi bėgti. Veja
mas policijos ir kelių šimtų 
žmonių jis perbėgo kelis blo
kus ir įpuolė į namą No. 641 
Atlantic avė. Užbėgęs ke
liais laiptais augštyn, jis 
perėjo nuogas per kelis ofi
sus, kur išgąsdino daug jau
nų merginų, paskui išlipo 
per langą ir stogeliu palei 
sieną perėjo ant kito namo. 
Čia jis norėdamas įlįsti į ki
tą langą paslydo ir nupuo
lė nuo 50 pėdų augščio ant 
akmenio šaligatvio ir taip 
susikūlė, kad nuvežtas li
gonbutin mažai gyvas.

Pagaliaus pereitoj pėtny
čioj keli šimtai moteriškų 
siuvėjų išėjo streikan. Nors 
buvo tikėtasi, kad sustrei
kuos nemažiau kaip 1,000, 
tečiaus kitos nepaklausė 
pakvietimo. Subatoj 11 fir
mų jau susitaikė, išpildyda- 
mos darbininkų reikalavi
mą, bet apie 400 da tebe- 
streikuoja.

Charlestowno ir South 
Endo gyventojai pakėlė pro
testą prieš Bostono karų 
kompanijos sumanymą pra
tęsti tenai elevated. Gyven
tojai nenori to bildesio, kokį 
daro elevated, ir liepia kom
panijai kasti tunelį.

Bostono miestas užtraukė 
$2,000,000 paskolą, už kurią 
mokės 4 nuošimčius. Pini
gus paskolino keli bankai ir 
kapitalistai. Jau negalima 
buvo sulaukti mokesčių.

Neseniai pasimirė vienos 
gyvasties apdraudimo kom
panijos agentas, George E. 
Williams. Kada išmokėjo 

i iam posmertinę, išsiaiškino, 
i kad prieš savo mirti jisai 
pavogė $500,000 pinigų. Ir 
ka dabar daryti, neišmano 
nė kompanija, nė teismas. 
Kalėjiman uždaryti jį jau 
neužsimoka, nes jis vistiek 
to nejaus.

I

kuris>

Severos

turi tiktai žmogus, 
kaip reik perkremta ir su- 
grumuliucja maistą.

I

laikykit saugiam

1112 W. 35-ta Gatve, Chicago, ILL
Vienatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra

DARBO BIURAS
r Męs visuomet samdome žmones į 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir go- 
4ežinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPL0YMENT 

OFFICE
43 Portland Street. Boston, Maso.

Bitens
(Severa’s Stomach Bitters) 

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mai
sto. Jis yra pagelba grumu- 
liavimo veikmėj, prašalina iš
pūtimą, rukštų atsimušimą, 
rėmulį, užkietėjimą ir abelną 
apsilpnėjimą.

Kaina $1 00

Sveiką 
į Apetitą

i
i

<;>

Sustiprinkit i
Savo Nervus I

Vartodami

SEVEROS
NERVOTONA
Jis patariamas kaipo vaistas 
nuo

Nervų nuplyšimo, 
Nerviškumo, 
Nemiegos, 
Hysterijos 

ir nuo kitę nerviškų betvarkių 
kių. Kaina $1 00.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WJLLIAM F. J. HOWARD

Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

d

p>

Taupinant pinigus
BANKE

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANĮ

Kapitalas $250,000.00
Priima depozitus kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
Knygelė dykai. Pinigus galimais Banko atsiimt kada nori.

LaivakortPS. ^iunt*mas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies. 
----------------- LSaugios dėžutės parsamdomos už $3 metui. 
Padaro visokias popieras. paspirtus, dokumontus. ete

LIETUVIŠKAS BANKAS 1

Užsiordeliuokite dabar

ANGLIS
nes vėliaus pabrangs, ir męs 
parduodam anglis iš geriau

sios kompanijos Bostone.
Taipgi kurie noriie nusipirkti sau

Namą. Pleciy arba Ūkę
pigiai ir atsakančiai, kreipkitės į

LITHUANIAN 
ACENCY

315 Broadway, So.Bosto
Telephone: So. Boston 607. 
A. Ivaškevič, Mgr.

I

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

Kampas D at. ir . Broad way, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st, 
BOSTON. MASS.

3) 7 Harrison avė., arti Esaaz aU 
BOSTON. MASS.

o
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LIETUVY, EIK 13*S LIETUVI
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius, 

Šliubinius žiedus, šipkortes, pada
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus j 
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
sipirkti puikios popieros gromatų 
rašymui ir visokių knygų. Jau per 
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
vena, tai reiškia, kad reikalus žmo
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
dėl visi eikite pas

JURGĮ JEŠMANTĄ
6 So. Washington st-, Kampas E. 
Market st., WILKES BARBE, PA.

W. F. Severą Co.
ceoar rapids. iowa

Aptiekuose, arba stačiai nuo mu
ši, prisiuntus kiek kainuoja.

Ant South Station perei
toj pėtnyčioj susipyko du 
krasos darbininkai. Vienas 
juodveidis, 70 metų amžiaus, 
kitas baltveidis, 46 metų am
žiaus. Baltveidis pradėjo 
erzint ir šydyt. Supykęs 
juodveidis išsitraukė peilį ir 
movė baltveidžiui. Pastarą
jį reikėjo nuvežti ligonbutin. 
Tas atsitikimas parodo, ant 
kiek da tamsių esama čia 
gimusių darbininkų, šlykš
tu!

I
I

Ant 2 I 
akmens 
Gelžkelio laikro- i 
dis Sriubelių už- i 
sukamas, vyris- i 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo- I 
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- ■ 
šais. Labai tei- j 
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu 'važiuo- j 
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- i 
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

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

Profesorius medicinos

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

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

ANTANAS AŠMIANSKAS

JAMES ELLIS CO.
Kampas B St. ir Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy

venantiems Bostone ir apie- 
linkėse, kad męs turime spe- 
cijališkas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori 
naujus rakandus.

Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas 
dykai. Musų maža renda ir 
kiti iškaščiai duoda mums 
progą parduoti daug pigiau, 
negu kur kitur Naujoj An
glijoj, užmokant tuoj arba 
ant išmokesčio.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

JAMES ELLIS CO.
145 Broad way,

South Boston, Mass.




