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Iš Rusijos. ŽINIOS IS VISUR
Skųs Ameriką už 70,000,000 

rublių.
Peterburgas, 29 rūgs. — 

Buvusio lenkų generolo Pu- 
laskio giminaitis, L. Bur- 
dzinski, iš Petrokovo, neuž
ilgo ketina skųsti Suvieny
tas Valstijas, reikalauda
mas iš jų 70,000,000 rublių.

Kaip žinome, gen. Pulas- 
ki, taip pat kaip ir Kosciuš- 
ko, laike Amerikos revoliu
cijos prieš Angliją, daug 
prisidėjo prie paliuosavimo 
Amerikos kolonijų nuo An
glijos jungo ir įsteigimo da
bartinės Suvienytų Valstijų 
republikos. Už savo nuo
pelnus gen. Pulaskis gavo 
Illinois valstijoj daug že
mės. Bet jam numirus visi 
jo turtai paliko Suvieny
toms Valstijoms.

L. Burdzinski dabar nori 
gauti už tuos turtus 70 mili
jonų rublių. Jis esąs tiesio
ginis generolo Palaskio ai
nis.
Rodys, kaip pasmaugė carą.

Peterburgas, 27 rugsėjo. 
— Neužilgo Rusijoj bus at
liktas stačiai nepaprastas ir 
netikėtinas darbas, ir tai su 
valdžios leidimu. Judamų
jų paveikslų išdirbimo fir
ma gavo iš vyriausybės lei
dimą statyti Mereškovskio 
tragediją ”Caro Povylo 
Mirtis,” kuri ikišiol Rusijoj 
buvo uždrausta netik statv- «/ 

ti scenoj, bet ir knyga buvo 
uždrausta.

Dabar judamųjų paveiks
lų darymo aparatas bus pa
imtas į tuos rumus, kur ca
ras Povylas buvo pasmaug
tas, ir ten, pagal Mereškov
skio aprašymą, bus padaly
ti paveikslai. Taigi visai 
tragedija bus rodoma pa
veiksluose.

Paveikslų firma prie to 
da gavo leidimą, kad pa
veiksluose dalyvautų Pavlo
vo ir Izmailovo pulkų gvar-i

Metas IX.

1$ AMERIKOS. Gubernatorius neduoda 
kariumenės streiklau

žiams ginti.
Pietų Coloradoj dabar 

eina tokia pat kova tarp 
angliakasių ir jų baronų, 
kokia neseniai ėjo West Vir
ginijoj. Net tie patįs Baldwi- 
no organizuoti iš visokių 
valkatų sargai tapo išga
benti iš West Virginijos 
Coloradon. Bet angliaka- 

; šiai gerai laikosi ir tie Bal- 
dwinai ne ką gali padaryti. 

• Kompanijos parsigabeno 
j 300 skebų ir kreipėsi į gu- 
| bernatorių Ammonsą, kad 
■tas duotų kariumenę apgin
ti streiklaužiams. Bet gu
bernatorius tiems ponams 
patarnaut atsisakė.
Apgaudinėja darbininkus-
Washingtone dabar yra 

įsteigtas darbo departamen
tas, kurio tikslu yra rūpin
tis neva darbininkų reika
lais; bet ištikrųjų jis rūpi
nasi kapitalistų reikalais. 
Štai tas departamentas da
bar išskaitliavo ir apskelbia, 
kad bėgije 20 metų apie 
1,000,000 darbininkų medžio 
industrijoj algos pakilo ant 
33 nuošimčių. Vadinas, 
džiaugkitės darbininkai iš 
dabartinės tvarkos; matot, 

Kronprinzessin Cecilie” kįla jūsų algos. Bet tas de-

Areštuotas leidėjas.
NewYorke tapo areštuo

tas pagarsėjęs knygų leidė
jas Mitchell Kennerley už 
siuntinėjimą krasa "nešva
rios” knygos. Užsistačius 
jam $1,500 kaucijos, iki teis
mui paleido.
Girių išdegė už $1,000,000.

Iš Washingtono praneša, 
kad šią vasarą Californijoj 
išdegė už $1,000,000 girių. 
Daugelij vietų ugnies ir da
bar na negalima užgesinti.
A. F. of L. turi du milijonu 

narių.
Washington. — Pildoma

sis Amerikos Darbo Fede
racijos komitetas praneša, 
kad ši organizacija turi 
2,078,597 narius. Nuo per
eitų metų priaugo 247,047 
nariai.
Basanavičiaus prakalba ir 

išsidrožęs kunigas.
Haverhill,sMass. — 25 d. 

rugsėjo buvo čia Basanavi
čiaus prakalbos (Yčas nepa
sirodė). Pirmas kalbėjo ku
nigas J—tis. Bet taip buvo 
išsidrožęs, kad net žmonės 
juokėsi. Kalbėjo didžiau
sias nesąmones. Girdi, ”Y- 
čo nėra, tai aš jums pakal
bėsiu, nes ir aš advokatas. 
Aš jums pasakysiu, kokių 
yra žmonių. Atėjo vienas 
pas mane išpažintin ir pasa
kiau, kad užsimokėtų $3. O 
jis sako, kad neturi pinigų. 
Matai, jis neturi pinigų, o 
ant korto užmokėjo $20 fai- 
nos. Ir taip išėjo iš bažny- 
C1OS.

Pirmininkas kunigą su
stabdė ir perstatė Basanavi
čių. Pradėjus Basanavičiui 
kalbėt, kunigas traukia jį 
už rankos: ”Sustok, aš no
riu kalbėti.” Basanavičius 
sako, kad aš da nepabai
giau. Paskui kunigas nuė
jo pas italus muzikantus ir 
pradėjo su jais ginčytis, ko
dėl jie nestato sau bažny
čios ir neužlaiko kunigo. I- 
talai supykę bemažko nesu- 
mušė jį. Ir kur tik ėjo, ten 
užkliuvo. Žmonės juokėsi, 
kaip iš komedijanto.

6 užsinuodijo grybais.
Worcester, Mass. — 28 

rugsėjo 6 darbininkai užsi
nuodijo grybais, kurių butą 
nuodingų. Ligoniai paimti 
miesto ligonbutin.
Illinois švęs žydų šventes.

Chicago, III. — Guberna
torius Dunne išleido apskel
bimą, kad kiekvienas žydas, 
tarnaująs valstijai, atėjus 
žydų šventei, turi būt palei
stas namo. Prie tų šven
čių nepriskaitoma tik nepa
prastas šabas, kuris pripuo
la kas subata, bet žydų nau
ji metai, Velykos ir kitos me
tinės šventės turi būt šven
čiamos.

Daktarai atrado kun. 
Schmidtą sveiku.

Kunigija vis tvirtino, kad 
kun. Schmidt yra nesveiko 
proto. Dabar daktarai jį 
ištyrė ir pripažino, kad jis 
sveikas. Kažin kuomi da
bar konfratrai jį teisins?

Meksikos katalikams nesi
seka.

Meksikos katalikų parti
ja būtinai norėjo pastatyti 
savo kandidatą į preziden-’ 
tus ateinantiems rinki-! 
mams, bet nenusisekė. 1 
važiavimas išsiskirstė be jo- šio 19 rūgščio 
kių pasekmių. i ’
Turkai su bulgarais susitai- Pef kęĮis mėnesius buvo rė

kė galutinai.
Konstantinopolis. — 

rvbos tarp Turkijos ir Bul
garijos atstovų užsibaigė 27 
rugsėjo. Nesutikimai dėl 
buvusios karės užbaigti ga- 

! lutinai. Panedėlije, 29 rug
sėjo, abidvi pusi pasirašė po 
sutarties aktu.

šuniena patiko.
Berlyne vis daugiau pra

deda vartoti šunieną mėsą. 
Pavyzdin, užpereitais 1911 
m. buvo užmušta 5 tūkstan
čiai šunų, o pereitais 1912 
m. — jau net 8 tūkstančiai.

”B-tė.”
156 mylių orlaiviu į valandą.

Švedų oralivininkas Thu- 
lin perlėkė 25 rugsėjo į dvi 
valandas per Baltiką nuo 
Landskrona iki Stralsundo, 
312 mylių distanciją, taigi 
po 156 mylias į valandą.
Apskelbta Albanijos auto

nomija.
Iš Berato pranešama, kad 

Esad Paša apskelbė Albani
jos autonomiją po Turkijos 
sultono globa ir liepė laiki
nam prezidentui Ismailiui 
Kernai Bey išsinešti iš tenai.

Ekvadore sukilimas.
Ekvadore, pietų Amen- 

rikoj, prasidėjo sukilimas. ! 
28 rugsėjo būrys sukilėlių, 
pulkininkui Carlos 'Conoha 
vadovaujant, pasislėpę krū
muose pradėjo šaudyt į ne
didelį laivelį, kuriuo plaukė 
kareiviai, ir užmušė 6 karei-j 
vius. . 
riškas laivas ir pradėjo su
kilėlius bombarduoti. Pa
starieji iškriko.

Teatras su lovomis, o be 
sėdynių.

Dresden, Vokietija. — 
Neužilgo Oeynhausen’e bus 
užbaigtas teatras, kur vie
toje paprastų sėdynių bus 
lovos. Tas teatras skiria
mas vien ligoniams. Jo pa
statymas apsieis apie 100 
tūkstančių dolerių. Ten bus 
statomos komedijos, komiš
kos operos ir operetės.

Nusižudė kunigaikščiutė.
Heidelberge, Vokietijoj, 

19 rugsėjo nusišovė kuni
gaikščiutė Sofija iš Weimar 
-Eisenbacho. Ją rado tėvo 
namuose su kulipka galvo
je. Saužudystės priežasti
mi buvo meilė. Ji pamylėjo 
tūlą Hansą Bleichroederį, 
bet tėvas neleido jos už jo, 
nes jis neturėjo kunigaikš
čio titulo. Mergina atėmė 
sau gyvastį. Dabar tėvas 
gali pasidžiaugti savo nesu
teptu titulu.

Viesulą.
Kvnuose visu pakraščiu 

pereitoj sąvaitėj perėjo 
smarki viesulą. Tarp Kan
tono ir Hong-Kong pertrau
kta visa komunikacija.

• i
Balkanuose prasideda tre

čia karė.
Spriandžiant iš telegra

mų, Balkanuose kas diena 
reikia tikėtis trečios karės, 

| ir tai kruvinesnės, negu pir- 
| mos dvi. Štai Serbija vėl 
jau pradėjo mobilizuoti sa
vo kariškas spėkas. Žinios 
iš Belgrado skelbia, kad vi
si Serbijos atsarginiai, ku- 

| rie pasibaigus antrai Balka- 
i nų karei buvo paleisti jau 
namo, dabar vėl šaukiami 
prie ginklo. Serbijai norisi 
Albanijos. Bet turkai dabar 

' susivienijo su albaniečiais 
I ir ketina laikytis išvien. Gre
kija grūdasi vėl į žiemius ir 

jį tą sukurį labai norėtųsi į- 
listi Bulgarijai, bet ji bijosi 

: Rumunijos. Tarptautiškoji 
i armija, kuri stovėjo ikišiol 
j Skutari mieste, dabar jį ap
leidžia iš baimės, kad mies- 

itas gali būt apimtas karės.
Ir taip ramybės Europoje 

nėra. Žinios apie susirėmi
mą serbų su albaniečiais su
judino ir Juodkalniją.

Grekijos karalius Kons
tantinas, kuris buvo jau pa
sirengęs važiuot į užrubežį, 

i dėl šitų painumų savo kelio
nę atidėjo. Grekija uoliai 
pradėjo ruoštis prie 
karės.

Nors paskutinės 
skelbia, kad turkai su bul
garais oficijališkai jau susi
taikė, tečiaus matyt, kad ne
apykanta vienų prieš kitus 
nenumalšinama. Iš Sofijos 
pranešama, jog pietuose 
Bulgarijos pasienije turkų 
kareiviai vistiek varo baisų 
naikinimo darbą. Taip aną
dien jie sudegino visą bulga
rų miestelį Mustafą.

Taigi kas diena galima ti
kėtis naujų skerdynių.

Amžini priešai.
Vieno rusų laikraščio ko

respondentas nuvykęs Sofi
jon pas žymesnį Bulgarijos

I

I

i
I

kitos

žinios
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di.ia, nes tiedu pulkai buvo ■ politikos vadą paklausė, ko-
prie caro rūmų ant sargy
bos. kada jį pasmaugė.

Nuo caro Povylo pas
maugimo, jau apie 100 me
tų tam atgal, tie rūmai iki 
šiol stovėjo nieko nepalytėti.

Davatkų peštynės.
Rygoje, Šv. Pranciškaus 

bažnyčios šventoriuje susi
pešė 3 davatkos. Viena sa
ko : ”Ar aš tau į kunigėlį įsi
mylėjau, ar aš įsimylė
jau?!” Kita šaukia: ”Kadtu 
nesulauktum! Liežuvius lai
dyti ! še tau, še tau!” — špy
gą po nosia kaišiodama. 
Trečioji ne žmogaus balsu 
žviegdama: ”Tu šiokia, tu 
tokia, tu pas kunigėlį kas
dien bėgioji! Gėdėkis, visi 
žmonės apie tave žino ir kal
ba!” Ir kibosi viena kitai į 
kudlas, kad net skrybėlės 
dulkėjo, kol atėjo ”badiko- 
rius” ir nuvarė nuo švento
riaus.

Apvirto 2 laivai.
Ant Lenos upės (Siberijo

je) apvirto du laivai su dar
bininkais.
Išsigelbėjo tik 2.

kios politikos Bulgarija ma
no laikytis ateitije link Ser
bijos.

Bulgaras atsakė: 
”Bulgarija visuomet stovės 
tenai, kur nebus Serbijos. 
Jeigu Serbija susigiminiuos 
su Maskolija, Bulgarija pri
ims ištiestą jai Austrijos 
ranką. Bet jeigu Serbija 
prisišlietų prie Austrijos, 
męs eisime su rusais. Ser
bija po kairei — Bulgarija 
po tiesiai, arba priešingai. 
Apie susitaikymą su Serbi-" 
ja Bulgarijoj negali būt kal
bos mažiausia per šimtą me
tų.”
Kynai atsiprašo prieš Japo

niją.
Nankin. — Kynų genero

las Chang Hsun, vadas Ky
nų kariumenės Nankine, 28 
rugsėjo nuvyko savo karei
vių lydimas pas Japonijos 
pasiuntinį ir atsiprašė už 
sušaudymą kelių japoniečių 
ir už įžeidimą Japonijos vė
liavos. Japonijos pasiunti- 

Žuvo 49 žmonės, nvs išreiškė savo užsiganė- 
dinimą.

Užmušė 200 revoliucijo- 
nierių.

lki- i Iš Meksikos pranešama, I 
Su- kad po ilgo ir kruvino mu-

kariumenė
užėmė Lerdo miestą, kuris• _ • v
voliucijonierių rankose. Re- 

pe_ voliucijonierių krito Jame 
mušije 200; kiek užmušta 
kareivių, nežinia.

Juodveidžių turtas.
Kada 50 metų atgal .Lin- 

colnas paliuosavo Amerikos 
juodvedžius iš vergijos, jie 
neturėjo jokios savasties. 
Šiandien gi juodveidžiams 
priklauso $700,000,000 ver
tės turtų.
Kariumenė apleidžia vario 

kasyklas.
Calumet, Mich. — 27 .rug

sėjo jau paskutinė pėstinin
kų kompanija apleido strei
ku apimtas vario kasyklas. 
Vienok pasiliko da 200 rai
telių ir 1,000 policistų, kurie 
daužo netik streikieriams 
galvas, bet ir tiems, kurie 
streikieriams užjaučia.
Atvažiuoja socijalistų agi

tatorius.

I

laivu, 24 rugsėjo iš Breme
no išvažiavo į Suvienytas 
Valstijas vokiečių socijalis
tų kalbėtojas ir agitatorius 
drg. Pilypas Scheidemann. 
Jis kalbės čia vokiečiams 
darbininkams apie du mė
nesiu. Visupirmiausia jis 
apsistos New Yorke ir apie 
dvi sąvaiti kalbės jo apie
linkėse ir Naujoj Anglijoj. 
Paskui leisis į vakarines 
valstijas. Jį čionai pakvietė 
vokiečių socijalistai.

šoko į kanalą.
Chicago, III — 26 rugsėjo 

Paskuipribuvo ka- i naktį, apie 12 valandą, va- 
Ioittoc? ir nrorlnin c?it_ _ •__x _ ir _ _*!•__ 9_ ___

I

I

užtyli, 
pakįlo

partamentaas visai 
kad pragyvenimas 
ant 50 nuošimčių.
5 užmušti ant geležinkelio.

Kanadoj, netoli nuo Mont- 
realio, 26 rugsėjo ekspresi
nis trūkis sudaužė !karietą 
ir užmušė važiavusius 
5

joje
žmones.

Suėmė amuniciją.
Suvienytų Valstijų 

džia suėmė Meksikos pasie
ni je čielą transportą amuni
cijos, kuri buvo ^siunčiama 
Meksikos revoliucijonie- 
riams.
žmogaus pelenus paskandi

no jūrėse.
Milijonieriaus Busho pe

lenai (jis buvo sudegintas 
krematorijoj) likos paskan
dinti 23 rugsėjo jūrėse su vi
su jo laivu, 50 mylių nuo 
kranto, nes mirdamas {jis 
taip norėjo.
Meksikiečiai šaudo j Ameri

kos kareivius.
Ties EI Paso Meksikos 

revoliucijonieriai pereitoje 
nedėlioj pradėjo šaudyt j Su
vienytų Valstijų kareivius. 
Amerikiečiai šaudė atgal. 
Užmuštų nebuvo.
Minimum alga moterims.
Oregon valstijoj, kur ne

seniai moterįs iškovojo sau 
lygias tiesas, dabar išreika
lauta moterims ir minimum 
alga. Ta alga bus $9.25 į 
sąvaitę. Mažiau negali būt 
mokama nė vienai moteriš-i 
kei. Prie to įvedama ir 8 
valandų darbo diena. Nuo 
23 lapkričio toks įstatymas 
įeina galėn visoj Oregon 
valstijoj.
Potvinio nuostoliai siekia 

$163,000,000.
Dabar tik apskaityta, kad i 

pereitą pavasarį potvinis O-Į 
163

žiuojant man Madison’o ga- 
tvekariu teko matyti nepa
prastas atsitikimas. Sustos- 
jus karui ant Market gat
vės, kur eina kanalas, iš 
mus karo išlipo moteriškė ir 
visiems mums bežiūrint, 
persiroglino per tvorą ir šo
ko vandenin. Paskui jos 
šoko ir konduktorius ją gel
bėt. Ištraukė pusgyvę. Pa
šaukta ambulansas ir pa
imta ją ligonbutin. Kas su 
ja atsitiko, nežinia.

I. Kačinskas.
Devyni I. W. W. vadovai 
kaltinami užmušėjistėje.
Washington. — Laikant 

čia I. W. W. susivažiavimą, 
25 rugsėjo atėjo telegramas, 
kad Wheallande, Cal., areš
tuota 9 I. W. W. vadovai. 
Kapitalistai visus juos kal
tina užmušėjistėje ir nor 
pasiųst ant kartuvių. Kaip 
visuomet, taip ir čia, ne 
I. W. W. papildė žmogžudy
stę, bet policija užmušė ke
lis streikierius, tečiaus I. W. 
W. turi už tai atsakyti.

Ta žinia labai sujudino 
suvažiavimo delegatus. Nu
tarta visoj Amerikoj rengti 
viešus susirinkimus, rinkti 
apginimui aukas ir sukelti 
visą proletarijatą prieš kru- hio valstijoj pridarė 
vinas kapitalistų niekšystes. milijonus nuostolių.

vai-



Peržvalga. tėvams” v
jį laikosi ant atminties.

Po paveikslu čia parodv-
"Draugas" vėl meluoja.
Kunigų organas "Drau

gas” gavo nuo savo skaity
tojo užklausimą, ar turėjo 
ką nors bendro katalikų ti
kėjimas su skerdynėmis šv. 
Baltramiejaus naktije, ir 
štai kokį duoda jam atsaky
mą:

"Naujausi tardymai rado, jog šv. 
Balti amiejaus nakties skerdynė (24 
rugp. 1572 m. Paryžiuje) nebuvo pa
daryta dėl tikybinių priežasčių. Sker
dynės tikslas buvo politiškas — atsi
kratyti huge notais, kurie kėlė nuo
latines riaušes prieš karalių IX...

"Popiežium anuomet buvo Grego- 
ras XIII. Po skerdynei jam buvo 
pranešta, buk hugonotai buvo pasikė
sinę ant savo Francijos karaliaus ir 
tapę pabausti už savo darbą. Rem
damasis ta žinia, popiežius ir liepė 
iškelti dėkingumo pamaldas. Bet 
bažnyčia nei kunigija skerdynės ne
sukėlė. Skerdynė buvo vaisium pra-

sas puses, prisirašė prie vie
tinės L. S. S. 31 kuopos, ta
po išrinktas į komitetą tea
trams rengti, pasižadėjo net 
kas sąvaitė sykį prelekcijas 
skaityti vietiniams lietu
viams. Plakėsi taipgi prie 
tautiečių ir katalikų drau
gysčių, turbut norėdamas į 
kasierius papulti. Bet ma
tydamas, kad prie draugys
čių negalės prieiti, nuo M. 
Yčo prakalbų iš So. Oma- 
hos išbėgo, pridaręs daug 
skolų — už burdą ir iš neku
riu bėdinų moterėlių išvilio
jęs keletą dorelių. Tai mat 
kokių esama.

Ona Balčiunytė.
DORRISVILLE, ILL.

Harrisburg, Ledford ir 
i Eldarado, III., visi stovi vie
nas nuo kito visai arti. Čia 
užviešpatavo bedarbė. Nuo 
1-mos dienos rūgs. suvirs 
3,000 angliakasių sustojo 
dirbę iš priežasties neišmo- 
kėjimo algų darbininkams 
per O’Garo, Coal Co; Kom
panija -neužmokėjo darbi
ninkams už visą mėnesį dar
bo; ji apreiškė "bankrutą," 
14-ta diena š. m. Tokiu bu- 
du žmonelių visas uždarbis 
viso mėnesio, abelnai imant 
siekiantis $250.000 dol.. din-

Jie

jis patinka, kad jie mais daugiausia ir naudo- visi persitikrino, kas per I mokratais nesigėdija vadin- 
—. x .. j ties, nes demokratai girtuo

klystę palaiko. Ar ne susi- 
į prasime męs gariečiai lietu
viai ! V. V. Vasiliūnas.
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Nušovė lietuvį.
Rugsėjo 6 d. čia tapo nu

šautas lietuvis, Jonas Zebe- 
lis. Areštuota daug lietu
vių ir lenkų, bet tikrai da 
nežinia, kas šitą žmogžudy
stę papildė. Kaip išsiaiš
kins, bus per "Keleivį” pra- 

I nešta.
žmogžudystė atsitiko 

I taip: Ant Wentworth avė. 
ir 14 gatvės saliune beger
dami "kūmai” pradėjo muš
tis. Jonas Žabelis stovėjo 
ant gatvės, bet išgirdęs sa
liune triukšmą, norėjo įeiti 
į vidų, pažiūrėti, kas ten at
sitiko. Einant jam per du
ris, iš saliuno puolė du šu- 

iviai. Vienas pataikė jam
> — petin.

Peršautas draugas nubė- 
I 4 £° ^a apie 200 pėdų ir par

puolė. Pagyvenęs 5 valan- 
das jis mirė.

Šitas liūdnas atsitikimas,; 
ta kruvina piktadarystė, tai 
vis tamsybės ir girtuokliavi-! 
mo vaisiai, žmonės tamsus, > 
kaip laukiniai, nes kunigas^ kapitalistų kišenėse. ___ 
per kfekvieną pamokslą iš- į per 9 metus naudojosi iš šių 
si juosęs keikia laikraščius. ; ’’
Pasiūlyk žmogui knygą ar ]aUšė apieiinkiu 
laikraštį, jis tuoj atsako, L- - - * -- ’— — 
viednėn.

sis?
Tečiaus dėl šitos aplinki

ta iš abiejų pusių medalis ^ės męs negalim da tokią
! su popiežiaus Gregorijaus 
XIII paveikslu. Tuos meda

lius "šventas tėvas” dalijo 
šv. Baltramiejaus nakties 
didvyriams, kad išskerdė 
daug protestonų. Bet "Drau
gas” sako, kad "skerdynė 
nebuvo padaryta dėl tikybi
nių priežasčių.”

Jeigu skerdynė buvo ne 
dėl tikvbiniu priežasčių, tai 
kodėl ‘ .............
vieno 
tojai — katalikai, 
džiamais kito 
testonai? Ir jeigu skerdy
nė buvo surengta ne dėl ka
talikų tikėjimo labo, tai ko
dėl popiežius iš tos skerdy-

skerdikais buvo 
tikėjimo išpažin- 

o sker-
- pro-

T' ’=
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kultūros įstaigą ignoruoti. 
Juk ir mokslu šiandien nau
dojasi, galima sakyti, tik 
turčiai. Darbininkams šian
dien mokslas neša, galima 
sakyt, daugiau blogo, negu 
gero. Mašinos, kurios tik 
ačiū mokslui atsirado ir plė
tojasi, išstumia vis daugiau 
ir daugiau darbininkų iš 

i darbo. Laike streikų darbi
ninkai šaudomi mokslo iš^ 
rastais šautuvais. Tečiaus 
darbininkai žiuri į mokslą, 
kaipo į vienintelį savo išga
nymą. Ir negalima sakyt, 
kad tokia darbininkų pažiū
ra yra klaidinga. Mokslas 
yra geras daiktas, tik nege
rai, kad jis šiandien tarnau
ja viešpataujančiai luomai. 
Kada įvyks kitokia draugi
joj tvarka — socijalizmas— 
mokslas tarnaus visuome
nei, taigi ir darbininkams. 
Tuomet kuo daugiau bus 
mašinų turtų išdirbimui, 
tuo sveikiau bus darbinin
kams. Kuo daugiaus bus 
kultūros įstaigų, tuo dau
giau bus darbininkams nau
dos, kada jie užviešpataus.

Tą patį galima pasakrti 
ir apie steigiamus Vilniuje 
Tautos Namus.,

(GBESFONDEHCIJOS

siplatinusio anuomet Europoje ma- 
chiavelizmo, o ne kunigų sąmokslo.”

Kad parodyti, kaip 
’ "Draugas" meluoja, čionai 
talpinam šv. Baltramiejaus 
nakties paveikslą, kuris per- 
stato hugenotų (protesto- 
nų) skerdynę, kurią suren
gė katalikai. Šis paveiks
las randasi ant Vatikano 
sienų. Matyt, "šventiems

nės taip džiaugėsi? Kodėl 
jis, išgirdęs, kad katalikai 
išskerdė taip daug protesto- 
nų, tuojaus liepė dėkingu
mo pamaldas iškelti? Už ką 
jis dalijo su savo paveikslu 
medalius skerdikams?

Gal "Draugas” teiksis ta
tai paaiškinti, jeigu jis žino.

ypata p. Yčas ir vienbal
siai atmetė įnešimą aukau
ti savo pinigus per tokio 

Į žmogaus rankas. Jeigu bus 
reikalas, tai Tėvynės Mylė- 

jtojų Draugystė No. 1 paau
kaus kitokiu budu.

M. Vilkaitis.
GARDNER, MASS.

Rugsėjo 14 d. čionai atsi
buvo dvejos prakalbos: Lie
tuvos Sunu Draugvstės ir I. 

. W. W. unijos. L. S. Dr-jai 
kalbėjo Juozas Neviackas iš 

i So. Bostono, o I. W. W. Juo
zas Schmidtas ir H. Shoca- 
ri. J. Schmidt taipgi kalbė- 

{jo I. W. W. unijai ir 21 d. i 
rugsėjo.

L. S. S. 89 kp. įgijo savo 
i svetainę, kur laikė pirmą 
savo susirinkimą. Tame su
sirinkime apkalbėta progra
mas kuopos veikimo per žie-1 
mini sezoną.

Gi tarpe katalikų kito jo- krūtinėn? kitas

į

I

Ne taip buvo.
"Pirmyn" No. 24 rašo:

” 'Kovos’ užpuolimas ant 'Laisves’ 
ir 'Keleivio’ pritarimas ’Kovai’ sukėlė 
audrą So. Bostono 60 L. S. S. kuo
poje. Ji perskilo, tai yra: iš vienos 
pasidarė dvi! Sąjungos organas, ma
tomai, rūpinasi, kad organizacijoje 
butų kuodaugiausia kuopų ir jam — 
sekasi!”

Musų draugą "Pirmyn,” 
matyt, kas nors neteisingai 
informavo, todėl norim tą 
klaidą viešai atitaisyti, nes 
tokia žinia galėtų musų 
priešams perdaug džiaugs
mo padaryti.

Jokios audros So. Bostono 
socijalistų kuopoj nebuvo. 
Nuo jos atsiskyrė tik keli 
nariai, ir atsiskyrė ne dėlei 
"Kovos" užpuolimo ant 
"Laisvės," bet dėl visai kito
kių priežasčių. Naujai 
kuopai pienas buvo pa
darytas jau nuo Ba- 
gočiaus-Živatkaussko in
cidento. Ir tas pienas bu
vo tiktai kelių ypatų sugal
votas. Tiesa, nesusiprati
mas tarp "Kovos" ir "Lais
vės" paskubino to pieno į- 
vykdymą, bet anaiptol jis 
nebuvo to priežastimi.

Ką reiškia Tautos Namai?
"Kovos" No. 39-tame A. 

Ž-tas, kalbėdamas apie stei
giamus Vilniuje Tautos Na
mus, nurodo, kad iš tų na
mų darbininkams nebus 
mažiausios naudos.

"Tautos namus turi vokiečiai, fran- 
cuzai, anglai, italai ir kitos tautos, 
o ar geriau nuo tų namų liaudžiai- 
darbininkams? Nei kiek! Kaip var
gas slėgė darbo minią, taip ir tebe
slegia.

”Ne darbo miniai rengiami tie na
mai. Ne darbininkų atstovai renka 
aukas tiems namams; ne darbinin
kams spindės šviesus spinduliai iš 
tų namų. Ten, beveik galima many
ti, bus įtaisyti puikus klubai, kur 
smulkioji buržuazija, žinoma, ir ku
nigija smagiai vakarus praleis prie 
žalio stalelio-proferanso, bilijardo, 
šokių ir smagumo.

"Darbininkams vietos ten nebus.”

Teisybę A. Ž-tas kalba. Ir 
da, kas šlykščiausią, Mokslo 
ir Dailės Namų sienos bus 
išmargintos kunigų ir kar- 
čemninkų vardais už... pini
gus. Bet ką-gi čia padary
si? Gyvenam tokioj gadynė
je, kad visame doleris ima 
viršų. Kas daugiau turi do
lerių, nors ir purviniausis 

jis butų žmogus, jo vardas 
bus aukso raidėmis įkaltas 
Tautos Namuose. Ar gali
ma tad stebėtis, kad pana
šios rūšies žmonės tais na-

CHICAGO, ILL. 
Town of Lake.

Šioje miesto daliję progre- 
siviškiausia draugija yra 
Draugvstė Tėvynės Mvlėto- 
jų No. 1. Narių ji turi daug 
ir rūpinas jų apšvieta. Kiek
vienas narvs ima laikrašti v *»
"Keleivį” kaipo organą. Ši 
draugija pagarsėjo Chica
goje pirmeiviškais savo dar
bais liaudies labui. Jos rū
pesčiu likos įsteigti L. Tau
tiški kapiniai ir Draugys
čių Sąjunga. Ištikus strei
kui, ji šelpia streikuojančius 
darbininkus aukomis. Į virš 
minėtą Dr-ją gali prigulėti 
visokių pažvalgų draugai. 
Tą jau galima buvo patirti 
metiniam susirinkime, ka
da reikėjo rinkti organas. 
Buvo perstatytas "Drau
gas" (ant juoko) gavo 2 bal
su, "Laisvė” 70 balsų, o "Ke
leivis” 200 balsų.

Draugija 7 rugsėjo laikė 
mitingą A. J. Bieržinskio 
svetainėj, 4600 So. Paulina 
st. Buvo pakeltas klausi
mas, ar reikia aukauti Mok
slo D-jos atstovams? Paaiš
kėjo, kad tautiškas namas 
Vilniuje reikalingas ir au
kauti reikia. Pirmininkas 
A. J. Bieržiskis, kaipo gabus 
mitingų vedėjas, pasistengė 
užvesti trumpas diskusijas. 
Ir kuomet priėjo klausimas, 
kaip gali apsišvietęs darbi
ninkas duoti aukas tokiems 
žmonėms, kurie gauna pa
garbą nuo tos ypatos, kuri 
milijonus žmonių laiko pri
spaudus, kitus milijonus 
amžinai pavergus, o trečius 
kalėjimuose uždarius vien 
už laisvą žodį, nuomonės 
pasidalino į dvi dalis. Vie
na pusė laikėsi, ar gali dar
bininkas aukauti tokiam 
sumanymui, kuris nors • ir 
geras, bet remia darbininkų 
priešas, o kiti priešinos.

Pirmutiniai pradėjo nu
rodinėti nuveiktus darbus 
antros Durnos atstovo Bu
lotos, kad aiškiau nurodyt, 
kaip priešingai elgiasi da
bartinis atstovas M. Yčas. 
J. Š. pasakė: "Bulota dar
bavosi visą laiką darbinin
kų gerovei, užtai buvo per
sekiojamas caro valdžios ir 
kunigų. Tuo tarpu p. Yčas 
gauna medalius nuo caro 
ant atminties.” Tokiu budu

i

kio judėjimo nesimato, kaip 
tik girtuoklystė, pešamės; 

i ir persiskyrimai porų. _ _ 
’ mėnesius čionai pakriko ke-

■ turios 
bėgdamos si 
l ai vyrai išsinešdindami 
platų svietą. Reporteris, 

i PORT VYASHINGTON, 
L. I., N. Y.

Šiuo sykiu norėčiau paro 
dyti faktą, kaipo pavyzdį, 
kaip visokie tamsintojai ir 
piudytojai naudojasi iš mu- 

i su tamsumo ir nesusiprati- 
jmo. Rugsėjo 8 d. š. m. bu- 
; vo čia teismas dviejų lietu- 
:vių: Skė-rio ir Ša-o, kurie- 
du besportaudami už mer
gas susipešė. Nors tai spor- 

: tai, bet kada prisiėjo stoti 
prieš augščiausį tribunolą, 
vargšams reikėjo jieškoties 

! žydelio, kad perpasakotų 
jiems, ką teisėjas sako. Sk— 

' ris tapo nubaustas §10.00 
už sukruvinimą Š—ui no 
sies ir teisėjas davė pa
sargą,'kad nubaustasis per 
6 mėnesius tur padoriai el- 
gties ir nesikabinti prie 
Š—o, kitaip papuls 6 mėne
siams į kalėjimą. Šunadvo
katis, kuris iš peštynių ir 
besiprovojimų daro sau biz- 

i nį, perpasakodamas teisėjo 
apreiškimą, sako: "Jei tu 
jam per 6 mėnesius nekibin
si, gausi 6 mėnesius kalėji
mo.” Ir dabar šis vargšas 
sportas nežino ką daryti. 
"Advokatas" juk aiškiai lie
pia mušti, jei neišpildys to, 
tai turėsiąs eit kalėjiman.

Geistina ir reikalinga čia 
butų sutverti L. S. S. kuopą, 
kurioje veikdami galėtume 
šviestis ir kitus šviesti.

Molis.
GARY, IND.

Rugpiučio 31 d. L. D. D. A 
šaka turėjo savo vakarą.

poros, tai pačios iš- 
u burdingieriais. 
išsinešdindami i

i
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Lošta dvi komediji: "Jauni
kis” ir "Viens iš musų turi 
apsivesti." Sulošta neblogai. 
Lošė Chicagos artistai. 
Taipgi buvo deklamacijos, 
monologai ir prakalba. Kal
bėjo Studentas iš Valparai
so T. J. Kučinskas. Kalba 
buvo labai pamokinanti, tik 
publika nemokėjo pavyz
dingai klausyties. Ypač 
vieną apšviestą dvasios 
šventos prisiėjo net iš sve
tainės išvesti lauk, kad pra
siblaivytų.

Gal peiktiniausia tai tas, 
kad mūsiškis Demokratų 
Kliubas, nors susideda iš iš
naudojamų ir skriaudžiamų 
per demokratus-kapitalis- 
tus darbininkų, galvą guldo 
už tuos savo siurbėles de
mokratus. Ir dėlko? Dėlto, 
kad kaip pasakė užkviestas 
kalbėti miesto majoras, (de- 
moratas) jis duodąs lietu
viams pilną valią dėl jų link
smybės, girdi: "neuždarau 
saliunų ir šokių nedėldie- 
niais..." Tai mat kokia idė
ja musų demokratų. Jie de-

kasyklų, nors žemė prik- 
apieiinkiu farme- 

. . .riams, kuriems mokėjo 8c.
ad kunigas "nepriims spa-'nuo anglies tono. Kasyklos 
mmmm daigi nestebėti-: buvo labai geros. Per 9 me

na, kad tokio tamsinimo pa-: tus, dirbo geriau, kaip kur 
sėkmėj būna vien tik girtuo-T " T”* * 1 •
kliavimas, peštynės ir ‘ 

: žmogžudystės. Tai vis dva
siškųjų "kultūros” žiedai.

Matydamas turbut, ko- 
kius baisius vaisius tamsu
mas išduoda, 7 rugsėjo mu
sų kunigužis per savo pa
mokslą jau paragino visuo
menę prie skaitymo, bet ne 
pasakė, ką skaityti. O pir- 
miaus prie to nereikėjo ra
ginti, pirmiaus keikė tuos, 
kurie skaito, ir keikė "Ke
leivį," "Kovą,” "Laisvę" ir 
kitus darbininkiškus laik- 

Į raščius.
Šį pavasarį mirus Valan- 

čienei musų kunigėlis iškei
kė visus, kurie laike pagra- 
bo daro pasilinksminimus, 
sakydamas, kad to nė Afri-v 
kos juodieji nedaro; net ir 
gyvulys, užėjęs ant savo gy
vulio kraujo, šaukia, o jus, 
girdi, žaidžiat visais kraš
tais. Bet dabar, kaip Jonas 
Zebelis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, pas musų kunigėlį 
tą dieną ant baliaus trypė 
taip, kaip jis pats pasakojo. 
Mat dabar pelnas ėjo jam 
pačiam. Ten buvęs.

SO. OMAHA, NEBR. •
Ir čia pradėjo atsilankyti 

taip vadinami šviesos pla
tintojai. Andai buvo atsi
lankęs tūlas K. Sydaris, sa
kė esąs 
gentas 
Red.). 
lietuvių 
damas 
dan 
mat netaip greitai čia laik
raščius užsirašo, tai neilgai 
pabuvęs spruko kitur. Da
bar, kaip matom per laik
raščius, čia nebūta nė vieno 
laikraščių agento. Taigi 
pranešu iš kur jis paeina — 
Kauno gub., Ukmergės pa
vieto, Viešintų par. Tikra 
jo pavardė — Jonas Žalis.

Dabar buvo atsilankęs ki
tas iš kažin kur "mokslo vy
ras," irgi rodos, kad netikru 
vardu — Steponas Jagelas. 
Biskį ir pamokytas, bet uba
go dvasios. Sakės buvęs 
kunigu, pas kunigą Krau- 
čiuną Chicagoj primiciją tu
rėjęs, bet likęs suspenduo
tas ant 8 metų, nesakė tik 
už ką. Pasirodė labai kar
štu veikėju esąs, puolė į vi-

visų laikraščių a- 
(tai apgavikas. 

Bet So. Omaho 
tarpe negalė- 

apšvietos var- 
žmonelių prigauti,

kitur Illinois valstijoj; var
tota elektrinės mašinos, su 
kurių pagelba jau konebai- 
gė anglį imti. Farmeriams 

j už anglį jau nuo tūlo laiko 
i kompanija nemokėjo. Sko- 
i lų, būtent, pridarė ant 3 niL 
lijonų dolerių, nors nė už 

; gyvastis žmonių, žuvusių 
ekspliozijoje 1910 m., neat
lygino, nė kasyklose įtaisy
mų nedarė jokių (O’Garo 
Coal Co. kasyklos buvo ne
švariausios visoje III. val
stijoj). Stengėsi vien anglių 
kodaugiausia iškasti ir di
desnį kapitalą sau sukrau
ti. Kompanija atsiekė savo 
tikslą, nunešdama kruvinai 
ir sunkiai uždirbtus po ke
lias dešimtis dol. kiekvie
nam darbininkui, iarmie- 
riams ir kitiems, nesakant 
jau nieko apie skriaudą val
stybei.

Ar ilgai męs darbininkai 
duosim save taip sknauti 
kapitalistams? Laikas jau, 
laikas susiprasti ir stot 
kovon už panaikinimą tokio 
surėdymo, kurs neša darbi
ninkui didesnę ir didesnę 
pragaištį.

J. B. Jusevičius.
INKERMAN, PA.

Pirmą sykį ir pirmoje vie
toje man teko patėmyti taip 
pastebėtinai apsileidusius 
kuriuos-nekuriuos (nesa
kau visus, nes yra ir susi
pratusių žmonių) lietuvius, 
kaip Inkerman’e. Čia yra 
tokių lietuvių, kurie, jeigu 
dagirsta, kad bus prakal
bos, tai visaip stengiasi, kad 
tik jas sustabdžius. Ir kar
tais sustabdo: įbaugina 
karčemninkus, kurie turi 
svetaines, kad neduotų sve
tainės, ir, žinoma, tie ne
duoda. Tokiu budu nebūna 
prakalbų, na, be abejonės, 
nebūna ir kitokių susirinki
mų ir pasikalbėjimų. Tatai 
čionykščiai lietuviai neturi 
progos šį-tą pramokti apie 
politiką. Ir išteisybės, dau
guma jų apie politiką netu
ri mažiausio supratimo. 
Štai 16 rugsėjo čia atsibuvo, 
taip sakant, "primary elec- 
tion.” Kadangi čia visą ga
lę turi demokratai, tai tą 
dieną jie visi dirbo išsijuosę. 
Lakstė po lietuvių apgyven
tas stubas ir nepaisyda-
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mi, ar kuris yra pilietis ar 
ne, ar senas amerikonas ar 
grinorius, visus, kaip avi
nus, varė balsuoti. Kurie 
paklausė tų neprašytų sve
čių ir ėjo už juos balsuoti, 
tie gavo alaus po gorčių, o 
kurie nėjo, tai tie gavo — 
„heli with you!” O vienas 
lietuvis kątik mušt negavo 
už tai, kad nuėjęs balsuoti, 
paprašė socijalistų tikieto. 
Žinau keliatą lietuvių, kurie 
yra tik du ar trįs mėnesiai 
iš Lietuvos, vienok buvo nu
vesti už čiuprynos, kaip avi
nai, ir balsavo už tuos, už 
kuriuos jiems bosai liepė.

Broliai lietuviai, ypač jus 
darbininkai, supraskit bent 
tiek, kad patolei, pakolei, jus 
esate ne piliečiais, — visai 
neturite tiesos balsuoti. Jei
gu, padėkime, iškiltų ginčai 
tarp republikonų ir demok
ratų ir butų patirta, kad 
jus balsavote būdami ne pi
liečiais, tai jus už tai turė
tumėte atsakyti. Nesiduo
kite kokiems ten demokra
tams už čiuprynos vadžioti! 
Atminkite, kad jus esate 
žmonės, o ne asilai, kuriuos 
bile kas gali vadžioti!

Margeris.
HAVERHILL, MASS.

Su žvake ir duona įieško 
skenduolio.

Anądien Merrimack upėj 
nuskendo lietuvio Garduna- 
vičiaus vaikas. Atsitikimas, 

- žinoma, liūdnas, bet tamsus 
katalikai padaro daug ir 
juoko. Kada nuskendusio 
kūną negalima buvo surast, 
tai atsirado vienas "moky
tas” parapijonas, kuris ap
siėmė surast jį stačiai su 
burtų pagelba. Atsinešė jis 
diktoką bandą duonos, išdū
rė joje skylę, įstatė šventin
tą žvakę ir paleido ant van
dens. Sako, kur žvakė su
stos, tenai bus lavonas. Bet 
vanduo duoną kaip nešė 
taip ir nunešė. Musų kata
likas pakraipė galva, girdi, 
amerikonų duona iš kuku
rūzų negera; reikia „kraja- 
vos.” Nubėgęs atsinešė ke
palą ruginės duonos ir įsta
tęs žvakę paleido ant upės. 
Šita plaukė, kol nepermir
ko; permirkus gi nuskendo 
su visa žvake. Svetimtau
čiai susirinkę jhokėsi susi
riesdami. Kepėjas taipgi 
juokiasi; sako, kad daugiau 
žmonių skęstų, jam biznis 
geriau eitų — daugiau duo
nos išpirktų.

Darbai čia kurpių dirbtu
vėj visai sumažėjo.

Keli lietuviai pasiėmę vie
šbuti je kambarį pradėjo lo
šti kortomis iš pinigų. Ant 
galo susipyko ir suareštavo 
vieni kitus. P. Gardžiulis

PHILADELPHIA, PA.
Vietinių lietuvių draugi

jos savo konferencijoj, lai
kyto j 21 rugsėjo, nutarė at- 
važiayus Vilniaus Mokslo 
Draugijos pasiuntiniams 
surengti kelias prakalbas:

5 d. 'spalių Lyric svetainė
je, kertėj 6-tos ir Carpenter 
gatvių, 4 vai. po pietų. 6 spa-: 
lių — Lithuanian Music ■ 
Hali, ant Allėgheny ir Til- ■ 
ton gatvių, 7:30 vakare.

Dainuos Giedorių Choras 
po vadovyste p. Hodell ir 
deklamacijos.

Toj pačioj svetainėje po 
prakalbų bus parengta sve
čių atsisveikinimui vaka
rienė. įžanga ant vakarie
nės $1.00 vpatai. Tikietai 
parsiduos tik iki 1 d. spalių. 
Gauti juos bus galima Muzi- 
kališkoje svetainėje ir pas 
Richmondo įvairių draugy
sčių delegatus.

J. D. Taunis.
CHICAGO, ILL. 

Tautiško bankieto 
pasekmės.

Kada musu svečiai nebu
vėliai, d-ras Basanavičius ir 

M. Yčas, rengėsi išvažiuoti, 
tai musų lietuviški aristok
ratai parengė vakarienę 
(jie pavadino "bankieta”), 
kuri jau yra visiems gerai 
girdėta. Atsibuvo tai 30-tą 
rugpiučio, subatos vakare, 
Chicagos vidurmiestije, 
Shermano Hotelij. Jie iš- 
kalno padarė įžangos tikie- 

itus po $2.50 ypatai, kad nė 
i vienas skurdžius arba dar
bininkas su jais negalėtų 

i drauge dalyvauti ir bankie- 
| tauti, nes kur jie, tai ne tu, 
vargše darbininke, tu nega
li tiek mokėti. Bet kada 
reikia aukų, tai broliai dar
bininkai, aukaukite! O ban
kietas kelti jie ir vieni mo
ka. Kraustosi net į vidur- 
miestį, į Sharmano viešbutį. 
Yra ir lietuviškų svetainių 
gana, bet kas iš jų? Tokios 
svetainės, kaip Švento Jur
gio parapijos, Alijošiaus ar
ba Meldažio, tai vien tik au
koms rinkti, „mužikams” 
surinkti, o ne tokioms ari
stokratiškoms barikietoms.

Tai taip musų patriotai 
i "myli” savo tautą. Kada 
I surinko pinigus, tai ir pa- 
! žinti darbininko žmogaus 
j nenori. Mat, sarmata "ari
stokratams” sėdėti su mu
žikais už vieno stalo. O kur
gi tautos meilė? Ji tik ant 
liežuvio, kada reikia aukų. 
Kada rengiama puota, jos 
nereikia. Dabar atsižvelg- 

I kim, broliai darbininkai, į tą 
| bankietą, kokį įspūdį ji pa
darė ant amerikiečių. Ban
kieta buvo subatoj, o 
nedėlioj „Sunday Tri
būne” buvo jau vis
kas aprašyta. Kada ne
dėlios rytą nuėjau į darbą, 
kur jau dirbau beveik 5 me
tus (žinoma, pas anglus, 
6135 So. Halsted str.), vos 
pradėjau darbą, kaip štai į- 
eina pažįstamas mano ang
las ir atsineša Chicagos 
"Sunday Tribūne” ir pada
vė man sakydamas: "You 
Joe are Lithuanian?” Atsa- 
sakiau „yes.” Jis man sako: 
"Read this” ir parodė man 
tą špaltą, kur buvo aprašy
ta puota. Aš perskaičiau ir 
nieko blogo nepatėmijęs at
sakiau jam: „That’s very 
good!” O anglas tuojaus šo
ko supykęs: "God damned! 
Your people no good at all 
for this country. Thev-are 
robbers.” Sako, ar matai, 
kiek jus čia yra Chicagoje? 
65 tūkstančiai, o sudėjot ru
sų caro muzejaus namams 
$75,000 ir dabar tuos pini
gus išveža, tad ir jus važiuo
kit paskui tuos pinigus, nes 
jus šiai šaliai nieko gero ne- 
velijat. Toliaus sako, kodėl 
jus negalėjot čia Chicagoj 
toki namą pasistatyti; tad

į butų nors jūsų turtu, o ne■ gimtis streikierių ir rengė
i caro... Jus, „gadem” žmo-
■ nės. daugelis per streikus 
bskebaujat, o pinigus atiduo-
■ dat prakeiktam rusų carui.
■ Jeigu kiekviena tauta, kiek 
į jų čia Amerikoj yra, per 
i metus išsiųstu po šimtą tuk- 
I stančių dolerių, tai čia pri- 
I sieitų fabrikas uždaryti.

Aš. žinoma, nepanorėjau 
; nutylėti, nes aš tame nieko 
nekaltas,, na ir susibarėme. 
Atėjo mano darbdavis nuo 
viršaus ir užklausė, kas čia 
atsitiko. Tas anglas viską 
jam išpasakojo, keikdamas 
Įvairius atėjūnus ir, rodyda
mas į mane, pridūrė jam.: 
"Jeigu ty tokius laikai už 
darbininkus, tai iš jųjų ir 
bizni daryk.” Mano duonda- 
vis tą pačią dieną man už
mokėjo ir pasakė, gal nori 
važiuoti į Vilnių ant vaka- 
cijos, tai dabar važiuok, 
nes pinigus gal ir tu išsiun
tei. Matot, broliai darbi
ninkai, ką musų ilgaplau
kiai nuveikia per tokias 
bankietas musų darbinin
kiškai luomai! Jie laižėsi 
skaniais gardumynais, ka-

• prakalbas dusyk sąvaitėje. 
Publikos atsilankydavo tūk
stančiais su didele užuojau
ta streikieriams, kų liudijo 
gausios aukos, sumesdavo 
po 30 ir 40 dol. Grikštas da 
išsiuntinėjo atsišaukimus i 
draugus socijalistus mels
damas materijališkos pašel- 
pos. Streikas ėjo gana pa
sekmingai iki 1 rugsėjo. Ta- 

ida kompanija parsitraukė 
Įvairių valkatų-streiklaužių 
ir vežiojo juos automobi
liais Į darbą apstačius poli
cija taip, kad nebuvo galima 
nė prieiti pakalbinti streik
laužį — tuoj areštuodavo. 
Ir taip liko areštuoti devyni 
streikieriai ir nekaltai nu
teisti nuo vieno iki 4 mėne
sių kalėjiman. Streikas li
kosi užbaigtas 7 d. rugsėjo. 
Nors materijališkai męs 
nieko nelaimėjome, išski
riant vargą, bet per prakal
bas daug pasimokinom ir 
pamatėm, kokiuo budu gali
ma pasiliuosuoti iš alginės 
vergijos.

Tariam ačiū visiems 
draugams, šelpusiems mus

X •

da valgė ir gėrė už tautos 
sveikatą. O mums prisieis 
vaikščioti ir su juodais pa
akiais, nes tarpe anglų už
virė baisi neapykanta prieš 
lietuvius.

Da skaudžiau žmogui da
rosi ant širdies, kad tas ne
teisybė. Chicagoj nesurin
ko nė septynių tūkstančių, 
o išmintingi musą patrio
tai pasigyrė, kad surinkta 
$75,000! Mat, aristokratai 
aristokratiškai ir skaito. 
Shermano Hotelije kelia 
bankietas, susirenka visi 
„dideli” žmonės: bankieriai, 
redaktoriai, išleistojai, gy
dytojai, kunigai, o pasakys 
mat anglų reporteriams, 
kad 60 tūkstančių jų tautie
čių sudėjo tik 2 ar 3 tūks
tančius dolerių! Na ir kaip 
tai išrodys? Taigi pasakė 
tarp $75,000 ir $80,000. Ame
rikonai perskaitę ' tokią ži
nią ir pasiuto. Ir ačiū sau- 
jalei musų aristokratiškų 
kvailių, gali nukentėti ne 
vienas lietuvys. Aš jau 
darbo netekau.

J. M. Laukelis. 
MONTELLO, MASS.

Po sunkios, beveik trijų 
mėnesių, kovos streikas W. 
W. Cross. Co. užsibaigė. 
Streikas likos pralaimėtas, 
nors streikieriai gana soii- 
dariškai laikėsi. Buvo ne
praktiškai organizuojami 
žmonių, kurie nepažindami 
industrijalinės unijos prin
cipų, pradėjo organizuoti 
prastus darbininkus, o me
chanikai apie tai nieko neži
nojo. Kompanija apie tai 
patyrus, atleido visus darbi
ninkus nuo darbo, kurie da 
nebuvo nė vienas prie uni
jos prisirašę. Tada pradė
ta j ieškoti I. W. W. unijos 
organizatorių ir surasta C. 
F. Howardą, bet ir tas nie
ko negalėjo padaryti, nes 
streikieriai susidėjo iš lie
tuvių ir lenkų neseniai pri
buvusių iš anapus jūrių, ne
mokančių anglų kalbos. Ta
da męs pradėjome jieškoti 
L. Grikšto, kurio ir susilau
kėme. Pribuvęs drg. Grik
štas mus surašė į I. W. W. 
organizaciją ir išaiškino jos 
principus, sudrutino mus 
solidariškai, taip kad pali
kome visi lygus broliai lietu
viai ir lenkai. Bet ant ne
laimės jis negalėjo pas mus 
būti. Turėjo grįšti Į Ips- 
wich, Mass., kur buvo jo tei
smas. Ten jis už prakalbas 
likos nuteistas ir išgaben
tas Į Salemo kalėjimą, kur 
prabuvo daugiau kaip dvi 
sąvaitės, pakol j j išliuosavo. 
Jis vėl pribuvo i Montello 
5 d. rugpiučio, bet jau rado 
pairusi streiką. Tad perėjo 
per stubas, surado kelias ae-
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aukomis. Taipgi tariam a- 
įčiu vietinei L. S. S. k-pai už 
; svetainę, kurią leido mums 
per 3 mėnesius naudotis be 
jokio užmokesčio.

Taip pat tariam širdingą 
I ačių drg. L. Grikštui už 
• draugišką padėjimą mums 
sunkioje kovoje. Velijam 
jam energijos ir pasišventi
mo ginti darbininkų klesos 
reikalus ir toliau.

Aukų atskaitos negalime 
išduoti, nes musų kasierius 

į A. Vaitkus neduoda mums 
visų dokumentų ir pinigų, 
taigi atskaitą paliekam ant 

į jo sąžinės.
Presos Komitetas: 

J. J. Žemaitaitis, 
I. Mach, 

S. Šleinis.
LEWISTON, ME.

Kelios sąvaitės atgal 
šelpinės draugijos buvo iš
rinkusios bendrą komitetą 

įužkvietimui MoksIo ir Dai- 
Įlės Draugijos delegatų. Bet 
i D. L. K. Gedemino dr-stės 
susirinkime komiteto nariai 
pranešė, jog jie jokių infor- 

i macijų nuo Mokslo ir Dailės 
•draugijos atstovų nesulau
kė. Tada draugystė pasky
rė extrą susirinkimą ant 19 
d. rugsėjo apsvarstymui, ar 
aukaut iš dr-stės iždo Moks
lo ir Dailės draugijos na
mams. Klausimas leista il
gam apkalbėjimui ir galop 
nutarta:

Kadangi D. L. K. Gedemi
no draugija yra tautiška, 
tai iškilus svarbiam tautos 
reikalui turime jį remti, t. 
y. paaukauti iš kasos $100 
ir įgyti labdaringą vardą. 
Prie to da trįs draugai išsi
reiškė, jei draugystė aukau
ja $100 iš kasos ir įgija lab
daringą vardą, tai jie nu
perka po sieksnį žemės, ku
ris kaštuoja $10.50! Jais yra 
L. Samuolis, Ad. Jozukevi- 
čius, P. Zinkevičius.

Išrinktasis komitetas, ku
ris susideda iš visų draugys
čių atsovų, vaikščios per na
mus rinkdamas aukas virš- 
minėtam reikalui.

P. čereška.
CHICAGO, ILL.

Nedėlioj, 21 rugsėjo, West 
Side Auditorium svetainėje 
atsibuvo VIII Rajono L. S. 
S. A. vakaras. Buvo suloš
ta Br. Vargšo nauja drama: 
„Ant Kryžkelio.” Medega 
paimta iš Rusijos studentų 
gyvenimo. Br. Vargšas nu
piešė studentiją „atsidavu
sią likimui,” arba veikiančią 
taip, kaip "geriau ir links
miau gyvenimą praleidus.” 
Dauguma studentijos šitam 
Br. Vargšo veikale girtuok
liauja ir dainuoja: "Vivant 
omnes virgines graciles for- i 
mosiae, vivant et mulieres į 

;bonae laboriosiae.” Bet au
torius neužmiršo, kad stu
dentijos tarpe yra ir prakil- į 
nių žmonių, kurie rūpinasi] 

i liaudies gerove, kurie dar-1 
buojasi žmonijos labui ir, 
vieton „Vivant omnes virgi
nes,” žiūrinti Į vargų ir kan
kynių pilną pasauli, sušun
ka: "Būti rūmuose... su 
žmonijos mėsininkais? Šok
ti su jais drauge ant viršų 
grabu mirštančio nasau- 

ilio?” (Trečioj veikmėj—so- 
! cialdemokratas studentas 
Drugis į valdininką Čer
nių).

Lošimas, su mažais išėmi- 
, mais, buvo atliktas gerai. Y- 
pač atsižymėjo — Pr. Šir- 
vinskas Antano rolėj, J. 
Briedis Drugio rolėj, P. 
Visčiulis Adono rolėj, J. Bu- 
ragas Černiaus rolėj. Mo
terų rolės taipgi buvo atlik
tos gerai. Galima priminti 
I. Aleksandravičiūtę ir A. 
Klovaitę kaipo gerai savo 
roles atlikusiais.

Režisieriavo patsai auto
rius. B r. Vargšas. Už reži- 
sieriavimą Vargšą tikrai ga

Įima pagirti. Jo tame daly
ke gabumas stačiai nusiste
bėjimo vertas. Jis nejieško 
sausos garbės, kaip kad da
ro kiti Chicagos režisieriai, 
bet dirba su pasišventimu. 
Galima sakyti, kad jei ne 
Vargšas, šitas veikalas ne
būtų buvęs taip suloštas.

Žmonių buvo daug, nors 
ta pačia diena tautiečių, at
siprašau — klerikalų, nes 
Chicagoj jau tautiečių nėra, 

[ "Birutė” taipgi savo vaka
rą turėjo. Matomai yra už
tektinai publikos, kuri soci
jalistams prijaučia. Ištik
tųjų, galima pasakyti, kad 
šitas vakaras tikrai publiką 
užganėdino, suteikė gražų 
pamokinimą.

Drarpatiškas Ratelis ren
giasi prie lošimo kelių vėl 
naujai Br. Vargšo parašytų 
veikalų. Galima linkėti ge
ro pasisekimo ir pasakyti, 
kad gailėsis tie Chicagiečiai, 
kurie tuose vakaruose ne
bus. Aikliaus Antanas.

ATHOL, MASs.
1912 metais išvažiavo

čia Lietuvon A. Sinkevičius. 
Vienas lietuvis pradėjo skų
stis, kad Sinkevičius pavo
gęs jam $400. Dabar Sinke
vičius sugrįžo ir likos areš
tuotas. 13 rugsėjo buvo tei
smas ir da neužsibaigė, per
keltas į grand jury, o kalti
namasis pastatytas po $1000 
kaucijos. Kadangi niekas 
už jį kaucijos neuždėjo, tai 
jį išvežė į Fitchburgo kalė
jimą.

P. Buzevičius atidarė čia 
aprėdalų krautuvę. Verta 
paremti, nes pirmeiviškas 
žmogus.

„Blaivininkai” rengė čia 
balių; negalėdami patįs pa
rašyti sau plakatų, tai radę 
Lawrence’o socijalistų kuo
pos pasenusį plakatą, persi
spausdino jį žodis žodin, pa
keisdami tik dieną ir vietos 
vardą. Argi ne gėda gar
sinti "šventos” draugystės 
balių pagal socijalistų para
šytų plakatų, kuriuos pirma 
taip niekinot? Matyt, ku
nigai bažnyčiose daug jus 
išmokino, kad plakatų ne
mokat parašyti. Prisidėki
te, vyručiai, geriau prie so
cijalistų, o tie jus išmokys.

J. Kavlavičia.
CHICAGO, ILL.

„Keleivio” 38 numerij tel
pa korespondencija iš Chi
cago, Ilk, kokio ten "Grino- 
riaus” rašyta. Jis rašo apie 
vaidintą komediją "NeatJ 
mezgamai Mazgas” ir sa
ko, kad dainavo 4 chorai. L. 
M. D. Aido Choras ir L. S. 
S. choras dainavo gerai, bet 
pasirodžius dideliam cho- 

I rui, tai "Grinoriui” ir klau
sytis nesinorėjo. Visai ne- 
I stebėtina, nes grinoriai ma
žai ką ir supranta apie dai- 

į lę. Apie 4-tą chorą jis visai Į 
i tyli. Turiu pasakyti, kad 
visus 3 chorus veda vienas; 
Mokytojas, išskiriant L. M. 
D. Aido chorą; o jeigu du: 
chorai dainavo gerai, ko gi 
trečiam truko? Kodėl „Gn- 
norius” nenurodė klaidos? 
Toliau jis sapnuoja: „Po 
dainų pasirodė ant scenos' 
pirmininkas ir surikęs o- 
žio balsu, pasakė, kas dau
giau gaus atviručių, tas do
vaną apturės.” Mat, kad 
grinorių, tai ir rimta kalba 
išrodo ožio balsu. Bet taip 
nebuvo. Programui pasibai
gus,’pirmininkas užėjo ant 
scenos ir padėkavojęs pub
likai už skaitlingą atsilan
kymą. kvietė remti draugy
stę perkant atvirutes.

Pusbačkis, 
BROOKLYN, N. Y.

„Keleivio” No. 38, kores
pondencijoje iš Brooklyno 
vra pasakyta, kad kriaučių 
Unija nutarė užsiDrenume- 
ruot visus laikraščius, kurie: 
iš širdies rėmė streiką, bet

I
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praleista „Laisvė.” Girdė
jau, nekurie draugai kalba, 
buk korespondentas turi 
piktumą ant minėto laikraš
čio, tad ir vardą paslėpė. Iš
tikro gi ne. Jos vardas ne
pažymėta per klaidą.

Ilgavyžis. 
CHARLEROI, PA.

Čia yra lempų stiklų dirb
tuvė, kurioj daugiausia dir
ba slavai, lietuviai, lenkai ir 
rusai. Visi beveik "grino- 
riai” ir neorganizuoti. Kom
panijai ir bosams su tokiais 
geriausia sekasi: kompani
jai dirba už d—10 dolerių į 
sąvaitę, o bosams turi fun- 
dyti nors po porą sykių į są
vaitę. Ypač moteris ir mer
ginos išnaudojamos, kurios 
beveik vyrų darbus dirba 
prie karščių ir jaunos mer
gaitės tankiai net apalpsta; 
o užmokesties gauna nuo 4 
iki 5 dol. į sąvaitę. Pavasa
rį vienos dirbtuvės darbi
ninkai buvo sustreikavę, 
reikalaudami didesnio už
mokesčio. Kompanija ir iš
pildė darbininkų reikalavi
mą, bet trijų darbininkų ne
priėmė į darbą, nes tie trįs 
darbininkai suorganizavo 
streiką. Tai dabar sustrei
kavo ir kita dirbtuvė, bet 
vargiai ką laimės, nes bosai 
prisivarė streiklaužių.

š. Rašiulis.
WEST HAZLETON, PA.

Darbai čia anglių kasyk
lose sunkus ir pavojingi. 
Dabar dirba visą laiką ir iš 
kitur pribuvus darbas ne
sunku gaut. Lietuvių čia 
yra gana daug. Apšvieti
mas stovi žemai. Laikraš
čius nedaug kas skaito. Yra 
čia trįs pašelpinės draugys
tės; dvi jų dar po bažnyčios 
botagu. Ant Labor Day 
buvo prakalbos. Kalbėjo F. 
živatkauskas apie dabarti
nę betvarkę, apie žmonių 
vargus ir tamsumą. Ragi
no visus prie apšvietimo ir 
mokslo, nupeikė kapitalis
tišką valdžią. Kalbėjo, ga
lima sakyt, neblogai. Po 
prakalbų sutvėrė S. L. A. 
kuopą, prisirašė 21 narys. 
Kaip girdėt, tai daugelis ne
nori rašytis prie S. L. A. 
vien dėlto, kad nepriverčia 
eit išpažinties.

Nelabai seniai buvo čia 
streikas šilko audėjų. Strei
kas liko pralaimėtas, nes 
daugelis fanatikų leido savo 
dukteris streiklaužiaut. Vie
nas lenkų kunigas bažnyčioj 
apskelbė, katrie neis per 
streiką dirbt, tų jisai nepri- 
imsiąs nė išpažinties. Dau
gelis tamsių lenkų ir keli 
lietuviai to išsigando ir lie
pė savo vaikams eit dirbt. 
Laike streiko buvo dideli 
susirėmimai streikierių su 
streiklaužiais. Daugelis 
streiklaužių liko gerai ap
daužyta ; vienai streiklau- 
žei buvo nudraskyta visos 

| drapanos, liko tik su vienu 
gorsetu ant gatvės. Už 
streiklaužius užsistojo poli
cija ir mušė streikierius. 
Mainierių Unija U. M. W. 
paaukavo streikieriams 100 
dol. iš savo kasos, bet ka
dangi kunigija ėjo už kapi
talistus, tai streikas pralai
mėta, nes tikintieji ėjo dirb
ti. Tečiaus daugelis pro
taujančių žmonių, o ypač 
lietuviai, išgirdę tokius 
lenkų kunigo pamokslus, 
pradėjo kalbėt, kad ištikro 
nėra dievo, nes kunigas tar- 

■ nauja ne tiems, kurių pusėj 
I teisybė, bet tiems, pas ku
riuos daugiau dolerių. Tas 
pats kunigas 16 metų atgal 
sulaužė mainierių streiką 
šalia Hazleton, Pa. Kaip 
dabar, taip ir tada jis gąsdi
no streikierius pragaru, ku
rie neis dirbti, žinoma, fa
natikai išsigando ir streikas 
likos pralaimėtas.

Burdingonas.

v •

v —
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— Sakiau; prašiau da, 
kad ekzortą man atskaity
tų.

— O ką jis?
— Sako, nereikia jokio 

ekzorto, nes tas vištas man 
Dievas per sapną suteikia.

—Ir tu, tėve, tuomi da 
neužganėdintas?
v —Kaip aš galiu būti užga
nėdintas, kad kaip tik no
riu pasiekti, visuomet pa
bundu, o pabudęs da dau
giau norisi valgyt.

— Ir tu da priešingas so- 
cijalistams, tėve?

—Kad jus, vaike, į Dievą 
netikit...

— Na, tai gerai, tėve; buk 
tu sau demokratu, tikėk į 
Dievą ir gyvenk tomis višto
mis, ką tau sapnuojasi. Lik 
sveikas, tėve.

J. B. Smelstorius.

Bažnyčios puolimas
— Maike, pasakyk 

man, ką tas gali reikšti, kad 
jau kelinta naktis aš vis sa
pnuoju apie gerus daiktus. 
Rodos, matau gražiai už
tiestą stalą, pridėtą keptų 
vištų, piragų, snapso, alaus, 
ir taip viskas kvepia, taip 
kvepia, kad net miela; bet 
kaip tik siekiu paimt, tuo
jaus ir pabundu.

— Tai negeras ženklas, 
tėve.

— Ir aš taip mislinu, vai
ke. Aš turbut sergu.

— Taip, tėve, tu sergi la
bai svarbia liga ir tau reikia 
gerų gyduolių.

— Kažin, pas kokį dakta
rą tu man patartum nueit.

— Tėve, daktaras čia ne 
ką pabelbės.

— Kaip tai? Ar man jau 
reikės mirti?

—O, ne. Galima išsigy- 
dyt ir aš galiu tau pasakyti 
kaip.

— Tai pasakyk, Maike, 
kaip? Aš jau gydžiausi 
trajankomis, bet nemačija.

— Trajankas, tėve, iš
mesk laukan, jos tau tik pa
didina tą ligą.

— Gali būt, Maike. Man 
turbut reikia iš viršaus gy
dytis, išsišmeruoti gera mo- 
stimi.

— ”Šmeruotis,” tėve iš- 
viršaus tau daugiau nerei
kia, nes tu ir taip jau gana 
purvinas. Tau reikia ”išsi- 
šmeruoti” vidurius.

— Kaip tai, vaike, vidu
rius išmeruoti? Ar tu no
rėjai pasakyt, kad man rei
kia operaciją daryt? Tegul 
Dievas mane apsaugo !... 
Jau aš geriau mirsiu, o ne
duosiu save piauti.

—Ne, tėve, operacija tau 
nereikainga. Tau reikia tik 
gerų gyduolių.

— Kokių? Ar šnapso su 
pipirais?

— Aš tau sakiau, kad 
šnapsas ne gyduolės. Tau 
reikia keptų kiaušinių su 
pipirais.

— Kiaušinis, vaike, taipgi 
nėra jokia gyduolė.

— Tėve, bet tavo tokia li
ga, kad tau tuzinas kiauši
nių ir svaras duonas bus ge
riausiu vaistu. Tik eidamas 
gulti tu juos suvalgyk, o 
keptos vištos tau nesisap
nuos.

—Vaike, tu mane išjuoki.
— Pabandyk tėve, mano 

patarimą pildyt bent per ko
kią sąvaitę, o pamatysi, kad 
jis bus geras.

—Aš, vaike, ir be tavęs 
žinau, kad suvalgyt tuziną 
kiaušinių yra geras daiktas, 
bet aš nenoriu tikėt, kad tas 
gali mane paliuosuot nuo

kankinančių sapnų. Tas jau 
butų lyg kokie burtai.

— Kas čia per burtai, tė
ve; čia jokių burtų nėra.

— Kaipgi ne burtai, vai
ke! Kad valgysi kiaušinius, 
tai vištos nesisapnuos. Ir tu 
pats pasakytum, kad tai 
burtai.

— Tėve, argi tu nesu
pranti, kodėl tau keptos viš
tos sapnuojasi?

— Ką čia žmogus supra
si? Turbut tokia liga.

— Taip, tėve, tai yra liga. 
Bet ar tu žinai, kaip ta liga 
vadinasi?

— O kaip?
—Alkis, tėve. Alkanas 

tu atsiguli, tau ir sapnuoja
si keptos vištos. Tas reiš
kia, kad tau reikia daugiau 
valgyt.

— Gerai, vaike, bet jei tu 
toks kytras, tai pasakyk, 
kur gauti tuziną kiaušinių?

— Krautuvėj.
— Krautuvėj už dyką ne

duoda.
— Tai nusipirk.
— Bet aš pinigų neturiu.
— Na jau čia, tėve, tai aš 

ne daktaras.
—Tai koks tu socijalis

tas, vaike, kad tu negali 
duot man rodos. Juk soci
jalistai sako, kad jie gali 
pagerint būvį visiems darbi
ninkams.

— Taip, tėve, jie sako ir 
jie gali, bet tik tuomet, ka
da įvyks socijalizmas. Šian
dien jie negali to padaryti, 
nes kapitalistai valdo visus 
turtus.

— Tai kodėl jus neįvykdi- 
nat to savo socijalizmo?

— Męs negalim to pada
ryti, pakol mums neprita
ria didžiuma žmonių. Šian
dien didžiuma, kaip ir tu 
pats, klauso da kunigų ir so
či jalistus niekina. Taigi aš 
tau patariu, tėve, nueiti pas 
kleboną pasiklausti, kas tau 
reikia šiandien daryti, kan 
da tau valgyt noris, o pini
gų nėra?

— Vaike, aš jau buvau 
pas jį.

— O ką jis tau pasakė?
- — Sako, eik dirbti.

— O ką tu sakei?
—Aš sakau, kad darbo 

man jau niekas neduoda. 
Sako, per senas esi.

— O ką klebonas ant to 
pasakė?

— Sako, melskis, gal Die
vas padės.

— O ką tu jam atsakei?
— Sakau, meldžiuosi, bet 

nepadeda.
— Ar sakei jam, kad tau 

sapnuojasi keptos vištos?

(Tąsa)
-ki žemei galvą. Ar galima 

Taip lygiai krikščioniškasai i fakto, kad kata-
Dievas,anot bažnyčios moky- 
mo, įsakymais savo gali nai- ~
kinti žmogaus gerovę L 
prieš nieką nereikalauja iš
duoti atskaitos už savo pik
tadarystes. Jo įsakymus 
tur pildyti jojo armija ant 
žemės, susidedanti iš vysku
pų ir kunigų, kurie ant sa
vęs atsakomybės neima už 
pasekmes tų įsakų išpildy
mo, kaip svietiškoji armija 
neatsako už gyvastis ir 
skriaudas per ją išžudytų 
ant karės lauko žmonių. Ne
jaugi tas viskas gal būt šal
tiniu, iš kurio ima pradžią 
žmonijos etika ir moralybė?

Rytų tautos, ypač azijie
čiai, gyvendamos po despo
tiška valdžia savo valdonų, 
pasiliko jų vergais pilnoje 
to žodžio prasmėje. Pas 
tuos žmones karalius yra 
saule, į kurio veidą pavaldi- 
nis netur teisės pažvelgti, ir 
susitikęs 'savo viešpatį tur 
pulti ant kelių ir galvą nu
lenkti iki pat žemės.

Žmonės iš paprasto savo 
gyvenimo ima savo idealus 
ir tuos idealus paverčia sa
vo dievais, tverdami juos 
sulig savo panašumo ir san- 
protavimo. Žydai tverdami 
savo dievą, neturėjo sa
vo politiškosios laisvės, negi 
supratimo apie teises pilie
čio; buvo žmonės vergiškų 
pažiūrų, tokiais jau turėjo 
būti ir jų idealai. Ideališ
koji esybė žydo supratime 
buvo tik viešpats, turintis 
didžiausį skaičių vergų, ku
rty gyvastis ir mirtis pri
klauso nuo pono valios. To
kiu galingu viešpačiu skai
tė jie ir savo dievą. Pate
kę Egypto carų vergijon ir 
spaudžiami begalo anų Ura
nijos, jie likosi pilnais ver
gais, nepriskaitančiais sau 
jokios liuosos valios bei ly
gybės teisių. Moižės išvesti 
iš Egypto nelaisvės, jie 
ir ten pustynėse pasiliko sa
vo prigimtij vergais, mažai 
jau žinančiais apie savo se
novės dievą. Kad išnaikinus 
jų stabmeldystę (garbini
mą veršių, nes egyptėnai ir
gi dievu skaitė jautį) Moižė 
turėjo pats apsiskelbti 
jiems dievu. Netekę Moi
žės, jie da labiau išvystė pas 
save supratimą, jog dievas 
ir karalius, tai viens ir tas 
pats. Neturėdami savo ka
raliaus jie savo karaliumi 
skaitė savo Jehovą. > Nors 
jo nematė ir nepažinojo, te
čiaus turėjo tarpe savęs jo 
atstovus-kunigus, kurie Je
hovos vardu valdė žydų tau
tą ir tvarkė dalykus bent 
tuose atvejuose, į ką nesiki
šo viešpataujanti ant jų val
džia.

Žydišką sąvoką apie die
vą per Jėzaus pasekėjus Ro
mos ir Palestinos vergus pe
rėjo ir i Romos nusibankru- 
tijusios ciesorystės poniją, 
kuri, kad atbudavojus Ro
mos ciesorystę, pasinaudojo 
vergų idealais ir vardan tų 
idealų pradėjo kardu ir ug
nim vergti stabmeldiškas ar 
nekrikščioniškas tautas ir 
jų turtu ir krauju budavoti 

I popiežiaus valstybę. Šven
tieji tėvai, perėmę nuo žydų 
sąvoką apie dievą, tokį jau 
dievą sutvėrė ir krikščio
niams. Popiežiška valstybė 
subudavota ant tų pačių pa
matų, kaip ir azijiečių mo
narchijos: viešpats yra ne- 
apribuotas patvaldis, gi pa
valdiniai neturi mažiausios 
pilietiškos teisės, vien ver
gai, neturinti teisės pažvel
gti savo viešpačiui į veidą. 
Krikščionišką dievą — sak
ramentą katalikas tur skai- savo likimo, tvarkytoju sa- 
tyti tokiu jau viešpačiu, vo darbų ir reikalų. Teisę

> savo sat- linkui savęs skaitome šven- 
. apą, prieš kurį tur visados čiausia ir nepaliečiamiausia 
pulti ant kelių ir nulenkti i- žmogaus teise. Mintis, kad 
i_? ---------------• a-------------- 1_-—; žmogus yra daiktu, su ku

riuo gal daryti kaip jam pa
tinka kas nors kitas, nežiu- 

l rint, kas juomi nebūtų, ga
li būti pas žmogų neturintį 
supratimo apie savo žmogiš
ką vertybę. Nenorime pat
valdžių carų, nes nenorime, 
kad anie darytų su mumis, 
kas jiems patinka. Nesa- 

; me jau vaikais, kuriems bu
tų reikalingi globėjai ar ant j 
žemės, ar danguje, kurie tu-1 
retų teisę dėl savo savmy- 

išraSka'lystės elgtis su mumis> kaiP 
** jiems, o ne mums norisi. Jei

gu turėtume aiškų suprati-i 
mą savo žmogiškos verty- Į 
bes. tai musų moralis jaus

imas priverstų mus tuojaus I 
pasibjaurėti krikščioniškais I 
idealais: Susipratęs ir apsi
pažinęs su krikščionybės ir 
socijalizmo idealais žmogus j 
netik netiki į katalikiškąjį 
dangų, bet jo neapkenčia, 
nes tame danguj tik išrink- ' 
tieji pietauja, sotinasi ir 
linksminasi, kuomet jų ki-. 
ti broliai pasmerkti amži- 
non kankynėn, kuomet to i 
„malonaus karaliaus” armi
ja naikina jų brolių namus! 
ir juos pačius žudo. Krikš-1 
čionių idealai negali būti iš
vystyto jais musų doros!

despotizmo ir priešu repub- 
Yr likos, nes ji pati ant despo-

tizmo testovi ir todėl ji vi
sados yra šalininku reakci
jos ir kontrrevoliucijos, kur 
tik apsireiškia žmonių rei
kalavimas lygybės ir demo
kratizmo.

į
Ar reikalinga da daugiau 

priparodymų, kodėl tie mo
raliai ir politiškieji idealai 
kurie rado savo i....... ’
krikščionių religijoje, šian
dien anaiptol negal būti at
sakančiais moraliems reika
lavimams europinių tautų, 

turinčių savo politiškas lai
sves ir pilietiškas teises. To
dėl valstybėse, kur viešpa
tauja demokratizmas, kata
likų bažnyčia arba senai 
pasiliovė buvus vadovau
jančia įstaiga, arba visuo
menei prisieina aštriai kovo
ti prieš katalikų bažnyčią, 
kaip antai Francuzijoje, I- 
talijoje, Ispanijoje ir Portu
galijoje, kad įvykdžius de
mokratizmo tvarką valsty
bėje. Anglijoje, Švedijoje 
Norvegijoje ir Vokietijoje 
demokratiškoji valdymosi 
tvarka įvyko ačių tų tautų 
susipratimui, kad katalikų 
bažnyčios reikalus atskirti 
nuo tautos reikalų. Tik su- 
reformavus krikščioniškąjį 
idealą — pakeičiant katali- 
cizmą protestantizmu, liute- 
ranizmu ir kalvinizmu, pri
pažįstančiais žmonėms pi
lietiškas teises — galima 
buvo toms tautoms kultūriš
kai pakilti ir susidemokra- 
tizuoti. Gi prisilaikančios 
senų krikščioniškos religi
jos formų tautos ir po šiai 
dienai lieka vergiškų pažiū
rų: kaip ve: rusai, lenkai, 
vengrai, austrijokai ir kitos 
katalikiškos tautos, kurios 

vis da tebedejuoja po mo
narchų sauvale. Męs, lietu
viai, turėdami įgimtą demo
kratizmą ir pajautas žmo
nių lygybės nors ir suveržė
jome savo pažiūrose, tečiau 
katalicizmas per keturis 
šimtus metų da nesuspėjo iš 
musų išplėšti supratimo 
brolystės. Pažvelgus net į 
musų bažnytines draugijas, 
kur tik nevadovauja Romos 
hierarchijos atstovas-kuni- 
gas, visur užtiksime demo
kratizmo dvasią. Sykiu su 
lietuvio besišvietimu ta de
mokratizmo dvasia pas jį 
atgyja, pakįla ir auga. Gi 
musų inteligentija, kuri pa
silieka nuolankiais vergais 
dvasiškųjų ir svietiškųjų 
carų, ir laižo aniems kruvi
nus nagus, daro tai vien to
dėl, kad jiems brangi ne lie
tuvių laisvė, bet ypatiškas 
labas.

Regis, nereikia daugiaus

priparodymų, kodėl proleta- 
rijatui vergiška krikščioniš
koji moralybė neprivalo bū
ti siūloma, nes krikščionio 
idealas — ne laisvė, ne de
mokratizmas, ne lygybė, bet 
pasidavimas ir nuolanku
mas valiai satrapo. Iš tų 
priežasčių negali būti nė 
kalbos, kad susipratęs dar
bininkas — socijalistas ga
lėtų būti sykiu ir kataliku.*)

Pirmutiniu moraliu prin
cipu musų laikuose yra su
pratimas žmogiškos verty
bės. Žmogus, kuris supran
ta savo žmogišką vertybę ir 
skaito sau beprotišku pasi
elgimu mušti savo kakta į! 
žemę prieš lakštelį iškeptos j 
duonos — jau nėra tikru ka-Į 
taliku, nors ir pripažintų, 
krikščionybės idealus. Bet i 
juos pripažįsta 'idealais jis 
tik patol, pakol nemato rei
kalo būti laisvu ir viešpačiu

*) Tūli socijalistai disku- 
suoja: ar katalikas gal būt 
socijalistu. Žinoma, gali! 
Bet socijalistas kataliku — 
niekados!

(Toliaus bus.)

ABEJONES
II.

Jie trįs sėdo laivan. Stvė
rės irklų ir irės juromis-ma- 
riomis... įrėši toliau nuo 
žemės krantų...

Jurų krūtinė it stiklas 
blizgėjo, tartum laikinai 
vanduo apmirė — sustojo... 
tik jie irklais darė bangas... 
Jos viena paskui kitą plau
kė toliau nuo laivo ir nyko 
berybėj vandenyno erdvė
je...

Kartais prieš jas, dievai 
žino, kieno padarytos at
plaukdavo kitos ^bangelės... 
Susitikę susikabindavo, tar
tum pasibučiuodavo...

Tuč-tuoj jas apkabindavo 
kaiminkos ir tolybėse jos vi
sos išnykdavo...

Jie įrėši vis toliau ir to
liau. Žemės krantai dingo, 
tik juodas taškas toj vietoj 
beliko. Jie atsidūrė tarp 
dangaus ir vandens...

Tarp dangaus, pilkais de
besėliais užkloto, ir berybio 
melsvo vandenyno.

— Kokia nepaprasta jurų 
tyla, — tarė vienas iš ke
liauninkų.

— Aš jaučiu ją, — tarė 
antras.

Nutilo jie...

...Iš kasžinkur užklydus 
peteliškė lėkė vandenynu. 
Nuilsus, nuvargus... Vos- 
vos sparneliais plesdeno. 
Vis leidosi žemyn prie van
dens...

...Pamatė keliauninkai...
— Ji žus, — tarė vienas.
— Suteikim pagelbą, — 

tarė antras.
...Ir įrėši jie linkui jos... 

Atkišo ties ja irklą. Nuil
sus, nuvargus sudavė pete
liškė sparneliu irklan ir kri
to vandenvnan...•z •

— Nenorėjo ji pašalinės 
pagalbos, — tarė trečias ke
liauninkas.

— Gal, — paabejojo kitu 
du...

...Laivo bangelės peteliš
kę nešė tolyn ir tolyn. Ji vis 
dar sparneliais plesnavo. 
Visomis pajiegomis stengės 
lėkti... Laivo bangelės šlapi
no jos sparnelius...

— Gelbėkim, dabar ji 
: duosis, — vėla tarė vienas iš 
I keliauninkų.

— Jau ji pajiegų musto- 
| jo — tarė kitas.

Ir vėla jie įrėši jos lin-
I kui...

...Pamatė juros žuvelė pe
teliškę paviršium vandenio 
plaukiojant... Priplaukė ir... 

prarijo...
...Nusiminė keliauninkai, 

kaltais pasijuto. zSunku šir
dije paliko. Neišdrįso vie
nas kitam akysna pažiūrėti. 
Nutilo, nuliūdo ir įrės to
liau.

...Augštai padangėse 
skraidė jurų paukštis. Stai
ga ties ta vieta, kur peteliš
kė žuvo, sparnais plesnoda- 
mas ant vietos apsistojo ir 
akimirksniu metės vande
nynam Ištiško vanduo į šo
nus, paukštis iškilo augš- 
tvn, snape turėdamas žuve
lę-

Išvydo tai keliauninkai. 
Nudžiugo, tartum jie atker
šijo uš peteliškės mirtį. Ir 
linksmi įrės atgal, žemės 
krantų linkui. J. B—dis.

RUDUO.
(Sekimas)

Padangės rudeniu alsuoja: 
Jau saulė rečiau žibuliuoja, 
Trumpesnė darosi diena.

Saulė rytais iš ruko kyla, 
Linksmi balsai paukščių nutyla, 
Ramu ir nuobodu visur.

Nyksta šilų smagus pavėsis — 
Ten tik tvankus jaučias’ puvėsis, 
Nurunda žydinti lanka.

Pilki ūkai vaizdus apniaukia, 
Gervių eilė padangėms traukia 
Pietų link, išlekiant svetur.

Jau piemenėliai neduduoja, 
Išginę bandą nedaboja: 
Pastogėn slepiasi ir jie.

Nemielas lapkritys ateina, 
Ant žemės viskas atsimaino,— 
Ir jausmas mainoos širdije.

J. B. Smelstorius.

Naktis Tamsi
Naktis tamsi, audra baisi, 
Griaun griaustinis ir žaibai, 
O didjurėj, ten, toli, 
šviesa šviečia taip labai!... 
Kas per šviesa tenai šviečia? 
žmonės stebiasi tiktai: 
Vienas kitą žiūrėt kviečia: 
Plaukia laivas, ar matai?! 
Jūrės vilnįs siunta, ūžia, 
Laivą blaško į šalis;
It praryt tą laivą godžia, 
Ar suskaidyt į dalis!...
Kas per laivas tenai plaukia 
Su nepaprasta šviesa?
Vienas kito žmonės klausia, 
Gal atplaukia jau Tiesa? 
Ir ištiesę rankas šaukia, 
šviesos laukia su vilčia, 
Nors ir audros baisiai kaukia 
Plauk, o laive, linkui čia.

B. Šidiškis.
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Otto. — Dėl dievo meilės! Kas atsitiko?
Stasė. — Tėtė perstatė man šiandien tūlą 

žmogų ir rekomendavo jį mums tokiu keistu bu
du, kad bijau, ar nenori kartais mane išleist už jo!

Otto. — Bet tas negalima!
Cycero (už scenos). — Onyte! Onyte!
Stasė. — Tai balsas tėtės — eina čion! mel

džiu, prasišalink!
Cycero (už scenos), 

tai?!
Stasė. — Duryse jau, šalinkis!
Otto (į kambarį po dešinei). — Ar čionai?
Stasė. — Ne! už uždangalo (stumia jį prie 

lango ir užleidžia uždangalą taip, kad Otto vien 
batai matyti).

Onyte, kur mano ba-

Otto (išeidamas). — Tamsta esi sumišęs. 
Aš ne vagis.

Stasė (Į šalį). — Bėgsiu pas mamą, gal ji 
patars, kas daryti (išbėga).

SCENA X.
Cycero ir Otto.

Cycero. — Mano porfe! kaip tamsta Įlindai 
Į mano batus? Mano batai ne karčema, kad gali
ma butų kiekvienam lĮsti Į juos (Otto prisiartina 
prie jo). Ką aš matau? — ponas Otto Schoen- 
bergas! O. S., kuriam suteikiau ugnies cigarą už
sidegti.

Otto (Į šalĮ). — Vėl jį apima pakvaišimas! 
(Balsiai) Taip, tai aš, pone!

Cycero (nori pagriebti Į glėbį). — šiuo kar
tu jau tamsta man ne pabėgsi, mano brangus! 
Na jau turiu. O. S! kurio išmanyti sau negalėjau! 
Nesiplėšk tamsta iš manęs, nes tas nieko jau ne
gelbės. Tamista neturi gal supratimo, kiek aš 
naktų dėl tamstos nemiegojau. Dabar jau ne
ištruksi.

SCENA XI.
Tie patįs, Marė ir Stasė.

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

Marė Račiutė-Raulinaitienė,
P. O. Box 5, Lošt Creek, Pa. i

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- 
lįą, nuo to laiko nieko nežinau. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba kas apie 
juos žino malonėkit pranešt šiuo ad
resu: (41)

Magdė Jankauskienė,
23 Nelsell st., Widnes, England.
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SCENA IX.
Stasė ir Cycero.

Kur, po velniais, toji tarnaitė pa-Cyecro.
dėjo mano batus? tu nematei? (jieško). 

Stasė. — Čia jų nėra, tėte! 
Cycero (šaukia). Onyte! Onyte! Toji mer

gina pradeda nieko nepaisyti. Turbut įsimylėjo, 
nes nuo nekurio laiko viską daro kaip papuola. 
Eičiau iš laižybų, kad |dėjo Į kamarą (pamato 
Ottono kojas po uždangalu). Ah!... štai kur! (ei
na prie lango).

Stasė (išsigandus rėkia). — Tėtė!
Cycero (eina prie Stasės). — Kas atsitiko? 

(Otto pakelia vieną koją).
Stasė.
Cycero. — Kvailė! Dėl adatos tiek lermo da

ryti. (Pamato tik vieną batą). O kas čia? Aiš
kiai mačiau du batu, o dabar tik vienas stovi. 
(Prieina prie lango, grėbia už bato, atšoka išsi
gandęs). A... A... Stase!

Stasė. — Ką, tėtuši?
Cycero. — Vagis Įlindo Į mano batus.
Stasė. — O, tėte!
Cycero. — Bėgk, šauk policiją!

Įsidūriau su adata.

Marė. — Ką darai, vyreli?
Stasė. — Tėtuši
Cycero. — Ot štai turiu dailiausi egzemplio

rių O. S!
Marė. — Bet tas ponas ne vagis!
Stasė. — Aš jį pažįstu labai gerai!
Cycero (paleidžia, tik už skverno laiko Otto)/ 

— Tu jį pažįsti? — labai gerai!
Marė. — Ir aš taippat — tai musų kaimynas, 

labai meilus vaikinas.
Cycero. — Kaip tai? Jus žinote, kad toks O. 

S. gyvena netoli mus ir nieko man apie jį nesa
kėte?... Bet tiek to... Ar tamsta esi nevedęs?

Otto. — Taip, malonus pone!
Cycero. — Taigi, brangus žente, eikš į ma

no glėbį... atsiprašau, kuomi tamsta esi?
Otto. — Teplioriumi!
Stasė. — Garsiu teplioriumi.
Cycero. — Taigi, brangus žente, lai tavo gar- 
teptuvas, pasilsės ant mano krutinės!
Stasė (linksmai). — Tėte!
Otto. — Mano Stase!
Stasė. — Mano Otto (abu glėbi j e).

(Toliaus bus.)

sus

TAUTOS NAMAMS.

Chicago, IIL: Jonas Krotkus, My 
kolas J. Tananevičius, Antanas 
Bieržinskis, kun. P. B. Serafinas 
Antanas Olševskis po $100.oo

Juozas Hertmanavičius $125.oo 
P-lė Katrė Kaupiutė $50.oo 
Pirko sieksnius žemės ir paaukavo 

Tautos Namams:
Dominikas Likas, Vlad. Jurkevičius, 

Aug. Kvederavičius, S. P. Tananevi
čius, Ant. Daujotas, Zyg. Balčikonis, 
J. Aleksandravičius Šv. Izidoriaus Dr- 
tė visi po $10.50; J. Bagdžiunas $21.oo 
B. K. Balutis $25.oo.; K. Kasputis $10. 
Antanas Masiulis, V. J. Stankūnas, 
Jonas Rašinskas, Pr. Poška, K. Liau- 
danskis, Juozas Mockus, Juozas Tei- 
šerskis ir Pov. Šivickas po $10.50;Pr 
Šivickas 11.00; Pov. Bručas Dr Ant 
Žimantas, Julija Žimantienė, Dr-tė šv. 
Stanislovo, V. ir K., Jonas Kulis, Izid. 
Nausėda, Ant. Košys, Ant. Mikala- 
čius, Juoz. Misevičius, Barb. Vitkaitė, 
Juoz. Ulinskas Nežinomas, Juoz Am- 
brosius, Jon. A. Petrošius, Antanas 
Visbaras, Dras Jok Kulis, Dras Ado
mas Juška, Liud Kasparas, Agota 
Kasparienė, Juoz. Ridikas — visi po 
$10.50; Valpar Univ. stud. lietuviai 
$24.50; J. V. Zacharevičius ir J. A. 
Chmieliauskas po $10.50.

Po $5.00 aukavo: K. Kovarskas ir 
adv. Kučinskas, viso $10.00.

Po$2.00 aukavo: A. Zacharevičius,
A. Radomskis, St. Tamuliunas, J. Ju- 
rinas, viso $8.00.

Po $1.00 aukavo: Juoz.Šlapelis, A. 
Matutis, Ant Ivanauskas ir Vincas 
Jusas, viso $4.00

Apveizdos Dievo Parapijoje, Chica
go, III. Po $5.00 aukavo: J. Žibąs ir J. 
Skinderis, viso $10.00.

Po $2.00 aukavo: B. Nenartonis, J. 
Montvila, J. Balčiūnas, M. Plačiukao, 
V. Šatas, Jon. Petrauskas, Jur. Pet
rauskas, viso $14.00

Po $1.00 aukavo: Juoz Zubavičius, 
Petr. Jaruševičius, St. Jucevičius, Mo
nika Montvilienė, Ant Einaris, Jonas 
Dimša, Jur. Juodelis, Jon. Burčikas, 
Pr. Zavistanavičius, Kaz Mečionis, 
Ant. Augaitis, Vikt. Paliubinskis, Pet
ras Žaldokas, Jon Dovydonis, Petį. 
Vaitonis, Jon. Statkus, Vinc. Viliunas, 
Kaz Jankauskas, A. Venclovas. Viso 
$19.00

Šv. Jurgio parapijoje, Chicago, III., 
Bridgeport: J. Lazdauskas $5.50.

Po $5.00 aukavo: M. Domijonaitis,
B. Vaitikunas, B. Januškas, F. Juoza- 
paitis, F. Druktenis, viso $25.00; B. 
Ruigis — 3.00. K. Draugelis $2.80..

Po $2.00 aukavo: V. Paplauskas, 
Br. Lenkauskas, Ant Vaitkus, VI. Ka- 
sinskas, St. Misius, Jon. Prušinskas, 
Iz Papauskas, J. šarskis, S. Mišeikis, 
Al. Kupčas, P. Kenutis, J. Maželiau- 
skas, Vin. Mišeika. Viso $26.00; J. A. 
Šimkus $1.50.

Po $1.00 aukavo: Aleks. Rokas, 
Juoz. Mickeliunas, Bron. Jakaitis, A. 
Augaitis, Ant Kartanas, Mat Tamu
levičius, Ant Liepa, Ant. Mišeika, 
Ant Mozgeris, Juoz. Latoža, St. Me- 
džiauskas, Juoz Bacevičius, Juoz Juk- 
nius, Ant Juodis, Jul. Racevičius, Kn. 
Mickeliunas, Ad. Bervals, Pr. Verpe- 
tinskas, VI. Malianuskas, Jon. Rupei
ka, Zen. Lėkis, Juoz. Brazauskas, Br. 
Sadauskas, Br. Sandargas, And. Bag
donas, Jon. Geryba, P. Ribikauskas, 
Jon Paplauskas, Pr. Kučinskas, Jut 
Barčas, Mrs. Martinkienė, VI. Žilvi
tis, Ant Misevičius, Ad Misevičius, 
Juoz. Kundrotas, Grig. Gimeneckas, 
Aleks. Dovidonis, Fel, Platnauskas, 
Kleof. Jurgelionis, Ed. Bulkevičius, 
Petr. Narbutas, Ant.. Bugailiškis, St

J. 
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Į Artišauskas, Konst Stasevičius. D. 
i Bernatavičius, Juoz Braknys, Ant
Narbutas, Ant. Skinderis, Kaz. Luko- 

j ševičius, X..., K. Mickeliunas, Alber- 
| tas Kupšvs, Leok. Žukauskas, Emil. 
■ Strademskiutė, Vinc. Jonutis, Vinc.
Mielinis, Petr. šmaukšta, Jon Šatas, 
Stef. Butkevičius, Jon. Aiškinis, Juoz. 
Juozaitis, Jurg Žakas, Jurg Gaubas, 
Vinc. Plekavičius, Kaz. Savickas, Juo- 
zap. Jurionis, Vlad. Jurionas, Vyt. 
Lukauskas, Just. Balsys. Jon. Karve- 

, lis, Juoz. Budreckis, A. Libeckis, Zig. 
' Gregoravičius, Jonas Petkus, J. Kar- 
likauskas, Zen. Leikys, Dom. Bara
nauskas, J. Joneliunas, B. Ežerskis, 
Jul. Malinauskas, Anupras Ivaškevi
čius, A. R. Junevičius, D. Gapšys. 
Kaz. Juozupaitis, Juozupas Kazlaus
kas. Viso $89.00. St. Kunca 50c. 
Smulkių aukų — $37.55.

So Chicago. III.:
Po $5.00 aukavo: J. Medelis, Al. 

Vaitkevičius, Jur žereckis. Viso $15.
Po $2.00 aukavę: N. Aksamitaus- 

kas, Jok Raslavičius, P. Kairys, A. 
Karšauskis. Viso $8.oo; A. Greičius 
$1.50.

Po $1.00 aukavo: J. Jankauskas, J. 
Endziulis, P. Paliulis, D. šemaitis, 
Kaz. Katutis, Pirk Bendrovė "Lietu
va,” viso $6.00.

Po 50c. aukavo: Petr. Karpavičius 
ir Jul. Karpiutė, viso $1.00; K. Pike
lis 25c.

North Side. V. ir A. šlauteris au
kavo $3.00.

Po $2.00 aukavo: A. Kielis, A. Šim- 
:us, viso $4.00

Po $1.00 aukavo: J. Petrauskiutė, 
° •. Kišunas, A. Mičiulis, K. Navickas, 
X. Žyla, M. Klioštoraitis, V. Davyrai- 
tis, V. Kebučikė, J. Briedis, J. Briju- 
nas, St. Sakalauskas, A. Kuprys, M. 
Mažeika, J. Gerdžiunas, J. Kalpokas, 
D. Žutautas, A. Ribokas, Pr. Briju- 
nas, V. Narbutas. Viso $19.00 Smul
kių aukų — $9.90.

Kensington, III.
J. Vasiliauskas — $5.00.
Po $2.00 aukavo: J. Šamas, A. Nar

butas, viso $5.00. (? Red.)
Po $1.00 aukavo: Kaz. Valys, Vai. 

Rakašius, Pr. Kazdalevičius, M. Pa- 
liulionis, J. Pinigs, P. Jakučionis, A. 
Abraitis, S. Karandzevičius, J. Pivo
riūnas, J. Duble, M. Kakliauskas, J. 
Bernotas, J. Orininkaitis, M. Macevi
čius, Z. Klibienė, Br. Linkevičius, Pet. 
Ambrožunas, P. Daugėla, J. Skeber- 
dis, Pr. Šivickas, St. Liutkevičiene, 
P. Grybas, P. Stočkus, P. Bobelis, St. 
Gustas, viso $25.00.

Po 25c. aukavo: St. Vaitkus, P. 
Sarapas, J. Bacevičius, M. Razukie- 
nė, A. Norkūnas, St. čekinskas, j. 
Grybas, K. Dedonis, J. Bobelis, K. 
Draugelis, O. Žalienė, viso $5.50. Smu
lkių aukų —$1.55

Indiana Harbor, ind.
Po $2.00 aukavo: kun. Jakštys, V. 

Radavičius, P. Norkus, J. Karmelu- 
vičius, viso $8.00. Ant. Cipsaras $1.50.

Po $1.00 aukavo: K. Alšauskas, J. 
Žilinskas, J. Denaps, P. Irkmonas, St. 
Šerpetis, J. Storpirštis, J. Kuncevi
čius, J. Kundroška, K. Jurkštas, St. 
Gudas, L. Laucis, M. Maucas, K. Pet- 
riokas, J. Macenis, Ant. Gerdžiunas, 
R. Ganušauskas, J. Aukselevičius, K. 
Verbyla, J. Kučinskas, viso $19.00. 
Smulkių aukų $5.95.

Rockford, IIL
Po $5.00 aukavo: V. Jokubynąa, K. 

Marcinkevičius, P. Petrėnas, J. Pet
raitis, viso $20.00; P Vaičekauskas $3.

Po $2.00 aukavo: J. Gustav, K. Ku- 
dliauskas, A. Butkus, P. Deltuva, P. 
Kalinaskas, viso $10.00.

Po $1.00 aukavo: K. Jokubynienė, 
K. Janulis, P. Vitkus, J. Radžiūnas, 
A. Latvėnas, V. Latvėnas, V. Latvė- 
nienė, J.Paliukonis, M. Budras, J. Va-

lentukevičius, S. Jokubauskas, R. Ka
linauskas, E. Mičiuliutė, S. Vosylius,
J. Merčaitis, K. Stankevičius, J. Ba- 
cečius, J. Kaleckis, J. Jasevičius, P. 
Latvėniutė, P. šileikiutė, Klevickaitė,
K. Ambrazas, K. Miklas, P. Masiokas, 
K. Urbiutė, viso $26.00. Smulkių au
kų $12.55.

Melrose Park.
Pr. Lapinskas $10.50, Barbora La

pinskaitė $14.50.
Po $1.00 aukavo: Petras čekaus- 

kas, Ant Jasinskas, Petras Pavilai- 
tis, Uršulė Milišiukė, Kazys Jankaus
kas, Kaz. Martinkus, Pet Gudzevičius, 
Ign. Bersenas, Kaz. Samalionis, Ant 
Jonča, St. Kasparavičius, Fr. Gleznis, 
Ant. Samulionis, Ant. Jasinskas. Al. 
Morkus, Kaz. Palionis, St Radavičius, 
Pr. Viksna, Ad. Staskus, Pr. Rajū
nas, J. Stepankevičius, viso $21.00 
Smulkių aukų $11.00. Sutrauka:

Nariai-Labdariai — $629.00; už
sieksnius žemės $483.00; šiaip aukų 
$583.05; viso $1,669.05.

Abelną sutrauka su pirma pagar
sintomis aukomis:

13 Narių-Labdarių $1,337.00; 
sieksnius 
$971.00.

už 
žemės $1,165.50; šiaip aukų 
Viso $3,474,46.

("Tėvynė”)

Canada. Drg. M. DagiuiSidney
paraginus, suaukauta sušelpimui po
litiškų kalinių Lietuvoje $7.75. Auka
vo šios ypatos: M. Dagys $l.oo; K. 
Bikelis ir K.
Musteikis, J. 
Jauniškis, K. 
A. Lukšis, J.
Virbalius, W.
J. Medus, W.
tis, B. Žvinis, A. Laurinaitis, V. Jod- 
valkis, R. Vaišutis, A Karalis, A. 
Karalis, A. Laurinaitis, J. Valouga— 
po 25c. Viso labo $7.75 M. Dagis.

Pinigai priimti. ”Kel.” Administr.

Valouga — po 50c.; P. 
Savickas, W. Purlis, A.
Pumputis, J. Žemaitis, 

Barkus, K. Gasunas, A. 
Peškaitis, J. Musteikis, 
Musteikis, P. Laurinai-

Pa j ieškojimai
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.

Daukšos, 
valsčiaus,

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 Franklin 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)

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.

Nereikia Paliudijimu 
Patįs už save kalba.

Ją Kertė ima fiiij.

A
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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 draugo Kazimiero Stepa- 
navičiaus, Kauno gubernijos, Šiaulių 
pavieto ir valsčiaus, Oškunų sodžiaus. 
Pirmiaus gyveno Lawrence, Mass. o 
dabar nežinau kur. Girdėjau, kad iš
važiavo į Worcester, Mass. Jis pats 
ar kas apie jį žino, meldžiu praneš
ti man ant šio adreso: (42)

Izidorius Šliupsztikas 
Walkar Garden Farm, 

Charles River, Mass.

Praneškite! Kur randasi Juozapas 
Žiemelis, 22 metų senumo, 5 pėdų ir 7 
col. augš., paeina iš Skuodo, Telšių 
pav., Kauno gub., apie 4 metai kaip 
Amerikoj. Balandžio mėn. išvažiavo 
ant "farmų,” iš Chicagos, ir paskuti
niame laike gyveno apie Madison, So. 
Dakota. Turiu svarbų reikalą iš Lie
tuvos, malonėkite kas žinote praneš
ti šiuo adresu:

Frank Strakshus
2322 W. 23-rd pi., Chicago, III.

Pajieškau Povilo ir Jono Laužikų, 
K. Macuno ir ir Paulinos Rasiulytės, 
visi Dainiunų sodžiaus, Kupiškio pa
rapijos, Vilkmergės pav., Kauno gub 
Taipgi Jono Tubeliaus iš Subačių 
miesto. Meldžiu jų bei žinančių apie 
juos pranešti šiuo adresu:

Povilas Laužikas
81 Vine st., Montello, Mass.

Pajieškau sesers Liudvikos Veng- 
rauskiutės, girdėjau, kad ištekėjo už 
Juozo Jenuševičiaus,, kurs laikė sa
liuną Portagen, Pa.; jis paeina iš Vil
niaus gub , o ji iš Suvalkų gub., Sei
nų pav., Kapčiamiesčio valsčiaus, Pa- 
dumblių kaimo, kas apie juos žino, 
ar jie patįs malonės pranešti šiuo 
adresu:

Jonas Vingrauskis,
95 Scheldon st., Hartford, Conn

Pajieškau pusbrolio Tarno Selenio, 
Kauno gub., Telšių pav., girdėtis gy
vena Chicagoje. Lietuvoje likusi su 
dviems kūdikiais jo žmona antri me
tai serga, kūdikiai miršta badu, o tė
vas visai užmiršo juos, kas jį pa
žįsta malonės pranešti jo adresą.

Antanas Kobelias,
301 E. 115th st., Kensington, III.

Pajieškau brolio Juozapo Urnikio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Šaukėnų 
parap. Kas apie jį žino malonės pra
nešti arba jis pats teiksis atsišaukti 
šiuo adresu:

Leonas Urnikis,
828 Albany st., Roxbury, Mass.

Pajieškau draugų Juozo Sakalaus
ko ir Jono Laurinaičio, abudu Suval
kų gub , Naumiesčio pav., Sintautų 
miestelio; jie patįs teiksis atsišaukti 
arba žinantieji apie juos pranešti 
šiuo adresu:

Jurgis Daugėla,
789 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Juozo Cechanavi- 
čiaus, Vilniaus gub., Trakų pavieto 
Stakliškių miestelio. Jau suviršum 
metai, kaip gyvena Illinois valstijoj: 
Kas apie jį žino, arba jis pats, teik
sis pranešti man jo adresą.

Jonas Cechanavičius,
60 Vermont avė., Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 18 m. ir ne senesnės 28 
m. Be skirtumo tikėjimo. Aš esu 25 
m. senumo, ir vartoju penkias kalbas. 
Turiu gerą darbą ir uždirbu 
rių sąvaitėj Mergina turi 
gera išvaizda ir mylinti 
Kreipkitės per laišką

J Sdviclcis 
2058 N 2 st., Philadelphia, Pa.

18 dole- 
buti su 
mokslą.
(42)

Pajieškau pusbrolio Frano Mor
kūno ir draugų Jurgio Stočkaus ir 
Juozapo Jankūno, visi Kauno gub., 
Šiaulių pa.,Lygumų parapijos. Kas 
apie juos žino teiksis pranešti arba 
jie patįs malonės atsišaukti šiuo adr.: 

Fr. Zegunis,
1247 Quarry av., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau draugų, Vinco Apanavi
čiaus, Lazdijų parapijos ir Antano 
Subačiaus, Rudaminos parapijos, abu 
Suvalkų gub. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau jų pačių atsišaukti arba kas 
apie juos žino pranešti šiuo adresu: 

V Pliadas
403 W. Pratt st., Baltimore, Md.

Pajieškau, savo, draugės, neatme
nu nė vardo nė pravardės, turi būt A. 
No. 1 Lietuvaitė. Malonėkit atsi- 
šaukt šiuo adresu: (41)

Thomas Kassales.
Gen. Delivery, Long Beach, Calif.

Pajieškau Stanislovo Sotkausko, 
gyveno 18% Arthur st, Brockton, 
Mass. 37 metų senas, tamsių plaukų, 
rudų akių, sveria 170 svarų, 5 pėdų 
9 colių augščio. Uždėjau $200 kau
cijos, ir pabėgo 6 rugsėjo. Jei kas 
patėmysit meldžiu pranešt, kas pir
mutinis praneš gaus dovanų 5 dole
rius. (42)

John Patelčius
59 Intervelle st., Montello, Mass.

0
<
*

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

5 Spalio, (Oct.) 1913, Freiheit Turner Hali ’
8417 So Halsted St., Chicago, III. Pradžiai v. po pietų. Nuo 4 iki 5 !

bus dalinamos svečiams knygos dovanai. j
Siame vakare daly vaus vietiniai socialistų chorai, geri kalbėtojai, žymes- , 
ni monologistai, vis.ems pažįstamas Stepukas ir daug ko kito. Pasibaigus i 
perstatymams, bus Balius, skrajojanti krasa ir Rožinis Šokis su puikių ? 
dovanų laimėjimu. Vakaras rengiamas su tikslu padaryti 10,000 lietuvių ! 
socijaiistų Chicagoje įžanga 25 c. nuo ypatos. (ot)?

Visus kviečia KOMITETAS. ?

<,

Pajieškau švogerio Petro Pažėros, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Digrių kaimo, Garliavos parap.; gy
venęs Pittston, Pa., kas apie jį žino 
malonės pranešti arba jis pats lai at
sišaukia šiuo adresu:

Vincas Jarašius,
9 Congress st., Rumford, Me

Pajieškau draugo Jono Bruzbarto, 
Suvalkų rėdybos, Kalvarijos apskri
čio, keli metai kaip Amerikoje, turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
ar kas žino pranešti man šiuo adresu: 

Konstantas Alinskas
962 W. Coal st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau Damincelės Okmoniutės, 
prieš 2 metu gyveno pas mane New 
Haven, Conn. Išvažiavo bene Chica- 
gon. Kas apie ją žino malonės pra
nešti arba ji pati teiksis atsišaukti 
šiuo adresu:

K. C Blazaitis
227 Chapel st., New Haven, Conn.

Pajieškau draugų: Juozo ir Jono 
Skierių, Kauno rėdybos ir apskričio, 
Krakių parap., Gudaičių sodos, prieš 
~ ’ apie

pra-
3 metus gyveno Chicagoje, kas 
juos žino ar jie patįs malonės 
nešti šiuo adresu

Martynas Kaupas,
1120 Moand avė., Racine, Wis.

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.

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 
kur. Jis yra neaugėto ūgio, žie
mų plaukų, viršutinis dantis iš deši
nės pusės auksinis, žemutinis gi iš 
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.

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
mokantis gerai kostumierišką darbą. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukit tuojaus pas 

Z. Budria,
222 Broadvvay, So. Boston, Mass.

GEORGE J. LOOKES
818 W 18-th st., Chicago, III.

Su Darrow ir Baily advokatais, 
1202 Ashland Block, Chicago, III. 
Iškolektuoja pinigus ir priima visus 
egališkus dalykus, (provas ir tt.) 
curiuos gerai prižiūri.

Draugysčių Reikalai.
BROOKLINIEČIŲ IR APIELINKĖS 

ATIDAI.
PUIKIAUSIS TEATRAS ir BALIUS

Šiuomi pranešame Brooklyno apie- 
linkės lietuviams, kad yra rengia
mas puikiausias pasilinksminimo va
karėlis, per Lietuvių Kelionei Pašel
pos Draugystę, subatos vakare, 4 d. 
spalių 1913 m. Tautiško Namo sve
tainėj, 101—103 Grand s t r., Brook- 
yn, N. Y. Visus lietuvius ir lietu

vaites širdingai užkviečiame atsi- 
ankyti, nes tai bus vienas iš dailiau

sių pasilinksminimo vakarų, kokie 
dar Broklyne iki šiol nebuvo. Sce
noj statoma dviejų veiksmų Drama: 
"Gudri Našlė” labai žingeidu pama
tyti, kas buvo per gudrybė tos naš- 
ės. Taipgi bus deklamacijos, mono- 
ogai dialogai ir choras "Aidas” su

dainuos gražias daineles; Bus ir 
Džian »Bamba iš Bostono, pasakys 

spyčių, pribus ir Maikis su savo tėvu 
pasikalbėti, taipgi bus lekiojanti kra
sa su tokiais išlaimėjimais, kokių dar 
niekas nedavė. Po to viko bus šo
kiai.

Širdingai užkviečia KOMITETAS.

ATIDAI KENSINGTONIEČIŲ! 
Concertas ir Balius

Parengtas 137-tos kuopos L. S. S. 
Nedėlioj, 5 d. SPALIO—OCTOBER, 
1913 J. Stančiko svetainėj, 205 E. 
115-th st., Kensington, III. Pradžia 
6 vai vakare. Įžanga 25c. ypatai. 
Dalyvaus šie chorai: L. M. D. "Aido” 
choras, lenkų "Liros” ir Dembinski,” 
apart to bus solo, deklamacijos ir ki
tų pamarginimų.

Po koncertui bus balius ir skrajo
janti krasa su dovanomis. Kviečia 
visus lietuvius ir lietuvaites 137-tos 
kuopos. KOMITETAS.

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėa 
Viršininkai ant 1913 m.

Pirmininkas, St. Jankauskas,
350 Newark st., Hoboken, N. J. 

Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė, Newark, N. J. 

Sekretorius, A. M. Stanelis,
211 Jefferson st., Newark, N. J. 

Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Fariey avė., Newark, N. J.

f

IIL

LIETUVIŲ NEPRIG. KLILBA3 
Chicago, IIL

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas. 

3249 So. Halsted st., Chicago.
Prez. pag. — Jonas Simbalis,

833 — 33 pi., Chicago, DL 
Prot rašt — Mikas Titiškis,

3415 Auburn Avė., Chicago, IIL 
Finansų rašt — Franciškus Valaiti* 

712 — 17 pL, Chicago, HL 
Kasierius — Vincas Paplauskas,

922 — 35 pi., Chicago, UI 
Org. užžiurėtojas — A Bitautas, 

3211 Union avė., Chicago, IIL 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No 
3301 Auburn are. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertainl- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, III.

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, 
ant Town of Lake, Chicago, III., mi
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne- 
dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio 
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.

ADMINISTRACIJA 
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina St., Chicago, 
Vice-prez. F. A. Misius, 

5235 S. Bishoff st., Chicago, 
Prot. rašt. K. A. Čiapas, 

1736 W. 47 st., Chicago, 
Turtų rašt. A. J. Kareiva, 

1805 W. 46-th st, Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė., Chicago, III. 
Užžiurėtojas org. St Ragauski, 

4612 S. Wood st., Chicago, III.

III.

m.
III.

III.

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.

KAM REIKALINGAS ZECERIS, 
malonės susižinoti su manim žemiau 
paduotu antrašu. Aš esu spaustuvės 
darbininkas iš Lietuvos. Amatą pa
žįstu gerai, nes esu išlaikęs ekzami- 
ną iš tos profesijos. Platesnes žinias 
galima bus paduoti per laišką. - Rei- 
kalaujantie tokio darbininko malonės 
kreiptis šiuo adresu: (43)

Martynas Belukevičius,
32 Staughton st., Hudson, Mass.

GERA PROGA
LIETUVIUI BARBERIUL

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.

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.
Broadvvay, So. Boston. Mass. 
A. IVAŠKEVIČ, Manager

So. Boston 605.

315

Tel.

. MUZIKOS MOKYKLA 
Duodam lekcijas ant Smuiko. Manda- 
lino. Gitaros, Korneto, Klarnetos, 
Fleitos ir Akordiano.. Profesorius \ 
jau praktikavęs 15 metų muziką. No
rintieji išmokt gerai muziką kreipki
tės šiuo adresu: (44)

Prof. LUCA APICELA 
215 Hanover st., Boston, Mass.

PARSIDUODA SALIUS AS
Su namu, galima pirkti tik biznį, 

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

KAZIS KUDULIS.
1942 Canalport avė.. Chicago. IIL
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Namai-Pragarai, juokin- i 
ga komedijelė ir perstaty
mui nesunki, reikia tik dvie
jų ypatų, vyro ir moteriš
kės. Parašė Harrv L. New- 

• ton, išvertė ir išleido J. II- 
Igaudas, Chicago, III. Pusi. 
23, kaina 10c.

Prūsų Lietuvių Raštija. 
Yra tai trumpa Prūsų lietu
vių knygų ir kalendorių ap- 

Parašė A. B. Klai- 
išleido "Birutė,” 

Pusi. 88. Kaina ne-

Tautiečiui. — Nepadavėt 
pavardės," korespondencija 
numesta.

čiabusiam iš Easton, Pa.
— korespondencijoj užsi- 
puolat ant žmonių, nume- 
tem gurban.

V. Anestai ir J. Beliaus- 
kui 
tik 37-tą ”Kel.” numerį, bet 
36, 38 ir 39, o tokios kores
pondencijos, prieš kurią ta
mistos protestuojat, 
neradome. Ar nebus 
koks nesusipratimas?

! Bridgeportiečiui. —
testuoti per laikrašti prieš išleido J. Ilgaudas, Chicago, 

i tai, kad tūlas aludininkas 
Į varo nešvarų bizni, butų

i

Męs peržiurėjom ne-

visai
tik

Velnia^ išnešė lašinius.
Vagis Įsilipo Į klebonijos

kaminą, prisikrovė pilndi^ v~. , , - x .
maišą lašinių, kumpių ir de- tuscias darbas, todėl jūsų 
srų, ir vėl taikėsi niekam 
nematant ir negirdint iš
sprukti, bet koja vagiui nuo 
kopėčių nusprudo ir vagis 
su lašinių maišu nusibrazdi- 
nęs plumptelėjo ant žemės. 
Klebono gaspadine išsigan
dus nubėgo ir pasakė klebo
nui, kad kamine esąs vel
nias. Klebonas greitai pa
siėmė lotyniškas knygas, 
švęstą vandeni ir šventinda
mas bei skaitydamas ekzor-•/ 
tą klausia:

— Piktoji dvasia, ar tu 
čia? ■<

— Čia, jagamastėli, čia!
— Sakau tau vardu Die

vo, išeik iš čia!
— Išeinu, išeinu; tiktai 

duris atidarykite.v

Klebonas duris atidarė, o 
vagis su lašinių maišu sau 
ramiai išspūdino.

raštelio nededant
Brightoniečiui. — Su ko

kiu tikslu tas kunigas renka 
vaikščiodamas po namus 
žmonių vardus, męs neži
nom, bet žinom, kad tasjtu- 
nigas yra skandalistas ir 
todėl nieko gero iš to tikėtis 
negalima. Gaspadinę pa
traukti Į teismą už tai, kad 
išdavė jam savo burdingie- 
rių vardus ir gyvenimo vie
tą Lietuvoj, negalima. Bet 
protinga gaspadine nepri
valo to darvti. Geriausia 
atsakyti "nežinau.”

Tamošiui Besočiui. — Dėl 
vietos stokos negalėjom su
naudot.

Mylinčiam skaityti. —Ta
mistos klausimo negalima 
suprasti.

Tur būt kas atsitiko.
Viename miestelije Lau

ras apipasakojo teisme, kaip 
jo draugas Baltrus buvo ant 
geležinkelio traukiniu už
muštas :

— Na, kad mudu sykį su 
Baltru įsigėrę ėjova geležin
keliu ir aš išgirdau švil
piant, tada aš tuojaus nušo
kau nuo geležinkelio ir trau
kinys praėjo pro mane. Aš 
vėl užsilipau ant geležinke
lio ir dairiausi, kur dingo 
Baltrus, bet kad jo niekur 
nemačiau, tai pamislijau 
sau: gal jis nuvažiavo! Einu 
savo keliu tolyn, žiuriu: Balt 
raus kepurė, dar toliau vie
na koja, paskui kitą; pas
kui viena ranka, toliau kita; 
dar toliau — galva guli, o jo 
paties nesimato. Na, sa
kau, turbut su Baltrum kas: 
atsitiko, Jtad jo niekur nesi
mato...

X •

Gerai atsakyta.
Syki aš važiavau gatveka- 

riu ir Įėjo pažįstamas man 
kunigas. Pasisveikinęs at
sisėdo šalia manęs ir pradė
jo šitokiais žodžiais Į mane 
kalbėti:

— Pasakyk tamista, kodėl 
męs negalim tą prakeiktą 
"Keleivį” sukritikuoti ?

Man tuomet kaip tik į sy
ki atėjo galvon Kristaus žo
džiai ir aš jais kunigui atsa
kiau :

— Jeigu jus butumet tik
ri kunigai ir turėtumėt savo 
širdį je tikėjimo nors tiek, 
kaip garsvyčio grūdas, tai 
jus netik jį sukritikuoti ga
lėtumėt, bet pasakytumėt ši
tam ve kalnui: pasikelk ir 
įsiversk į jūres, ir kalnas pa
sikeltų ir Įsiverstų i jūres, ir 
jums nieko nebūtų negali- 

V. Ragauskis.m o.

Pasivėlino.
Jaunikis kreipdamasis į 

tėvą meldžia:
— Aš myliu jūsų dukterį 

ir pasidrąsinu prašyti jos 
rankos...

— Atleiskite, negaliu, pa
sivėlinote!.. Aš jau kito iš
mokėjau skolas.

Nauji Raštai
Simukas ir Magdutė, tik

ras atsitikimas. Autoriaus 
vardas nepaduotas.

Sulyg Naujausios Mados, 
dviejų veiksmų komedija; 
parašė Kurpianna, vertė M. 
Grigonis.

Nastutė, 2 veiksmų, 3 pa
veikslų drama. Pagal uk
rainiečių J. Kotlerevskio o- 
peros "Natalka Poltavka,” 
lietuviškai parašė M. Gri
gonis.

Jonukas irMarytė. 4 veik
smų pasaka. Iš rusų kalbos 
lietuviškai parašė M. Grigo
nis.

Visos keturios augščiau 
paduotos knygutės išleistos 
"Lietuvoss,” Chicago, III., 
1913 m.

Mulkinę ir Mulkintojai, 2 
veiksmų komedija iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, pa- 

i rašė Knyburys, išleido 
: "Tarka,” kaina 12c., Lawre- 
ce, Mass.

Svetimas Dievas, drama 
Į trijose veikmėse, parašė Pr. 
Vargšas, išleido M. G. Va- 

; laskas, Chicago, III.'
Iš širdies. James Allen, 

vertė St. Biežis, išleido Jo-! 
nas Ilgaudas, Chicago, III. i 
Knygutė aiškina, kokią 
svarbą žmogaus gyvenime 
turi paprotis. Pusi. 53, kai
na 15c.

i
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DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.
Tikras lietuvys daktaras 
baigęs mokslą eteitaviška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianspolie, 
ind. ir specijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligas.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokelo, Dr- 
Stankus Įrengė savo lccną SAN ATOKIŲM 
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius ligo
nius dėl gydymo Ir darymo operacijų.•

Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos ir 

pečių. Gėlimą eąnarių, kaulų ir kosulio. 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plauku, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų 
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatiškal abra per laišką, o; 
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa- < 
dekavonių už Išgydymą nuo visokių ligų. Dr.; 
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestusj 
Amerikoj į Kanadą Ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:

Dr. IGNOT. STANKUS'
1210 S. Broad st., — • !

Philadelphia, Pa.

Šiltai

Pradėk

I

žvalga. 
pediškis, 
Tilžėje, 
paduota.

Darbas, garsaus francuzų 
rašytojo Emile Zola roma
nas, tomas pirmas (iš viso 
yra tris), vertė A. J. Ouga,

III., apie 300 puslapių, kai
na 75c.

•7

Tol. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus. Inšiurinu Ir 

padarau Morgičiua.
84« DORCHESTER AVĖ, 

SO. BOSTON. MkSS

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.
,)) Mus dirbtuvė yra įrengta 
')) sulig naujausios mados, ap- 
)> rūpinta naujausiais apara- 
’ tais. Padarom fotografijas 
» kuopuikiausiai; malevojam 

/>| naturališkomis farbomis; iš 
mažų padidinant ir tt. Esant 

') reikalui einam į namus foto- 
1'; grafuoti.
j J. Audrusis. Pr. Laurinaitis Co.

(Stanaičio galerija)
Į 453 Brodvvay, So. Boston, Jfr ss.

vj

John E. nolan
naujausios mados

GRABARIUSIR B ALSAM UOTO J A !>
Atlieka visokį darbą prie palaidojim*
kuogeriausiai už nebrangiu prekt

336 Broadway, So. Bastoa
Gyvenimo vieta 645 Bro*4*av

Ūži ai K, geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite

I gražų patarnavimą.

i 362 2ndst, So. Boston.

[Z

Diena
f

1EGOTI prie atidarytu langų, tai “pirmutinė pagelba’ 
dėl užlaikymo geros sveikatos ir dailumo. Bet tas da
ro didelį nesmagumą keliant rytmetyj iš lovos, kada

per naktį žiemos laiku kambariai prišąlą.
Su Perfection Beduminiu Aliejiniu Apšildytoju jus galite išvengti persišaldymo

*

ir be drabulio tinkamai apsirėdyti, kad ir šalčiausią dieną.
Užtenka užžiebt degtuką, prikišt prie atsukto gaso Perfection kaminėlio, ir 

kaip bematant turit šilumą. Paskui pečiuką galite nusinešt, kur tik norima, ir pa
sigaminti pusryčius be jokio vargo.

Faktiškai, Perfection apšildymas yra taip geras, kaip ir ugnies, tik daug šva
resnis, nes nėra durnu ir pelenų, ir daug parankesnis.

Tai parankus apšildytąja*. Pasiklaupkite pas vietinius pardavėjus, 
tegu jums paroda Perfection, arba rašykit, reik liaudami katalogo nuo

I
Albany, N. Y. 

Boston, Mass.

n
i

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadvay ir 259 D streets, 

. Ą SO. BOSTON, MASS.

iHseT

•1

i

ŠE ŠĮ
Telephone So. Boston. 845 M. i •k- __ __ - o

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

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

::
< • «»
H

H
J

NŪS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatims lenkiškas

:dantų daktaras.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

50.000 Kataliogų DYKAI!

ĮPhiladetphijos Moterims i

Akušerka
Pabaignsi kursąWomaDS Medieal

College, Baltiinore. Jltl.
Pasekmingai otlieka savo darba

prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageiba invairiose
motery ligose.

F. Siropionc art; E’ir ;th st
6 Loring st.,

SO. BOSTON. MASS
•eiežeie^iz-six_•i/'1

Y

I

k

821HIGH ST.,

.Vienatinė mokyta ir di 
■; PŪLIUOTA LIETUVIŠKA A 

KUŠERKA 1----- -------------
ONA VIDIKIENĖ, baigusi akuše 

' rijos mokslą garsiame Internatio 
Inai College'yje of Midwifery ir tu 

rėjusi gerą praktiką viename ge 
riausiame gimdymo ligonbutyje 
Priima kūdikius ir savo moksliški 
patarnavimu palaguose apsaugoj?, 
gimdytojas nuo visokių ligų. GE

7 KIAUSI A RODĄ DUODA DYj 
A KAI nėščioms, žindančioms ir Ii; 
JJ gotoms moterims, o taipgi mali 
u žiems kūdikiams.

PHILADELPHIJOJ ‘ 
2NĖ, baigusi akuše ;

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

Reikalaukite tuojaus.

J P Tninik 822 Washington St.
• 1.1 UUllia, BOSTON, VIASS:

D:

ONA VIDIKIENĖ
329 VVharton st., Philadelphia. Pa i’ 
Telefonas: Bell Lombard 2953-A^

RUSISZKAI-AMERIKO^SSZKA 
LINIJA.

Pier 31st st., Brooklyn, N. Y.
TIESIOGINĖ LINIJA TARP 

RUSIJOS 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.
9 dienas be per- 
dienų be permai-

I Libavą, 
klesa — $33.00 
klesa — $50.00 
kiesa — $75.00 
antrą Subatą.

Roterdamą per
mainos, per 11 
nos
$31.00 — 3čia
$45.00 — 2-ra
$65.00 — Ima

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką agenta
A. E. JOHNSON i CO.

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

■

Keliaujantis Lietuvys Agenta.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darba. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.

Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

Sveikata Augai 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ: kuri gra
žiai snO-gsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
seki, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS pažysta gerai ligą, pritaikoatsakan- 
čiui Liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios ;a vaisius sveikatos, panaikina 
ligą, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir iš
augina puikią sveikatą ir drūtumą, k.<s suteikia 
žmogui laimę ir lir.ksmybg. PHILADELPHIOS 
">. KLINIKAS bei daktarai tuksiančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų ‘
C VE T V UTIS YRA TAI DIDŽIAUSIAS 
AVI i A H ’ ■1 turtas žmogaus, be 
VU-ltuiiJ* SVEIKATOS NgRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phii. M. Klinikas, turi net Kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti;

PrivatiškcJ LA3ARATORIJOJ Pfc. M. Klinika, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas >5šviežių gvarantuotų medikamentu, seniausių ir naujausių išradimų, kurines 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbui žmonių.Iš daugybės išgydytą štai ką patis žmones rašo:

GARBINGAS PH. ?.I. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigem ir esame labai užga- 
nėdinti už tikrą pagelbą; greitą ir gerą išgydymą. i’aDO moteris teipat jau yra sveika už ką 
siunčia širdingiausią padčkaveng. Jūsų pnmačlyvąir teisingą būdą gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteris A. Amoniakas. Ironand Metai Co. So. Riehraond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Bos 2ta»Giens T iii , N. Y., teipat šimtais kartu dėkavoja, už 
išgydymą rmoligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nustlpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų liga. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsv.’orth St., 
AVorcester, Mass., Mr. M. EOLIAjpA, Bcx 1S2, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZŲKAS, 306 Ccn- 
ter St., Freektnd. Pa. Teipat išgydytinuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokia budu ne
gu Įima sataipinti.ISITEMYKIT, kad slaptybes ligą saugiai užlaikoma, visada.

KAD bet nori pastoti sveiku
AVA-Vi-J' 1 v XLi.lXV.2-KO, lR LAIMINGU, tad atsilankyk,

o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes či nai išgydo ir tokias, kuriu kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: p- čiuose. rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir neeysto kraujo, nuo saužagystės suklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidujų nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mes. silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be poilierbe pjaustymo be aparacijos, bet su lickarstoms, kurio* 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 i* ryto iki 4 po p. Šventadieniais nno 10 iki 3. Ųtarn. ir PėtDjr- 
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras .
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Reikale Lietuviškųjų Draugi 
jų Sąjungos Didžiamjam 

New Yorke.
Konferencijos atsibuvu

sios 31 d. rugpiučio, 1913 m. 
raportas.

Sekretorius pranešė, kad 
draugijų priklausančių prie 
Sąjungos yra 20.

Nutaria vardan draugijų 
Sąjungos paregti balių, ku
rio pelnas bus sunaudotas 
uždengimui nedatekliaus 
praėjusio teatro *ir kitiems 
reikalams; tuo tikslu paim
ti Tautiško Namo svetainę 
ant 31 d. Sausio, 1914 m., 
kur susipažindinimo dėlei 
visos draugijos, priklausan
čios prie Sąjungos, privalo 
dalyvauti.

Draugijos, kurios kvies
tų ant savo pasilinksmini
mų, dalyvaut tik su priklau
sančiomis i Sąjungą; su ne
priklausančiomis nutartą 
nedalyvauti.

Agituot kiek galima už 
prisidėjimą prie imigracijos 
reikalų, kur privalo prisi- 
jungt kiekviena draugija.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar galima butų persikelt Į 
New Yorko apielinkė vie
nam iš pirmeiviškų laikraš
čių. Visi buvusieji delega
tai išreiškė tam kuodidžiau- 
sį prielankumą, nes tarp to
kio didelio lietuvių skait
liaus pirmeiviškas laikraš
tis atneštų šitoj apielinkėj 
daug naudos.

Užregistravo savo pasi
linksminimus šios draugi
jos:

Lietuvaičių Kliubas, Spa
lių 1Ų 1913 m. Draugystė 
Šv. Kazimiero lapkričio 22,
1913 m. Sim. Dauk. Dram.
Dr-ja sausio 3, 1914 m.
Liet. Gimnastikos Kliubas 
sausio 17, 1914 m. Lietuvai
čių Siuvėjų Unija sausio 24,
1914 m. Lietuvių Ddraugi- 
jų Sąjunga sausio 31, 1914.

L. D. S. D. N. Y. Sekr., 
S. Karvelis.

127 Grand st., B’klyn, N. Y.

KELEIVIS

NORTH GERM AN LLOYD
NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON

I

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
”Kelei.” Skaitytojas. — 

Nė kunigui, nė teisėjui ne
valia duoti šliubą, neprista- 
čius jaunavedžiams užrekor- 
davimo blankos (license); 
bet jei jis duoda, šliubas yra 
geras, tik tas valdininkas, 
katras suvinčiavoja, papuo
la po bausme, visvien ar jis 
butų kunigas, ar kas kitas. 
Ir reikia atmint, kad Mass. 
valstijoj, gal ir kitose, kuni
gui ar rabinui, nemokan
čiam angliškos kalbos, šliu
bą nevalia duot, todėl su to
kiu reikalu neikit pas kokį 
”grinorių.”

laivų kompaniją, atvežusią 
tą žmogų, išvežt už dyką.

Kel.” Agentūra parūpins 
jums konsulio pašportą ir 
jums visai pas konsuli nerei
kės būti.

Seną gramofoną, kaip ir 
kitus senus savo, ne ant par
davimo vežamus daiktus, 
galima Įsi vežt dykai, be jo
kios akčvžės.• v

Hamburgamcrican Linija.
Didžiausia Garlaivių Kompanija 

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

Vienatinė tiesi Linija tarp 
HAMBURGO ir BOSTONO. 

Niekados nereikia mainyti laivo. 
Į dešimts dienų iš porto Į portą.

PIGIOS PREKĖS, 
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.

Gera priežiūra keliaujantiems, 
sveikas ir atsakantis 'maistas ir 

užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi
trauk gimines, norint platesnių 

žinių, kreipkitės prie
HAMBURG-AMERICAN LINE

607 Boylston street, Boston, 
arba 41 Broadway, New York.

-

Teisybę Mylintis, N. S. 
Pittsburg. — Kad kunigas 
pliauškia, buk socijalistai po 
8 su viena moteria gyvena, 
tai yra paprastas dievo tar
nų „Jėzaus mokslo’’ skelbi
mas, ir už tą jam nieko ne
galima padaryt, pakol neį
vardija žmogaus. Vieninte
lis būdas, jei jus norit padėt 
keliatą dolerių kaštų, tai ga
lima suareštuot jį už ”disor- 
derly conduct,” už vartojimą 
viešoj vietoj biaurios kalbos. 
Arba keliems žmonėms pri
siekt, kad tas žmogus yra 
pakvaišėlis, nežino ką šneka, 
ir paduoti Į pakvaišėlių na
mą dėl observacijos jo pro
to. Suprantama, tam reikia 
advokato, tik ne kataliko.

I

T. Majackas. — Miestas 
niekam šifkorčių neišperka. 
Jei žmogus, nepragyvenęs 
Suv. Vai. 3 metus papuola į 
pavargusių namus, tad Fe- 
derališkoji valdžia priverčia

Farmos Farmos!II
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 farmų 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
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 apkainuot 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
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 apžiurėtitinkame 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.

Earope

%

Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 
Laivai išplaukia kas trįs savaitės 

Išplaukia sekantie laivai: 
“Hannover”— Spalio 29tą

, “Koeln”—Lapkričio 19tą
“Frankfort”—Gruodžio lOtą 
“Hannover”—Gruodžio 31mą

Dėl laivakorčip kainos bei kity kelionės dalykuose 
platesniu žiniy patyrimo kreipkitės prie:

OELRICH & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston. Mass

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Ma nydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirute neparanku, pripil
dyk;: tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės varda pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite viss= da laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
senas adresas:

Pavardė ir vardas

No.
✓

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

Street,

NAUJAS ADEESAS:
Pavarde ir vardas

No...
/**■

Miestas ir valstija.__

Street,i

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. 
tų penumerataišsibaigė su iaikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atida ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
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Dr. Ignotas Stankus i
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. į

i k 
f

GERA DIENA DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur 
tamista ei
ni? — Pas 
JONĄ 
KULBOKĄ 
išsigert sti
klą alaus, 
nes ten šal 
tas ir ge- 
riausis vi
sam Brook- 
lyne alus ir

gardus užkandžiai. — Taip, ir aš 
misliju, kad ten geriausia užeiga, 
nes labai rami vieta. Pas jį geri 
cigarai ir gardi degtinė, todėl 
žmonės ten gali gerai susistiprint. 
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai, 
po numeriu: (16-4)
74 Grand St., kampas Wyte Avė. 

BROOKLYN, N. Y.

Geriausius laikrodėlius 
pigiausiai nusipirkt 

pas lietuvį,
Persitikrinkit pats! Štai pavizdis. 

Paauksuotas laikrodėlis, gvarantuo- 
tas ant 20 metų, Waltham viduriais, 
tik už 
jam.

S8.50. Už gerumą gvarantuo-

norit pasipirkt lietuviškų re
pas

i

Kas 
kordų gramafonams, galit gaut 
mane visokių už pigę prekę. Taipgi 
galit gaut visokių žiedų, lenciūgėlių 
ir šiaip pasipuošimų. (43)

CHAS. J. GRANECKAS
28 ESSEX ST., ATHOL, MASS.

l Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ 
į Tikras lietuvis daktaras sako taip: jeigu ser-
s gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o 
> tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii. 
Į Ž°je. Nemėtyk savo sunkiai užprocevotus 
į pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai 
Iarba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stan- ;

ką, o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi- j 
sokiasligas: vytą, moterų ir vaiką. Ligas, ( 
kurias jau nebegalima išgydyti su lėkarsto- ( 
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o* C 
peraciją. Dr. Stankus turi savo locną PRI- J 
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priima ir už- Į 
jaiko visokius ligonius. Čionai randasi viso- į 
Irios gyduolės Oėkarstos) kokios tiktai yra į 
ant svieto; visokios elektriškos mašinos su I 
pagelba kurią yra galima matyti visus žmo- 

^*gaus kaulus. »

MOKYKLA ŠOKIŲ!
Profesorius Julius 

Šalkauskas užtikri
na, kad išmokys 
šokti kiekvieną jau
ną ar seną. Išmo
kina valcą 6 rušiu, 
taip, kad gali drą
siai eit šokti publi
koj. Taipgi išmo
kina ir kitus šo
kius su keletu va
karų. Mokina kas 
vakaras. Lekcijos 
yra nuo 8 valandos 
vakaro iki 10 vai. 
Prof. Julius Sal-
kauskas praneša visiems, kurie nori 
išmokti šokt, ateiti dienomis nuo 9 
vai. ryto ir net iki 11 vai. vakaro. 
Taipgi mokina visokius šokius: 
Buck & Wing, Buck Skirt, Irish 
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, 
Two Step ir kitus. Subatomis ir 
Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti 
dovanai. Moytojai: Miss Antani
na, Miss Joanna Walets ir profesor 
Julius Šalkauskas. Pirma lietuviš
ka mokykla Amerikoj. (48)

Phone CanaI 3762
1843 SO. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.

Šiltinti

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c.
Nuo dantų gėlimo.............
Nuo peršalimo....................
Plaukų stiprintojas... .85c 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo pi 
Nuo Ri 
Nuo 
Nuo 
Nuo__ .
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo..
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

brausis žmogaus WRTAS!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.................... 1
Gyvasties Balsams..................
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosulio..................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos.........10c. ir
Pigulkos ael kepenų................
Blakių naikintojas....................
Dėl išvarymo soliterio...........
Anatarinas plovimui............. ..
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis..........................
Antiseptiškas muilas................
Gumbo lašai.................. SOc. ir

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. K
Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais S 

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 8 
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
Bedfcrd Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y, $

"•laukų žilimo 
.ieumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių. . ...

VIENATINE LIETUVIŠKA

N

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite put kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduoles:

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

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

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

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

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

Gyduolės nuo vištakių (com’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 c. 

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

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

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

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

Gyduoliy galite reikalaut ir [per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: 

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st. 

SO. BObTON, MASS.

i

ii kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!
^Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerujy fir- 
my ir primieruojam rūbą pagal 
žmo^Ų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Geros vyrams Siutus Ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas, 
daigo norite turėt gerus rubus pi- 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonu: So. Boston, 21013.

a*
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KORESPONDENCIJOS
BINGHAMTON, N. Y.
L. S.S. 33 kp. savo susirin

kime nutarė parengti balių 
ir kviesti dalyvaut visas lie
tuvių ir kai-kurias lenkų 
draugystes.

Kooperativiška bendrovė 
statymui svetainės nutarė 
parengti prakalbas ir pak-į 
viesti Dr. J. Šliupą, kad pa
agituotų žmones prie to rei
kalingo darbo. Bingham- 
toniečiams lietuviams nuo
sava svetainė būtinai reika
linga, verta, kad visi susku
btų prie to darbo ir kuovei- 
kiausiai sumanymą ivyk- 
dintų. Jauna mergaitė.

MONTELLO, MASS. 
Svečių prakalbos. Kun. Ži
linskas reikalavo policijos.

23 rugsėjo pribuvo čia L. 
M. D-jos atstovai: d-ras 
Basanavičius ir Yčas; su 
jais pribuvo ir kun. Žilins-1 
kas iš Bostono.

Prakalbos buvo pareng-; 
tos didžiausioje salėje ir pil
na prisirinko; buvo apie* 
600 žmonių. 8 vai. prasidė-i 
jo prakalbos. Urbanavičia 
pirmiausia perstatė kalbėti 
d-rą Basanavičių, pavadin
damas ji "tėvu” lietuvių 
tautos. (Kalbėtoją nekriti-į 
kuosiu, nes tautiečiai pa-, 
prastai laiko tą šmeižimu.) ■ 
B-čius kalbėjo apie 15 minu- 
tų. Po to Liet. Benas pagrie- 
žė, o bažnytinis choras su
dainavo porą dainelių. Pas
kui kalbėjo Yčas. Jam kal
bant kolektoriai leidosi ko- 
lektuoti. Žilinskas kolek- 
tuodamas ragino lyg ant 
lioterijos: ”Po doleri! po do
leri! kas daugiau?” Beko- 
lektuojant kilo triukšmas 
su moterimis. Mat jam at
sinešus negražiai į moteris, 
šios nenutylėjo. Kun. Ži
linskas suriko: ”Ar nėra po- 
licmano čia joms!” Kolek- 
tuoti nesisekė, publika pini
gų mažai davė, nekurie 
siuntė policmaną atsivesti. 
Nors monteliečiai gausiai 
šelpia aukomis visus atsik
reipusius į juos, bet Tautos 
Namams nesurinko nė 200 
dolerių; žemės ir tik ar tris 
sieksnius tepardavė. Prie
žastis to nepasisekimo, tai 
”protesto” atbalsiai. Žmo
nės matydami, kad su pa
gelba svečių norima tik juo
dosios armijos nusmukusią 
įtekmę pakelti, nenori au
kauti. Laisvas vaikas.

~ KAS MUMS
RAŠOMA

New Britain, Conn. — 7 
rugsėjo moterų d-tė "Biru
tė” statė ant scenos ”Vagis” 
ir ”Nepasisekė Marytei.” 
Išėjo neblogai. 21 rugsėjo; 
buvo Lietuvos Sūnų ir Dūk- ’ 
terų d-tės prakalbos, o 1 lap
kričio kalbės Basanavičius * 
su Yču. 10 lapkričio kalbės ; 
L. S. S. centro sekretorius; 
Stasiulevičius. Ant 28 lap-1 
kričio prakalbas rengia' 
"Žirgvaikio" d-tė; kalbės 
turbut drg. Šaltis. Apšvie
tos Draugija mokinas ”Ta- 
dą Blindą” ir rengia paskai
tas, kurios trauksis per 3 va
karus. Laikas da nepaskir
tas. B. Salaveičikas.

Davton. Ohio. — "Kel.” 
No. 37 p. J. šikšnis rašo apie 
negražius darbus vietinių 
lietuvių ir sako, kad tai vis 
fanatikų ir girtuoklių dar
bai. Ne tiesa. Tie du vyrai, 
ką pirtin nuėję nusišutino, 
yra laisvų pažiūrų ir nebuvo 
girti. Nelaimė atsitiko per 
neapsižiūrėjimą. Ir nušu
tintas nebuvo taip jau bai
siai, nes tuojaus nuėjo i dar
bą.

Parapija yra pradėjus 
bažnyčią statyt, bet trūksta

KELEIVIS
pinigų. Bažnyčia lėšuos į 
$15,000 ir paskui reikės už
laikyti da kunigas — išlai
dos ir mokestis bus nepa
baigtos. Daug butų geriau 
pastačius svetainę, įsitaisy
ti knygynas ir šviestis, o ne 
poteriaut. Pirmeivis.

Middlcbcro, Mass.—Nese
niai čia mirė lietuvio darbi
ninko duktė, kurią palaido
jo ant miesto kapinių. Kiek 
vėliau kapinių sargas tė
vams praneša, kad jų duktė 
jau pernešta kiton vieton, 
kunigas tą vietą pardavęs 
kitam, nes kitas brangiau 
užmokėjęs. A. Molis.

Brighton, Mass. — 21 d. 
rugsėjo čia buvo atsilankę 
svečiai iš Lietuvos, su kun. 
Žilinsku. Kalbėjo kun. Ži
linskas, d-ras Basanavičius. 
Yčas ir Adomavičius. Pas
tarasis savo kalba išėjo i 
laukus ir pripasakojo tokių 
dalykų, kokių niekados ant 
svieto nebuvo. Dainavo 
Cambridge’aus bažnytinis 
choras — prastai. Monolo
gą L. S. S. kuopos narys at
liko gerai. Aukų surinkta 
60 dolerių su centais.

v

Vietines Žinios

So Bostono kyniečiai skal
bėjai tveria savo uniją, kaip 
rodos dėlto, kad pakelti ant 
skalbimo kainą.

Juokingas buvo atsitiki
mas pereitoj nedėlioj Boston 
Common sode. Tūlas apaš
talas pasilipęs ant bačkos 
sako prakalbą ir kad jau 
plusta, kad plusta ant soci
jalistų. Jie, girdi, bažnyčių 
nepripažjsta, jiems šita 
tvarka negera — jie patįs, 
esą, negeri. Tvarkos geres
nės nereikią.

Tuotarpu prieina policis
tas, liepia tam oratoriui lip
ti nuo bačkos žemėn ir are
štuoja jį. Nusigandęs kal
bėtojas aiškinasi, kad jis tu
ri leidimą kalbėt ir nuo ka
talikų kunigo paliudijimą. 
Policistas atsako, kad tai ne 
jo dalykas; jam esąs įduo
tas varantas ir jis turįs a- 
reštuoti jį už neužlaikvmą 
pačios su mažais kūdikiais.

Tuomet iš publikos pasi
girsta balsas: "Ei, profeso- 

j riau, jei šitas surėdymas to
kis geras, tai kodėl tamsta 
savo pačios negali užlaiky-

50,000 KNYGŲ
f

DI*MIL_______ _______
Naujai igautu Nesveikumų; i< 
Nuslluueis Spėkų arba kencat 
f
atrastu 
pasakis______
ta yra krautuvė

V

Steit**

Dykai 
dėl

Viru

Pasakys Kokio Budo Sali Pats Save įšildyti Namie. I
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautų 

Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivęsti naudos ■ 
skailidame ta knyga. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, l’žsikLŠiina 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpneimų, LŽnuodijimų Kraųjaarba 
Brautų, Š k rutula ir Nevalų kraujų, Pulaviiua arba Triperį, Užkrečiamų ligų arba 
Naujai igautu Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusllpueis Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmo arba kokių ligų H 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių buduI II 
---—'į greitų nuolatini isigydymų. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta II |

‘ lis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaip galete būti sveiku. Knyga _______
žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdų, kairus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 

biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gaut oi Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatų, 
spėkas ir tvirtuma, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė ta Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Ta* pareikalavime* knyęo* neprivala jua į jokio akola ir užmokieani. Mf* neaiuntam jokių vaistu C. O. D. au uždėtu mokesčiu kaip loti 

neįlovingi gydytojei ir inatitutaį daru. T* knyga yra aiuntama au SŽaskMtf (TMtaa ir «i**iatytaa kMiarti taip, jog ne viena* negale žinoti ka ia 
talpina.
DR. JOS. USTEft 8 80.. L 804. 208 N. Frtth Chicap. III..........................................   .

God ori našai Tamista: A2 esu užinteresuotaa Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygę. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Varda* ir pavardė

Adreaa*

Nedėlioj, 5 d. spalių atsi
bus L. S. S. 60 kuopos mė
nesinis susirinkimas papra
stame laike ir svetainėj.

Meldžiame atsilankyti.
Sekr. J. Klevas.

Ateinančią subatą, spalių 
d. atsibus balius L. D. K.

*

laikykit saugiamTaupinant pinigus
BANKE

GENTRAL MANUFAGTURIN6 DISTRIGT BANK

Rugsėjo 28 socijalistų 
svetainėj atsibuvo pirmas 
šio sezono koncertas. Pro
gramas buvo gana ilgas ir 
margas, tik nekurie nauji 
aktoriai atliko savo užduo
tis kiek silpniau, bet kadan
gi jie nauji, tai galima tikė
tis, jog toliau išsilavins. Y- 
pač deklamatoriams reikia 
lavintis. Geriausiai publi
kai patiko dainos ir juokai; 
dainomis geriausiai atsižy
mėjo E. ir O. Ulčinskiutės. 
viešnios iš Pepnsylvanijos. 
Jas publika iššaukė net po 
kelis kartus atkartoti. Ge
rai atliko ant smuiko ir dai
nas Grušas. Ramanauskas 
ir Januška dialogą "Foto- 
grafas” taipgi gerai sulošė. 
Bekampis, Vadapalas ir Ku
pstis padainavo. Publikos 
buvo kiek tik tilpo į svetai
nę ir buvo užganėdinta. Au
kų surinkta $6.76. Progra
mas buvo ant tiek ilgas, kad 
neišbaigtas.

Ateinančioj nedėlioj toje 
pat svetainėj bus prelekci- 
ja "Išrinktoji valdžia,” ku
rią skaitys drg. Bekampis. Į- 
žanga visiems dykai. Reikia 
pastebėti faktą, kad Labda
rystės Draugijos svetainė 
tą vakarą buvo dyka, o so
cijalistų svetainėj žmonės 
net ant sienų lipo. Na, ar
gi nevertėtų Lab. Dr-jai iš
rasti kokis nors būdas, kad- 
patalpinti socijalistų kuopą 
i lietuvių svetainę, kur butų 
ir Labdarystės Dr-jai ir pu
blikai nauda.

Labdarystės Draug. na- 
rvs, J. P. Raulinaitis.

Kertėj Lenox st. ir Shaw- 
mut avė. nedėlios rytą buvo 
atrastas sumuštas ir pei
liais supiaustytas policistas 
Ray F. Jordan. Atgaivin
tas jis pasakojo, kad jis bu
vo suėmęs vieną juodveidj. 
Vedant jam jį prie bakso, 
juodveidžio draugai užpuo
lė jį, sumušė, suspardė ir 
peiliais subadė. „

Moteriškų rubsiuvių 
streikas tęsiasi. Streikuo
ja suviršum 200 merginų. 
Jos nutarė laikytis tolei, 
kol nebus išpildyti visi jų 
reikalavimai.

Tautono bepročių ligon- 
butije sustreikavo ”norsės.” 
Streiko priežastis buvo ta
me. kad ligonbučio valdyba 
uždraudė sutemus lankytis 
vvrams pas ”norses.” Mer
ginoms tas nepatiko ir jos 
apskelbė streiką.

Pragyvenimas vis brang- 
| sta. Šiomis dienomis Bos
tone ant bušelio bulvių pa
kilo 15c. Girdėt, kad ir ang- 

i lįs neužilgo pabrangs.————
Tūlas Joseph O’Leary be- 

meškeriodamas jūrėse pa
gavo jūrių žaltį, kurį ir atsi
vežė. Kada jis išlipo iš lai
velio City Point, žmonės jį 
apstojo, o jis pasakojo, kaip 
sunkiai turėjo su žalčiu ko
vot. "Kol aš gyvas busiu, aš 
to neužmiršiu,” sakė jisai. 
Iki šiolei žmonės da netikė
jo. kad yra jūrių žalčiai.

Pėtnyčioj 22 rugsėjo 
Cambridge’aus lietuviai bu
vo surengę prakalbas Liet. 
Mokslo Dr-jos atstovams. Ši 
kartą rengė vien tik pirmei
viai. D-ras Basanavičius 
pribut negalėjo, nes tą va
karą buvo surengtos pra
kalbos ir Nashua, N. H. 
Cambridge’uje kalbėjo M. 
Yčas ir J. Gegužis. Nors 22 
rugsėjo kunigui su kelioms 
davatkoms pasisekė susirin
kimą suardyt, tečiaus to ne
paisydami vietiniai lietuviai 

I parodė, kad juodvarnių in
trigos neturi jokios svarbos 
pas susipratusius Cam
bridge’aus lietuvius. Apie 
7 vai. žmonės būriais pradė
jo traukti į svetainę, o ka
dangi ant greitųjų didesnės 
salės nebuvo galima gaut, 
tad paprastoji lietuvių susi
rinkimų salė, į kurią telpa 
tik apie 400 žmonių, grusti- 

j nai prisigrūdo. Daugelis 
netilpo į salę, stovėjo ant 
laiptų lauke. Kiti negalėda
mi Įeit, grįžo namo. Pra
kalbas pamargino "Laisvės 
Choras" ir Cambridge’aus D 
L. K. Vvtauto benas. Lietu- «/

vių benas labai gražiai pa- 
grajino, o choras pertrau
kose sudainavo keletą tau
tiškų ir reyoliucijoriiškų 
dainų. Iš susirinkusiųjų 
kalbų girdėjos paniekos žo
džiai kunigui, kuris savo pa
sielgimu suardė pirmas pra
kalbas. Aukų surinkta 
$165.77 ir nupirkta 4 sieks
niai žemės. Bet davatkos ir 
šiuom kartu norėjo prakal
bas suardyt; keli pusbepro- 
čiai buvo nuėję net Į policiją 
ir skundė, kad Į Čambridge 
atvažiavo anarchistai ir lai
ko lietuviams prakalbas. Iš 
policijos tuojaus atsiuntė a- 
pie 15 policistų, bet tie vaik
štinėjo tik apie salę, į salę gi 
nėjo ir prakalbų ardyt ne
bandė. Dabar lai sprendžia 
visuomenė, kurie vra tvar- 
kos ardytojais, ar socijalis- 
tas, ar kunigai su davatko- 

I mis?
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Keistučio Dr-stės lietuvių 
svetainėj, ant kampo E ir 
Silver gatvių, So. Bostone. 
Prasidės 6 vai vakare.
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Sveika
Apetitą

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

Severos
Skilvinis
Bitelis

kuris

(Severa's Stomach Bitters) 
pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mai
sto. Jis yra pagelba grumu- 
liavimo veikmėj, prašalina iš
pūtimą, rakštų atsimušimą, 
rėmulį. užkietėjimą ir abelną 
apsilpnėjimą.

Kaina $1 00

Sustiprinkit 
Savo Nervus

Vartodami

SEVEROS
NERVOTONA

•Jis patariamas kaipo vaistas
nuo

Nervų nuplyšimo, 
Nerviškumo, 
Nemiegos, 
Hysterijos 

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

Aptiekuose, arba stačiai nuo mū
šį, prisiuntus kiek kainuoja.

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

Kapitalas $250,000.00
Priima depozitu* kati ir uuo 1 dolerio ir moka 3 procentus 
Knygelė dykai. Pinigus galiniais Banko atsiimt kada nori.

T^livaknrtPS Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies. 
v_____Lšaugios dėžutės parsamdomos už $3 metui.

Padaro visokias popieras. pasportus. dokumontus, etc 
LIETI VIŠKAS BANKAS . J

Revoliucijos giesmės DARBO BIURAS
su notomis, sutaisytos ant 2-jų, Męs visuomet samdome žmones |

8-jų ir 4-rių balsų.......................... 35c I Kanados dirbtuves, ant farmų ir gs-
! ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
j UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

OFFICE
I 43 Portland Street, Boston, Mana.
t

Gražus pa veikslai!

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pa* 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 sL, 
ant kampo D sL, SO. BOSTONĄ 
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:
1)
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W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Niekur 
taip ge
rai ir 
puikiai’ 
nepada
ro pa
veiks
lus. kai 
lietuviš
kas ar
tistas 
Monte- 
lloj.
Dėlto 
vyrai, 
mergi

nos ir šeimynos eįkite pas savo tau
tietį nusitraukt paveiks us, o išrody- 
s t da gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų. kurie ėmėsi paveikslus nas:

J. TAUKEVICIA
727 N. Main st.. Montello. Mas*.

Užsiordeliuokite dabar
AN< i LI

nes vėliaus pabrangs, ir męs 
parduodam anglis iš geriau

sios kompanijos Bostone.
Taipgi kurie norite nusipirkti sau
Namą. Piečių arba Ūkę

2)

3>

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

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

7 Harrison are., arti Easez sL. 
BOSTON, MASS.

Į
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pigiai ir atsakančiai, kreipkitės į

LITHUANIAN 
AGENCY

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

Profesurins m«*licint»»

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 

I 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 Richmonc

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
LIETUVY, EIK PAS LIETUVI

Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius, 
Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus į 
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

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

Metinis Balius!
Draugystė D.L.K. Vytauto iš So. Bostono, rengia gražiausį balių

i Panedėlij, (Columbus Day) 13 Spalio) Oct į ’13 
LIETUVIŲ SALĖJ — DAHLGREN HALU

j Kampas E ir Silver gatvių, Se. Boston, Mass. Prasidės 2 valandą po pietų. 
[ Vytauto Draugystės balins Šį kartą bus labai įžymus, nes bus labai daug 
• įvairių žaidymų. Muzikantai labai geri, ir grieš visokius šokius Bus gar-> džii _ — • •• ................ - - • —
> atsilankyti

UILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

H

u gėrimų ir užkandžių, o linksmybių be galo. Todėl visus užkviečiame įi 
ilankyti ir smagiai pasilinksminti. Su pagarba KOMITETAS. (lt) L

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
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 Athenaeun BlgM CHICAGO, ILL




