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Metas IX.

Paveikslai kalba, kaip gyvi
na Kijevo mergelė įsimylė
jjistai kepėjai taipgi nutarė
jo į Macochą ir pasiūlo jam
žmonės
I reikalauti daugiau algos ir
savo ranką ir širdį, kad pa
' geresnių darbo sąlygų. Jei
Laikraščiai praneša, kad
sidarius jo žmona, dalintis Laivas nuskendo su krasa 1 sustreikuotų kepėjai, Lon Drg. Grigaitis ”Pirmyn” po keturių metų triūso, Edi
„Rygos Naujienų” redakto Įsu juomi tolimesniu likimu.
donas pasiliktų be duonos.
redaktorium
sonas da vieną išradimą atLondonas.
—
3
sausio,
riaus byla
Į Ji išreiškia laiške pasiryži
Iš tikrų šaltinių girdėjom, : nešė pasauliui — tai judanDu žmonės iškepti ir
Tarpžeminėse jūrėse nūs- į
”Rygos Naujienos” rašo mą po sujungimo eiti drau kendo francuzų garlaivis
kad
susitvėrusi bendrovė at (tieji ir kalbantieji paveikssuvalgyti
ge
su
juomi
da
gi
į
katorgą.
apie savo bylą.
„Saint Augustin” su visa Sydney, Australija.—Šio gaivinti mirusį „Pirmyn” ir I lai. Paveikslai kalba, juokiaTas
laiškas,
pirmsėdžiui
daPernai vasarą buvo pada
krasa, kas tik ant jo buvo; mis dienomis kanibalai jieškoma jau zecerių. Drg. | si, grajina ant įvairių ins
i
leidus,
perskaitytas
teisme
(žmogėdžiai) užpuolė Nau P. Grigaitis busiąs redakto trumentų — veikia kaip gy
ryta „Rygos Naujienų” re
išsigelbėjo tik žmonės.
ir
padarė
į
visus
gilų
įspū

vi žmonės. Pirmas bandy
joj Gvineioj du ūkininku, rium.
dakcijoje ir visuose L. Jakadi,
neišskiriant
da
gi
patį
.
Chiniija
gauna
paskolą
vičiaus veikaluose, ir jo bu
James ir Herman IVeberus, Little Falls audėjai streiką mas buvęs West Orange, N.
Macochą.
Laiško
gale
mer

J., kur gyvena pats Ediso
Pekinas. — Galų gale še- iškeuė juos ir suvalgė. Ka- I
te baisi krata. „Rygos Gar
laimėjo
gelė
prašo
pranešt
apie
laiš

.
šios didžiosios Europos vai- nibalai užėjo iš neištirtų
sas” iš tos kratos tik šaipė
Little Falls, N. Y., audėjų nas.
ko
apturėjimą
f
*
ir
Macocho
gtybės
susitaikė
duoti
Chivietų
ir
vėl
ten
sugrįžo.
ValEdisonas vadina savo iš
si ir net išreiškė savo neuž
streikas pasibaigė. Po trijų radimą
sutikimą
priimti
jos
panijaf
$125^'000
paskolą,
„kinetofonu.”
adžia išsiuntė skyrių kariu- mėnesių sunkios kovos dar
ganėdinimą tiems žanda
siulijimą.
menės. kad suradus tuos bininkai laimėjo. Kompani
rams, kurie kratą darė už
Turkai vis atidėlioja
I. W. W. organizuoja
Dabar
pasirodo,
kad
mer

laukinius žmones išnaikinti. ja turi priimt visus darbi
tai, jog nieko nerado, nes,
Londonas.—4 sausio Tur
marškinių siuvėjus
girdi, „krėtimas esąs buvęs gelė, nesulaukus atsakymo, kijos
Ncrvegų-danų-švedų
ninkus
atgal
į
darbą
ir
mo

pasiuntiniai
vėl
prašė
Paterson, N. J. — Nese
tik pro šalį einant padary pati atvažiavo pas Macochą, konferenciją atidėti iki pa
sutartis
kėti 60 valandų algą už 54
kad
įkūnyti
savo
sumany

tas.” Po tos kratos L. JaKonenhahgen. — Norve valandų darbą. Mokestis niai čia pasirodė I. W. W.
nedėlio,
kol
jie
gaus
iš
savo
ta.
Iš
savo
pusės
Mocokavičius ėmė jieškoti, dėlko
gija, Danija ir Švedija pa- nuo štukių pakelta ant 15 organizatoriai ir pradėjo
valdžios
patarimą,
ar
nusi

nhas
neatsisako
jos
nasiuliorganizuot marškinių siu
ta krata buvo daryta ir pa ,__ ______ __ ;_ __ leisti,
......ar ne. Girdėt,
_
z kad
__ di- Įdarė tarp savęs sutartį, kad nuošimčių.
jimo
priimti.
Bet
jungtuvėjus. Šiandien beveik visi
sisekė sužinoti, jog dėlei ko vės gali įvkti tik tuomet, džiosios valstybės rengiasi tarp jų negali būt jokio ginUžgriuvo
kasykla
jie organizuoti ir rengiasi
kio tai baisaus „donoso,” kuomet 'dvasiškoji
........................
‘
’ [ kluoto susirėmimo ir ieigu
valdžia griežtai
pareikalauti turkų
Tamaųua, Pa. — East Le- reikalaut 8 valandų darbo.
kurį galų-gjale. padėjus vi
Turkai už jo■ kuri šalis norėtų ant vienos high anglinyčioj užgriuvo Dabar dirba 10.
sas jiegas, pasisekė sužinoti atims nuo Macocho vienuo nusileidimo.
kią kainą nenori atiduot:Įiš ju užpult, kitos dvi turi kasyklos viršus.užberdamas
ir persitikrinti, jog „dono- lio laipsnį.
bulgarams Adrianopolį su padėti užpultajai gintis.
9 darbininkus. Po 40 valan Da 31 revoliucijonierių
sas” tikrai rašytas „Rygos
Spaudos laisvė
pakorė
tvirtove. Jie siūlo kur kąs ! Turkų karvedžiai nori dų darbo, 2 gruodžio 8 iš jų
Garso” redaktoriaus J. Ba Konfiskuota žurnalo ”Si- didesnį
plotą žemės kitoj
EI Paso, Tex. — Iš Mek
pasisekė atkasti da gyvus,
muštis
joro ranka. Užsiminus „Ry , birskije Voprosi” 27 nume vietoj, bet
ant to Berlinas. — Iš Konstanti devinto gi neatrasta.
sikos čionai praneša, kad 3
gos Naujiem” apie tą ”do- ris už rašinius „Sibirijos gy nesutinka; bulgarai
jie mušėsi, jie nopolio čionai praneša, kad
sausio Maderos kareiviai
New Yorke riaušės
nosą,” J. Bajoras, norėda venimo vaizdelis” ir „Rin per kraują Adrianopolį
pa

Ant kiek galima kapitali pakorė da 31 revoliucijonie
mas save prieš visuomenę kimų galas.” Redaktorius ėmė ir nori, kad tas jiems turkų armijos vadas Envers
Bei mušęs nuo Čataljos sa- stų laikraščiams tikėti, tai rių ant telegrafo stulpų tar
nušviesti po tokio biauraus laikraščio ”Ruskija Viedo- pasiliktų.
■vo valdžiai telegramą rei 3 gruodžio New Yorke buvę pe Mexico City ir Toluca.
darbo ir niekad nesitikėda domosti” patrauktas atsa
Tunelis po upe
kalaudamas pradėti muši didelės riaušės. Apie 1,000 Andai jie taip pat šąlij ke
mas, jog jo „donosas” bus komybėn už patalpinimą No I
aikštėn iškeltas, „padrožė” 264 rašinio „Vaišėse pas Berlinas. — Valdžia už išnaujo. Po telegrama pa streikuojančių rubsiuvių, iš lio pakorė 30 žmonių, kurie
„R. N.” redaktorių L. Jaka- Šaniavskio universiteto vei tvirtino padarymą tunelio sirašo 25 turkų generolai. I girdę, kad priimti streik ; kabojo gana ilgą laiką, kad
vičią teisman ir vis džiaugė kėjus.” Maskvos teismo rū po Rheino upe ties Koblen- Rusijos policijos vagystės laužiai Washington Clo- i nugązdinti kitus.
Tr..
i thing
L111I1H Co.
dirbtuvėj, nuu
UHUIUVCJ,
kuri iI
si, kad jau nors kartą jis L. mai nutarė konfiskuot laik zu ir darbas neužilgo prasi
Drąsus plėšikas
'
Dabar
a
te
i
na
1S
Kijevo
randasi
a
nt
Astor
place,
apdės.
Tunelis
bus
išvestas
Jakavičių pasodins.
raščio ”Trudovaja Kopeika” iš pagarsėjusios Ehrenb- zimos, kad buvęs policijos
New York. — 2 sausio čia
lė dirbtuvę ir iš!aužė dį.
Štai lapkr. 29 eina Rygos No 39 ir 139 ir tūlą brošiū reitsteino
buvo
toks atsitikimas: apie
virsimnkas Kuliabko_ likos ris Tuotarpu atpiškėjo po-'
tvirtovės.
Anigardos Teisme byla. LJ rą. Išleidžiamo Šumske laik
6 valandą vakare, į Erie ge
Ii pasmerktas ant 16 men. ka- ]jcjja ;r pradėjo pilti lazdoIndijų vice-karalius
Jakavičius pats teisman ne raščio ”Sumskij Golos” re
leiiman
-pi^ninnėms per
nėr galvas,
valvas ležinkelio tikėtų ofisą, ku
... —j uz apvogimą -vai-- m
is žmonėms
sužeistas
ėjo, už jį stojo garsus pirm-, daktorius nubaustas 500 rb.
dzios iždo. Pinigus jis eme D
streikierių likę skau- ris neseniai atsidarė po No
eivių bvlų ginėjas prisiek., už straipsnį, kuriame pri- Delhi, Indijos. — Sužeis neva šnipą nusamdymui, džiai sumušta.
1728 Broadway, įėjo jaunas
adv. J. šablonskis. J. Bajo oažista kurstymą prieš no- tas anądien bombos sprogi kad apsaugoti Stolypino ir,
žmogus, apsirngęs pagal
32 unijistų gali būt
ras atėjo vienas pats; jo liu liciią. Bakumo laikraščio mu Indijų vice-karalius, ei caro gvvastį, kada tie ren-l
naujausios mados, ir pa
paliuosuoti po kaucija
dininkų: J. Žuką, S. Vėsulą, „Bakumskija Viesti” redak-Į na blogyn. Daktarai abejo gėsi į Kijevą atvažiuot. Ku
klausė, kada išeina trūkis
Pasmerktųjų
unijstų
adJ. Kibildą, P. Railą ir kitus, torius nubaustas 300 rb. dė ja apie jo sveikatą.
liabko buvo pasisamdęs tam
Chicagon. Klerkas užsigrįChinietėms uždrausta
kaipo nereikalingų, teismas lei
' Durnovo straipsnio, per
tikslui 600 šnipų, kurie pra- y°katai padavė j augstesnj žo paimti trukių surašą ir
nešiot kelines
dėjo veikti jau 4 mėnesius teismą apeliaciją ir įsreika- kada atsigrįžo atgal, pama
nepriėmė.
Į ispausdinto iš ”St. PeterburViedomosti.” Novo- Pekinas.
3 sausio pre- orieš caro atvažiavimą. Tie įavo 11.a? tiek, kad apkaltai-1 tė prie pat savo nosies di
Teismui patarus bylinėto- gskiia
;
jams susitaikint, J. Bajoras j]nikolajevsko laikraščio ”Ob- zidentas Juan Ši Kai išleido šnipai buvo išsiuntinėti dau- t1 gali būt tuotarpu paliuo- delį revolverį. Ir kuomet iš
atsako, kad L. Jakavičius skaia Žizn” redaktorius No įsakymą, kad Chinų moterįs Igiausia kaipo pardavinėto- i su°tb uždėjus uz juos pa-Į lauko žmonės ėjo pro langą
nėra jo prašęs dovanoti. L. vickis ištremtas apsigyvent nešiotų andarokus, vietoje j jai (pedlioriai) ir aprūpinti j^kų- Tik paranka labai būriais, kuomet elektriški
plačių kelinių, kurias iki visokiais tavorais, taip kad didelė. Už unijos preziden žiburiai švietė kaip saulė,
Jakavičiaus apginėjas atsa Narimos apygardon.
kė, jog taikintis L. Jakavi „Satiriko” redakt. nubau i šiolei nešiodavo. Toks įsa• I iie galėjo eit visur tarp tą Ryaną, kuris pasmerktas plėšikas laikydamas vienoj
_ _______
__ kita išjieščius nepavelijo, nes ”dono- stas 400 rb. už atsDausdini- kymas labai sujudino tam- žmonių, į kiekvienus namus 7-niems metams, reikia už- rankoj
revolverį,
są” J. Bajoras ištikro ant L. ma ”Pasveikinimo” ir red. i sias chinietes, kurios drapa ir su kiekvienu žmogumi tu- statyti $70,000; už tuos, ką ^ojo klerko kišenius, ar nėJakavičiaus valdžiai para- laikraščio „Dien” 500 rb. už nų permainą skaito už nuo- ireio progą kalbėtis.
Į $6”. Taip paHr'kitiemsĮ'ra «ink'°’ ?askui i?traukė
rašė ir tuoj prieš teismą p. natalpinima 51 numerij ko Į dėmę.
stalčių, susipylė sau į kišeTuos tavorus Kuliabko
j
vis
po
$10,000
nuo
kiekvienų
kio
ten
priešvaldiško
straip

Šablonskis kuopuikiausiai
nius $200.00 ir laikvdamas
60 atžagareivių apleido nirko už valdžios pinigus,
metų
kalėjimo.
atkištą
revolverį išėjo.
ir suprantamai nupiešė tą snio.
:bet
bilas
paduodavo
3
ir
5
parlamentą
Visi
apkaltinti
nugabenti
„donoso” paveikslą ir prašė
Madridas, Ispanija. — 2 svk didesnes; prie to, jis ir iau į federališką kalėjimą
Epidemija
I
Advokatas pasikorė
teismo bylą atidėti, kol
sausio iš Ispanijos parla už parduotus tavorus pasi Leavenworthe, Kansas val
Iš
įvairių
Piet-Vakarų
bus išnagrinėta byla už J.
New Yorke pasikorė per
mento rezignavo 60 atžaga savindavo pinigus. Apskai
Bajoro „donosą.” Teismas krašto vietų pranešama a- reivių. Rezignacijos prie toma, kad mažių-mažiausia stijoj.
eitoj sąvaitėj advokatas
pie didelį skaičių susirgimų
Ginimas
unijos
viršininkų
per
tą
laiką
Kuliabko
įsidė

bylą atidėjo.
Charles
Arnold Brady.
žastimi buvo pasitraukimas
skarlatina
ir
tifu.
kaštavo
$200,000
”Rygos Garsas” yra ku
iš parlamento Mauros. Mau jo sau kišeniun 20,000 rub
Baisi vėtra
nigų organas.
Lenkų moterų prašymas ra yra Ispanijos atžagarei lių, už ka dabar gavo 16 mė Indianapolis, Ind. — Sū
riai atsiėjo darbininkams u- 3 ir 4 sausio Atlantiko pa
Kijevo moterų draugijos vių galva, taip kaip Rusijos nesių šaltoj patupėti.
Naujas kun. Macocho
krantėse ėjo didelė vėtra,
skyrius padavė valstybės juodašimčių Puriškevičius, Užsimoka beveik, už tiek nijistams jų viršininkų by kuri nuskandino daug nedi
romanas
la. Sakoma, kad unija iš
atstovui Ivanovui todėl kur jis eina, ten eina ir tupėti.
Laike kun. Macocho bylos durnos
mokėjusi į 200 tūkstančių delių laivų, kitus išvarė ant
ir jo šalininkai. Maura pa
Vežėjų
streikas
prašymą
apie
įvedimą
įsta

kranto, nutraukė telefonų
nagrinėjimo Varšavos teis
sitraukė iš parlamento to Londonas. — Čionai su- dolerių savo viršininkų gi vielas,
tymo,
sulig
kurio
ir
mote

nuo namų
mo rūmuose atsitiko žingei
dėl, kad valdžia perdaug streikavo visi vežėjai, rei- nimui. Vien tik advoka kaminusnuvartė
rįs
galėtų
dalyvauti
valsty

ir daug kitokios
dus atsitikimas.
susigretinusi su radikalais. kalaudami geresnių darbo tams išduota $100,000.
bės durnos rinkimuose.
Teismo posėdžiui baigian
Apie pabaigą buvo pa blėdies pridarė.
Išplovė
300
chiniečių
išlygų.
Vežėjai
streikuoja
tis, apturėtas per krasą Seminaristų paliuosavimas
kviestas į auginėjus senato Philadelphijoj liko su
ne
sunkių
vežimų,
bet
auto

Šangchai.
Naujų
metų
užregistruotas laiškas, ad Vladimiro stačiatikių dva
rius Kern iš Washingtono. griauta keturių lubų dirb
mobilių.
Jų
skaitlius
siekia
nakčia
tibetiečiai
užpuolė
resuotas Damazui Maco- siškoj seminarijoj 114 strei
Unija apsiėmė jam vienam tuvė ir sužeista 11 žmonių.
į
8,000.
ant
chiniečių
garizono,
ku

chui. Tas laiškas pasirodė kavusių auklėtinių paliuoužmokėti $25,000. Bet kada Wilmingtone, Dek, ant Lauris
stovėjo
Tibeto
parubežiTurkų
išlygos
atmestos
rašytas vienos Kijevo gy suota iš seminarijos. 8 iš jų
jis pamatė, jog byla trauk rel upės liko nuskandinti 2
je,
išskerdė
300
jų
kareivių
ventojos, kuri sekdama by tapo įteikti vilko bilietai.
7 sausio iš Londono tele- sis da apie mėnesį laiko, pa laivai su žmonėmis. Apie
ir atėmė 6 mašinines kanuo- grafuoja, kad Balkanų at reikalavo da daugiau ir da Bostoną išlaužyta daug me
lą, kaip ii pati rašo, užinteles.
Nuteista 70 jurininkų
džių ir apdraskyta daug na
stovai atmetė paskutines $5.000 jam buvo pridėta.
resavosMacochu. Sužinojus,
Londono
kenėjai
rengiasi
70
jurininkų,
nutesių
kakad buvusioji jo mylimoji,
turkų išlygas.
Dabar gi vėl sakoma, kad mų. Vermont valstijoj su
streikuoti
Jei didžiosios valstybės uniia nutarė mokėti pas griauta kelių farmų triobos.
io užmuštojo brolio žmona, torgon už taisymos pakelti
Elena Macochienė, nebemy maištą, dabar vėl patraukti Su vežėjų streiku Londo nepasirūpins tuojau kariau- merktųjų viršininkų šeimy Nuostoliai da neaoskaitliuoli kunigą ir įsimylėjo i kokį j1teisman už tai, buk norėję ne prasideda ir kitų darbi iančias puses sutaikvt, karė noms po $5 i dieną, nakol ta, bet jie be abejonės sieks
ninkų nerimavimas. Uni- eis toliau.
ten jauną areštantą, ši jau- nuversti caro valdžią.
apkaltinti išeis iš kalėjimo. kelių milijonų dolerių .

Iš Rusijos.
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bėti taip tuščiomis frazomis per laikraštį, tai jau
perdidelis nonsensas.
Juk visi žinom, kad pra
kilnumas žmogų išaugština;
bet negalima juk paliepti
žmogui būti prakilniu, jei
gu jis tokiu nėra, taip kai
negalima liept kam nors bū
ti genijum, jeigu jis juo nė
ra.
Tokie tušti žodžiai nė vie
no prakilnesniu nepadarys.
Prakilniu gali būt tik sotus
ir apsišvietęs žmogus. Lie
tuvių gi tautai, kaipo
darbo žmonių tautai, stin
ga netik apšvietos, bet kar
tais ir duonos. Taigi pirma
reikia rūpintis apie materijališką darbininko pakėli
mą, apie jo apšvietimą, o
tuomet jis ir be liepimo liks
prakilniu.

Ateivystė varžoma
tenai apie 13,000,000 žmo jau manot, kad daug žinot. kas, bet vyrui nelabai pavy
nių,
persikėlė toliau į Aziją, Paskutinis kalbėjo Gir- ko, blaivus žmonės sustab
Amerikos kapitalistai ma
tydami, kad įvedimas nau kur išskynė 2,000,000 žmo jotas, kuris paaiškino, ko dė jo pradėtą lošį.
jos mašinerijos kas diena nių; potam ji persikėlė į socijalistai reikalauja, ir D. L. K. Gedemino dr-stei
Kas nužudė Canalejasą?
vis daugiau išstumia iš dar Angliją ir vienam tik Lon kad jie neatims žmonėms vertėtų ateitije renkant vir
Socijalistai? — Ne!
bo žmonių ir bedarbių skait done išnaikino 52,000 žmo turtų, kaip tai p. Bračulis šininkus, rinkt blaivus žmo
Anarchistai? — Ne!
lius su kiekviena diena vis nių. Anglijoj cholera pasi supranta, nes žmonės jokių nes, kurie nedarytų dr-stei
didinasi, ir kad tie alkani rodė net keturis kartus tar turtų ir neturi. Jų turtus gėdos savo pasielgimais.
Tai kas gi? — Romos ka
Gedeminietis Kantrus.
žmonės gali kada nors pa pe penkiolikto ir šešiolikto šiandien valdo keli kapita
talikai, sako ”Watson’s Ma
kelti revoliuciją, pradėjo rū metašimčių. 1485 m. ji vėl listai, o socijalistai reikalau
gazine,” iš gruodžio mėne
CHICAGO, ILL.
pintis. kad nors iš kitur vienam tik Londone nušla ja, kad žmonės patįs juos
sio.
žmonės taip neplauktų A- vė 20,000 žmonių. Vėliaus, valdytų. Taipgi užklausė, iš 21 gruodžio "Liet. Teatr.
Štai jo ir argumentai:
merikon. Tam tikslui ge tarpe 1525 ir 1530 m. viešė kur tas toks gudrus moksl Dr-jos Rūtos No 1” turėjo
"Nužudymas
profeso
riausia suvaržyti ateivvstę. jo Holandijoj, Voketijoj, eivis atsirado? Ar jis ir už parengus vakarą su persta
riaus Ferrero, keli metai
Visi jau girdėjo apie Rooto Danijoj, Švedijoj, Lenkijoj, gimė toks mokytas? Ne, tymu ir dainomis. Sudai
tam atgal, sudrebino visą
įnešimą, bet Burnett dabar Lietuvoj ir Rusijoj. Septi- jis turbut mokinasi kokiu navo da šiaip-taip, bet jau
pasaulį.
padarė da aštresnį įnešimą nioliktam metašimtije vėl į- nors budu. Taigi ir męs, tas perstatymas — tegul jį
"Premieras Maura buvo
ateivvstės suvaržvmui. Su- siveržus i Londoną išsmau jeigu skaitom „Kovą” ar ir dievai. Nekritikuosiu aš
stačiai apkaltintas Ispani
lig Burnetto sumanymo, gė į 30,000 gyvasčių. Kada „Lietuvą,” mokinames, no čia tu veikalų, kaip ”Ne
jos parlamente už paaukajei jis taps įstatymu, nė vie ėjo 1632 metuos per Fran- rim žinoti, ką kiti veikia, sprogo Bomba" ir "Poetasvimą to mokvtojo klerikakorespondentas,” negi pačių
nas negalės Amerikon * įva cuziją, Lyone krito 60,000 ką jie kalba ir ką rašo.
lams. Kitais žodžiais sa
žmonių.
1656
m.
išsmaugė
Publikai
tas
labai
patiko.
lošėjų,
tik patarčiau „Rū
žiuoti, kas nemokės skaityt.
kant, Maura buvo apkaltin
Taigi didžiuma išeivių Lie 400,000 italų. Septiniolik- Tautiečiai pradėjo, socijali tai” kitą sykį pasirinkti ką
tas už nužudymą Ferrero
nors švaresnio.
tuvos, Italijos, Ispanijos ir tame metašimtije apsilankė stai užbaigė.
dėl to, kad Romos katalikai
*
*
*
Holandijoj
ir
Leydone
13
Ona
Bajorytė.
kitų
katalikiškų
kraštų,
Pas
tautiečius
da
stambesnė
norėjo, kad jis butų nužu
22 gruodžio Hull House
kur beveik pusė žmonių ne tukst. mirė, o sekančiais me
LONVELL, MASS.
„žuvis”
dytas.
tais
Amsterdame
13,287
žm.
Teatre Dramos Dr-ja statė
"Kovos” No 1 skaitom moka skaityti, turėtų jau Tuose laikuose epidemiją Apdegus čia lietuviškai ant scenos Sudermano „Jo
"Kodėl gi tie.... norėjo tą
kitur važiuot sau duonos
štai kokį dalyką:
ramų mokytoją suėst?
atvežė vokiečiai audėjai, bažnyčiai, svetimtaučių ku nines.” (Apie tai jau buvo
jieškoti.
"Iš
Chicagos
mums
rašo
"Nes jis buvo įvedąs kuni
kurie siuntė vatą į Londoną nigas leido laikyt pamaldas rašyta pereitam „Kel.” nu
gų valdomoj Ispanijoj liau vienas rimtas, apšviestas
ir beveik visi žino, kad tais savo bažnyčios skiepe uždv- merije. — Red.).
Nusižudė lietuvis
♦
♦
♦
dies švietimui naują siste socijalistas, jok Susivieniji
laikais Londone nuo chole ką. Bet lietuviai tuoj mano
„Kovos
”
No
52
skaitom
iš
me L. A. Chicagoj yra nuo
sugrįžt į savo bažnyčią, nes 29 gruodžio "Birutės”
mą.
Pittsburgo, Pa., šitokią ži ros mirė 100.000 žm. Persi jau baigia taisyt.
seniai
vienas
caro
apmoka

joj 1773 m. ji išsmaugė 80
„Kunigai žinojo, kad tik
draugja statė ant scenos
nią:
mas
šnipas,
baigęs
universi

Lietuviai čia yra gana su- K. Puidos dramą „Mirga.”
tukst.,
o
Egipte
800,000
žm.
roji apšvieta reiškia mirtį
"Kadangi jo moteris atsi
snudę. Jokio veikimo jų Perstatymas išėjo vidutini
jų įtekmei ir kas metai apie tetą, senyvas inteligentas sakė gyvent su juomi, Juo 1790 m.
(jo profesiją tuo tarpu už
Choleros epidemija pasi tarpe nesimato ir nesigir škai. Po perstatymui dai
$8,000,000 nuostolių.
zas Revinskas, nematyda rodė
tylime),
kuris
nuduoda
kar

ni
kelis kartus Francuzi di. Visi jie yra atsidavę navo „Birutės” kvartetas
Taigi jie sutaisė prieš štą tautišką veikėją. Tas mas reikalo pavieniui gy
Ferrerą neteisingus priro socijalistas sako, jog gali vent, velijo turėt tragišką joj devinioliktam metašim globai „juodųjų skvernų.” j ir choras. Dainos išėjo la
dymus, su romiečių kariško gaut mums affidavitą (pri mirtį ir 14 d. gruodžio atsi tije, išsmaugdama 18,000 ž. Girtuoklystė taipgi augštai ibai gerai. Ant galo turėjo
teismo pagelba jį pasmerkė siektą paliudijimą) nuo vie gulė ant Lehigh Valley ge tarpe kovo ir rugpiučio mė stovi; tik žiūrėkit: apdegus (but šokiai, bet p. Ilgaudas
nesių, 1832 metais. Angli bažnvčiai, nekurie saliu- •pranešė, kad šokiai nebus,
ir sušaudė.
I no chicaginio ’Kovos’ bend ležinkelio priešais smarkiai
„Kada pakilo triukšmas, radarbio, kad minėtas inte bėgantį trūkį. Kaulukų bu ją aplankė tarpe 1848 ir ninkai (svetimtaučiai) jos nes kunigas Kraučunas
Maura persigando ir rezig ligentas tikrai yra regulia- vo galima rast kas keletą 1849 m., paimdama 13,161 taisymui aukavo net po 50 priešingas, kad jo svetainėj
dolerių. Matyt, jie gerą šoktų.
navo.
pėdų per 500 pėdų. Velio žmonių, 1867 m. cholera
♦
♦
»
riškas,
nuolatinis
apmoka

„Jo vieton buvo paskirtas mas caro šnipas, vadinasi, nis neori gulėjo prie jokių lankė beveik visas Indijų pelną iš lietuvių turi.
Moret; bet praėjo tris mė daug didesnė žuvis, ne draugijų: nors ir buvo pa- dalis; daugiausia smaugė Paskutiniuoju laiku para- Nuo 23 gruodžio po No
apie Bombėjų, Punjabą ir pijonai labai nusiminė, kad 1957 Canalport avė. atsida
nesiai ir Moret atsisakė.
oru Konkol-Konkalauskas. rapijonas, bet, niekam apie Burną. Sausio mėn.. 1905 jų gerąjį kunigą vyskupas rė "Lietuvių ko-operativiš„Tuomet Ispanijos pre Tautininkai neprivalo šito ji nesirūpinant, liko palai
mjeru liko paskirtas Cana- priimti už užmetimą iš mu dotas prie biednųjų Ranso- m., Indijoj mirdavo 20,000 nuženklino, rodos, į Brock- kos draugijos” krautuvė,
kas savaitė, ir skaičius vis toną, o iš ten atkels kun. A- i kur už prieinamiausią kai
lejasas.
sų pusės, kad jų tarpe esa me.”
laipsniškai dauginosi, kol leknavičių. Taigi nekurie ną parduodama visokie val
„Nepoilgam jis įnešė Is ma šnipų. Męs pranešame
pakilo iki 57,702 žm. Apie pradėjo rinkt parašus ir gomi daiktai. Lietuviams
Nė šis, nė tas
panijos parlamentan suma tiktai tą. ką dagirdome. O
nymą, kad bažnyčią visiškai kada gausime pertikrinan Męs buvom "Keleivij” pa 1 balandžio nupuolė iki 4 siųst vyskupui, kad jį palik paranki vieta.
Jonas Petraitis.
nuo valstybės atskirti ir ant čius dokumentus, kurie tu stebėję, kad "Dilgelės” gi tukst., bet liepos mėnesij vėl tų.
Kiti
išdalies
ir
džiaugiasi.
pakilo
iki
5,000.
Po
dviejų
jos turtų uždėti mokesčius. rės būt be ’kutrizmo’ — tą mė su pretensija humoro,
O’FALLON, ILL.
metų, kaip apskaitoma, In- Sako, gal tuomet labiau pra
„ Roma užstaugė.
syk męs ir pagarsinsime tą bet dabar jau bando likti dijose cholera išsmaugė sidėtų tarpe jų bruzdėji Darbai anglių kasyklose
„Iš Vatikano, iš Kristaus ’patriotą.’ Tai padarysime rimtu laikraščiu. „Dilge 1,316,000 žmonių.
mas.
gerai eina.
įpėdinio ėjo įsakymai, kurie ne kad keršyt tautininkams, lės” tam užprotestavo. Ne
Buvo
čia
ir
kapucinas.
A.
V.
Vasnelis.
Lietuvių čionai randasi
užkure Ispanijoj namkarės bet kad nuplėšti Tautiško tiesa, girdi, kad "Dilgelės”
Taipgi
čia
yra
neprasta
apie
dešimtis šeimynų ir biugnį.
veikėjo’ maską nuo šnipo.” gimė su pretensija prie hu
dirva
ir
socijalistams,
tik
skį daugiau pavienių, bet ir
moro, ir netiesa, kad jos no
„Kraujas pasiliejo, kaip
reikėtų
pasidarbuot,
dabar
tarpe tokio mažo būrelio
ri likti rimtu laikraščiu.
vanduo.
Dievas ir Dievas
jų
čia
veik
ir
nėra.
nesutikimas advokatams ir
„Roma džiaugėsi.
"Šviesa,” katalikų blaivi Vadinas, jos yra nė šis, nė
CICERO, ILL.
Koks laikas atgal atsi teismams leidžia gerai pasi
„Pagaliaus karalius, pa- ninkų organas, linki savo I tas.
kraustė
čionai, rodos, iš pelnyti. Sakoma, kad viso
15 gruoždio buvo čionai
klausęs jėzuitų, atsiėmė iš skaitytojams tapti nuo nau Taigi atsiprašom, kad
valst., lietuviškas to priežasčia esančios mote
Canalejaso savo parėmimą, jų metų blaivininkais (ma męs jas pavadinom tuomi, SLA. prakalbos. Kalbėtojai Maine
griežė ant vienos ir tos pa barberis ir užsidėjo savo rįs, aš manau, kad tamsu
be kurio jo sumanymas ne tyt, dabar jie tokiais nėra) kuomi jos nėra.
mas, nes kitaip žinotumėm,
čios stygos: lietuvių tauta skutyklą.
galėjo likti įstatymu. Ir re ir klausvti Dievo, nes tik
Matyt,
žmogelis
norėjo
Kunigai
užmetinėja
socikad už mažmožius provotis
formos užmigo.
tokiu budu galima pagerin ializmui žvdiškuma, nes ir tėvynė, tauta ir tėvynė. pralobt Jis susinešė su jau po
teismus jokios naudos
_
V
t7
Nusibodo publikai ir klau
„Bet pastaruoju laiku pa ti savo būvį. ”šviesa” ma Karolius
noms
mergaitėms
(jų
dvi,
Marksas buvo žy syti tos nuobodžių pasakos.
mums neatneša.
sklydo gandas, kad Canale- no, kad
das. Bet Jėzus Kristus ir Bračulis (iš Chicagos) pra irgi iš ten pat), ir neperse
Jurginio žiedas,
jasas ketina savo sumany "Kartais Dievas mylėda gi buvo žydas.
niai
pasiuntė
vieną
iš
jų
į
dėjo raginti žmones rašy
i
ROCHESTER, N. Y.
mą išnaujo pakelti ir kad mas žmones siunčia jiems
saliuną
alaus.
Ši
prisi

šiuo sykiu karalius jį jau sunkius kryželius, bet Die Tinginiams socijalizmas tis prie SLA., nes. girdi, ry prašė ir gavo. Jai išėjus iš Musų dūšių ganytojas la
parems.
vas nenori žmogaus prapul nepatinka. Visi dykaduo toj gali atsitikti kokia ne saliuno, minėtas barberis į- bai prastai elgiasi su žmo
laimė ir bus jau pervėlu.
"Staiga Roma pradėjo ties, o tiktai trokšta kiek niai eina prieš ji.
šoko ten ir pradėjo rėkaut, nėmis. Parapijos nutarimų
Neapsiėjo
ir
socijalistų
ne

vienam, kad butų laimingas,
kelti triukšmą.
kam duoda jo „dukterei” a- nepildo, bet daro, kaip jam
i
užkabinęs
;
liepė
tik
savo
"Canalejaso gyvastis at bet žmogus dažnai nepaiso
lų nešt. Dabar tas saliunas naudingiau. Parapija nu
tautą
mylėti.
Vienas
iš
pu

Baisi
Viešnia.
sidūrė pavojuje. Ir dabar ant savo tolimesnės ateities,
yra po areštu ir savininkas tarė, kad už šliubą imtų po
blikos
pasiprašęs
balso
at

$8, už užsakąs — SI, už krik
ir ant Dievo įsakymų, o da
jis mirė...”
laukia teismo.
sistojo
ir
užklausė,
ką
tau

ro taip, kaip jam patinka.”
Pasibaisėtinai darbuojasi
Kadangi tas saliuninkas štą — $2. Kunigas gi atlu
"Bukime prakilnus”
Išeina, kad jeigu Dievas cholera šiomis dienomis ta darbininkų klesai gali aukavo ant bažnyčios patai pa po $12 už šliubą ir po $5
„Tėvynė” (No 52) liepia žmogų mvli, tai siunčia jam Turkijoj, smaugdama tūks gero padaryt? Juk darbi symo kelesdešimts doleriu, už krikštą. Negana, kad
lietuviams būt prakilniems, vargus (kryželius). Vadi tančius kožną dieną visose ninkų reikalas būti vieny tad lietuviai, kaipo „gerą” biednus žmones taip skriau
nas, jei darbininkui neuž- viešpatystės dalįse.
Męs bėje su viso pasaulio darbi- žmogų, užstojo ir barberį džia, bet per pamokslą da išnes
„Prakilnumas išaugština tenka ant duonos, jeigu i skaitom, kad nuo tos plegos ■ ninkais, būti apsaugotu ėmė boikotuot: tos mergai kolioja, jeigu kuris pasi
K. Baronas.
žmogų. Prakilnumas išaug skurdas jam akis ėda, dar sunkiai kentė Romos gyven dirbtuvėje ir kovoti su iš tės irgi pas lietuvius „bur- priešina.
naudotojais,
nežiūrint,
ko

bininkas
turi
džiaugtis
iš
to
tojai nuo labai seniai, net
ština tautą.”
!
BRADLEY, OHIO.
do” negauna.
"kryželio.
”
nes
tai
yra
žen

767 metų pirm Kristaus ir kios tautos jie nebūtų.
Taigi
Butu gėda lietuviams pa Lietuvių čia yra kelios
vėliaus, 453 p.- K. Atėnai Tautiečiams tas nepatiko našiu „bizniu” užsiimt.
„Bukime prakilnus kiek klu. kad Dievas jį myli.
šeimynos ir į 30 pavienių.
"Bet žmogus dažnai ne gynėsi nuo jos 430 m. p. K. i ir jie pradėjo šaukt, kad su Darbai čia eina pusėtinai. Apšvietai čionai durjs užda
viename savo žingsnyje!
Bukime prakilnus pirmiau paiso ant savo tos laimės ir manydami, kad jie miršta stotų, bet didžiuma publikos Gyvuoja ir T. W. W. unija. rytos, bet rudi musų tautie
sia savo namie, bukime pra Dievo įsakymų, o daro taip, nuo užnuodinto vandens. plojo jam delnais ir šaukė,
Visų Draugas. čiai tai mėgsta.
kilnus savo pasielgimuose kaip jam patinka.” Ir kur Paskui vėl tūkstančiais 1 kad kalbėtų toliaus. Bet
Neseniai čia vienas vai
LEWISTON, ME.
su savo artimais, savo bro gi ne! JiS'kelia streikus ir žmonės krito negyvais kož žmogus, nenorėdamas triu
kinas, vardu K. Šmitas, ėjo
liais ir seserinis! Bukime reikalauja daugiau algos; ną dieną Romoj 80 metais. kšmo, atsisėdo. Išėjus ant-| 7 gruodžio atsibuvo dis kolektuoti sužeistam lietu
prakilnus svetur, su pažįs rengia prieš savo engėjus O penktame metašimtij Bri ru sykiu advokatui Braču- kusijos, parengtos LSS. 105 viui M. Mikšiui, kuriam gartamais ir nepažystamais! demonstracijas ir rašo ant tanijoj taip greitai ir daug liui, publika visai nenorėjo kp. Tema buvo "Katalikų ivežis nupiovė koją, pinigų.
Bukime prakilnus draugi savo vėliavos: "Nei Dievo, žmonių mirė, kad neliko io klausyti, už ką jis buvo tikėjimas.”
Surinkęs $9.80 atidavė tik
joj. kurioj esame! Bukime j nei Pono!” Tas negerai. kam nė mirusius laidot. 772 taip mandagus, kad išvadi Tie patįs laisvesni drau $3,00, o kitus pragėrė. O tai
prakilnus visuomenėj, ku Tai maištas prieš patį Die m. Česterij mirė 34,000 žm., no ją "arkliais” ir "žebro- gai turėjo ginti ir katalikų vis gero kataliko darbas..
rioje veikiam. Bukime pra vą. Kas nori savo būvį pa i o 954 met. Škotijoje 40,000. kais” (elgetomis. — Red.) pusę, kadangi iš katalikų
Teisybę mylintis.
kilnus savo tautoj! Bukime gerint, tas tokių maištų ne I Londoną ji aplankė dešim Toliau apsidrąsinęs išėjo nesirado nė vieno, kad sto
MINERSVILLE, PA.
privalo kelti. Jei jis su šei tam ir vienuoliktam šimt kokis tai moksleivis ir pra tų už tikėjimą. Tikintieji
prakilnus sviete!”
Pernai čia buvo susirašę
Prakilnumas,
prakilnu myna negali pragyvent, tai mečiuose, o Airiją 1204 m. dėjo pasakoti apie skruzde likos sumušti.
mas, prakilnumas ir non matomai Dievas jį "mylė Rytuose cholera siautė tar les, sliekus ir net uodeguo 8 gruodžio LSS. 105 kp. 90 vaikinų ir Įkūrė pas p. A.
sensas, nonsensas, nonsen damas” paskyrė iam tokį ne 1348 ir 1382 m.; ten ji tus gvvunus, nurodydamas, Teatrališkas ratelis turėjo Banišaucką vakarinę moky
"krvželi” ir už tą "laimę” jis buvo žinoma kaipo „Juodo- kad ir tie myli savo tautą repeticijas D. L. K. Gedemi klą, bet šįmet tie sportai
sas.
jau boles raičioja, mokyklos
Baigdami senuosius me turi būt net dėkingas tam ii Plega,” nes ant mirštan (tai jis daug išmano apie no svetainėj.
čio pasirodydavo juodi plėt- tautas! — Red.). O jus, Gedemino dr-stės prezi jau nereikia. Ar negeriau
tus ir linkėdami sau naujų, Dievui.
Tain
darbininką
mokina
mai. Chinijoj ji apsilankė girdi, tik pradedat skaityti dentas pradėjo daryti kitas butų vėl mokyklą atidarius.
žmonės visados daug non
1333 metais ir išsmaugus "Kovą” arba „Lietuvą” ir repeteicijas,
karžygišS. Skaigtis
sensų pripasakoja, be kal- "Šviesa.”

Peržvalga.
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PHILADELPHIA, PA. j kuone tamsiausi žmonės,
Iš jo kalbos nieko nėra ver
to atkartojimui, negut tai,
Ir vėl kalbėtojų bombarda-1 kuri« nieko nenumano apie
kad „SLRKA.” Dievas sa
vimas negerais kiaušiniais! streik?- Taigi J® gruodžio,
”
.............
'per
pietus
beveik
visi
tie
vo stebuklu užlaiko (ir tei
Naujų metų dienoj lietu
žmonės
susitarė
streikuoti,
sybė.
nes narių sumokami
vių korporacija turėjo ant
mokesčiai skęsta kunigų ki
Richmond Music Hali balių reikalaudami 25c. viršaus į
šenėse. — Red.). Žinoma,
su prakalbomis, dainomis ir dieną. Apie 100 darbinin
kų
nuėjo
į
ofisą
ir
pareika

iš tokio žmogelio kitokios
perstatymu komed. „Juoklavo
augštesnės
mokesties.
prakalbos ir reikalaut nega
daris.”
Fabrikantas atsisakė mo
lima, nes visas jo mokslas
Pradėjus p. Augunui (iš kėt
ir darbininkai nutarė
tik iš davatkinio „Draugo,”
Brooklyno) kalbėti apie lie streikuot.
Vieni ėjo namo
kuri ir siųlė visiems, kaipo
tuvių nedorus pasielgimus su džiaugsmu, kiti buvo pri
„mokslo šaltinį.” Kunigas
— nesilaikymą vienybės, versti eit, ir ėjo namo net
už tokią prakalbą savo avi
girtuokliavimą ir t. p., kas- verkdami. Taipgi visi nu
nėlį labai išgyrė.
žin kas iš publikos nuo durų tarė eit ant rytojaus ir ne
Berželis.
palaido i kalbėtoją kiaušinį, leist dirbti skebams. Bet ki-;
kukis pasidėkavojant sve taip stojosi; vieni tą patį va
PRANEŠIMAS
taines didumui vienok nepa- karą bėgo klausti, ar jie
Visuotinas rubsiuvių strei
kalbėtojo ir atsimu- gaus dirbti, kiti ant ryto
sie
grindų priešakinę jaus stačiai nuėjo į darbą.
kas New Yorke, Brook
škė vieną pirmoje Didesnė pusė streikierių nu
lyne, Branzvillėj ir Neėdinčią merginą tarė ant 5—6 valandos eit į
tol
warke.
j-socijak^l k Dėlai netikusios fabriką ir dirbt, kol da ne
91
•n
30 gruodžio išėjo i strei
K
t
f st
ej tvarkos, kaltinin- atėjo pikietai neleist skebų.
ką visi Brooklyno unijistai
Jsužinota,
nes jo ir ne- Nuėję rado policiją ir fabric
>
rubsiuviai
ir daug neunijisjieškėta/ Gėda, vyručiai! Ij kantą prie vartų. Fabri
tų. Gal butų išėję visi, bet
kovoti tokiais įrankiais kantas pasakė: jei norite
didelis lietus kitus sulaikė.
prieš progresą, ypač dabar. dirbt už tą pačią mokestį—
Ant rytojaus išėjo da kelių
Tokiems žmonės reikia ne eikite dirbt, o jei ne, atiduo
didelių
dirbtuvių darbinin
prakalbų klausytis, bet už siu ir paskutinius pinigus.
kai New Yorke.
simovus ant ausu ilgas nan- Visi nuėjo dirbt, ir kurie at
Dabar streiko prospektas
čiakas į keturkojų žardį.
ėjo ant 7 valandos, jau rado
išrodo
gerai: žmonės pilni
J. D. Taunis. savo draugus dirbant. Ir
energijos ir nori kovot. Jei
taip
visi
grįžo
dirbt,
nieko
taip energiškai streikieriai
DE KALB, ILL.
negavę. Pradėjus visiems |
laikysis
ir toliau, tai galima
LSS. 178 kp. buvo suren dirbt, fabrikantas ištyrė
į laukti gerų pasekmių.
gus 24 gruodžio prakalbas. i „buntauninkus” ir išvarė iš
Nors negalima tikėtis,
Kalbėtojas buvo užkviestas darbo; kitiems nė prie dar
kad kova bus lengva, bet ne
K. šeštokas. Publikos pri bo nedavė prieit, atmokėjo
lengva
buvo ir gyvent. Žmo
sirinko netoli 150. Kadan ir išvarė, pavadindamas da
®
i
nėms nusibodo vargti ir jie
gi tai buvo kūčių vakaras, iri „purvinomis kiaulėmis.”
44
tai daugiau negalima buvo
Moteris rodo senam savo vyrui kare, viską švarką ir sako: “žiūrėk, čia tavo švar. nutarė sustreikuot, reika
Knysius.
ir tikėtis, nes geresni kata-i
kas, kurį tu laikai atminčiai, kad buvai kareiviu ir.mušeisi už šios šalies laisvę. Tu laudami geresnių išlygų.
likai, laukdami užgimstan- E. CAMBRIDGE, MASS. gynei savo šalį nuo priešų. Dabar tau sustreikavus jie tavę vadina šalies priešu ir to Padėjimas buvo jau toks,
čio Jezuselio, vakarą pralei Parengtose Kliubo pra- kiais į at švarkais apsivilkę žmonės stovi su užtaisytais karabinais, pasirengę šauti į tavę/' kad išdirbęs visą sąvaitę
žmogus negalėdavo ir krau
do prie alaus. Kalbėtojas , kalbose buvo viešai pakeltas
tuvei už maistą užsimokėt.
aiškiai ir suprantamai pu Į: klausimas, ar yra reikalin
Aukų
surinkta
$1.70,
o
išr.uvos
su
tamsybe
ir
girtuosijoms
tęstis
toliau
neleista
Ir kaip užsimokėsi, kad vis
blikai nurodė ir faktais pri gas lietuviams Tautiškas
Atlikusį
Kiiavimu,
kas
veda
mus
tik
ir
pradėta
rašyti
parapijokaščių
butą
$3.70.
kas
brangsta ir brangsta, o
vedė tikėjimo klaidingumą, Namas. Išaiškinta būtiną
„Keleii
pragaištį,
o
ne
į
ateitį.
nų
surašą
;
prisirašė
19
ypadoleri
prisiunčiam
uždarbis mažinasi. Taigi
kaip kunigai savo išmisly- jo reikalingumą. Išrinkta tų, sutinkančių aukaut sa- vio” redakcijai,
** ’
Neseniai pribuvęs.
r--1
—
”
’
*
ypaskirdami
'
niekas daugiau, kaip tik
tais velniais ir pragaru komitetas, kuris turi kreip
kinių
sušelpimui.
vo
vilnas
dūšių
piemeniui.
;
kanl
‘
skurdas
privertė New Yor
BROOKLYN, N. Y.
žmones gązdina. Tas, ži tis į draugystes su atsišauki
Susirinkusieji
išreiškė
ko rubsiuvius išeiti Į šitą
noma ne visiems, patiko, bet mu tame reikale. Tad gruo-| Argi ir daugiau rasis tų be-' norą rengti tankiaus tokius
Tarp daugelio žmonių kovą.
dinų
tamsos
vergų,
palai

risi ramiai užsilaikė, išski džio 22 dieną minėtas komi
i susirinkimus, kur daug ką daug kas atsitinka; tie at Taigi išėję i kovą męs jau
riant vieną žmogutį, kuris tetas kreipėsi prie šv. Juo- i kančių tamsinyčias?
vieniems apeina, neprivalom žudyti viltį ar
Teisybę mylintis. gali patirti ir pasimokinti. sitikimai
„nedalaikė” ir smuko per zapo draugystės, atsišauk
kitiems visai ne. Taip ir ba apgailestaut savo ponus,,
M. Stockus.
duris. Kalbėtojas taipgi už damas, kad prisidėtų prie
pas mus. Tečiaus vienas at kurie pasiliko savo dirbtu
RAYMOND, WASH.
BRIGHTON, MASS.
drožė gerokai kunigams ir pastatymo visiems neatbuti- j Darbai šiuomi tarpu eina
sitikimas, kuris šiandien vi
vieni. Dabar jie jau
nurodė jų nedorus darbus. nai reikalingo namo Juo- vidutiniškai.'
Gruodžio 22 atsibuvo čia są lietuviškąjį Brooklyną vėse
Ragino rašytis prie LSS. ir zapinių tarpe kilo didžiau- Lietuvių čionai randasi surengtas vakaras dėl su užima, yra tos rųšies, kad nusižemino, susitikę darbi
kovoti prieš dabartinį neti• sis triukšmas, pradėta rėkt, į |g šeimynų ir apie šimtas tvėrimo Liet. Ukėsų Kliubo laikraščiuose nevertėtų už- ninką ant gatvės glosto ir
kusį surėdymą. Kalbėjo 2 koliotis ir šaukt, kad mums pavieniui. Jų tarpe susitvė- Pasekmės buvo geros, iuž-1 imt vietos. Bet kadangi tai prašo grįžti i darbą. Bet ar
matė kas, kad jie taip nusi
valandas laiko. Buvo ren■ nereikia, o vienas iš tokių
manytas kliubas tapo suor-'yra pasielgimas
musųj ”do- žemintų
‘
---- ----------pirma?
kamos aukos; surinkta $5 supratlivų, prišokęs, ištrau- | rių, tik gaila, kad nėra dau [ ganizuotas, prisirašė 31 rujų” tautininkų, Tėvynės
Ant
tų
nusižeminimų męs
kalbėtojui už jo triūsą; li kė iš sekretoriaus rankų at giau prasilavinusių, kurie nariui.
Mylėtojų Draugystės ir Sce neprivalom
dabar paisyti.
teratūros parduota nema sišaukimą ir suplėšęs su galėtų pavadovauti ir pri į Gruodžio 29 šv. Jurgio nos Mylėtojų narių, būtinai
žai. Prie kuopos prisirašė mindžiojo. Mat, kaip musų rengti draugus prie tvarky dr-stė turėjo savo metinį reikia paminėti, jau bent iš Mes negrižšime i darbą to
lei. kol nebus musų visi rei
. da keli nauji nariai.
katalikams tautos ir jų vai mosi. Ypač čia nesant baž ; susirinkimą. Rinko naują to atžvilgio, kad tokie ir kalavimai išipldyti.
A. M. Ručas.
kų ateitis rupi. Keletas pa nyčiai ir kunigui žmonės su valdybą: pirmininku pasiii- i jiems panašus žmonės nuo Kitų miestų rubsiuviai te
žangesnių narių iš tos prie tikime gyvena ir daugelis i ko tas pats B. Ajauskas, iš lat šaukia ir begėdžiais — gul nevažiuoja čionai darbo
PHILADELPHIA, PA.
žasties pasitraukė iš drau socijalizmui prijaučia, rei- j ko nauda tik kun. Krasnic- nedorėliais socijalistus va- jieškoti, nes New Yorke,
Visi žmonės darbuojasi gystės, kuri savo pasielgimu ; kia tik veiklesnių draugų. ' kui. Nutarta užpirkti mi- idina, etikos, mandagumo ir
prieš Kalėdas, vagįs taipgi ištikro užsitraukia ant sa Žiema čionai da kaipi ne • šes. ant kurių turi pribūti žmoniškumo iš socijalistų Newarke ir jų apielinkėse
streikas.
nemiega. 21 gruodžio, su vęs atžagareivišką vardą.
prasidėjo. Dienos šiltos ir ; kiekvienas šv. Jurgio dr-tės reikalauja, o patįs nesykį
Komitetas
batos vakare, apie 10 vai.,
Bedievis.
saulėtos: nėra sniego, nėra narys, nes kitaip 50c. pabau net begėdiškumo peržengia
J. Jakimavičius,
dos reiks užsimokėti. Tai rybas.
ponia G. Dilenreta ėjo Alleir lietaus.
HARVEY,
ILL.
J.
Urbonas,
. mat, baudžiavos laikai pas Taip šiomis dienomis Bu
gheny avė link Chatham g.,
Kunigo
brolis.
Gruodžio 22 buvo susi
Anzelavičiutė,
katalikus vis da gyvuoja. činsko kriaučių dirbtuvėje,
staiga pasijuto sugriebta
ji Taipgi nutarta Įtaisyti ku darbo laiku, kuomet dirbo 109 Grand Street,
dviejų vyrų. Vienas užė rinkimas, sušauktas per ku
CHICAGO, ILL.
nigą
Klenauską
iš
Chicago
Brooklyn, N. Y.
nigui sakyklą (amboną) už daug darbininkų abiejų ly
mė gerklę, kitas griebė už
Gruodžio
22
buvo
čia
suv.5uvuila5
.tl!rbu.tč,.k?d.. gerį*a čių, du tautišku „inteligen
piniginio krepšio ir pabėgo Heights, kad sutverus nau į renguu,
rengtas
visuotinas
tautišpirma, negu ji galėjo surik ją lietuvių parapiją. Nežiū kas susirinkimas, i kuri bu-I sek^jsi kunigėliu' js auejsto tu,” kurių vardus visas,
Nauji Raštai.
ti. Krepšelije buvo dei rint to, kad prieš prakalbas vo užkviesti atstovai ir kal mulkinti tikinčiųjų galvas. Rrooklvnas žino, o plačiai |
.
visuomenei
gal
nė
nerupi
Trimitas.
Pagaliaus išėmanto žiedas, vertės $50, ir buvo atkalbėta malda, kad bėtojai iš įvairių draugijų.
Kunigo gaspadinė.
Dievas
duotų
„dvasią
šven

žinoti jų vardai — susigin-ijo iš spaudos ir Trimitas,
$80 pinigais.
Tečiaus ne visos draugijos
MONESSEN,
PA.
tą
”
klausytojams,
jų
tarpe
čijo apie galėjimą parodvti ■ tas ilgai laukiamas laisvos
Iš nedėlios Į panedėlį tą
užkvietimą priėmė ir ne iš
visgi
atsirado
piktos
dva

Šičia
gyvena
diktas
būre

—
vyriškumą^ Sudėta po dvasios dainų ir giesmių
naktį vagįs Įsilaužė butan
visų draugijų atstovai da
sios
apsėstas
žmogus,
kuris
J. Chollodowsky, po No 842
lyvavo susirinkime, kurisĮ lis lietuvių, tarpe jų randa dolerį ir viens ių p. A. A-nas | rinkinys. Yra tai graži knynors
ir
socijalistams
visa

So. 3 gatvės; paėmė $80 ir
buvo parengtas su tikslu1 si susitvėrusi LSS. kuopelė, prie visu parodė savo kūną... ga, 72 puslapių, su gaidodos
priešginauja,
drąsiai
tečiaus ir dėlei jos narių že Vargšas tas tautos didvy- mis, ant geros popieros ir
kelias stempų knygutes pa
protestuoti prieš karę.
pasakė
kunigėliui,
jog
para

mo apšvietimo kuopelė vėl ris nedaug ką laimėjo, nes švariai padaryta. Dainos čia
bėgo. Tuo pačiu laiku įsi
Publikos prisirinko apie ne vos gyvuoja, nes susirin nors
pija
reikalinga
tik
kuni

ir pasiėmė, bet surinktos įvairių autorių ir
laužė butan M. Caufman
tris šimtai ypatų. Pirmuti kimų beveik kaip ir nelaiko. I visos dolerį
gams,
kad
galėtų
iš
žmonių
dirbtuvės
darbininkų vertėjų: Jovaro, Smutkelio,
ant 75 ir Brewoter gatvių
nis kalbėjo P. M. Kaitis a- Mat turbut nėra tam laiko...
pinigus
plėšti
ir
smagiai
be
Kalėdų-Kaukės, Ąžuolaičio,
ir paėmė $50. Išėję iš čia
pie karės kenksmingumą Abelnai visų monesseniečių pajuokimo neišturėdamas Memelės,
rūpesčių
sau
gyventi,
gramšiaulėniškio, Sparturėjo mesti darbą į sekanpavogė gražnų vertės $50 iš
.žmonijos
gerovei
ir
civili

namų W. Grigus, 2416 Cor- zdint parapijonus netik į zacijai. Karės blėdingumą lietuvių tamsumas , o ypač I čią dieną, o reikalautojas naičio, Rčk. ir kitų; muzika
lies st. Iš Hale & Kilbum tamsybę, bet ir į skolas. Ir visai žmonijai kalbėtojas girtuokliavimas labai pažy į tokių darodymu tapo iš gi (gaidos) M. Petrausko.
Išleista Liet. Socijalistų Są
dirbtuvės ant Glenwood av. dėl pavyzdžio privedė Ro- perstatė labai aiškiai ir jo mėtinas. Apart kasdieni i darbo pavarytas.
selando
lietuvių
parapiją,
nio
darbo
dėl
pasipelnijimo
jungos,
spausdinta Tilžėje.
išnešė įrankius. Vagįs ne
kalba susirinkusiems mato duonos ir leidimo liuoso lai Mat prie ko prieina mu- Dievo Rykštė. Yra tai pa
kas
kunigą
taip
kaip
karstu
suimti.
P. Kanakas.
| sų „Vien. Liet.” filozofijos
vandeniu
apliejo,
pa mai labai patiko.
ko karčemose, čia mus bro ir žmoniškumo pasekėjai! šaipos mėnesinis sąsiuvelis,
Antras kalbėjo J. Semaš liai nieko savo draugijinio
WORCESTER, MASS.
raudo ir pradėjo šaukt, kad
V. J. Z-kas. paprastos knygutės forma
ka,
papildydamas
1-mo
kal

19 gruodžio buvo sustrei tas bedievis nėra davęs nė
te, 18 puslapių. Pirmame
gyvenimo reikaluose ir ne
BRIDGEPORT,
CONN.
bėtojo
prakalbą
ir
šaukė
su

skatiko
bažnyčios
reika

kavę apie 100 dažytojų
numerije nieko užimančio
veikia.
(kvarborių) ir skalbėjų lams, vadinas kunigui, tik sirinkusius protestuot * prieš Liūdna ir rašyti, nes nors Iškraustę iš senos bažny vienok nesimato, išskiriant
Worcester Bleach and Dye bedieviui Olšauskui, kuris valdžias, kurios pagimdo daugelį lietuviškų kolonijų čios savo Dievą į naują skie keletą karikatūrų, kurios,
Works kompanijos. Ši kom jau praturtėjo... Matomai, kares, kad savo pavaldinių matęs, bet taip tamsoje ir pą dabar bent turi kur susi matomai, paimtos iš svetim
navvdu. kad netik neužsiganėdlinimus paskan girtuokliavime paskendu rinkimus laikyti musų ka taučių satyriškų laidinių.
panija darbininkams moka
Karikatūros gana sąmojin
sios. kaip monesseniečiai; talikai.
po 15c. i valandą ir labai re iis vienas turtingas,o gal pi dinus žmonių kraujuose.
kta,
kad
žmonės
moka
pini

Susirinkimas vienbalsiai lietuviai, tai turbut niekur Gruodžio 22 vietinė S. L. gos. ”Dievo Rvkštės” lei
tai kuris uždirba virš 9 dol.
gus
už
knygas
ir
laikraščius
priėmė
rezoliuciją pasmer kitur neužtiksi. Laikas bu-____________
R. K. A. kuona turėjo savo dėju yra P. K. Gujevskis.
į savaite. Taipgi reikia ži
not, kad tenai dirba dau ir pradeda priešginiaut dva kiančią kares ir karių prie tu bent LSS. k-pos nariams ‘ prakalbas. Kalbėjo J. Rik- Antrašas: 1957 Fowler st.,
imties už geresnio darbo, už i toraitis iš Waterbury, Conn. Chicago, III.
giausia lenkų ir lietuvių, siškiems tėveliams. Disku- žastis.
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KELEIVIS

4

nas prieš veidrodį, tepasi liaus prieš Maderą pakėlė į visų Vokietijos balsuotojų' žmoniškai krikščionis per
visokiais kvepalais ir gal maištą Emiliano Zapata ir yra socijalistais ir kad iš-: sekiojo.
voja, kad kuodaugiausia pi visgi su 1912 metais Made- viso ši partija gavo 4,400,000
Italija aplupa Turkiją
nigų išleisti savęs papuoši ros valdžia revoliucijos ne balsų. Socijalistų skaitlius Karė tarp Turkijos ir Ita
Reichstage
(parlamente) lijos, kuri traukėsi daugiau
nuslopino.
mui.
pasididino
iki
110 narių, kaip metai laiko ir tik spalių
Tuo tarpu tūkstančiai mo
Republika Chinijoj
terų dirba dirbtuvėse sun Baigiantis 1911 metams, kuomet atgaleivių nupuolė mėnesije pasibaigė, nors ir
kius darbus ir neturi iš ko sukilusi prieš Mandžų dina ant 34.
išėjo ant Italijos naudos, te
Amerikos socijalistų par čiaus neatsiėjo ji Italijai
žmoniškai pavalgyt. Ir jei stiją Chinija pasidalino į dvi
gu socijalistai sako, kad to dali: pietai reikalavo įstei tija gavo apie milijoną bal taip pigiai, kaip ji tikėjosi.
kia tvarka neteisinga, tai gimo republikos, šiauriai gi sų, išrinkdama apie 80 įvai Ji tikėjosi atimti iš Turkijos
kunigai rėkia, kad socijalis norėjo pasilikti prie monar rių valdininkų.
Tripolį į penkias dienas, bet
tai yra ištvirkėliais, jie rei chijos, tik su konstitucija.
ne
taip tas buvo. Su 150,000
Dėdė Šamas ant Kubos
kalauja perdaug.
Tečiaus visa Chinija norėjoj Pereitam sausio mėnesije armija, gerai aprūpinta aPrie socijalizmo, kuris atsikratyti nuo įkirėjusiosf ivvko trečias Suvien. Valst. eroplanais ir palaikoma sti
1k
reiškia lygybę, tokios ponios Mandžų valdžios.
įsikišimas į vidurinius Ku priu laivynu, italai pamąi^,
Drouillard kailiniai turėtų Susivažiavo nuo 14-kos bos reikalus. Kaip žinoma, kad išplėšti Portai iš
nukentėti daug vertės, o da provincijų atstovai ir išdir nelabai seniai buvo su Ispa lės tą kraštą nėra taip lįj
daugiau garbės. Vietoj to bo naujai Chinų republikai nija karė dėlei Kubos nepri- va. Pamačius, kad ne
kių kailinių, kuriuos dabar konstitucijos pieną, panašų gulmybės. Kuba pasiliko atsiekti geidžiamą i .
tik viena ponia dėvės, 700 į Suvienytų Valstijų konsti laisva. Taigi dalyvavę toje Tripoli joj, ir negalūnąf
moteriškių galėtų apsivilkti tuciją. D-ras Sun Yat Senį karėj kubiečiai sutvėrė or veikti arabus, Italifrl
ui
kailiniais po $50. O jei vie likos išrinktas laikiniu pre-i ganizaciją, kuri tuojaus už gėsi užbaigti karę kiur^1
'
toj tokių kailinių nupirktu- zidentu. Karališkoji šeimy sispyrė, kad visas valdiškas budais: pradėjo bomba A
me ploščių po $10, tai galė na išsikraustė iš Pekino, o vietas užimtų tie, kurie ko ti Beirutą, kurstyti prieš
tume gana šiltai apvilkti premieras Juan Ši Kai pri vojo už Kubos laisvę, o vi Turkiją jos globojamas tau
3,500 moteriškių, kurios vertė Mandžų kunigaikščius sus dabartinius valdininkus, teles ir atakuoti Dardanešiandien neturi kuom apsi nusileisti konferencijos nu kurie yra Ispanijos šalinin lius. Ir galų-gale, spalių
vilkti. Pasakykit, jus neti tarimams ir d-ras Šen užė kais, išmesti. Pradėjus tai mėnesije karę užbaigta.
kri doros mokintojai, kur iš mė prezidento vietą. Bet už draugijai energiškai veikti, Tripolija perėjo Italijai. *
tvirkimas, ar ten, kur 3,500 poros savaičių Juan ši Kai prasidėjo sumišimai ir riau Lawrence’o streikas, pas
— Na, gerai, Maike, da- kai tveria beturčių luomą, o moterų butų aprėdyta šil- pradėjo jį prašyti, kad jis šės. Suvienytos Valstijos kui jo vadovų byla, toliaus
bar aš noriu, kad tu paša- turtingi priguli prie kapita- tais žiponais po $10, ar ten, rezignuotų ir pavestų savo vėl turėjo įsikišti, kad pada streikas Little Falls ir areš
kvtum, kas socijalizmą iš- listų luomos. Bet prie soci- i kur viena ponia Drouillard vietą jam, Juan Ši Kajui. ryti tvarką. Viskas nurimo. tavimas 40 jo vadovų, ir da
bar streikas New Yorko
mislijo?
jalizmo visi turtai prigulės nešioja kailinius už $35,000, D-ras Sun Yat Šen sutiko
Revoliucija Nicaraguoj
— Niekas, tėve, jo neiš- visuomenei, privatiškų tur- j o kitos jokių neturi ?
rezignuoti, tečiaus padėji Liepos mėn. kilo revoliu rubsiuvių — tai apskriti
Eks-klerikas. mas buvo taip suiręs, kad cija Nicaraguos republikoj. metai nepaliaujamos ir ne
mislijo; gyvenimas ]pats tų niekas netvers, taigi ne
I
bus ir turčių luomos. Visi
Juan Ši Kai pabūgo. Peš Pietų Amerikoj, ir čia Suv. pertraukiamos kovos darbo
prie jo veda.
tynės tarp republikonų ir Valstijom prisiėjo ją numal su kapitalu. Nors seni me
— Bet savo prakalbose žmonės bus lygiais draugi
karališkos kariumenės vis šinti. Revoliucijos priežas tai pasibaigė, bet toji kova
sakot, kad prie socijalizmo jos nariais ir visi turės ly I
da nesiliovė. Įkiro tas vi tis buvo tokia: Nicaraguos eina ir tolyn — ir ji eis tol,
bus taip ir taip, arba kad to gias tiesas.
Visapasaulinis
judėjimas
pareikalavo, kol susivieniję darbininkai
ir to prie jo nebus. Iš kur — Aš nesutinku, kad su Sulyginus 1911 metus su siems. Pagaliaus karališ prezidentas
kos kariumenės vadovai pa kad karės ministeris Mena nesugriaus kapitalizmo basgi tas jums butų žinoma, manim sulygintų nigerį.
1912-tais, pasirodo, jog pas reikalavo iš Juan Ši Kajaus rezignuotų nuo vietos. Vie tiliją.
jeigu tas nebūtų jus pačių — Tu, tėve, ir dabar su kutiniai
buvo jau kur kas įvykdymo tvarkos, vistiek, ton rezignacijos, Mena pa
išmislyta? Juk tu nežinai nigeriu esi lygus, bet nely raudonesni,
n
kur kas žemė kad ir sosto įpėdinį reikėtų kėlė revoliuciją, ir užpuolė
da, kas rytoj su tavim atsi gus su Morganu. Nigeris sugėrė daugiau
kraujo, kur numesti, kuris nors ir buvo ant miesto Managua (reputiks, o kaipgi galima žinoti, tave neskriaudžia, jis taip kas kova už liuosybę
paėmė Pekiną apleidęs, bet nuo so•i blikos galvamiestis). Suvie Kada ant Europos padan
kas bus už šimto metų su vi pat yra išnaudojamas, kaip i daugiau aukų. Paaštrėjo
ir tu, bet skriaudžia tave to
sto da nebuvo atsisakęs. nytos Valst. pasiuntė kelis gės pasirodė karės debesiai,
sa žmonija?
Į kova netik darbo su kapita Tuojaus našlė karalienė lie kariškus laivus, kad apginti tarptautiškas s o c i j a 1 i skie
ponai,
kaip
Morganas,
— Taip, tėve, ką męs ry Carnegie ir kiti. Ir pasis lu, bet ir čielų valstybių.
toj valgysim, ką veiksim ir kųst tu niekam negali; nors Politiškos permainos Eu pė Juan Ši Kajui susivienyt savo legaciją tenai. Juri t ų biuras tuoj sušaukė mie
kaip miegosim, męs negalim tavo butų kažin kokia teisy ropoje ir dabar da nesibai su republikonais ir įsteigti ninkai išlipę netik legaciją ste Basle, Šveicarijoj, kon
tikrai žinoti; bet prie ko ei bė, jei nueisi su tais ponais gia. Azijoj sugriauta Man republika. Ant rytojaus re gynė, bet padėjo ir su revo- ferenciją, kad sustabdyt ga
na žmonija, tas aiškiai ma į teismą, tu busi apkaltin- džų dinastijos sauvalė ir į- voliucijos vadai pareikala liucijonieriais kovoti. Su pa- linčią kilti skerdvnę. Į kon
tosi visiems. Juk tu matai I tas. Jei tu pareikalauji ‘ steigta republika. Ant A- vo, Juan Ši Kai atšaukti sa gelba amerikoniškų durtu ferenciją pribuvo daugiau
iš laikraščių, kad kasdieną ! daugiau mokesties ir ap merikos kontinento tarp vo kariumenę ir taip, apie vų ir kanuolių, revoliucija kaip 500 delegatų, atstovau
beveik kįla nauji streikai; skelbi streiką, tu lieki tuo- I smulkių padermių taipgi vasario viduri, su atsisakv- buvo nuslopinta į kelias die jančių beveik kiekvieną ci
vilizuotą tautą ant žemės.
kas metai žmonės sugriauja ! met "negeistinu” piliečiu, nuolatos virė kova, kurioj mu kudikio-karaliaus nuo nas.
sosto, Mandžų dinastijos Sukilimas prieš Turkiją
Konferencija išleido pro
vieną-kitą monarchiją; vi
argumentų kulkos švilpė.
'
policija
tave
persekioja,
dienos
pasibaigė.
sur verda revoliucijoninis ji kaip kokį pavojingą žvėrį.
Staigus Balkanų sukili klamaciją prieš karę, kuri
Austrijoje
darbininkai Juan Ši Kai liko kaipo
žmonių judėjimas. Ką tas
mas prieš Turkiją spalių taip karštai parašyta, kad
tarpu tavo ponas fabri pradėjo kelt riaušes dėl mai "republikos organizatorius” mėnesije
viskas reiškia? Reiškia, kad Tuo
išstatė ant juoko skaitant ir akmeninė širdis
sto pabrangimo. Vengrijos! užtikrino visiems svetim
kantas,
tavo
prakaitu
pra

žmonės jau neužganėdinti turtėjęs, geria su valdžios i valdžia tokiais maištais liko
; visus diplomatiškus didelių turėtų susijudinti ir pasi
taučiams
ypatos
nepaliečiatomis aplinkybėmis, kuriose
‘ valstybių
aprokavimus. baisėti karės žvėriškumu.
■priversta steigti municipa
jie iki šiol gyveno, ir nori iš IĮ atstovais šampaną. Ot, kur lines krautuves — taigi nai- j mybę ir jų tikėjimui laisvę. Pradėjus
balkaniečiams Nutarta visoj Europoj su
nelygybė, tėve! Ir prieš tą
Darbininkų judėjimas
jų išsiliuosuoti. Kas tėmija!!! socijalistai
prieš
turkus
bruzdėti,
dide rengti 24-valandinį streiką,
kint privatišką nuosavybę. Per balandžio ir gegužės
protestuoja.
Ne

ir tirinėja tą amžiną žmonių |
Tokios pat riaušės ėjo Fran mėnesius tarp Amerikos lės Europos valstybės nuta- kaipo protestą prieš kapita
bruzdėjimą, tas mato ir tik lygybė ši laikosi dėl to, kad cuzijoj, Anglijoj ir kitur.
i rė pasiųsti Turkijai ir taip listų rengiamas skerdynes.
tu esi skurdžius, o anas val
darbininkų agitacija buvoi. vadinamai Balkanų sąjun Buvo išleistas tam tikras
slą, prie kurio tas bruzdėji do
Kada, ši fabriapsistojus. Wilkes Barre’j. gai kolektivišką notą, įsa- atsišaukimas ir į motinas,
Sumišimai Meksikoj
mas veda, nors patįs žmonės | ka fabriką.
pereis
į
visuomenės
rangali to ir nematyti.
Sausio pabaigoj, pereitais Pa., įvyko angliakasių kon kydamos, kad pirmoji elgtų kurių vaikai karėse yra
. kas, tuomet ir tu tokią pat metais
Maderos valdžios ferencija ir užgirė naują si žmoniškiau, o pastaroji skerdžiami.
— Neteisybė, Maike; as! tiesą prie jos turėsi, kaip apaėmė miestą Jau- kontraktą, kurio pasekmė nekeltų ”maišto.” Bet ne- Tas viskas buvo daroma
i
X
. -j v *
' inas
fabrikantas
__ __
_____ --J ir tuomet jerz,
: priešai
o ant rytojaus revoliu buvo tokia, kad darbininkai j| suspėta tą notą išsiųst, kaip po raudona socijalizmo vė
bet as nematau, kad žmones. įI jus
.......................
busit abudu lygus.
eitų prie kokio nors tikslo; — Na, jeigu jus mane su cijonieriai apskelbė Emilio išstreikavę kelis • mėnesius : Juodkalnijos karalius Miko- liava.
jie visuomet kelia triukšmą- Į Morganu sulyginsit, tai aš, Vasąues Gomezą Meksikos gavo da prastesnes išlygas, : lojus persilaužė su savo ka- Ką gi veikia bažnyčios šiprezidentu. Vasario 23. ka- negu pirma turėjo. Rytinių:! riumene per rubežių, bul įtos karės sustabdymui, kaant vietos.
vaike, neprotestuoju.
 garų armija apsupo Adria- ■ rėš, kuri paskandintų Euro
.........mašinis
x
— Teisingai, tėve, triuk — Ir kada visi liks lygus, riškas Chihuahua valstijos geležinkelio unijų
šmai keliami ant vietos, bet kada išnyks išnaudojimas, generolas Orozco taipgi su tai, kurie streikavo gana il i nopolį, serbai išėjo bulga pą žmonių kraujuose? Nie
jie daro dideles permainas. kada žmogus bus pavalgęs, kilo prieš Maderą ir paėmęs gai, taipgi nedaug laimėjo. rams į pagelbą, o grekai ė- ko. Jos tyli, kaip rabai.
I tas ir vadinasi žengimu kada jis turės užtikrintą bū valstiją į savo rankas, per Mat, vis tie tai demokratai įmė bombarduoti turkų uos- Kur yra musų kunigai,
pirmyn. Vengrijos miestuo vį ir senatvę, tai tuomi jau Ii ėjo revoliucijonierių pusėn. ir republikonai, nepripažįs ! tus.
kurie sakosi esą Kristaus, to
ta "revoliucijoniškos" I. W.
Bet
3
kovo
Maderos
kariuse pereitą vasarą žmonės io
tikrojo ramybės karaliaus
Kada
Turkija
gavo
minė-i
jo ateitis ir bus geresnė.
W.
taktikos,
o
nori
taikytis
pradėjo kelti riaušes dėl Į
:tą notą, ji atsisakė jau pri-; pasekėjais? Jie po senovei
■
—------- Į menė išvijo generolą Orozco
per
tarpininkystę
labdarin

su
jo
kareiviais
iš
Chihua

Į imti jos patarimą, o balka- užimti niekinimu ir šmeiži
maisto pabrangimo. Val
džia buvo priversta įkurti Kur ištvirkimas? hua. Gegužės mėnesije re- gų ponų su šilkinėmis skry į niečiai nedaug apie ją pai mu socijalistų, kad tie yra
voliucijonieriai kelis sykius bėlėmis.
visuomeniškas krautuves ir
sė. Karė buvo jau prasidė tos tvarkos ir ramybės ar
Kunigėliai
visuomet
jums
Gegužės
23
Anglijos
tran

liko
sumušti,
o
birželije
0maistas tuoj atpigo. Matai,
jus, ir ji nebuvo tik nomina- dytojais.
riaušės ėjo ant vietos, bet | pasakoja, kokis bus ištvir rozco apskelbė, kad jis pa sporto darbininkai ir ;200 liška, bet gerai organizuo Dabar tų netikrų ramy
jos padarė žingsnį artyn kimas prie socijalizmo, jei- siduoda, jeigu valdžia užti tūkstančių laivų krovėjų pa ta ir stipri. Į porą sąvaičių bės skelbėjų veidmainystė
prie socijalizmo. Kada įvyks ! gu jis įvyktų. Jie, mat, jau krina jam ir jo žmonėms metė darbą dėl užuojautos turkai nukentėjo smarkų pasirodė aiškiausiam savo
socijalizmo tvarka, tuomet žino, kas bus ateitije. Pra laisvę (nebaus). Valdžia pirmiems. Šis streikas tę smūgį šiaurvakaruose nuo pavidale. Kada valdančiai
netik krautuvės, bet ir fab- našai, nėra kas ir sakyti. ant to nesutiko ir 3 liepos sėsi čielą mėnesį ir brangiai juodkalniečių kariumenės, luomai reikalinga karė pra
rikos pereis į visuomenės Bet kodėl gi tie doros augi i revoliucijonieriai liko galu lėšavo Anglijos pramonijai. kurią veda pats karalius su platinimui savo rubežių ir
rankas. Ir kiekvienas, tėve, nėjai nemato šiandieninių tinai sumušti. Rugpiučio 20 Tuo pačiu laiku jurininkų dviem savo sunais, pietva- prisiplėšimui svetimų tur
streikas, kiekvienas darbi kapitalistų iššvirkimo ? Štai miestas Jaurez vėl jau buvo streikas Francuzijoj grąsi- karuose nuo grekų, o ry tų, tai musų bažnyčios kur
ninku pasipriešinimas yra laikraščiai praneša, kad to- f po Maderos kariumenės no suparaližiavimu visos ša tuose nuo bulgarų ir serbų, čios ir kunigėliai nieko ne
vis žingsniu pirmyn į geres i kia ponia Ada Sorg Dronil- kontrole. Išrodė, kad galų lies vaizbos.
kurie susitelkė apie Adria- girdi, tuomet tie ramybės
lard iš New Yorko nupirko gale Madero įvvkdins tvar Didelės darbininkų de nopolį. Net Konstantinopo skelbėjai lieka nebiliais. Jie
nę ateitį.
monstracijos, kurios taip liui pradėjo gręsti pavojus. tuomet nieko nekalba apie
— Bet kaip tu gali man sau kailinius už $35,000. į ką visoj republikoi.
prirodvt, kad tas reiškia ge Kailiniai pasiūti iš rusiškų Tečiaus apie spalių vidurį tankiai pereitais metais at Turki ja išreiškė norą taiky "ramybę ant žemės.”
sobolių. Visa laikraštija iškilo naujas revoliucijos sikartojo Belgijoj, Austri tis ir gruodžio pabaigoje Socijalistai taip neveid
resnę ateitį?
— Tą, tėve, galima supra kalba apie tai su pasididžia gaisras Vera Cruz apielin- joj ir Vengrijoj, tai nabuvo Londone susivažiavo ka mainiauja. Jie jungia visas
sti vien jau iš to, kad perė vimu. Garbė tai dykaduo kėj, kuri skaitoma Meksi- jau paprastas darbininkų riaujančių pusių atstovai, o savo pajiegas, kad ramybę
jus išdirbvstei i visuomenės nei, kad tiek pinigų gali i kos raktu. Revoliucijonie judėjimas, bet revoliucijo- taipgi ir atstovai nuo di palaikyti, kad jai gręsia pa
rankas, išnyks išnaudojimas mesti už vienus savo kai rių priešakij atsistojo gene niškas subruzdimas — tai džiųjų Europos valstybių. vojus, kad karės šmėkla
linius. Tas anaiptol nėra iš rolas Felix Diaz, buvusio organizuotas minių protes Ši taikos konferencija su žioja savo pragariškus nas
ir luomos.
— Palauk, vaike, aš nesu tvirkimu. Tokių ponių da prezidento Diazo pusbrolis, tas prieš netikusią kapitali 1912-tais metais da ir neuž rus, reikalaudama žmonių
prantu, ką tai reiškia "iš bartinėj krikščionių civili ir gabus kareivis. Jis užsi i zmo tvarką.
sibaigė. Balkaniečiai reika mėsos ir kraujo. Ir kada sozacijoj
yra
daug.
Jos
tik
tuo

manė
nuversti
Maderą
ir
Nacionaliniai
*
rinkimai
nyks luomos.”
lauja Turkijos provincijoms cijaistų galybė pasididins,
— Dabar, tėve, žmonės mi ir yra garsios, kad nieko likti pats prezidentu. Bet Vokietijoj atnešė socijalis Europoj pilnos autonomijos karėms bus galas. Taigi tik
pagal savo turto yra pasi- naudingo nė sau, nė kitiems po kelių dienų Diazas liko tų partijai didelę pergalę. su krikščioniška valdžia, socijalizmui įvykus įvyks
daHne i luomas. Darbinin- nepadaro, tik sėdi per die- sumuštas ir suimtas. Ve Pasirodė, kad 32 nuošimčiai nes iki šiol
ne- Ramybė ant žemės.
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Pajieškau Jurgio Grigaičio, du me
Išdirbimo apibendrinimas
Reikalangi Jauni Vyrai
tai
atgal gyveno Wilkes-Barre, Pa.,
Paj
ieškojimai
ir Merginos
j bet dabar jokios žonios apie jį negauTolimesnis kapitalizmo plėtojimasis
i nu, todėl jis pats ar kas iš draugų aJaunikaičia’ norintieji išmokti barbrolio .Felikso Rutkaus i pie jį žinot, malonėkit pranešti, nes
prisidės prie išdirbimo Įrankių, produktų ko,Pajieškau
berystes amato, neišskiriant ir mer
Kauno gub., Ukmergės pav., Pa , turiu svarbų reikalą.
ginų yra užkviečiami atsišaukti že
mainymo ir susinėsimo kelių apibendrinimo. baisko par., Aliunės sod. Kas apie jį
Jonas Kaminskas
miau paduotu antrašu. Amatas iš
žino, arba jis pats teiksis atsišaukti. : 503 N. Chestnut st.,
Pana, III. mokti galima į trumpą laiką, o išmo
Dabartinis išdirbimas išsprūs (išdalies jau Girdėjau, kad apie New Yorką turi
kusiems mokamos geros algos, todėl
savo farmą.
[4]
Pajieškau savo brolio Nikodemo pasinaudokite proga, kuri leidžia iš
pradeda
išsprūsti)
iš
atskirų
savininkų
ran

Iš proletariškosios filozofijos lapeliai. MedeKazimieras Rutkauskas
Smelstoriaus, apie prieš 2 metus gy
100 Silver st.,
So. Boston, Mass. veno Detroit, Mich. Jis pats ar ži sidirbti sau geresnį būvį. Atsišauki
kų.
Labiausia
tas
apsireiškia
susinešimo
te laiškais įdedami už 2c. krasos žen
ga iš Greilicho.
Parašė Z. ALEKSA.
nantieji apie jį malonės pranešti šiuo klelį atsakymui.
keliuose ir prekystėj; ir kitose išdirbimo ša Pajieškau Stanislovo šikšnio, Kau adresu:
’ D. GALINIS
no gub., Šiaulių pav., Notiniškių kai
Jonas B. Smelstorius
224
Broadvvay,
So. Boston, Mass.
kose darbas neužilgo liks galimu tik prie mo, girdėjau išvažiavo į St. Louis, Į 28 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
mus, surištus su fabrikų ir mašinų ardymu,
Mo. Kas apie jį žinote malonėkite
naujo budo. Seniau visos stambios kapita pranešti
šiuo antrašu:
[3]
Pajieškau draugo Igno Ozalo, Kau
SUSTOK, DRAUGE!
ir turėjo jis apie tai neužmiršti. Tai patvir
no gub., Šiaulių pav., šaduvos parap.,
Jonas Batūra
listiškos Įstaigos priklausė atskiroms ypaParsiduoda
su keturiais
tina Engels savo veikale „Darbininkų kle
1534 Los Wuges st. Los Angeles, Cal. I Pavartyčių kaimo, apie 4 metai kaip stalais, geroj pulruimis
vietoj,
apgyventa
lie
toms, ir tuomet buvo manyta, kad jų pasi
Amerikoj, turiu pas jį svarbų reika tuviais ir lenkais. Kas nori prasigy
sos padėjimas Anglijoj.” Moksliškasis sobrolio Juozapo Zelion- ‘ lų, jis pats ar žinantieji apie jį teiksis veni, gera proga jį nusipirkt. Parsi
sekimas priklauso vien nuo jų savininkų kos,Pajieškau
Kauno gub. ir pavieto, Raudon pranešti šiuo adresu:
cijalizmas nestato ir nevykdo pramanyto,
duoda dėlto, kad savininkas važiuo
par., Metonių kaimo. Aš trįs
Leonas Chahpas
veiklumo. Bet kapitalistiškosios akcijonie- dvario
ja

St. Louis, Mo. šu: Lietuvon. Kreipkitės šiuo antra
metai kaip iš Lietuvos, turiu labai 530 Baden avė.,
bet rūpinasi tik duoti išaiškinimus tiems
[3]
rių draugijos parodė, kad ir joms neblo svarbų prie jo reikalą. Todėl jis pafs ’
JOHN PAKAUK.
faktams (atsitikimams) ir apsireiškimams, giausia sekasi, ir tankiai net geriau, ypač, ar kas kitas, jei apie jį žinote, mel Pajieškau kūmo Jono Blusio, kai- i 82 NV'hittenton
st.,
Taunton, Mass.
džiu pranešti, už ką busiu dėkingas, j myno Stanislovo Sakalausko ir Jokū
su kuriais jis susiduria. Ne socijalistai pra
Zelionka
[3] ! bo Jerošo, visi Kauno gub., Šiaulių p.,
kada gali surinkt didesnį kapitalą. Čia vie-1 18 Union Petras
st.,
Kankakee,
III į Kuršėnų par., Blusius Kuršėnų mies
DOVANAI!
manė savo mokslą, ne atskiros ypatos jį iš ton vieno savininko matom akcijonierius,
telio, kiti du Laukštaičių kaimo. Jie
Atsiųsime kiekvienam Kalendorių
Pajieškau savo pažįstamų, paei patįs ar žinantieji apie juos malonės
piršto išlaužė, bet pats gyvenimas pastatė
su gražiais pasiskaitymais, kas tik
kurie akcijas apkainuoja tik prisilaikant to nančių iš Utenu, Leliūnų, Daugailių pranešti šiuo adresu:
prisius mums savo adresą ir už 2 cen
socijalizmo mokslo pamatus.
Feliksas Čepulis
Sudeinių parapijų, Vilkmergės pa.
[?]
pelno, kurį jos jiems neša ;patjsgi akcijonie- ir
Baltimore, Md. tu markę.
viet., Kauno gub. Kas mane pažįsta 229 So. Greene st.,
iš paeinančių iš viršminėfų parapi
Bischofi Banking House
riai neturi jokios Įtekmės išdirbime. Kapi jų,
Ateities branduolis
Pajieškau draugų Julio Ratkevi- 287 Broadvvay,
teiksis atsišaukti šiuo adresu:
New York, N. Ytalistiškos
akcijonierių
draugijos
tai
augšSt. Mickevičius
[3] i čiaus ir Povilo Lušktos, abudu Kauno
Markso ir Engelso užsitarnavimas gu
gub., Panevėžio pav., Kriučino par.,
Block E. Room 11, Fulton st
Pasinaudokite Proga.
tesnėji
išdirbimo
forma,
kaip
toji,
prie
ku-!
jie patįs ar žinantieji apie juos malo
Pulman
Sta.,
Chicago,
III.
li tame, kad jie darbininkų judėjime patėnės pranešti šiuo adresu:
Parsiduoda
Lietuvių Korporacijos
Bučernė ir groserštoris, puikiai įtai
mijo revoliucijonišką pakraipą, ką savije rios matom tik vieną savininką. Vienok, Pajieškau savo vyro Jono Adoma N. F. Co.,Petras Rasevičius
W. Hanover, Mass. syta, geroj vietoj, prie penkių gat
vičiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio p.,
jau neša ateities branduoli. Neapgavo jų tolimesnis išdirbimo pakilimas pareikalavo Sardokų kaimo, aš jo žmona atvykau
vių, prieina gatvekariai, lietuvių ap^
Pajieškau brolio Povilo Kriščiūno, gyventoj miesto dalij. Biznis gerai
da
augštesnės
formos,
ir
atsirado
kapitalisAmerikon 17 Lapkričio, 1912 m. su
taipogi reakcijoniški pirmų proletariškų ju
Kauno rėd., Panevėžio pav., Pumpė išdirbtas. Pardavimo priežastis, aknų par., Paaistros sodž. pirma gyve cijonierių nesutikimas.
tiškų
draugijų
sąjungos,
kartelės,
trustai,
į
žhSį
apie
”
jį
Kreipkitės
dėjimų pakrypimai. Darbininkai naikin
nęs Illinois valstijoj, jis pats ar ži šiuo adresu:
[2]
kurie surenka i savo rankas čielas išdirbimo pranešti šiuo adresu:
_ [4] nantieji apie jį malonės dėl svarbaus
P. PLAŠKA
dami fabrikas ir mašinas varė reakcijoniš- vi
......
, .
.
x.
,
•
Mrs- Ona Adomavičiene
reikalo duot žinią šiuo adresu:
[3] 12 Washburn s t., Middleboro, Mass.
Elizabetha Kriščiūnaitė
ką darbą, nes trukdė pramonei plėtotis ir sakas ir kaipi apibendrina jas. ŠIOJI kapi- : 116 Kingsland avė., Brooklyn, N. Y.
142 High st.,
Athol, Mass.
žengti jai prie kapitalistiško išdirbimo. Bet talizmo forma jau apima ne vien kokios. pajieškau Vitus© Petrausko, KurPARDUODU SALIUNĄ.
nors
šalies
išdirbimo
šaką,
bet
suvienija
ji
arPajieškau draugo Rafolo Pocevikartu tame naikinime buvo ir revoliucijoni
Parsiduoda saliunas, turi gerą iš
čiaus, Kauno gub., Telšių pav., Siatolimiausius kraštus. Vis platesnis išdirbi- ba jis pats lai atsišaukia šiuo adresu: dos
žiūrą einantiems pro šalį, mažos laispar.,
Kulsienų
sod.
Girdėjau,
kad
škos žymės: tie naikinimai rodė proletarija.
.
.
v
.
'
K. Granickas
nės, gerai apgyventa apielnkė lietu
mas
pereina
Į
didesnio
žmonių
skaitliaus
i Box 153,
Athol, Mass. yra Amerikoj, meldžiu atsišaukti.
vių, tarpe daugelio fabrikų, biznis la
Fred Dūli
to kovos užsimezgimą, — kovos, ką ėjo prieš
Chicago, III. bai atsakantis su geru uždarbiu. Prie
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Sa- 828 W. 33 pi.,
žastis pardavimo, savininkas nori už
buržuaziją ir ką ar anksčiau, ar vėliau, bet rankas. Dabartinis išdirbimas nepilnai at lemano,
gyvenusio New Yorke; drauimt
kitą biznį, aplink savo gentis, gy
sako
daugumos
reikalams.
Dabartiniai
iš

Pajieškau pusbrolio Juozapo Paši go Danieliaus Balandžio ir Adolfinos
turėjo nusileist į naujas srioves ir paimt or
venančius kitoj valstijoj. Reikalau
kausko,
Kauno
gub.,
Vešintų
parap.,
Januškaitės, gyvenusios Brooklyne.
sod; Jono Muraucko Siau jant tikresnių žinių, kreipkitės pas
ganizuotą kovos kelią, ką eina jau ne prieš dirbimo formai, nors savotišku budu, kaipi i Jie patįs arba žinantieji apie juos Gilvidžiu
rių
sod.
ir
Juozapo Januškos Vėžionių savininką po šiuo adresu per laišką
apibendrintai
tarp
didesnio
žmonių
skait

malonėkite pranešti.
[2]
atskirus fabrikantus, bet prieš visą buržu
sodž., Juozapo Balčiūno Pajuodupio arba ypatiškai:
Jonas Savickas .
L. Y.
liaus,
netiek
rupi
suvartotojų
reikalai,
kiek
sod.,
visi
trįs
Kupiškio
vol.
Kauno
g.,
Box 618,
E. Weymouth, Mass.
Hoboken, N. J.
azinę tvarką. Marksas ir Engels, kaip sy
meldžiu jų pačių atsišaukti arba kas 231 Clinton st.,
kapitalo
savininkų,
—
apie
dirbėjus
nėra
ką
apie
juos
žino
pranešti
šiuo
adresu:
Pajieškau trijų draugų: Juozo Jurkis tą ir nurodė, — ir nurodė jie, kad proKanstantinas Šimonis
kėno, Mateušo Simanausko ir Domiir
kalbėti,
nes
dirbėjai
(darbininkai)
—
tai
PARSIDUODA
P.
O
.Box
24,
Lewiston, Me.
letariškos spėkos ir toliau augs, ir beaugniko šemėtos, visi Kauno gub., Uk
Puiki
bučernė
ir groserštoris, labai
mergės pav. Jų pačių arba žinančių
damos nuvers buržuaziškus dievus ir jų pa tik Įrankis pelną traukti. Vienok, su kapi apie
geroj
vietoj,
biznis
gerai išdirbtas.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
juos meldžiu atsišaukti.
talistiškojo
išdirbimo
pakilimu
taipogi
au

turi būt laisvų pažiūrų, nesenesnė Norintieji pirkti pigiai, lai pasisku
Antanas
Petrauskas
matus.
25 metų. Man reikia gaspadi- bina, kreipdamiesi laišku arba ypati
ga ir darbininkų armija. Darbininkai ir jų 23 Brookside avė., Amsterdam, N. Y. kaip
nės, susipratusios ir susipažinusios škai pas
su mokslu, dėl platesnių žinių kreip
C. TAMAŠAUSKAS
Proletarijato vienybė
šeimynos, — proletarijato klesa, — tai skai Pajieškau Stanislovo Rimkuno, 9 i kitės
6
Kirkpatrick
st.,
Pittsburgh, Pa.
šiuo
adresų:
metai kaip Amerikoj; paeina Kauno|
J.
Paknis
tlingiausi,
arba
bent
žengia
prie
to,
kad
sa

Daug iš to, ką moksliško socijalizmo
gub., Panevėžio pav., Klovanių mies
telio.
Meldžiu atsišaukt šiuo adresu: 580 Pritchard avė. Winnipeg, Canada.
Reikalingas Agentas
pranokėjai pranešė 60 met. atgal, jau Įvyko. vo skaitliumi perviršinti visas kitas klesas
Aleksandras Karsukas
Kuris kalba angliškai, lietuviškai,
Pajieškau
Jono
Ivaškos,
Suvalkų
Coalgate, Okla.
Marksas ir Engels nurodė, kad kapitalistiš (taip dedasi smulkių kaimo savininkų šalĮ- Box 264,
gub. ir pavieto, Puncko par., Mocka- lenkiškai ir gudiškai atsišaukit pas
NUTILE-SHAPIRO CO.
vos
Navininkų kaimo, pa
gyveno

kas išdirbimas vis smarkiau žengs pirmyn, se). Skaitlingiausia proletarijato klesa lie Pajieškau Tadeušo Pacelio, Vil ilgą gm.,
92 Salėm st.,._________ Boston, Mass.
laiką
Plymouth,
Pa.
Todėl
jis
niaus gub., Trakų pav., Viečiunų sod.,
pats lai atsišaukia arba kas kitas sukad jis vis labiau platins savo rybas ir kad ka dvejopai neužganėdinta dabartiniu išdir Daugų par. Girdėjau gyvena Phila- teikite
žine apie jį.
BEMAŽ DYKAI!
delphijoj. Kas apie jį žino, meldžiu
su jo augimu kartu augs ir proletarijato bimo budu: ir kaipo išdirbinių gamintojai, pranešti
William Wainavich
Parsiduoda 4 kambariams nami
man, arba jam pačiam, kad
aš išvažiuoju į Lietuvą ir paliksiu jo 2051 S. Renfro st., Springfield, m niai rakandai: 10 krėslų, 3 lovos su
skaitlius, ir jo susipratimas, ir jo organiza ir kaipo jų suvartotojai. Tas neužsiganėdi- vaiskavą
paklijomais, 4 kamodės, 1 didelis ir
bilietų "Keleivio” redakciPajieškau draugų Kazimiero Ruo- 2 maži stalai, pečius ir visi reikalin
[4]
cija. Ir ištikrųjų — ligšiol tas viskas išsi nimas beabejonės gimdo naudos išdirbimo joj.
ckaus ir Ambraziejaus Zeikaus, Su gi šeimyniškam gyvenimui daiktai
Jonas Mikalionis,
valkų
gub.. Senapilės ap., Antanavo tik už $50. Pardavimo priežastis —
pildo, ir kapitalizmas visur auga. Jau pri tvarkos pageidavimus ir, žinia, tokios tvar 20 Point st.,
Nortvood, Mass.
vai., Kazimieras Purviniškės kaimo, umus laikas. Matyti galima 5 vai.
ėjo eilė ir prie. Australijos, ir prie Japoni kos, kuri labiausia atsakytų darbininkų kle Pajieškau brolio Jono Pacinaičio; Ambraziejus Bertuliškių, meldžiu jų vakare ir 7 vai ryte. Kas pirmas pa
Suvalkų gub., Vikaviškio apskr., Vir- pačių atsišaukti arba kiti suteikite ži- sinaudos proga, atsinešdamas šį ap
jos. Kapitalistiškas išdirbimas pradeda ly sos reikalavimams. Išdirbimo gi būdas tik baliaus
valse., Lauskaimio kaimo, 2 nę apie juos šiuo adresu:
garsinimą, tas gaus da pigiau.
Andriejus Novikaitis
sti ir Į Chiniją. Visur kartu su juo auga tuomet atsakys proletarijato reikalams, ka metai kaip gyveno Chicagoj. Jis pats 1-5 Purthehnois
JONAS SAVICKAS
sq. Montreal, Canada.
žinantieji apie jį malonės pranešti.
22 Washburn st., E. Weymouth Mass.
' Petronėlė
proletarijato organizacija ir jos vienybė. da pats išdirbimas priklausys ne atskiroms ar
Pacinaičiutė-Rasinienė
1301
E.
55
st.,
Cleveland, Ohio.
vpatoms,
ir
ne
mažai
žmonių
saujalei,
susij
Net tolimiausių kraštų proletarijatas vieni
VISŲ ŽINIAI
Pajieškome dėl labai svarbaus rei
jasi dėl kovos su jam netikusia tvarka. A- metusiai i draugijas, sąjungas, trustus, bet kalo
Šiuomi pranešu visiems bostonie
savo brolio Juozapo Bimbos, iš
čiams lietuviams, kad ką tik atida
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1.
pie tąją vienybę liudija netik proletarijato visai visuomenei, nes tik prie tokio išdirbi Kauno gb., Panemunėlio par., Beržuoriau pirmos klesos Kriaučišką dirbtu
Town of Lake, Chicago, 111.
nių kaimo, 6 metai kaip Amerikoj.
vę. Siuvame visokius drabužius pui
atstovų susivažiavimai (socijalistų kongre mo galės išnykt tos visos priežastĮs, ką da j Męs
ADMINISTARCIJA:
jo seserįs Julė po vyro Žiaugrieriai ir už pigiai. Atsiminkite vietą:
nė ir Nastazija po vyro Dureikienė Prezidentas A. J. Bieržynskis,
135 Broadvvay,
So. Boston, Masssai), bet taipgi jų bendras palaikymas laike bar smarkiausia atsiliepia ant darbininkų ! meldžiame
4600 S. Paulina st., Chicago, III.
jo paties atsišaukti arba
Vice-pirm. F. A. Mišius,
smarkesnių proletarijato susirėmimų su klesos ir ant jai artimų sluogsnių reikalų, ir į žinančių apie jį pranešti.
Draugysčių Atidai!
4602 S. Ashland avė., Chicago, m.
Julė Žiaugrienė
Prot. rašt. K. A. čiapas,
kapitalistais (ypač laike platesnių streikų ir atsiliepia šiurkščiausiomis savo pusėmis. Iš'
2nd House, Devvlin Row W.
Šv. Jono Krikštytojo dr-stė, Cam
Burlington, N. J. 4742 S. Hermitage avė., Chicago, m. bridge, Mass, rengia balių ant 19 d.
kitos pusės, kapitalizmo plėtojimasis suar Pealr st.,
lokautų).
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
balandžio (April), šių metų, todėl
4606 S. Paulina st., Chicago, III. meldžiame kitų apielinkės ir vietinių
Pajieškau
pusbrolio
Klemenso
Žatina
Įvairių
tautų
iš
šalių
darbininkus,
pri

Ko nepadarė nė idealizmas, nė krikš
lausko ir merginų Onos ir Petrusės Kasierius K. K. Strzyneckis,
draugysčių ant tos dienos nerengti
verčia
juos
prie
bendro
organizavimosi,
ke

4602 S. Ashland avė., Chicago, I1L jokių pasilinksminimų.
Pacačų, visi Kauno gub., Šiaulių pa
čionystė, tą atliko ekonomiškieji dalykai.
vieto. jie patįs ar kas apie juos žino Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
Su pagarba, KOMITETAS.
4612 S. Wood st., Chicago, III.
Neužilgo pramonės pakilimas, kapitalizmo lia jų klesini susipratimą, didina proletari- teiksis pranešti šiuo adresu:
išsiviešpatavimas, t. y. ekonomiški dalykai iato spėkas, ir, tokiu budu, prirengia tąją Box 4, Stasys Guževskis
BALIUS, BALIUS!
City Mills, Mass.
DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS.
spėką,
kuri
neužilgo
pakeis
dabartini
kapi

Chicago,
IIL
Didelis
metinis balius parengtas
pagimdys pas Įvairių kraštų, tautų ir rasų
Pajieškau Antano Kairiūkščio, Su
ADMINISTARCIJA:
Chicago. Lithuanian. Benefit. Club
gub., Marijampolės pav., Pilio- Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,
(Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliubo)
darbininkus vienodus protavimus ir pas- talistišką išdirbimo būdą nauju socijalistiš- valkų
nos kaimo, Jis nats ar kas apie jį
713 W. 17 pi., Chicago, III. atsibus Subatoj, 11 d. Sausio, (Jan.),
ku.
Ir
tą
viską
męs
prigulinčiai
supratom
tums juos prie vieno bendro istoriško veiki
žino ,meldžiu atsišaukti šiuo adresu: Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas, 1913, FREIHEIT TURNER SALĖJ,
Juozas Vaitkevičius
1504 S. 49 avė., Cicero, III. 3417-21 S. Hasted st., Chicago, III.
mo. Pirmučiausia tas bendras veikimas ap tik ačiū materijalistiškojo istorijos suprati 1910 Hamilton
avė., Cleveland, Ohio. Prot. raštininkas J. Šyker,
Prasidės 7 vai .vakare. Įžanga 25 c.
5047 W. 32 st., Cicero, m porai. Maloniai kviečiami visi lietu
sireiškia bendroj kovoj su kapitalo pries mo, tik ačiū tam, kad svarbiausis visuome Pajieškau Stanislovo Petrausko, iš Fin. rašt. Kast.
Simons,
viai ir lietuvės ant ta baliaus.
Kauno gub.. Telšių pav., Tiršlių par.
2041 Ruble st., Chicago, m
pauda ir su jo pajungimu; ir prie šios bend nės gyvenime akstinas — tai ekonominis i 23
Su pagarba KOMITETAS.
metai kaip Amerikoj. Kas apie ji Kasierius Liud. Kasper,
plėtojimasis,
tai
išdirbimo
būdas.
Visos
ki

ros kovos darbininkai prieina ne ačiū agita
žino meldžiu pranešti šiuo adresu:
3131 Wentworth avė., Chicago,
Puikus Teatras ir Balius
P. Petrauskas
Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis,
tos
visuomenės
gyvenimo
šakos
labiausia
cijos ir pašalinio pamokinimo, bet prie to
i 828 Albany st.,
Roxbury, Mass.
1830 Canalport avė., Chicago, III. j Statoma L. M. D. "Aidas” "BLIN
DA” keturių veiksmų drama atsibus
juos priveda pačios gyvenimo sąlygos. Tie priklauso nuo ekonominių dalykų, bet kar Pajieškau savo draugų Ambrazie
j Nedėlioj 12 d. Sausio, 1913, TURNER
LIETUVIŲ
NEPRIG.
KLIUBAS
tu
tos
šakos
turi
savo
Įtekmę
viena
Į
kitą
ir
jaus Samušio, Antano Zelenkos ir
sa, ir agitacija daug prisideda prie darbi
HALL. 170 Kensir.gton avė.. KensinChicago, III.
Prano Zelenkos visi iš Karpėjų kai
i gton, III. Pradžia 5 vai. vakare.
i
ekonominius
dalykus.
VALDYBA:
ninkų susipratimo. Materijalistiškasis is
mo. Taipgi Marės Verbilienės Broke- Prezidentas K. Raulinaitis,
įžanga 25c. ir augščiau. Tai yra puiGreta
išdirbimo
plėtojimosi,
net
mums
vičiutės, kas apie juos žino ar jie pakiausis veikalas, kuris da nebuvo čio
3247
Union
avė.,
Chicago,
III.
torijos supratimas nemokina vien laukt, ką
. . .
..
i,,
><•
I tis malonės atsišaukti.
nai loštas. Todėl kviečiame visus at
Prot. rašt. K. Mikolainis,
Peter Werbiii
silankyti
ant šio vakaro, nes busite
ateitis atneš, vien atsidėti ant gyvenimo iš matant, paskui ekonominius dalykus zing3327 Auburn avė., Chicago, m.
visi užganėdinti. Musų lošėjai deda
Fin. rašt. Bem. Guk’o,
snis
paskui
žingsnį
slenka
ir
atsakančios
i
.
,<,hnst0
"
city
’
lygų, bet, priešingai, tas supratimas rūpi
3305 Auburn avė., Chicago, m. visas spėkas, kad geriau atlošti.
Pajieškau Pranciškaus Mato, gir Kasierius
permainos
žmonių
galvojime.
Su
kiekvie

Su pagarba KOMITETAS.
L. Ažukas,
nasi ištirti gyvenimo bėgį, kad paskui dar
dėjau. kad jis buvo Chicago, III. Pa
3301
Auburn
avė.,
Chicago,
m.
Kauno gub., Papilės vai., Deveitužžiurėtojas M. Titiškis,
bininkai suprantančiau galėtų prisidėti prie nu nauju išdirbimo spėkų padėjimu, su eina
laukių kaimo. Lai jis pats atsišau Org. 3364
S. Halsted st., Chicago, m.
kiekviena
nauja
mašina,
pritaikyta
prie
iš

Phone Canal 3762.
kia ar ba kas apie jį žino meldžiu
greitimesnio ateities surėdymo Įvikdymo.
Susirinkimai
atsibuna kas paskuti
pranešti šiuo adresu:
[4] nę subatą kiekvieno
mėnesio, 7:30 v.
MOKYKLA ŠOKIŲ.
Pranas Znotas
Materijalistiškasis istorijos supratimas ne dirbimo, kartu kĮla klesinis susipratimas ir
vakare,
L.
A
Žuko
svetainėj
po
No.
So. Boston, Mass. 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
Waltz. Two Step ir kitokių
mokina sudėjus rankas traukti kapitalizmo klesinis galvojimas vis auga. Ir męs patįs 28 Broadvvay,
Pirma
Lietuviška Mokykla Ame
mas pripuola sausio mėn. BertainiPajieškau dėdžių Petro ir Povilo niai:
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
jungą, bet, priešingai, jis nurodo, kad dar dabar aiškiai tą matom. Dabar, kada kapi Masių:
Balandžio
ir
Spalių
mėn.
PusKauno gub.. Kupiškio par., metinis Liepos mėn.
na. tai niekas taip negali išmotalistiškas
išdirbimas
prieina
prie
augščiauMigonių
sod., taipgi Frano Kaušpėkint niekur kitur.
[8]
bininkai ir dabar gali nemažai pagerint sa
dos Anykščių parap., girdėjau, kad
PROF. JULIUS SILSKO
vo padėjimą, ir pagerinti organizacijos ke sio savo gyvenimo laipsnio, žmonių prota tokios pavardės žmogus likos užmuš LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS
1836
S. Halsted st.. Chicago, m.
tas
VIRŠININKŲ
ANTRAŠAI:
ant
gelžkglio.
Kas
apie
juos
žiliu. Pats kapitalizmo plėtojimasis traukia vime gimsta mintįs, kad da vienas žingsnis no, malonėkit pranešti šiuo adresu:
Visokiuose reikaluose susineškite
Nuo 9 ryto iki 11 vak.
Gailiunas
su susirašinėjimų sekretorium
darbininkus prie vienybės, prie organizaci ir, pagaliaus pasiseks mums nuo kapitalo 210 Beck Antanas
st.,
Philadelphia, Pa. A. M. Stanelis,
45 Warwick st, Newark, N. J.
jos, o dalykų supratimas tą viską tik tvar atimti jo sutvertą monopoli išdirbime ir Pajieškau draugo P. Deratano, Kau S. Jankauskas,
Lengvas būdas išmokt angliškai.
pirm.,
350 Newark st., Hoboken, N. J
ko. Tolimesnis kapitalizmo pakilimas už perduoti išdirbimą Į visų žmonių rankas, no gub., Skapiškės par., Bajorų vien
Parankiausiai sutaisyta kny
sėdijos, jis pats, ar kas apie jį žino A. Žolynas, pagelbininkas,
ga,taip kad kiekvienas gali iš
baigs tą darbą ir prives darbininkus prie kad tasai išdirbimas eitų ne kaptalistų, bet malonės
pranešti šiuo adresu:
23 Warwick st., Newark, N. J
mokt angliškai, kuris bent kiek
A.
Kručas
V.
J.
Daunora (aptiekorius), iždin.,
žmonių
naudai,
visų
musų
labui.
galutino laimėjimo.
Box 236, ,
Lewiston, Me.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y. gali skaityti...................................... 25c.

Materijalistiškasis
Istorijos Supratimas

Draugysčių reikalai

•v

KELEIVIS

6

— Nė pas jokį mėsininką kada nors kur tamistą, ar
F. Bugailai.
Krasos
— priduria vienas iš baro ne.
ženklelis yra kaip kad ir pi
draugų.
nigas; nieks negali jį pi: giau nupirkti ir brangiau
Kas negalima, tai negalima
parduoti. Kas gauna tiesą
Sykį kunigas prisėdo prie
laikyt „Sub Station’us,” tie
jaunos moteriškės ir pradė M. Juazapavičiui. — Ku gauna $100 į metus už savo
jo skųstis, kaip sunku kuni nigams yra paskirta nuo jų darbą, bet jokio nuošimčio
gui gyventi: nė su jaunimu vyriausybės, kiek jie turi negali gaut už parduotus
nė su merginoms negali pa imti už kokį patarnavimą, krasos ženklelius.
silinksminti; žiemą vėl rei bet jie to nepildo ir ima,
V. Kavaliauskui. — Isto
kia anksti keltis ir šaltoje kiek tik gali gauti.
rija niekur nemini tokių at
bažnyčioje mišias giedoti.
V. J. Margaičiui. — Ne sitikimų, kaip aplankymas
— Tai kam pačiam giedo svarbi tai naujiena, kunigas Jėzaus per tris karalius.
ti, kad galima tam tikrą kalbėjo, nedėsime.
Šventraščiu męs nesiregramofoną padaryti — pa Kareiviui. — Mažas tai miam. Savo knygoje „Bentėmijo moteris.
dalykas, neužsimoka ir ra Hur” Wallace tvirtina, kad
— Taip, gramofonas at šyti apie jį.
tai būti tik mokslinčių (?)
giedos, bet kas vyną išgers?
i ( jj
Antaninos Vaikinui. — vieno iš Graikijos kito iš In
—
atsakė
kunigas.
Džian Bambos atsakymas
Brightono peštukus dijos, trečio, regis, iš Afri
Pan Kavlaičia. Apie
rašėm jau pereitam numeri- kos. Bet tai vis pasakos, ne
Jeigu esi šiumeikeris, tai
je, vietinėse žiniose. Atkar istoriški faktai.
Pagautas.
turi žinoti, kaip siut šiušius,
George Washingtoną į
o jeigu biznierius, tai kaip Prabaščius
Prasnickas, toti neužsimoka.
prezidentus išrinko FederaTamista per- listai(
biznis runyti, kad ir kostu- kuris sakėsi esąs didelis S. A. J.
reikalautojai valstijų
meriai butų satisfaid, ir biz blaivininkas, pasišaukė syki daug užgaunate kitus žmo sąjungos).
Republikonų
nes
savo
korespondencijoj,
nis eitų olrait.
dailydę pataisyti namus.
partija atsirado 1812 metais
Jemerikonai duoda ant Dailydė palindo po langu, netalpinsime.
suorganizuota per kovoto
Krismų savo kostumeriams kur buvo palikta tuščia vie Mielukui.— Juokų sunau jus prieš federalistus. Bet
prezentus. Padaro kalendo- ta daiktams sudėti, ir rado dot negalim ir negalim su republikonų partiją gana
dorių su gražia leide, arba 20 bonkų alaus, 4 bonkas vy grąžint, nes nepaduodat sa I greitai apveikė Whig’ai (de
kokia karve, arba balione, no ir 2 bonkas šiaip gero vo antrašo.
mokratai). Dabartinė re
išdrukuoja ant jo savo var snapso. Išlindęs jis ir ste W. žemaičiui.— Tamistos publikonų partija gyvuoja
korespondencijoje permaža tik nu(T 1856 m. Šiais perei
dą, biznio adresą, ir žmogus bisi:
parsinešęs namo pakabina jį — Vajei, prabasčiau, ką musų visuomenę apeinančių tais 1912 metai ji plyšo pu
kičini] ant sienos ir kvpina aš radau čionai. Žiūrėk, kiek žinių. Nedėsim. Pasisteng- siau ir, regis, mirė jau.
iki kitų Krismų, kol naują čia štofo... O sako, blaivinin kite surinkt daugiau, ypač Marei G. — Tamistos raš
iš lietuvių gyvenimo.
gauna. Žmogus džiaugiasi, kas !...
telis nors ir teisingas, te
i
kad jis gavo prezentą, o bi — Vai, tai matyt, palikta A. Vasneliui. — Tamistos čiaus jame aprašyta papra
znierius džiaugiasi, kad jo anų gyventojų, ką gyveno priduotą vaizdelį sunaudosi sti dalykai. Netalpiname.
advertaizink uždyką jūsų čionai 4 metai pirm manęs— me. Ačiū.
Pirmeiviški laikraščiai daug
kičinij kabo, ba jei nori tokį paaiškino kunigas.
Trumkevičiui. — Publici rašo teisvbės, bet žmonės
advertaizink pastatyti kur — Gali būt, kad paliko, School’ėse nėra pripažinta vis netiki ir be parapi
ant rufo arba ant tvoros, tai jau mano dabar giliukis, kursų iš biblijos. Tečiaus jų, be kunigų ir be tamsinytai reikia daug užmokėt. Je- tik man stebėtina, kad per mokvojos, tikinčios į bibli čių apsieiti negali. Kad ku
sary.
4 metus tas ledas nesutirpo, ja. gal vaikams pasakoti a- nigai tankiai apgauna leng
Bet Džian Bamba su to kuriuo alus apdėtas! — pas pie susitvėrimą pasaulio pa vatikius, tai patįs žmonės
i
kiu monkibizniu neužsiima. tebėjo dailydė ir susidėjęs gal biblijos pasakas.
kalti, kad nesusipranta.
Nosarv. Jau jeigu duoti bonkas į krepšį parsinešė
savo kostumeriui prezentą, namo.
tai ne tokį kalendorių, ale
50.000 Kataliogų DYKAI!
ką nors gero — paveizdan, „Kas yra laisvamanis?”
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
kvortą džinės arba šiaip ge „Laisvamanis vra kiekvietuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
nas
žmogus,
kuris
da
neve

ro snapso, kad žmogus galė
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
tų pasigert ir žinotų, kad y- dęs.”
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
ra Krismas arba hepi Niu
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
Bloga atmintis.
Jyr.
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
Pirkėjas: — Argi tamis
Taigi aš ir pasakiau: kas
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
pasakys, kam reikalingos ta nepažįsti manęs? — klau
t
Reikalaukite tuojaus.
šveicariškam suriję skylės, sė nusistebėjęs.
P Tninila 822 Washington St.
Krautuvninkas: — Ne,
arba kodėl leidės lipa iš ka
• 1.1 Ullllld, BOSTOIN, MASS:
ro atbulos, ir prisius vieną negaliu atminti, ar mačiau
dolerį, tam nusiusiu bonką
snapso kaipo prezentą.
Vienas tautietis iš Vaterburio man ir rašo: ”Sei, mi- □
ster Džian Bamba. Aš dir
bau 5 metus prie šveicariš
ko sūrio ir žinau geriau už
tave, kodėl jame pasidaro
tos skylės. Taigi reikalau
Drama 4=se veikmese,
ju, kad prisiųstum man bon
ką šnabės prezento.”
Nosary! Aš sakiau, kad
prezentą nusiųsiu tik tiems
kostumeriams, kurie atsa
kys į mano klausimus ir pri
sius po SI. Jeigu kas dole
rį ir prisiųstų, o neteisingai
išris mano klausimus, snap
so nagaus. Bet kadangi da
bar jau po Krismų, tai prezentų visai nesiųsiu. Štedi
kostumeriams aš ir taip užfundinu.
Gud nait, Džian Bamba.

Redakcijos atsakymai.
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ISGRIOVIMAS KAUNO PILIES

Baltrus ir Petras
— Sakyk, drauge, ką man
daryt? Marė mane taip pa
mylėjo, kad aš ir nenorėda
mas turiu apsivesti.
— Ar pinigų turi, Bal
trau?
— Žinoma, Petrai, kad be
pinigų negalima mislyt apie
apsivedimą.
— Bet tu apsivest nenori.
— Taigi, taip.
— Žinai ką, Baltrau, aš
tave išgelbėsiu. Atiduok
Marei savo pinigus, o ji iš
tekės už manęs.

Parašyta Aleksandro Fromo (Gužučio).
-------- VAIDINS --------SIMANO DAUKANTO DRAMATIŠKA DRAUGYSTE

11 Sausio {Jan.}, 1912
I

Saliune

McCADDIN MEMORIAL HALL,
KAMPAS SO. BERRY IR 2-ND STS.,

BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 8 15 vakare.
Susiginčijus buriui baro
draugų, tarpe jų iškalba aKaina Tikietu 25c., 50c., 75c. ir LB0X) $1.00.
sižymėio pats baro savinin
kas. Daugelis iš apsvaiguPasiskubinkite nusipirkti tikietus iš anksto, nes didelius veikalus statant ant
siųjų nradėjo girti saliunin- scenes, visuomet pritrūksta vietŲ. Tikietus galima nusipirki “Vien. Liet.” konto
ko galvą, o šis. pasipusda- ra roję, 120 Grand St., pas K. Liutkų, 135 Grand St., pas F. Urboną, 151
>1 Metropolitan □
KOMITETAS^
r
mas, atsako, kad tokios gal I Į Avė. ir pas rengėjus bei aktorius. Visus maloniai uzkviecia
vos, bracia, nenupirksi...
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GERIAUSIA AKUŠERKA

Telephune So. Boston. 845 M.

F. STROPIENE

[Dr.F. Matulaitis
:
S

i į|

|
i*

495 Broadway, So. Boston,
Valandos:
Nuo 12-2 dieni} ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliouis iki 3 vai. po pietį}.

g
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Vienatinis Lietuvis

Pabaigusi kuršę.
I
AVOMEN’S MEUICAL COLLEGE
I
Baltimore, Md.
Pasek m įnirai atlieka savo darbę prie
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gydu sies 1
Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Baracevičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
aplaikęs diplomą ant graboriaus,
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apielinkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

Lietuviška Agentūra.
i Jeigu

norite

siųst

Laivakortę,

kam

nors

Pinigus

į arba patįs važiuot į Lietuvą,
! kreipkitės prie lietuvio agento, o
■visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Ch*pel st.. NewHaven.Conn.
Telefonai: 14U—L
Visokį patarimai velanL

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
naujausios mados
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų
312 — 4 st., S. Boston, Mass. kuogeriausiai už nebrangią prekę.
Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta:

63 Gold st.

336 Broadwav, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadwav

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduuiiy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku 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.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gj danti mostis nuo puČkų 50 c- N uo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduoles dėl suvalninimo vidurių SOc.
Gyduoles nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo r ervisko galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 cPerfumos 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.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
prisiųsįme jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

BRANG,AUSIS
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:
.............$1.00
Nuo galvos skaudėjimo. 1Oc. ir .25
Kraujo Valytojas..
................... 75
Gyvasties Balsimas.
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nervų Stiprintojas.
OOc. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo...................
Vaistas dėl Vidurių
5Oc. ir 1.00
Nuo peršalimo....................... 7
Plaukų stiprintojas__ .25c. ir
Kraujo Stiprintojas. ................... 50
I.inimentas arba ExpeI1eris...
Nuo kosulio...............................
25c. ir
_ .50
“
.
.50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
Nuo plaukų žilimo............... -•
Nuo Reumatizmo........ • 5Oc. ir 1.00
Skilvinės proškos............10c.
t™ ir 1.00
Nuo lytiškų ligų...........50c. ir 1.00
................. 25
Pigulkos dėl kepenų.................
Blakių naikintojas......................
................... 10
Nuo dusulio........ .......................
Nuo kirmėlių.............................
Dėl išvarymo soliterio............ 2.00
Antiseptiška mostis..................
Anatarinas plovimui................. .25
Nuo viduriavimo.................. ._.
Nuo kojų prakaitavimo.. ... .25
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Gydanti mostis............................ .50
Antiseptiškas muilas................. .25
Proškos dėl dantų....................
Gumbo lašai
Karpų naikintojas.....................
50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančio, žolės, šaknį, ir t. t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA,
■M Bedford Avenue

Kampas North 4-tos ga'.vės

Brooklyn, N. Y.

KELEIVIS

7

Profesorius medicinos
pramanyta, gi jo tikra pa vas gavo pustrečių metų a- iki 17 susirgo 71 vaikas; o
GERAS DAIKTAS.
vardė Antanas Šlamas, tai reštantų roton. Antra byla sąvaite pirmiau buvo tik 61 Lietuviszkas D-ras M. Ziselman,
Visus valgomus daiktus pirkit pas
esąs buv. katalikų kunigas, tai Vilkaviškio gminos tei vaikas susirgęs.
7 Paruieuter St.
J. PETRĄ UCKĄ,
307 — 4 st.,
Boston, Mass.
kuris Amerikoje palikęs dvi smo raštininko Danilevi
ant kampo D st., SO. BOSTONE.
Visokias ligas gy
Kitas geras daiktas eit į PetraucIšteisintas užmušėjas
Darbininkai pasipriešino pati, o čionai trečią esą ve čiaus užmušėjų. Vienas jų
dau pasek tuingiako
Restauracijas valgyt, nes ten
dęs. Šlamas-Ruta tuojaus gavo 6 metus, antras 4 me
usiai. Ateikit lievisados švieži ir gerai pataisyti
Inžinieriaus Mažeikos — ' siok
Petkunai, Ukm. pav. Pet- buvo suareštuotas ir nuga tus katorgos.
pis
mane
1
J. R. nušovusio pernai Lifšicą — į tropais į vir ų lik
valgiai ir pigiau kaip kitur.
kunų dvaro savininkas Mi- bentas į Naumiesčio kalėji
Restauracijos randasi šiose vie
j neikit į aptieka:
byla prasidėjo lapkr. 24 d. i mano durys baltose:
kolas Komaras vedęs šįmet mą; čionai išsėdėjęs apie
Streikas
i
tos
arba
telefoną
Kampas D st. ir . Broadway,
pačią ėmė patsai ūkininkau pustrečio mėn., po pirmuti Smargainiai. Odų fabri- Liudininkų pašaukta 17, jų duok o a' atesiu.
SO. BOSTON, MASS.
ti. Ūkio praktiką pradėjo nių tardymų, jisai paleistas kose sustreikavo čia 500 tarpe ir Mažeikos žmona. Ofiso valandos
Kamp.
Dover ir Albany st.,
Kaltinamąjį gynė Peterbur Nuo 9 iki 11 ryte
jisai nuo darbininkų varžy buvo, padėjus 3000 kaucijos. darbininkų,
reikalaudami l go garsusis advokatas Ka- Ij nuo
BOSTON,
MASS.
1 ik? 2 ir# iki
mo. Nors algos darbinin Išėjęs iš kalėjimo, jis nuvy sutrumpinimo darbo dienos.
i 8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont 3) 7 Harrison avė., arti Essex st.,
kams, palyginant, nemažai ko Vilniun jieškoti sau tar Fabrikų savininkas Į tą rabčevskis.
BOSTON, MASS.
Teismas inž. Mažeiką iš
vienok jų neturi pakan nystės intendantūroje, ir, streiką atsakė lokautu.
teisino.
kamai. Pagalios tarp jo ir kad greičiau tą vietą gauti,
darbininkų kilo nesusiprati o gal kad mažiau būti vald Vyriausybės įsakymai ir
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI GERIAUSIA S
1905
metų
atbalsis
mai dėl kai kurių dienų žios baudžiamu, jis pasisku
įstatymai
Vienatinis lenkiškas
šventimo. Mat, Traškunų bino priimti pravoslaviją. Švietimo ministeris KasInžinieriaus V. PauliukoC
s
fe
parapijos bažnyčioj ( kuriai Birželio mėn. p. m. jisai vėl įSO Įsakė mokslo apskričio nio byla parkirta gruod. 10. ;DANTŲ DAKTARAS.
H
pridera ir Petkunai) yra at buvo suareštuotas ir nuga globėjams kuogreičiau Įtei Kaune jis kaltinamas 1, 2, Užtaisau pasigadinusius dantis ir a
laidai šv. Antano, Parcinku- bentas į Suvalkų kalėjimą, kti jam tų žmonių surašą, ir 3 pp. 129 str. už prakalbą, įdedu naujus. Darba gvarantuoju. m
O
liaus ir šv. Pranciškaus. Ko kur iki šiol tebesėdi. Mat, kurie galėtų būt siunčiami pasakytą 1905 metais. By Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
o
fe
maras užsigeidė, kad jo or- išsiaiškinę, kad Ameri Į Leipcigo universitetą, ir la skiriama jau antrą kartą 238 HARRISON AVĖ., BOSTON. >
o
dinarčikai eitų dirbt ir šių koj jisai ištikrųjų palikęs 2 ten prisiruoštų mokinti lo — nes pirmą kartą neatvy
□D
fe
atlaidų dienomis. Darbinin pati (parėję iš ten tikri do tynų ir graikų kalbų Rusi ko pats kaltinamasai.
REIKALINGA
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
("Lietuvos 7-inios.”)
kai, žinoma, nesutiko. Ta kumentai). Dabar buv. kn. jos gimnozijose. Kaip matyt
siai,
naujausios mados įrankiai. Atlie
da Komaras prirašė Petku Šlamas-Ruta bus teisiamas [iš šito Įsakymo, ministerio
700 VYRŲ Į GIRIAS
Telšiai, Kauno gub. Pakol
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
mis prie Raguvėlės bažny už svetimos pavardės pasi ketinama grąžint senovė.
aš nebuvau Telšiuose, tai arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- fijas kuopuikiausiai, malevoju naturačios ir parsivežė iš ten ku savinimą ir už daugpatystę.
dibti visa sizona, kompanija ap- liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt
i man rodėsi, jog ten žmonės siims
Naujas
bankas
Kaune
į
moka
ir kelionę. Norintieji platesnių I Esant reikalui einu į namus fotografu o
nigą darbininkus prikalbint
Bitaitis.
labai apšviesti, bet dabar žinių, kreipkitės
šiuo adresu:
ti. Pasilieku gero velijančiu
jo paklausyti. Kaip nekal
Kauno gub. dvarininkai pamačiau, kad jų visas ap
bėjo kunigas, kad dabar jau
ketina Įkurti Kaune savo švietimas, — tai lenkystės
JURGIS STANAITIS
UNITED STATĖS
”Kontrabandininkai”
jiems tomis dienomis nebe Stulgiai, Ras. pav. Neto-' banką, maždaug tokį, kaip I meilė. Gėda, broliai, taip EMPLOYMENT OFFICE, 453 Broadway So. Boston, Mass
šventa esą, nes jau jie at li šio miestelio yra nedidelis Vilniaus Žemės bankas.
lenkuoti! Juk musų kalba
43 Portland st.,
skirti esą nuo Traškunų pa kaimas, Ilgainiais vadina
daug gražesnė. Kodėl ją
Dubisos
pagilinimas
rapijos, todėl ir dirbti dabar mas. Šio kaimo ūkininkas
niekinam.
R. Plunksna. BOSTON, - - - MASS. Russian-American Bureau.
Ventpilės
(Vindavos)
pir

nebesą nuodėmės, vienok P. Jurgailas pasiėmė apie
Papilė, Šiaul. apskr. Lap
darbininkai nenusileido, o 400 rublių pinigų išvažiavo kliai vėl rūpinasi Dubisos kričio 23 kažin iš kur atsi
kunigui tik atrėžė: ”gal ir pas dvarininką R. lentų pir pagilinimu, ypač Šiaulų pa bastė du kareiviai ir privi
nedėldieniais dirbti nebėra kti, bet nesutikęs kainoje viete apie gr. Zubovo dvarą liojo prie alučio dvi vietines
Bubius. Jie norėtų sujung
grieko?” Kunigas nieko ne grįžo vidurnakčiu
mergaites. Neužilgo pasi
nuo
pešęs išdūmė sau Į Trašku- Skaudvilės miestelio plentu ti tokiu budu Baltijos jūres girdo uždaroje kamarėlėje
į su Nemunu. Šis sumanymas
nus Į šv. Antano atlaidus.
nepaprastas kliksmas. Vie
namo.
Pavažiavus
jam
nuo
Subatėnas. Skaudvilės porą verstų iki šįkart vyriausybei patikęs na mergaitė išspruko ir pa
ir ketinanti Įnešti jį V. Dū
bėgo, o kit ą taip nukan
Ažulinkų
daubos,
priaugu

mon.
Mišios pagelbėjo
kino, kad net šonkaulius įsios krūmais, puolė prie jo
Padarom visokius dokumentus pa
Medemrodė, šiaul. pav. vežimo du žmogų, liepdami
laužė, kuri 25 lapkr. ir pa
Užpuolimas
gal Rusijos įstatymus: dovernastis,
Apvogtas vienas Medemro- sustoti. Ūkininkas gi tary Raseinių pav. Prūsų pa simirė...
pardavimo aktus, notas, rendas, kon
A. Vijurkas.
traktus, vekselius, o taipgi popie
dės dvaro darbininkų. Nie damas juos plėšikais esant,
Atšaukimas. Buvau rašęs
sieni]
e
netoli
Tauragės
už

ras
prkimo ir pardavimo pajudina
kam nesant namie, be dve surėžęs arkliams ėmė bėgti puolė 10 nežinomų plėšikų ”Rygos Naujienose,” jog
I mojo turto Suvienytose Valstijose ir
jetus
mergaičių-vaikelių, nuo jų. Tiedu nebegalėda
Europoje. Taipgi parašom peticijas
kuriuose buvo ga Pikaič kaimo, Laukavos pa
vagis išlaužė spintelę ir iš mi jo pavyti, šovė. Kulipka vežimus,
pas Rusijos carą.
rap., A. M. sumušęs Žimunbenami
ginklai
iš
Dinaburėmė 125 rb. Vargšai palie P. J. nekliudė, bet pataikė Į go tvirtovės. Viens kareivis tienę. Bet dabar ištyriau,
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
ka be skatiko — išvogė jų kumelę. Prisikrapštęs šiaip- sužeistas; trįs plėšikai su kad Ž. po sumušimo tik už
160
N. 5th avė., cor. Randolph st,
visą turtą, taip sunkiai už taip už pusę versto Ivangė- imti; prasidėjo tardymas. L sąvaitės mirė. Ir gydytojas
2-nd floor,
Chicago, IIL
tarnautą!
Nelaimingieji nų kaimo, sukėlė žmonės ir
buk ne nuo mušimo
skolinasi 12 rublių ir siun ėjo žiūrėti atgal, keno ten Vilniaus miestas dalyvaus sakė,
mirus, bet nuo inkstų ligos.
čia i Kretingą mišioms už užpulta. Pasirodė, kad tai Romanovų 300 m. viešpata A. M. iš kalėjimo tapo pa
pirkti, ”kad Dievas nubaus sargybinių butą. Jie laukę vimo sukaktuvių iškilmėj leistas.
Kadagino Zuikis.
tų vagi”, nes kur tai girdė važiuojant iš Prūsų kontra(”Rygos Naujienos”)
miesto valdyba
ję, kad taip pat buvo pavog bąndininkų. Šiam žmogui pasVilniaus
keibė gubernatoriui, jog
ta, bet užpirkus mišias Kre nesustojus ir ėmus bėgt, jie t sukaktuvių šventimui yDuokit pasiūt mums!
tingoje — vagiui išlindęs manydami, kad tai kontra
Ant
21
akmens
liežuvis taip, jog niekados bandininkas ir ėmusiu šau ra nutarusi: 1) duoti 300 r.
Gelžkelio laikrodis
Užtikrinam kad Jus sučėdysite
Kostromoje statomam pa
vėliau nebejtraukęs. Ant dyti.
Sriubelių užsuka
pinigų
ir turėsite gražius rubus.
mas. vyriško ir mo
rytojaus po išsiuntimo pini Pašautoji kumelė verta minklui; 2) pavesti prie Už
Męs imam materiją iš gerųjų fir
teriško didumo, ant
gų, viena tos pačios šeimy 150 rub., parvažiavus namo vingio gat. piečių (310,21
mų
ir primieruojam rūbą pagal
20 metų auksuotas,
ketvirtainių
sieks.)
cerkvei
nos moteriškė randa prie- padvėsė. Ukin. P. J. pada I
žmogų, todėl nesudarko žmogaus
su išrašytais dubelangije 100 rublių, kibiru na- vė sargybinius teisman. Ta be jokio atlyginimo; 3) vi
išveizdos ir būna tvirtesni.
tavais viriais. La
vožtus. Matyt, vagįs pabū dauba, kame sargybiniai somis valdžios ir miesto Įs
bai teisingai eina,
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus
skiriamas ypatin
gę. kad ir jiems liežuvis ne kontrabandistų laukė, yra taigomis dalyvauti sukak
gai geležinkeliu važiuojantiems žmo- ■
tuvių
dienų
šventime;
4)
Įs

išlįstų...
kuriems reikia visuomet tikras
žmonėms gerai žinoma. Vie teigti Vilniuje universitetą nems,
pigiausiai ir gerai.
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20
Tik stebėtina, kodėl visų no gilumo šitoji dauba sie su
agronomijos skyriumi ir metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs;
Musų Urmą randasi ir Califorpinigų nesugrąžino, o gal kia anie 50 sieksniu ir pri jo naudai
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno
paskirti
nemažiau
adreso
už
$5.75
C.
O.
D.
ir
persiunti

nijoj,
todėl męs greičiau pagauvagįs mano, kad už 25 rub. augusi krūmais. Šioje dau milijono rublių, o agronomi mo kaštus, su teise jums viską per- |
nam visokias naujausias formas.
Dievas nebausiąs!
boje dažnai apiplėšiami va jos skyriui da pridėti 20 žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
nė cento.
Atsiminkite, jus
Medemrodiškė.
liuoti ir pėsti žmonės. To- miesto žemės dešimtinių — mokėk
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį
Jeigu norite turėt gerus rūbus pi
kioi tatai dauboj sargybi universiteto piečiui ir ban apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
Lietuviškas Macochas
niai laukia kontrabandinin dymo laukeliams Įtaisyti. dykai
gai, tad ateikit pas mus. •
su kiekvienu laikrodėliu.
Pernai buvo rašyta lietu kų ir nereikalingai šaudo į I Škarlatina vėl smarkiau
Excelsior Watch Co.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
vių laikraščiuose apie sua žmones. Laimės Draugas. | ėmė platintis. Nuo 10 lapk. 906 Athenaeum
Blg., CHICAGO, ILL
sokias Vyryjir Moterų drapanas.
reštavimą b. kun. Antano
”Geras katalikas”
Tikras Jūsų brolis lietuvys
Šlamos, pasivadinusio Rūta.
nubaustas
Jis kunigavo apie 10 metų
NAUJAS GYVENIMAS!
Kauno gub. (regis, Utenoj), Lapkričio 29 Butkos gmio paskui Mintaujoj. Iš Min no teismas (Suv. g.) nagri
TIKRI NAUJI METAI
222 W. Broadway,
ir
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
taujos kun. šlamas išėjo iš- nėjo kunigo brolio ”gero ka
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas,
pradžių i Angliją, o iš ten i taliko” Juozo Narjauska
yvairių skaudėjimų naštį.
SO. BOSTON, MASS.
Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
Suv. Valstijas. Prieš kele bylą. Šis ”geras katalikas”
tikrais naujais metais, suteikiant naujį gyvenimu ir
Telefonas: So. Boston.J21013.
rius metus jisai, pasivadinęs susitikęs Pilviškiuose Juo
džiaugsmį, išgydant sergančius-nesveikus, sugražinant
gėrį sveikatatį, tį brangiausių žmogaus turtį. IS dau
Draugija Moksleiviams Šelpti ir Šviesai Skleisti
Rūta, kaipo anglų pavaldi- zą Rimšą nematant iš už
gelio štai patys žmonės kalba:
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą
nis, pargrįžo Lietuvon, nu pakalio davė jam kumsčia į
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
įsteigtas
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
sipirko svetimu vardu Karč- sprandą, sakydamas: ”Tai
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
AUŠROS KNYGYNAS
rudės dvariuką Naumiesčio tau, rupuže, durna, tai tau
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
kur parduodama visos Amerikoje ir
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
apskr. Suv. g., ir čionai apsi kunigus šmeižti.” Dabar bei romatizmas išnyko. Dabar
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
_______
sveikas,
_____ linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
imama užsakymai ant visų liet laik
gyveno. Netrukus jis vedė tas ”geras katalikas” J. N. , reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis priėjus,
l
raščių.
Pelnas gaunamas iš parduotų
Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233,^Seelyville, Ind.
vokietaitę, Kėdainių kailia nuteistas 1 mėnesiui arešto
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo
(ŠIFKORTES)
ATPIGO.
nių^ švietimo
reikalams. Taigi kas iš
H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška
dirbio- dukterį. Metams pra prie policijos. Reikia pažy
Austos perka, prisideda prie žmonių
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gera sveikutį ir naujį gyvenimų—
ėjus susilaukė sunaus, kurį mėti, kad tas fanatikas
tikrus naujus metus.
____________________________
švietimo darbo — beto gauna pigiau
Iš
Liepojaus
į Bostoną
...............................
$47.90.
kaip,
kitur. Kas kokių^knygų
reika

apkrikštino kalvinu, nors ne bemokslis, bet 4 klesų Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPĖNĖ, iŠ Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metus skau- I
laujate,
pirkite
iš
A
ustos
Knygyno.
galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir l>altųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera
pats buvo katalikas, o jo pa mažamokslis.
K. G. dėjimu
No rubežiaus
per: Angliją............................ $47.50.
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. KliBikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė
adresas
ti evangelike. Padaręs jis
Aušra,
3149 S. miestus
Halsted st. lygiai
Chicago, UI.
Į kitus
pigiai. Pirkite mus Agen
KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Pasmerkti katorgon
taip dėlto, kad jo sūnūs, ei
tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
damas mokslus, esą galėtų Marijampolė. Lapkr. 22 jei
Nekarštų, išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur ceresnių liekarstų negalima gauti. Čiopestingą patarnavimą.
naudotis kalvinų stipendi Suvalkų apygardos teismas □ai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų 1 igų.
negali pribut asabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
I
jomis. Karčrudije pas Rū nagrinėjo čia kelias bylas. mus,JEIGU
reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsi! tikrį sveikatai pagelbį nuo visokių
L
tą gyveno jo brolis, kuris Pažymėtina A. Laušio (Bal- ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teipužsisenėjusių. kaip ir nuo tų, kį kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai Beklaidžiojant,
pildė dvarelio užveizdos pa bieriškės gm.) byla. Šis šiuom
adresu rašyt:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
reigas. Susipykęs su Rūta žmogus smarkiai sumušęs
Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
jisai nuėjo Į Tamošbudžio savo 3 metų sūnų, taip kad 1117VALANDOS
kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedalioms nuo 10iki 3 p. p.’
valsčiaus raštinę ir Įskundė, daktarai vos išgydę. Už to
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Petnyčiomis.
28 Broadway, S. Boston, Mass.
kad Rūtos pavardė esanti kį savo vaiko kankinimą tėI
Philad. Med. Klinikai tikrai galima tikfU Ffcdekavonės ištirto*, teisingo*!
į
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“Keleivio” Agentūra
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KELEIVIS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.).

| dyta didelė neteisybė iš val- Or< s pasidarė toks tvankus, šokiai ir šokių Mokykla
A 99 Sąvaitinis laikraštis, leidžia
| džios ir teismo pusės.
kad nors uždusk. Negana
Kožną subatvakarį soci
Nušovė pačią ir pats save
Liet. Soc. Sąjunga. Amerikoj.'
Ar nepradės ir A. F. of L. to, vaikai apstojo išlauko a- jalistų svetainėj, 376 Broadpie langus ir pradėjo savo wa.v, So. Bostone.
New Haven, Conn. — Ka II protauti.
KAINA:
$2.00
dainas
dainuot.
Prisiėjo
uždangi jo pati buvo tik 8 die
Apvogė kompaniją
1815 E. Moyamensing Avė., PHILADELPHIA, PA.
Nuo Naujų Metų [ 1913] pasirodys
daryt langus. Sėdi žmogus
nos kaip iš Italijos ir norėjo
Newport, R. I. — Pereitoj ir nežinai, ar čia svetainė,
grįšti atgal, nes Amerika
Dievo Rykštė
arba mėnesinis paveikslų žurnalas,
faf nepatiko7, Carlon Darillo sąvaitėj čia likos areštuoti ar rusiška pirtis.
knygos formate artistiškai atidirbtas.
- - ir
- už-  James Holden ir F. Brealt,
Toks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai
šovė ją iš revolverio
pats kalbės — taip, kad ir nemokantis
Kun. Žilinskas teisinosi,
skaityti salės suprasti. Dykai sampemušė, o paskui ir pats nu kurie priguli prie Fall Ri- kad tokioj salėj priverstas
lių nesiunėiam. Prenumerata už me
tus 31.00. Užsirašykite dabar, nes
ver audinyčių. Juos kalti artistą priimti. Bet kaltė
sišovė.
mums reikalinga skaitytojai, idaut
gautume pačio tiesas. Adresuokite:
na už pavogimą. 70,000 sva už tai puolanti ant visuome
“Dievo Rykštė”,
1957 Fowler SL
Milijonierius užmušė pačią rų medvilnės. Abudu pasta
CHICAGO. ILL.
nės, nes jis negalįs ant sair save
tyti po $15,000 kaucija.
|
vęs
imti geresnę svetainę.
New York.— 2 sausio mi
Gaisras kasykloj
Lietuviai Temykite!
lijonierius H. C. Edey nušo
Gali būt, kad ir ”visuomevė savo pačią ir pats save.
Wilkerbarre, Pa. — Per nė” kalta, bet, ant kiek Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Tos kruvinos tragedijos Naujus Metus, Plymouth mums žinoma, Moksleivių Męs perkėlėm savo krautuvę iš
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
priežastimi buvusi pačios i Coal Co. kasykloj No 12 ki : Ratelio komitetas buvo nu- laikome
visokius papuošalus, t. y.
neištikimybė
ji mylėjo lo gaisras. Ugnagesiai dir ■ ėjęs pas kun. Žilinską ir sa ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
ir paauksuotus, su gerais
kitą vyrą, bėdiną, bet jauną bo per 24 valandas ir ugnies kė, kad reikia geresnę sve- dabrinius
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
ir gražų. Jau nuo dviejų apgalėt negalėjo. Tukstan- : tainę paimt, bet kunigas panijų. Taipgi męs išdirbam pats
žiedus ir ženklelius dėl
Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais
mėnesių jų namuose ėjo vis j čiai dolerių padarya nuosto griežtai atsisakė. Bažnyti- visokius
draugysčių. Taisom visokius laik
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir
skandalai, kurie ir užsibai liu
rodžius amerikoniškus ir seno kra.• nė ”svetainė” esanti gana jaus.
Musų
krautuvėj
galima
papuoštas gražiais paveikslais.
gė dviguba žmogžudyste.
' švari.
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ
Majoras sumažino sau algą
Koncertas gi, imant išl INSTRUMENTU, kaip tai SkripTURINYS.
Daugiau moterų policistų
kų. Armonikų. Klarnetų, Triubų.
Chicago miesto majoras dailės pusės, nusisekė gana visokių
20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai.
Knygų. Popierų ir Religiš
St. Paul. — Majoras Kel Carter Harrison liousnoriai gerai. Apart ištraukų iš kų daiktų.
Užsakymus nusiunAr ištikrųjų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras Iii
iai’ praneša, kad ir šitam sumažino ant 20 nuošimčių klesiškų veikalų, p. Petraus čiam visur ir viskų atliekam at
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir
sakančiai, nes tų biznį varom jau
mieste jau dvi moterįs pas savo algą. Iš priežasties, kad kas sudainavo keletą ir lie-j 25
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras).
metai.
Didžiausios upės pasaulyj .. daug smulkesnių raštų.
kirta policijos tarnystėm
miesto budžetas (išlaidos) tuviškų liaudies dainų, tarp
W
Urnavičia
ir
J.
Almonaitis
$4,500,000 viršija įplauki kurių buvo ir humoristiško
-------- ~= KAINA 25 C. -........ - žmogus be galvos
151
Ferry
st.,
Newark,
N.
J
mus, miesto valdyba nutarė turinio, kas geriausia musų
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10c.
Barre, Vt. — 1 sausio čio sumažini
20,000
miesto
dar

nai rado po karais žmogaus bininkų algas. Miesto dar publiką užganėdino.
“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų
Ant piano skambino p. RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
kūną su nuplauta galva. bininkai tokiam nutarimui
Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai neDaktarai pripažino, kad smarkiai atsipriešino, tuo Čiurlionis.
LINIJA.
duodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.
žmogus paplautas jau se met majoras, kad parodyti
Pertraukoj dainavo baž Didžiausi, geriausi ir greičiausi
Pinigus galit siųst taip; Suvyniokit į popierą
niai, bet dabar tik ant relių darbininkams savo patrioti nytinis choras, po vadovyste garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir
tės tarp Rusijos ir Amerikos, nieku:
padėtas, kad sumaišyt pė zmą. paaukavo 20 nuoš. sa p. Karbaucko.
nesustodami.
“Keleivio” adresą. Mums labai daug taip pri
das.. Ant jo rūbų yra išsiū vo algos miesto reikalams.
Tarp publikos visgi atsi pakelėj
Nauji
su
dviem
šriubais
garlaivis
tos dvi raidės ”D. Y.”
siunčia ir negirdėt, kad prapultų.
Tik klausimas, ar majo rado nesusipratėlių. DaleiC AR. KURSK, RUSSIA
Taip pat per Naujus Me ras, ar darbininkai skau i skime, padainavus artstui 1 Rotterdams 8 d.. į L’epoję 11
TEMYKIT! Kalendorius pradėsim siųst tik nuo 21 d. Gruodžio, todėl
tus Granitevillej, Vt., 5-kių džiau atjaus algos sumaži rusų dainą, iš publikos gir $31.00
III klesa
$33.00
kurie jau prisiuntėt pinigus ir negausit iki tolei Kalendoriaus, nemanyII klesa
$50.00
metų mergaitė užsivertė nimą? Nesnku yra paau dėt žodžiai: ”Ja po ruski ne $45.00
I klesa
$60.00
$70.00
kit kad pinigai prapuolė.
Adresuokit taip:
ant savės puodą su verdan kauti 20 nuošimtį nuo al ponimaju” ir t. p.
I
Czar
—
Sausio
(Jan.)
25
d.
čiu vandeniu ir taip sušuto, gos, kuri ne 20 kartų, bet ir>o
Kursk — Sausio (Jan.) 11 d.
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kad už 7 valandų mirė.
Dėl
smulkesnių žinių kreipkitės pa
Grigaitis
kalbės
kartų didesnė už dauge i
t
musų agentus:
A. B. Comiskev. lio darbininkų.
Ateinančioj nedėlioj , 12
A. E. JOHNSON & CO
Konfiskavo už $2,000
sausio, So. Bostone kalbės
v
gėrimų
P. Grigaitis, kuris dabar tik 27 Broadway, New York
atvažiavo iš šveicarjos mo
Bangor, Me. — Išrinkus
kslą pabaigęs.
naują policijos šerifą, 4 d.
sausio šitam miestelij pada
Prakalbos bus Maynard
ryta kelias kratas ir atras
svetainėj,
ant kertės D ir
Pereitoj
nedėlioj,
Brookta 4 slaptus saliunus, o mie
Silver gatvių. Pradžia 2 v. į
Užlaiko geriausį
stas „sausas.” Iš tų keturių line, ant Coolidge kertės, už po pietų.
vietų išvežta už $2,000 svai gimė gaisras ir sprogo gaPrakalbas rengia lietuvių: Elių, Vyną, Likierius ir
zas.
Sprogimo
pajiega
bu

kitokius gardžius gėrimus
ginančių gėrimų.
Jus nusipirksite puikų Gramofoną.
vo tokia didelė, kad vieną socijalistai. Įžanga visiems! o taipgi ir geriausio taba t
dykai
ir
visi
kviečiami
atsiPasiijsime kiekvienam teisingam žmogui tą puikų
Kun. Urbanavičia perkelia chinietį išmetė per langą,
ko
Cigarus.
lankyti.
Komitetas.
Gramofoną, kas tik suligs mokėti po 10 ceutų j die
kaip
plunksną.
J
Nuostolių
mas į Brocktoną
ną. Su kiekvienu pas mus nupirktu Gramofonu
Meldžiame
užeiti
o
visados
rasite
/ Pereitoj
Pel
Anglų laikraščiai prane padaryta i $200,0000 •
gražu
patarnavimą.
duodame
suvis DYKAI 6 dubeltavus rekor
nedėlioj, 5 sau
muzikos
šmoteliu)
įvairių lietuviškų dainų, šokių, maršų ir t.t., ku
ša, kad Bostono kardinolas
sio, atsibuvo LSS. 60 kuop.
Bostono
vežėjų
unija
i
362
2nd
st..
So.
Boston.
riuos
kiekvienas
gal
sau išsirinkti pagal savo noro r megimo
Ra
O’Connell paskyrė Lowellio riasi streikuoti. Jau perei metinis susirinkimas, kuria
šykite tuojaus katalogo, kurį sykiu su informacijoms duodam dykai
kun. Urbanavičią į Brockto
nedėlioj buvo balsu( ta, me liko išrinkta kuopos val
ną, kur Dragunavičiui išva toj
RELIANCE PU B. CO.
sekantiems metams.
kada apskelbt streiką. Dau dyba
•/
Teisingiausia ir Geriausia
žiavus iki šiol buvo kun. A- gelis norėjo apskelbti au
441 E. 16th St., Dept C, New York, N. Y.
Org. J. Neviackas, Prot.
APTIEKA
leknavičius.
PASARGA:
Arti gyvendami galite atsilankyti pas mus ypati<kai.
nuo panedėlio, 6 sausio, bet rašt. J. Klevas, fin. rašt. N.
Sutaisom Receptus su di
atyda, nežiūrint ar iš
didžiuma balsų nutarta ati- Januška, ižd. R. Pernickas, džiausia
Gaisras
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Knygius
P.
Svotelis.
\
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Lowell, Mass. — 2 sausio dėt ant toliaus.
pasaulije vartoja, taipgi visados
išdegė čionai beveik visas
aptiekorius
Šiomis dienomis į Bosto Anglų socijalistų kliubas randasiP. lietuvis
JATULOVIČIUS.
taip vadinamas ’Tumber
H. F. CORCORAN & CO.
yardų distriktas.” Blėdies ną privažiavo daug jaunų prašo mus pranešti, kad pas
EDVARD DALY, savininkas
lietuvių iš New Yorko ir juos atsidaro vakarinė an
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass.
padaryta į $100,000.
Brooklyno, kur dabar strei gliškos kalbos mokykla sve 18 Broadway> S- Boston, Mass.
reikalaut iir per laiškus,
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
Streikas sustabdė visus kuoja rubsiuviai.
timtaučiams; jie tikisi, kad oGalite
męs per ekspresų gydules priJ
•
j
• • •
koks tik kada nors ant
karus
lietuviai taipgi galės ją lan
siųsim.
Didziausis
atpiginimas
degtines
vynų
Priimami vvrai
ir
Yonkers, N. Y. — Iš prie Kun. P. J. Lyons pereitoj kyti.
v
</
■ °
buvo padarytas.
1 kvorta C<*NA K CI.I B WIT!SKEY 5Oc. 5 kvortos tik $2.00.
žasties motormanų ir kon nedėlioj labai nupeikė žmo merginos. Mokestis — 10c. i
KNYGOS
1 Bonka BRAIDĖS arba DEGTINE* 75c. 1 kvorta PORTWIN’U 25c.
duktorių streiko, 2 sausio nių paprotį iškilmingai ap i sąvaitę. Adresas toks: 14
J kvorta SUERRY U INE 25c.
čionai neišėjo ant gatvės nė vaikščioti Naujus Metus. Park Sq., Room 6, Boston. “Keleivio” spaudos
Męs
parduodame
viską svkiu tik už.............
$ 1.00.
Sako,
tai
tamsiųjų
gadynių
I
vienas karas.
atsispindėjimas. Civilizuo
12 sausio, 10 vai. iš ryto,
lietuvių gyvenimas
- Naujas audėjų streikas tiems žmonėms turėtų būti Cambridge’iuje, bus meti I šeimyniškas
Juškevičiaus dainose.
Fitchburg, Mass. — I. W. gėda prisilaikyti praėjusių nis LSS. 71 kp. susirinki Jei nori žinoti, kaip senovėj
W. organizatorius buvo su gadynių prietarų.
mas po No 789 Main st. Ma lietuviai gyveno, tai perskaityk
siėjęs su American Woolen
lonės susirinkti visi nariai. šitų knygų. Iš jos dasižinosi,
Ant Harrison avė. po No. Duris atdaros ir pašali kad musų protėviai žmonas sau
Co. atstovais ir reikalavo
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
vietiniems audėjams geres 1123, pereitoj nedėlioj sude niams.
nos savo dukteris parduodavo.
nių sąlygų. Jei iki paskirto gė 45 metų moteriškė, CarDasižinosi, kad vyrai turėdavo
Į Ed. B. Randall auksinių po daug pačių, o žmonos po kelis
laiko reikalavimas nebus iš rie Ware vardu. Einant jai
pildytas, busiąs apskelbtas per duris su lempa, liepsna daiktų krautuvę ant Tre vyrus. Labai užimanti ir pamo
pagriebė jai už šlebės ir be mont gatvės apie 6 vai. va kinanti knyga.................................... 35
Fitchburge streikas.
žiūrint visa moteris užliep- kare įėję du vyriškiai pa
Nelaimė
snavo. Pakol drapanas nu reikalavo pinigų. Randal- Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu
Mobile, Ala. — Netoli nuo plėšė, moteriškės veidas ir lis grūmojimo revolveriais Aiškiai išguldyti pilietystčs įčia, 3 sausio įlūžo po trauki visas kūnas labai apsvilo. nenusigando ir išbėgo iš statymai, su reikalingais klausi
ir atsakimais, angliškai ir
niu geležinkelio pastalos ir Nuvežta ligonbutin ji tuoj užbaręs, bet užpuolikai re mais
lietuviškai.........................................
3 žmonės likos užmušti, o 20 mirė.
volverių smūgiais parmušė
Amžinos Dainos.
sužeista.
jį ant žemės, sužeisdami, o
Prie Tremont gat., Rox- patįs pabėgo, nežiūrint, kad Naujausias rankios Jovaro ei
Darbininkai kelia protestą bury,
lių, iš viso apie 40 gražių dainų,
14 metų vaikas norėjo ant Randallio šauksmo tuoj tinkamų
ir deklamacijoms..........
Chicago, III. — Chicagos peršokt nuo vieno namo sto subėgo daug žmonių.
darbo federacija išnešė re go ant kito ir nukrito že
Kodėl aš netikiu į Dievų?
Arba tikėjimo kritika ..............
zoliuciją, pasmerkiančią Su mėn. Nė vieno kaulo jame
vienytų Valstijų valdžia ir neliko sveiko.
Tel. So. Boston 784.
Alkoholis ir Kūdikiai.
Indianapolio teismą, kuris
Sutaisė Barabošius.
Labai
Parduoda pigiai Namus
nuteisė 38 unijos vadovus
Pereitoj nedėlioj buvo p.
naudinga knygutė. Kas yra arba
J. H. C A R R
mano būti vaikų tėvu ar motina,
kalėjimam Rezoliucijoj nu Petrausko koncertas. Kon
kiekvienas
turėtų ją perskaityt.
Parduodu
Namus,
Jnšiurinu
ir
rodoma, kad prirodymai bu certą jam surengė kun. Ži
padarau
Morgičius.
vo sufabrikuoti, kad darbi linskas. bažnyčios skiepe.
Reikalaudami
knygų
kreipkitės
840 DORCHESTER AVĖ.,
šitokiu adresu:
ninkams neduota progos pa Salė taio maža.lubosžemos.
"KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.
siteisinti, žodžiu, kad papil- o žmonių prisigrūdo pilna.
28 Broadvay,
So. Boston, Mass.
I
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