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Iš Rusijos. ŽINIOS IŠ VISUR.
Peterburgas.
Rusijos
valdžia stengiasi prisilaikyt
Stolypino taktikos viduri
nėj valstybės politikoj. Kaip
žinios skelbia, tai iš ministe
rių vietos pasitrauksią ka
rės ministeris Suchomlinovas, švietimo minist. Kasso
ir Rusijos šventojo Sinodo
ober-prokuroros Sableris.
Priežastis jų pasitraukimo
yra buk ta, kad valdžia lai
kosi Stolypino taktikos ir
mindžiojanti visokias lais
vės tiesas, pripažintas ma
nifestu 17 spalių, 1905 m.
Iš kur gi tokia pažanga
pas minėtus ministerius, ypač pas šventojo Sinodo ober-prokurorą, jeigu žino
ma yra, jog šventasis Sino
das tik ir gina stolypinizmą?
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Metas IX.

Atsišaukimas
Braoldyn’o rubsiuvių į
visuomenę

čechų demonstracija

Stolypinizmas Rusijos
politikoj

I
I

Prostejove, Moravijoj, ce
chai kasdieną daro demon
stracijas prieš karę. Ap
skričio viršininko bute iš
mušti langai. Areštuota 30
žmonių.

Brangus viengenčiai!

Jau keturios sąvaitės, kaip
didžiojo New Yorko, Brooklyno ir apielinkės rubsiuviai
Milžiniškos kanuolės
išėjo į streiką.
Londonas. — Anot ”EveMęs turėjome stoti į šitą
ning News” dienraščio pra
sunkią kovą prieš nesąžinišnešimų Anglijos valdžia už
kai mus skriaudžiančius ka
sakė dirbtuvėse 16.25 colipitalistus, reikalaudami di
nes kanuolės, kad jomis ap
desnio atlyginimo už savo
ginklavus taip vadinamus
sunkų darbą.
karalienės Elizabetos kariš
Ir štai, dirbtuvėse sustojo
kų laivų klesą. Šūvis iš to
mirgėję
musų rankos, nutilo
kios milžiniškos kanuolės
ūžiančios mašinos ir atšalo
lėšuoja keliolika šimtų dole
žėrinti prosai, o liepsna
rių, nes reikalinga parako,
streikinės kovos užsidegė
švino ir medvilnės 17,600
musų širdyse — dirbtuvės
svarų, kad užliodavus to
paliko tuščios.
kios kanuolės nasrus.
Šioj kovoj, iš vienos pusės
Turkų sostapilėj sumišimai;
esame šimtai tūkstančių
Nažim Paša užmuštas
vargdienių-beginklių darbiinkų; iš ahtros gi pusės prieš
Konstantinopolis. — Per
mus stovi galingieji siau
eitoj sąvaitėj rezignavo vi
Užpuolimas ant krasos.
būnai
— musų darbdaviai su
sas
Turkijos
ministerių
ka

Paaiškėjo, kad užpuolimą
dolerių milijonais. Iš musų
ant krasos, vežamos iš Sim binetas. Tuoj po rezignaci
triūso jie dabar apsistatę
feropolio į Eupatoriją, su jos prasidėjo riaušės, kurio
policija, prisamdė gaują val
rengė lydėjęs krasą pačtali- se likosi nušautas vyriausis
katų, kad anie daužytų
jonas Buninas. Užmušęs turkų kariumenės vadas Namums galvas. Jie išleido
vežėją Buninas, kad nukrei zim Paša, neseniai buvęs ka
melagingus
atsišaukimus,
pti atidą, peršovė sau ranką. rės ministerių. Paskui pas
kad suardyti musų tarpe
100,000 rub. nusivežė kitas klydo gandas, kad ir sulto
vienybę ir išsirūpino j‘au už
Simferopolio krasos tarnau nas numestas nuo sosto ir
Kapitalo
“
pikietas
”
,
kuris
kiekviename
streike
yra
legališku.
draudimą
(injunction)
buk Turkijoj apskelbta retojas Efremovas, kurs taip publika.
mums
vaikščioti
gatve pro
Bet
pati
valdžia
gi dalyvavo užpuolime. A- tam užginčijo, tečiaus ir ji
jų dirbtuves. Beto dar jiereštuotieji Buninas ir Efre
mano parsitraukti miliciją,,
pripažįsta, jog sultonas ga
movas prisipažino kaltais. vęs
bet
ketinama
da
prašyti
gu

daviai
išpildė
visus
jų
reika

kuri lietų musų kraują, kaip
nuo
Jaunaturkių
prane

Kratos ir areštai mokyklose,
bernatoriaus milicijos.
lavimus.
kad liejo Lawrence’o darbi
Peterburge padaryta daug šimą, kad jo dienos jau su
ninkų.
skaitytos ir kad jis neilgai
kratų valdiškose ir privatiš- ant
Rubsiuvių
streikas
eina
Reikalauja
panaikinimo
Sąvaitės bėga... Nors streisėdės.
kose vyrų ir moterų gimna 27sosto
Policija skaldo streikieriams
geryn
"juodojo surašo.”
sausio
gi
telegramos
kas
yra pačiame sukurije,
zijose ir mokinių butuose;
galvas.
Haverhill, Mass.
Darbi- nors skaitlius kovotojų už
praneša, kad Konstantino
”The New York Press”
35 mokiniai buvo areštuoti, poli
ninkai
kreipėsi
čionai
į aug- būvį vis auga ir musų širdy
j apskelbta jau kariškas 24 sausio, kaip rašo pačių praneša, kad pereitoj suba- i
bet paskui vėl paliuosuoti.
įsteigta kariškas kapitalistų laikraščiai, New(toj, Hotel Imperial svetainė- štesnijį teismą, reikalanda- se dega pergalės liepsna,
Sušauktoje dėlei to direk padėjimas,
kad tas panaikintų "juo vienok musų spėkos jau nyk
torių taryboje paaiškėjo, teismas; visi žmonės dabar Yorko policija vėl atsižymė ! je įvyko New Yorko rubsiu mi,
dąjį surašą,” į kurį vietiniai sta, nes areštai nebesiliauja;
kad areštuotieji priguli prie bus teisiami tuo teismo — jo savo žvėriškumu, skaldy vių ir jų darbdavių atstovų fabrikantai
surašė negeisti turtelis musų mažėja ir jau
gabiausių mokinių skai kaip ant karės lauko. Teis dama žmonėms galvas ir konferencija, kuri traukėsi nus sau darbininkus.
Fabri čiasi mums stoka duonos,
mo viršininku paskirta Zek- mindžiodama arkliais. ŠĮ per visą naktį, iki 4 valandai
čiaus.
ki Bei, baisus kraujagerys. syki ji-mušė jau ne rubsiu- nedėlios ryto. Jei tikėt tam kantai bus patraukti teis kurios ir pirm streiko mažai
Įstatas apie paliuosuotus Nedėlioj, 26 gausio, areštuo vius, bet viešbučių darbinin laikraščiui, tai streikas vir man.
teturėjome...
gimnazistus.
ta 193 žmonės, jų tarpe ir kus (veiterius). Muštynė į- sta jau geron pusėn ir grei
Todėl, mieli draugai-darVaikai plėšikai
bininkai, musų šitos kovos
Anot rusų laikraščio buvusis vidaus dalykų mini- vyko ties Waldorfo viešbu tai galima tikėtis pasekmin
Jersey
Cityje
detektivai
laimėjimas — jūsų rankose!
”Rieč” vidurinių mokyklų steris už kurstymą prie su čiu, kur buvo pastatyta 200 gos jo pabaigos. Darbinin
areštavo
5
vaikus,
nuo
6
iki
kilimo
prieš
valdžią.
Visi
Šaukiamės prie jūsų, kad išviršininkams išsiuntinėtas įnusamdytų valkatų. Kada kų delegatai priėmę darbda
14
metų
amžiaus,
už
apiplė

tiestumėt mums savo deši
statymas, kad paliuosuotieji tie žmonės bus atiduoti ka 2,000 veiterių, dainuodami vių siūlomas išlygas ir jeigu
šimą
daugelio
namų.
Vai

nę ; šaukiasi prie jūsų musų
iš vidurinių mokyklų moki riškam teismui, kuris, bea marselietę, prisiartino prie ant tų išlygų pildomasis ukai
buvę
jau
"profesijonalibejonės,
pasmerks
juos
su

moterįs, musų kūdikiai ir
niai be tiesų pastoti kiton
minėto viešbučio, valkatos nijos komitetas sutiksiąs,
kokion nors vidurinėn mo šaudymui. Didžiųjų valsty puolė ant demonstrantų ir streikas busiąs tuoj užbaig škais” plėšikais ir vien tik iš musų seserįs (nes visi esame
to amato gyveno.
kritiškame padėjime), idant
kyklon, neturi būt prilei bių laivai gavo įsakymą trao- pakėlė muštynes. Bet de tas.
greičiausia
plaukti
pas
Kon

sušelptumėt
mus, nors naš
džiami prie kvotimų už pilną
monstrantai greitai su už Darbdaviai siūlo šitokias
Skerdynės be karės
stantinopolį, kad apginti te puolikais apsidirbo. Maty išlygas: uždirbantiems į sąlės skatikėliu, o męs už tai
tų mokyklų kursą.
Albany,
N.
Y.
—
Valdiš

nai europiečius.
laimėję šitą sunkią kovą ka
dami viešbučio ponai, kad vaitę $12 ir mažiau, padidi
Apie moterų universitetuokoji
statistika,
apskelbta
da nors jums atsilyginsime!
nusamdytiems jų apginė- nimas algos ant 10 nuošim
Taikos konferencija
sna priėmimą.
;
čionai,
parodo,
kad
traukije
Pasiliekame su vilčia ant
jams riestai išėjo, pašaukė čių; uždirbantiems nuo $12
pertraukta
Žmonių švietimo ministe
j
pereitų
1912
metų
ant
New
Londonas. — 27 sausio, policiją, kuri atpiškėjus tuoj iki 15 į sąvaitę — 7* 2 nuo Yorko požeminio ir priemie jūsų pagelbos, Liet. Rubsiu
ris Kasso įnešė ministerių
vių 54—58 skyrių Streikie
pradėjo
demonstrantams šimčių ir 5 nuošimčiai uždir
tarybon sumanymą apie pri Balkanų atstovai, negalėda skaldyti
stinio
geležinkelio
likosi
su

rių šelpimo komisija:
galvas. Netik skal bantiems virš $15. Algos pa
ėmimą Tomsko universiteto mi su turkais susitaikyti, dė ant vietos,
žeistais
30,000
žmonių;
tų
Juoz. Bučinskas pirm.,
bet vijosi bė kėlimas nė vienam negali
mediciniškan fakultetan mo pertraukė tarybas. Tokį žin gančius per visą
tarpe
7000
darbininkų.
Ki

būt žemiau dolerio. Beto, ta 7000 sųviršų m žmonių li 105 S. 4 st, Brooklyn, N. Y.
terų. Savo sumanymą jis gsnį padaryti jie nutarė pe iki Union skverui,Broadway
Antanas Lelis, sekr.,
mindžio darbdaviai sutinka sutrum
motyvuoja moterų gydytojų reitoj nedėlioj, savo atskiroj dama arkliais moteris
kos
sužeista
per
netikėtą
625
Driggs avė., Brooklyn.
ir kū pinti darbo laiką iki 52 va
trukumu. Sumanymas bus konferencijoj. Išrinkta ko dikius. Daugybė žmonių
traukinio atbėgimą, gi liku Pijušas Mačys, išdininkas,
svarstomas ministerių tary mitetas, kuris pranešė apie liko sužeista, nekurie gana landų per sąvaitę ir pripažį sioji skaitlinė iš pažeistųjų 120 Grand st.,
Brooklyn.
sta uniją.
tai turkų delegacijai ir ki
bos posėdije.
buvo
pasažieriais.
293
ypaP.S.
Draugai,
siųsdami
au
sunkiai. Ir toki policijos dar Bet tokias išlygas siūlo ne
toms valstybėms.
tas
tapo
užmušta
ant
vietos.
kas, Money Orderį išpirkit
Gausi auka
___
beliai visuomet yra legališki,
Prigėrė 350 maldininkų I kuomet streikieriams neva visi. Taip vadinamoji New Išviso rado mirtį bei sužeis ant iždininko vardo, o laišką
Ypata, nepanorėjusi ap
Neto- lia ir ramių pikietų pasi York Clothing Trades Asso- tais likosi traukije 12 mėne kuriame mums jį prisiusite,
skelbti savo pravardės, pa Suakim, Egiptas.
ciation, kurios prezidentu y- sių 70,544 ypatos.
užadresuokite sekretoriui
aukavo mokslo institutui Ii Raudonųjų jūrių, tarp statyti.
ra
E.
S.
Benjamin,
unijos
100,000 rublių įsteigimui fi Yambos ir Medinos. 22 sau Po tai skerdvnei vežimais nepripažįsta, o jai priklauso Tiek gyvasčių ir sveikatų sekančiu antrašu:
sio vanduo užliejo čiela maprarijo geležinkelis ačiū ka Antanas Lelis, 625 Driggs
ziško instituto.
vežta
sužeistuosius.
25.000
darbininkų.
Taigi
jei
homedonų meldininkų kara
pitalistiškos sistemos prin- avė.,
,
Brooklyn, N. Y.
anie
ir
susitaikytų,
tai
25000
Audra
vaną, susidedantį iš 350 žmo Negana kad tiek žmonių
cipui. reikalaujančiam tik Musų išdininkas, draugas
Ant Kaspijos jūrių siautė nių, kurie keliavo iš Indiios sužeista, negana kad miesto vis da pasiliks ant streiko. kuodidžiausio pelno ir suvis P. Mačys, yra užtikrintas,
didelė audra šiomis dieno į šventąjį miestą Mekką. Vi valdžia davė viešbučių savi Moteriškos siuvėjos, kaip nepaisančiam ant žmonių nes užsistatė $800.00 kauci.
mis. Laike audros žuvo 60 si tie žmonės su vežimais ir ninkams 500 ginkluotų poli rašo tas pats laikraštis, sveikatos ir gyvasties apsau- jos.
gyvuliais
nunešti
į
jūres.
i
gos.
žvejų laivelių.
cistų streikieriams šaudyt, streiką jau užbaigė. DarbStreikierių šelp. KomiL
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sios šalies konstitucijos lai- laiško, kuriame buvo nuro Po teatrui buvo šokiai ir sterije 5 sausio kalbėjo „Ke- kai” padarius tuoj buvo atdyta, jog "Aidas” tik nuo susirinkusieji linksmai ir leivio” redaktorius, S. Mi- gabenta ir šlicas. Kadangi
ke paskutinių rinkimų.
Taigi ir jieškok žmogau | vasario mėn. susitveręs ir naudingai vakarą praleido. chelsonas. Prakalbos buvo tarpe tų susirinkusiųjų ra
tokiam teisme teisybės! Jis tik du veikalu tepastatė ant Reikia tart širdingą ačiū surengtos J. Zoko. Socijali dosi dvi moterįs negerianKą veikia dvasiškija.
sprendžia taip, kaip jam no scenos? Na, ne! ”V. Liet.” ! lošėjams, ypač merginoms, stų kuopa nenorėjo prie to čios, tai girtuokliai tuoj pra„Draugą pažinsi nelai risi ir viskas. Jis peržengia iužduočia yra tik tautinin kad stengias darbuotis kliu- prisidėti, nes Zokas, kuris: dėjo pliovoti ir pykti, kam
fK”Ii* ubo
* Narys, taipgi yra socijalistų kuopos • tos negeria. Mat piktada
mėj,” sako sena žmonių pa-Į konstituciją, ir jeigu tu jį da kus girti; o socijalistus pei bo labui.
i nariu, gavo svetainę iš Y. M. riai visados nori, kad visi
tarlė. Ir ta patarlė yra tei- kritikuosi už tai, tai jis tave kti ir šmeižti. Aš pagyriau
BROOKLYN, N. Y.
C. A., kurią mūsiškiai drau butų piktadariais. Moterįs
socijalistus ir „V. L.” netal
singa. Tikras tavo drau- kalėjiman ir that’s all!
„Kel.
”
No
2
tūlas
p.
V.
J.
gai pirmeiviai skaito ’’atža- apleido girtuoklių draugys
pino. Ot, jei bučiau juos išgas visuomet ateis tau į pa-| .
- --------- y,
Ž
—
kas
rašo
iš
Brooklyno
a-,
gelbą, kada tu atsidursi ne- Liet. R. Kat. Susivienijimas dergęs^ liguistais žmogiu- pie begėdišką pasielgimą tū gareiviška” draugija, todėl tę. Pasekmėje to kilo kru
pagal jų numanymą, tokioj vina kova ir ant rytojaus
| kais išvadinęs, redakcija bu
laimėje. Taigi nelaimės atapskųstas
lo
A.
A.
p.
Bučinsko
dirbtu

svetainėj
ir prakalbos reng teismas. 6 jų užsimokėjo po
sitikime reikia žiūrėti ir "Vienybė Lietuvninkų” iš tų dar nuo savęs pridėjus ir vėj. ir sako, jog tai darbas
darbininkams, kas yra tik-i keliato ištikimų šaltinių gir- pirmoj vietoj patalpinus. T. M. D. ir Scenos Mylėtoju ti neišpuola. Koks fanatiz $7.10, o farmeris $10 suvirruoju jų draugu. Darbinin- dėjusi, kad Rvmo kataliku Mat, jos tokia dora. Tuomi draugijų nario. Stebėtina, mas! Tečiaus drg. Zokas šum. Išviso išmokėta $45.65.
kų gi nelaimėmis męs čia susivienijimas (SLRKA.) į- ji netik demoralizuoja vi iš kur jis tai sužinojo. Ant ant to nepaisė; gavęs uždy- Už tokią sumą pinigų kiek
pavadinsime didelius strei- skųstas valdžiai, buk nelė suomenę, bet ir savo kores kiek man žinoma, tai A. A. ką svetainę, parsikvietė kal- tai labo galima butų nuveik
kus, kada beginkliai ir alka- gališkai stovi Mass. vaisti pondentus. Kad ir tokis prie TMD. visai nepriguli. į bėtoją ir vakaras buvo toks ti, jeigu tuos pinigus paskir
ni žmonės išeina į kovą su joj. Kuopu viršininkams e- Stakėnas. Žmogutis ir pas Gi kaslink Sc. Myl., tai tenai ! puikus, kad net malonu. Sve ti visuomeniškiems reikakapitalu, kurį, su tokiu įnir-i są pranešta, kad toj valsti- kaityt nekaip gali, bet "V. gali prigulėti ir priguli žmo I tainė graži, didelė, puikiai . lams!
šimu visuomet gina ginkluo- J joj jie neturi tiesos legališ- L.” jį laiko dideliu „mokslin nės įvairių pažiūrų. Todėl apšviesta, anglai paskambi Yra čia pašelpinė šv. Jono
no ant piano, o pertraukose draugystė, bet ta dėl apšviečium.” Jis gali būti „archista valdžia.
kai veikti.
pagal
šitos
draugijos
da
ne

buvo
rodomi judami paveik | tos nieko neveikia.
Tokia nelaimė pereitą žie- Mat, SLRKA. Massachu- tu,” „socijalistų,” "tautinin gali pasakyti, kokios spalvos slai. Kalbėtojas kalbėjo a- Laikraščių pareina į čia
mą šiuom laiku buvo pati-Į setts valstijoj gyvavo su to ku,” „klerikalu” ir kitokiu, jos narys yra.
pie dvi valandas. Publikos daugiausia „Keleivio” antrą
kus Lawrence’o audėjus, kiu pat čarterių (kurio val- pagal reikalą. Jo raštai vi Ant galo da p. V. J. Ž— kimšte prisikimšo ir dvasiš vietą užima „Lietuva,” pas
gauna prieglaudą
Valdžia skaldė jiems gal-jdžia nepripažįsta), kaip ir suomet
kui „Saulė,” „Katalikas” ir
prie”V. L.” Jis netik „teisin kas priduria: ”Mat, prie ko ka nauda buvo didelė.
vas ir areštavo, o vietiniai SLA.
i
prieina
musų
’
Vien.
Liet?
Ten
buvęs.
vienas
egz. „Vien. Liet.”
gas” korespondentas, bet
katalikų kunigai pragaru i
-----------filozofijos
ir
žmoniškumo
Velnio švogeris.
dar... „philiozophas.’’
CHICAGO, ILL.
juos gązdino, jei negrįž į; Ir „Dilgelėms” grąsina
■
pasekėjai.
”
Socijalistai tam jaunam
darbą. Niekas tiems žmoteismu
Sausio 5 D. L. K. Vytauto
NEWARK, N. J.
Iš kur gi ponui V. J. Ž—
"veikėjui
”
pataria
nevarChoras
rengė
puikų
vakarą
nėms neatėjo į pagelbą, tik „Dilgelės
"Dilgelės”” praneša, kad
gint rankos ir nekankint po- kui žinoma, kad tas žmogus — koncertą. Statė ant sce Pas mus "Trijų karalių”
socijalistai.
joms grąsina teismu iš Phi-i pieros perrašinėjimu jau yra ”V. L.” pasekėju? (tai
dieną atsitiko nelaimė. Vie
nos
"Alkani
žmonės.
”
Po
Dabar į 200,000 rubsiuvių ladelphijos didis gydytojas spauzdintų kitų autorių raš žinoti visai nesunku, jeigu
nas gerų katalikų p. S—s
lošimo
dainavo
kvartetas
ir
išėjo į kovą su tuo pačiu ka-’d-ras Stankus,
tų, bet pirma mokintis. ”V. žmogus pažįstamas. Red.) i kelias dainas sudainavo vi-, nors ir po Kalėdų sumanė
pitalu New Yorke ir apielinšvęst gimimą Jėzaus BetleAš nemanau užsistoti už
L.
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ir
dai•
Tušti ginčai
kėse. Valdžia juos pasitiko
ir nors kiek A. A. pasielgimą, tik norių 'nos atlikta pagirtinai. Va-; jaus kūtėje. Parengė ker
su buožėmis ir injunctio- Vėl ginčai dėlei Bago i vienpusiškai
čioj pastatytą aglaitę, apka
pasakyti, kad už atskirų ylaikytis teisybės.
|
karas
puikiai
nusisekė,
ačiū
nais. Niekas tiems žmonėms i čiaus!
D. J. Klinga. patų pasielgimą nereikia | kunigui, kuris vietoj pagar-: bintą angelukais, užsisakė
nepadavė rankos, tik socija Kur?
kelias bačkas alaus ir šieno,
tuoj kaltinti draugijos, ypač
sinti
rengiamąjį
vakarą,
ge

listai. Jie steigia jiems val „Kovoj.”
užsikvietė
gerus katalikus,
da neištyrus dalyko (su tuo
rai
iškeikė
vakarų
rengėjus
gyklas, renka aukas, duoda Paskutiniam „Kovos” nu
kurie eidami į parengtą Jė
ir męs sutinkam. Red.). To
|
ir
uždraudė
parapijonams
geriausius kalbėtojus ir de merije Franas Svotelis išsi
zaus radynų vakarą, pasiė
kios korespondencijos suke
da visas savo pastangas, kad I juosęs
v
~stoja~ prieš
____
lankvti
kokius
nors
bediemė kožnas — kaip anie bibBagočių ir PRINCETON, B.C. Canada lia tik vaidus tarpe žmonių
vių
rengiamus
vakarus.
Te

lijiniai
piemenėliai po aviną
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... .. j .
visus tuos sąjungiečius, kuŠis miestelis guli gana' ir paskui kaltinami laikraš čiaus, kaip ant tyčių varg
dmas^.tik socijalistai tikri rje drįso nors žodį už Bago gamtiškai gražioje vietoje čiai. Ir tai vis dėl ypatiškų
— po gerą butelį ”Wilsono.”
darbininkų draugai.
šui
tamsos
apaštalui,
svetai

Suėję rado ant stalo sukrau
čių užtarti. Pagal Svotelio tarp kalnų ir 2-jų sriaunių nesutikimų. Vienas, tautie
Bet kur gi musų nusipe „filozofijos,” kaip nesvars upių. Geležinkelis čia tapo čiu pasivadinęs, padaro ką nėje buvo ankšta susirinku-1 tą šieną ir ant šieno gulin
nėję kunigėliai? Ką gi jie tytum, o vis išeina, kad Ba privestas tik 1910 m. Pir- nors negero, tuoj socijalistai šiai žmonių miniai. Taigi ir čius Dievo piragaičius. Be
veikia streikierių labui? Jie gočius „peržengė socijalistų miaus visa transportacija jau rėkia: „Parašyt į 'Kelei iš finansinio atžvilgio vaka-i sisveikinant pradėta traukt
tyli, kaip grabai.
principus” ir už tai jį reikia buvo atliekama arkliais, vį’.” O paslido kur nors so- ras gerai nusisekė ir L. D. stiklas po stiklo ir, kada jau
K. Vytauto Choras pelnė suKunigėliams .tik tuomet išmesti iš Sąjungos.
nors ir dabar, ypač keliau cijalistas, „tautiečiai” tuo ; virš 70 dolerių, kuriuos ap kraujas gįslose pradėjo lin
ksmai revoliuciją kelt, pra
rupi darbininkai, kada jie Bagočius gi seniai jau iš jant tolyn į Vakarus, iki kito' met šaukia: „Parašyt į „Vie
vers
tolesnio
besidarbavimo
dėta tartis apie pasveikini
dirba ir jų kišeniuj doleris Sąjungos išstojęs. Kokią geležinkelio reikia važiuoti nybę Lietuvninkų’!” Ir tai^,
kultūros
ir
žmonių
švietimo
mą „Jėzaus mažiausiojo,”
randasi. Bet kada jie atsi tad vertę turi tokie pilypiški 72 mylias arkliais.
vieni ir kiti vien tik progų
reikalams.
Chicagietis.
bet tuo tarpu šeimininkas,
duria varge, kada jiems pa šukavimai?
Darbai — tai anglių ka- laukia. O kiek iš to naudos
norėdamas da užsirukyt ci
tiems reikalinga pašelpa,
svklos. Naujoji kasvkla da bešališkamjam skaitytojui?
RIVERTON, ILL.
garą, braukdamas degtuką
tuomet musų „tėveliai” apie
ką tik atsidarė, dirba joj tik Perskaitęs tokią polemiką,
Daug ką galima patirti iš uždegė
sukarstytus žibučius
Polemika
darbininkus užmiršta.
apie 10 darbininkų. Dau jis suglamžo ją ir meta į pin korespondencijų apie veiki
Ir jie da drįsta piktžo
giausiai dirba nuo dienų; tinę. Todėl, rašant kores mą musų brolių kituose mie ir angelukus ant aglaitės.
ir Kritika užmokestis už 8 valandas pondencijas, visuomet rei steliuose ir miestuose, bet Aglaitę akimirksnij apsiau
džiauti iš savo sakyklų ant
socijalistų! Jie drįsta da
dienos darbą — $3.50. An kėtų žiūrėti tik į dalykus, į iš Rivertono netenka niekad tė liepsnos, o svečiai, risda
JT
meluoti žmonėms, kad jie Vienybė Lietuvninkų” ir troj (senoj) kasykloje išsi- patį atsitikimą, o ne į žmo ką nors išgirsti, tartum čia mies trepais nuo antrų grin
rūpinasi jų gerove! Veid
jos korespondentai.
praktikavę kalnakasystėje nių nuomones arba draugi lietuvių visai nebėra. O, y-;'dų žemyn išlakstė laukan.
prie kurių aprašomi ra jų ir čia nemažas būrelis, Šeimininkas, kurio taipgi
mainiai! veidmainiai.
„Keleivis” jau nesykį pa darbininkai gauna darbus jas,
nemenkai girto butą, pa
žmonės priklauso.
apie 47 šeimynos ir apie trįs ;jau
stebėjo, kad „Vienybėj Lie ir ant kontrakto. Tų uždar
A. L—kas. tuzinai nevedusių. Tarpe tų ėmęs degančią aglaitę norė
„Vien. Liet.” apskųsta da ir tuvninkų” tankiai po sveti bis nelygus; uždirba po 3 ir
išmest laukan paskui bė
kriminališkai
LAVVRENCE, MASS.
yra ir prasisvietusių zmo- jo
'gančius
mų autorių straipsniais fi po 6 dolerius į dieną. Te
svečius, bet nešda
Neseniai rašėm, kad p. F. gūruoja Mikas Stakėnas. čiaus darbai labai sunkus,
nių, kurie kai kas ir po kele- :mas uždegė
12
sausio
I.
W.
W.
paren

ant stalo šieną,
J. Bagočius apskundė „Vie Dabar ta ypata gyvena Gar- darbininko sveikata ir gy gė tarptautišką koncertą tą laikraščių skaito, bet dėl
kurį liepsnos sykiu su Dievo
nybę Lietuvninkų” už šmei dner, Mass., ir iš to mieste vastis neapsaugota, ypač paminėjimui
stokos inteligentų jokio kul- :pyragaičiais
sukaktuvių
greit pranjo.
žimą jo ypatos. Bet tai buvo lio rašinėja korespondenci neprižiuroma ventiliacija. dienos, kurioj pereituose turiško ir visuomeniško dar
tik, taip vadinamas, civiliš jas į ”V. Liet.;” praneša jis Darbininkai suvis neorgani metuose įšėjo į kovą su ka bo, turbut, ir tie neišdrįsta . Kol ugnagesiai pribuvo,
kas apskundimas, kada kada koks tautietis darbą zuoti. Uždarbio atžvilgiu pitalizmu Lawrence’o audė-'' Padėti, nors ir kitur tų m- nelaimingo S—po butas jau
skundėjas reikalauja sau pameta ir ant ”vekeišino” gal daug kas pasakys, kad jai. Žmonių buvo tiek, kiek teligentų heperdaugiausiai, buvo visas liepsnose, o ir
tik atlyginimo už nuosto išvažiuoja... kada „tautiškas čia tik ir gyvenk ir Dievui tik tilpo svetainėn. Benai ir o bet vis šit-tas veikiama. pats S—s išgelbėta iš liep
snų labai apdegusį. Nuga
lius, kokius šmeižimas jo vėjalis pradeda pusti” etc. i dėkavok už jo mylistas. chorai griežė ir dainavo reBene svarbiausiais pas benta vargšą į ligonbutį,
bizniui gali padaryti. Da Viename iš paskutinių „V. Taip ir rodos, žiūrint iš vie voliucijoniškas dainas. Svar mus susirinkimai, tai suei
bar gi Bagočius apskundė L. ” numerių p. M. S. prisa- iii nos pusės, bet kad prisieina biausia koncerto dalis — tai gos dėl gėrimo bačkučių, kur turės ilgai gydytis. Tai
„Vienybę Lietuvninkų” kri paliojęs „tautiškų vėjalių” į mėnesį užmokėti tik vien Ettoro prakalba, kuri tęsėsi kurioms parsitraukti papra mat prie ko priveda tamsu
minališkai, už nuplėšimą ir tautos ėdikų,” išgarbino už maistą ir pastogę 35—40 I apie 2 valandas. Ettoras sa stai yra daromos pas mus mas ir girtuokliavimas.
Rygos paukštis.
jam garbės. Čia jau pati draugiją „Aidą” (mat jis dolerių, tai ir to uždarbio vo kalboj užkliudė visas dar- „skladkos.” Mat čia nėra
MINEVILLE, N. Y.
valdžia persekios laikraščio priguli prie jos), kaipo vie pasirodo permaža. Kapita Įbininkų siurbėles, neaplenk nedėldieniais smuklių; vi
listo
malone
jei
viena
ran

leidėjus ir redaktorių. Va- nintelę draugiją Gardnerije,
damas ir dvasiškųjų, pava sos rūpestingai uždarytos, 23 sausio, rudos kasyklo
ka
duoda,
tai
kita
dvigubai
rantai esą jau išduoti areš kuri visą kultūrišką darbą
tai žmonelės parsigabena į se sustreikavo darbininkai
atima. Taip ir čia yra. Pra dindamas juos „dolerio ber namus bačkutes ir susirin prieš Watherbee Sherman
tavimui leidėjų ir redakto varo pirmyn.
gyvenimas
neišpasakytai nais.” Po prakalbai J. Et- kę geria, dainuoja, pliovoja, Co. už pavarymą iš darbo
riaus.
torui įteikta didelis gyvų gė
Nieko prieš išgarbinimą
Dabar męs galim pasaky neturėčiau, nes ir pats prie brangus. Stiklinio dievuko lių bukietas!
barasi ir skaidosi galvas, o unijos viršininkų.
garbintojams,
tai
ir
visai
ti p. Sirvydui, kad į šulinį jos priklausau, bet kadangi
12 sausio vakare atsibuvo paskui taikosi užsimokėję Miestelis šis apgyventas
sunku,
nes
stiklas
alaus
15c.,
spiaut nereikia, nes kartais M. S. pats gerai žino, jog tos
diskusijos, parengtos 64 kp. teisėjui po dešimtinę. Tai daugiausiai lenkais ir lietu
pačiam gali prisieit atsigert. garbės vainikas priklauso o bonkutė 50c. Žinoma, gir LSS., ant temų „kas geriau, paprasti ir nuolatiniai musų viais. Darbų čia kitokių
Kada kun. Krasnickas ap L.S.S. 89 kuopai, nes nėra tuoklių ir čia netrūksta, tik patriotizmas ar socijaliz rivertoniečių lietuvių viešo nėra, kaip geležies rudos ka
skundė „Keleivį” už įžeid dar nė metų laiko, kaip L.S. vargšams nereikia ilgai var mas;” laimėjo antrieji, ir gyvenimo apsireiškimai.
syklos. Nelabai seniai len
žiančią jį korespondenciją, S. kuopos nariai „Aidą” su gintis smuklėse, nes greit „kokiam amžiuje geriau ap-. Vienas iš tokių atsitiki kai su lietuviais susitarė
išsituština.
ponas Sirvydas džiaugėsi, tvėrė, vienok rašo, kad tas kišeniai
sivesti? Laimėjo tie, kurie mų, tik truputį įžymesnis statyti bažnyčią. Tuoj atrašydamas, kad nors sykį gi „Aidas” pastato ant scenos Lietuvių išviso randasi 3 sakė, kad jaunam.
buvo čia gruodžio 15 dieną. pyškėjo kunigas ir ėmė rin
pavieniai.
Laikraščių
ateina
„Keleivis” „atsidūrė ant kri po 10 veikalų kas metai, to vienas egz. "Keleivio
Tarp Lawrence’o lietuvių Susirinkimas ant „sklad kti pinigus. Kompanijai tas
ir 1
minalistų suolo.” Kaip da dėl ir negalėjau nutylėti, "Darbininkų „Keleivio”
pasklydo gandas, kad atgi- kos” šiuo sykiu nutarta lai patiko; ji davė tam tikslui
Vilties.”
bar išrodys, kada p. Sirvy matydamas teisybę augštyn
jantis laikraštis "Pirmyn” kyti I. B. namuose. Susirin plotą žemės ir $3000 pinigų.
A.
Armina.
das pats ant to suolo atsi kojoms pastatytą — para
busiąs I. W. W. unijos lietu ko apie 10 ypatų, tarpe tų Žinoma, darė tai su išrokadurs? Tečiaus męs iš jo „ne šiau į „Vien. Liet.” red. laiš NAUGATUCK, CONN. vių organas. Lietuviškas u- buvo visiems rivertonie- vimu.
Kunigas pradėjo
laimės” nesidžiaugsime.
ką, kuriame nekliudydamas Sausio 11 Liet. Politiškas nijos sekretorius gavo tame čiams lietuviams gerai žino kompaniją girti ir liepė bū
nesąmonių apie „tautiškus Kliubas statė ant scenos reikale nuo angliakasių uni mas lietuvis farmeris, kuris ti nuolankiais už tokią dide
3 redaktoriai kalėjime
laiko slaptą smuklę, tikriau lę malonę. Bet pribuvo A.
vėjalius,” norėjau atitaisyti „Viršaičio Vargai.” Akto jos kelis laiškus.
Viršiausis Idaho valstijos vien tik melagystę. „V. L.” riai buvo išsilavinę atsakan Lietuvių ko-operatyviška sakant atvirą pragarą, kur F. of L. unijos organizato
teismas pasmerkė tris „Ca- netalpino. Kodėl? M. S. čiai ir kiekvienas savo roles valgomų daiktų krautuvė pakliuvę tamsus žmoneliai riai ir pradėjo darbininkus
pital News” redaktorius ka- apvainikavo „Aidą,” o aš — atliko labai gerai. Taipgi užsidarė 13 sausio, nors būna begėdiškai išnaudoja organizuoti. Kunigas kei
lėjiman ir užsimokėti da po L.S.S. 84 kp., kuriai teisin užsipenlė susirinkusiųjų pa žmonės labai prijautė. La mi ir demoralizuojami. Bet kė juos, kiek galėjo, bet uni
$500 pinigais už tai, kad jie giau priklauso tos garbės dėką mergina ir vaikinas bai gaila. Kame priežastis, ne apie tai noriu kalbėti. ja susitvėrė ir tuoj stojom su
Farmeriui tuoj pasirodė, kapitalu į kovą, nežiūrint,
savo laikraštije atspausdino vainikas. Kodėl-gi Stakė- deklamatoriai, kurie labai paaiškės vėliau.
J. V.
kad permaža alaus užsaky kad jis ir bažnyčias mums
Roosevelto kalbą, kurioj no raštas tilpo, mano — ne? gražiai padeklamavo ir pu
HARTFORD,
CONN.
ta,
o pas jį da randasi pora stato, kurios liepia nestrei
Rooseveltas aštriai kritika Ar tad galimas daiktas iš- blika buvo labai užganėdin
Hartforde ir So. Manche- bertainių šlico, tai ir „sklad- kuoti. Ir kovą laimėjom.
vo tą teismą už peržengimą skaityt neteisybę iš mano to ta.

Peržvalga.
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Gavom 8 valandų darbo ir širdžių priskubinti plaki tik į svetainę sutilpo. Iki ir susivienijimo šulai. Ma nubudimo gavo sunkią ligą, sidurė net į teismą ir vaiki
dieną ir 15c. ant dienos dau mai jaučiama, darbininkai pribuvo kalbėtojai, 8 metų tyt, kad lietuviški boseliai ir, neturėdamas jokios prie nui prisiėjo užsidėti $500
giau užmokesčio.
meta paniekos ir atkeršini- amžiaus vaikas Antanas i nemažiau engia savo tautie- glaudos, turėjo šauktis į li- : kaucijos.
A. T.
Kompanijo pradėjo galąs mo žodį, pagaliaus uždai Pestinikas sudeklamavo ei tiečius, kaip žydai ir kiti, jei gonbutį, kur po trumpo
GARDNER, MASS.
ti dantis prieš unija. Išvi nuoja laisvės dainą, karei les, sudainavo dainelę ir su priverčia juos prie streiko. laiko pasimirė. Nabašnin
jo iš darbo unijos viršinin viai parengti šaut, atsisako, lošė juokingą farsą, labai
31 gruodžio, 12 metų, Te kas prie pašelpinių draugi Ant 20-tos sausio buvo
kus. Bet žmonės jau susi šautuvus nuleidžia, valdi užganėdindamas susirinku atrališka D-tė su O. Ališau jų nepriklausė, tai prisiėjo parengtos drg. Grigaičiui
organizavę tai tuoj visi ir ninkai baisiai išsigąsta, nu sius. Pribuvus kalbėtojams, sku buvo parengę vakarą su kūną palaidoti vienam bro prakalbos, bet pribuvo drg.
sustreikavo. Dabar reikalau veda ir nuginkluoja, atveda pirmutinis kalbėjo Pruselai teatru, muzika, magija ir liui. kuris da neseniai iš Pruseika ir pranešė, kad
jam pripažinimo unijos ir kitus, kurie šauna, darbi- tis iš Waterburio, nurody kitom "baikom.” Jau nuo i Lietuvos. Buvo pranešta a- drg. Grigaitis negali atvyk
sugrąžinimo pavarytų mus!! ninkai krinta, valdininkai damas, kad netik čia kuni seniau baltimoriečiai buvo pie jo mirtį broliams į So. ti, nes balsas labai užkimęs.
draugų.
džiaugiasi ir spardo mirš gas yra socijalizmo priešu, j matę gabumą p. Ališaucko, Į Bostoną, bet šie prie palai- Žmonių buvo labai daug.
tančius.
Dabar tegul niekas čionai
bet tokiais priešais jie visi tad . ir šį kartą prisigrūdo dojimo neprisidėjo,
‘ ‘ . Reikė- Tad vieton drg. Grigaičio
"Amerikoniškos Vestu yra, nes socijalizmas reika pilna svetainė. Ir teisybė,.jo rinkti aukas. 1Surinkta kalbėjo
nevažiuoja.
drg. Pruseika.
Kun. nekenčiamas. vės" —scenerija ir drapanos lauja žmonių apsišvietimo, žmonėms geriausiai patiko $41.65c. Tariama aukavu i Publika užsilaikė šį sykį
tinkančios. Valgymai, gė kas reiškia galą kunigijos "štukos" ir grajinimai ant siems ačiū, kad parodė savo žmoniškai. Aukų sudėta
RENTON, WASH.
rimai, torielkų mušimas ir viešpatavimui. Antras kal įvairių muzikališkų instru meilę artimo.
lėšoms apmokėt $8.81. Geis
Čionai nuo 8 liepos 1912, muštynės irgi labai gerai bėjo J. Šukys iš Brooklyno mentų, ką atliko p. Ališaus Vien tik dvasiškasis atsto tina, kad 89 kuopa L. S. S.
tęsiasi angliakasių streikas. buvo pritaikyta, kaip auto taip aiškiai ir sujudinančiai, kas su motere. Teatras bu vas pasirodė be tos krikščio ■nors vėliau drg. Grigaitį
Streikierius šelpia Kalnaka riaus komedijos taip ir lošė kad daugelio akįse ašaros vo koks tai nesuprantamas niškos meilės. Mat, norėta | parsikviestų.
sių Unija, tečiaus tos pašel- jų. Daugiausia juokų pada žibėjo. Kalba tęsėsi 3 ir pu ir prie tam šlykštus, nes po palaidoti nabašninką su ba
šventakupris.
pos užtenka vos apsiginimui rė šeimininkas, kurio stuboj sę valandos. Publika buvo nia buvo paguldyta kojom į žnytinėmis ceremonijomis,
BATAVIA, ILL.
nuo mirties iš bado.
vestuvės būna, ir senas jau užganėdinta, išskyrus kelis publiką, o tarnas kėlė jos bet musu kunigėlis Kuodis
Be anglių kasyklų yra čio nikis; pirmąjį pati mušanti ištikimus parapijonus, kurie šlebes ir jieškojo kojų, o ka nepriėmė, nes velionis pas jį Nors miestelis mažas, bet
nai da plytų dirbtuvė ir kar- ir jis verkia, kam apsiženi- matomai tyčia kėlė neramu da norėjo atsegt apykaklę, neatliko išpažinties, nors dirbtuvių yra daug, darbai
šapė; darbininkai dirba po jo, o antras verkia, kad ne- mą, kad net publikai prisiė tai ponia stvėrė jį glėbin ir buvo parodyta, kad velionis eina vidutiniškai; uždarbis,
10 valandų Į dieną už mažą ženotas ir neturi pačios. A- jo pareikalaut iš jų, kad ra traukė ant savęs. Publikoj tą apeigą atliko ligonbutij apskritai imant, $9.00 į sąatlyginimą, sulyginus su budu girti.
miai sėdėtų arba išeitų. Vie tas sukėlė švilpimą ir uži prieš mirsiant.
J. Pairis. vaitę.
pragyvenimo brangumu.
Tarpe aktų p. A. P. Falta- ną dievobaimingą žmogelį, mą; matyt, pasipiktino. Šis
Lietuvių yra nemažai, bet
SPRINGFIELD, ILL.
Lietuvių čionai randasi a- navičienė deklamavo "Dėl kuris protestavo prieš nusi- veikalas lošta iš rankraščio,
sulenkėję, laikraščių neskai
pie*6 šeimynos, bet ir tie tar Jaunų Merginų”* ir "Aušta ėmimą kepurės, nes "čia parašyta V. Nagornoskio, ir Sausio 19 d. buvo L. S. S. to ir geria.
pe savęs nesutinka.
Rytas.” Impersonavo ”Už- Dievo nėra,” mandagumo da-gi pavadinta "drama.”
29 kp. prakalbos. Kalbėjo Medžio dirbtuvėj yra uni
Vienas kapitalizmo vergų kabinskienė,” monol. "Vis pasimokinti vargšą išvesta
.P. Lazdauskis. K. šeštokas, J. Kačergius ir ja, reikėtų ir kitose dirbtu
ir palaikytojų lietuvis Ta kas ant Vienos Galvos.” lauk. Bėdini, tamsus žmoV. Brukevičius. šeštokas vėse susiorganizuoti, bet
rnas V—kas apskundė teis Kaip teatras taip ir dekla neliai — ir tai tokių tik rei BRIDGEPORT, CONN. kalbėjo apie socijalizmą ir nėra vadovų.
man M. K—ką už pavadini macijos žmonėms labai pati kia kunigėliams, kad juos Kunigas neina ant debatų. religiją. Sako: "Pilna Lie
Kunigo gaspadinė.
mą jį skebu, reikalaudamas ko, už ką jie dėkavojo ilgu apgintų.
Laisvamanis.
Kadangi musų tėvelis iš tuva priviso cudaunų vietų,
1000 dolerių atlyginimo. Ta delnų plojimu. Po teatrui
CAMBRIDGE, MASS.
tikrųjų pradėjo šmeižti so it grybų girioje. Kur tik
CAMBRIDGE, MASS.
rnas V—kas, skundikas, tu buvo šokiai, iš visko žmonės
cijalistus ir "Keleivio” skai kiaulė arba šuva prakrapš
Pataisymas.
Sausio 12 vietinė LSS. 71 tytojus, mums pasidarė jau tę duobelę ir prisirinko van
ri savo farmą (80 akrų že buvo užganėdinti.
mės) Aberdeen, Wash., yra Sulyginus šiandieninį kp. buvo parengus puikias nesmagu ir klausytis tų už dens — jau ir cudauna vie "Keleivio” No 4, 1913, til
nevedusiu, bet sustreikavus Worcesterio lietuvių krutė prakalbas su pamargini- sipuldinėjimų ant darbinin ta. Kokiai piemenei nepil po korespondencija, kurioj
čia darbininkams, jis užėmė jimą su jų gyvenimu 6 ar 8 mais. Programa buvo se kiškos organizacijos ir laik no proto arba kunigo gaspa- pasakyta, kad ”p. Degutis
drauge su kitais streiklau metai atgal, matosi didelis kanti: 1) kalbėjo angliškos raščių, kurie yra mums dinei pasirodo panelė šven tapo draugystės nubaustas
žiais darbininkų vietą ir dir skirtumas, kaip parengime kalbos vakarinės lietuvių brangiausi, tai pasiryžom} čiausia ar kit kas ir jau cu ir kad niekados neturi blai
ba. Teismas buvo spalių 22, visokių vakarų, taip ir jų mokyklos vedėjas anglas; 2) pakviest jį ant. viešų debatų, dauna vieta ir kunigas pri vos galvos.” Sulig p. Degu
1912 m. Teisme skundžia lankyme. Didelis tai žings ir svarbiausis — tai drg. P. kad jis prirodytų, kuomgi kala blekinę pinigams rink čio žodžių, reikia patėmyt,
mojo advokatas prirodė, nis nužengtas pirmyn, o tai Grigaitis, kuris savo aiškia socijalistai negeri ir kodėl ti, o tamsus žmoneliai neša kad "Degutis vyras yra blai
kad skundikas tikrai yra vis pasidėkavojant keliems ir taktiška kalba publikai jis keikia "Keleivį." Dieną kad ir paskutinę kapeiką. vas, nuo svaiginančių gėri
skebu, nes jį neverčia užimti nenuilstančiai darbuojan- labai patiko. Kalbėtojas pui debatams paskyrėm 12 sau Bet dabar jau sunkiau su mų šalinasi ir kad toji kore
streikierių vietą ne vargas tiems vyrams, kurie aukau kiai nupiešė darbininkų ju sio, 1913, ir kvietėm netik tverti tokias vietas, nes spondencija yra paduota
ir skurdas, bet noras kenkti ja savo jaunas dienas, spė dėjimą ir ragino visus prisi per plakatus, bet nusiuntėm žmonės jau pradeda protau- žmonių, kurie blogai apie p.
darbininkams jų sunkioj ko kas ir liuosą, o kartais ir dėti prie socijalistų organi laišką. Laiškas skambėjo, ti ir netikėti išmislytiems Degutį mano,” todėl tai pa-,
taisome.
voj su kapitalistais. Taigi nuo darbo nutrauktą, laiką zacijų ir sparčiau darbuotis. šitaip:
stebuklams.”
teismas išteisino M. Kalaus- švietimui tamsesnių savo Aiškino, kad tik tame jų iš Klebonui šv. Jurgio parapi šeštoko kalba publikai pa
ką, kuomi sykiu pripažino brolių; patis lavindamiesi ir ganymas; 3, pasakyta pora jos.
tiko. Kiti kalbėtojai taipgi
KAZIMIERAS f f
Tarną V—ką žmonių šašu. kitus mokina. Ačiū jums monologų ir sudainuota
gerai išaiškino bėgantį gy
Garbus Tamista:—
bent ketvertas dainų, nors
f t KRANAUSKAS
Streikierių vietas yra už draugai!
venimą.
Veikiant Tamistai ir pra Prie kuopos prisirašė 2
Jonas P. Viznis.
ir nepuikiausiai, vienok
ėmę apie 300 streiklaužių,
dedant
veikti mums, kįla draugai ir 2 draugės. Pagir Kenosha, Wis. — 4 sausi o,,
”LaisvėsChor.” vos tik atgi
dabojamų per United Statės
CICERO, ILL.
jęs ir galima pasitikėti, kad priešingumai vienų prieš tina. kad ir moteris pradeda-4 vai. iš ryto persiskyrė su
marshalą, kuris su savo ber
Miestelis
nedidelis,
bet
ateitij geriau . prasilavins. kitus; todėl, nenorėdami rūpintis darbininkų reika į šiuo pasauliu Kazimieras
nais terioja žmones, gany
tirštai
lietuvių
apgyventas;
Žmonių svetainėj buvo tiek, leistis į žiaurius užsipuldi lais. Aukų surinkta paden į Kranauskas, 21 metų amdamas lazda kaip kad kokią
svarbu
tas,
kad
čionai
ran

nėjimus, dėl išvengimo jų, gimui lėšų $5.85.
kiek tik galėjo tilpti.
gyvulių bandą. Baisu ir gat
| žiaus jaunikaitis, kuris paė
dasi
daugiausiai
laisvomis
Ta pačia dieną buvo dis- surengėm debatus ant 12
vėse pasirodyt, nes gali kar
A.
Čekanauskas.
jo iš Kauno gub., Panevėžio
kusiios. Diskusuojama bu sausio, 1913 m., 2 vai. po pie
tais ne ta koja žengti pirma, pažiūromis žmonių.
pav., Palečių sodžiaus; Adaugiausiai vo, ”kas pagimdė socijaliz- tų, Balunų svetainėj, 426
TROY, N. Y.
o tas maršalui nepatiko, tai Laikraščių
Imerikoj išbuvo l1/-? metų,
ir atsisveikink laisvę. Toks čionai prasiplatinę "Kelei mą." Sekančiam nedėldie- Main st. taigi malonėsite at Lietuvos Sūnų D-tė 11 Lietuvoj paliko tėvą Kazi
vis,” "Kova” ir "Laisvė," niui liko klausimas: ”Ar rei silankyti ir nurodyti klai sausio turėjo balių; nors ostreikierių padėjnmas.
mierą ir motiną Marijoną, iš
Vietinis. katruos vietiniai lietuviai kalinga viešai skelbti bedie dingąsias musų veikimo pu ras buvo šlapias, bet žmonių namų Mazurutę, apart to,
skaito ir platina. Be to ran
Vitis. ses. ant ko męs turėsime ir prisirinko daug ir visi gra Amerikoj paliko du broliu ir
WORCESTER, MASS. | dasi čionai ir tamsiųjų ave vybę?”
gi lygią dalį laiko pasiteisin žiai linksminosi iki 2 vai. ry ! dvi seseris.
Besilankant man čia pas lių būrelis, tarpe kurių pieROCHESTER, N. Y.
ti, o iš ko pasiteisinti negalė
draugus atsilankiau ir į lie-1 meniauja nekoksai kun. A- 12 saus. ”Aido” choras sta sime, stengsimės tai patai to. Balius nepatiko tik vie Velionis prigulėjo prie
nam p. Z. T., mat p. Z. T. ba
tuvišką vakarą, kuris buvo žerskis.
tė ant scenos "Amerikoniš- syt arba ir visai pamesti. lius patinka tik su bačkute. draugystės "Lietuvos Bal
sas,” Kenosha, Wis., kurioj
parengtas 4 sausio, per Pet- i Užmanius vietiniams so- kos Vestuvės.” Sulošta ne Su pagarba,
Gorila.
i išbuvo 9 mėnesius, sirgo dvi
ro Armino Teatrališką Kuo-, cijalistams įtaisyti viešą blogai. Tas pats choras pa
L.S.S.
41
kp.
komitetas,
pą sykiu su orkestru. Su-Į knygyną, tuoj atsirado prie dainavo ir keletą senovės
PHILADELPHIA, PA. sąvaites ir mirė. Draugystė
(čia seka parašai).”
"L. B.” palaidojo jį ant del
lošta "Legališki žmogžu šas, kad užkenkus tam kul dainelių, bet jos nekokį į10 sausio, 10 valandoj iš čių
šv. Jurgio kapinių su ba
Bet kunigas nepribuvo ir ryto, einant į darbą ant ge
džiai,” — tragedija trijuose tūriškam darbui, vietinis spudį padarė ant publikos.
žnytinėmis
apeigomis j lai
aktuose, ir ”Amerikoniškos kunigas, pradėjo rengti da- Monologai atlikta gerai, de da įgrąsino per pamokslą, ležinkelio likos užmuštas lie
vestuvės,” — komedija 2-se vatkinį knygyną, kad viso klamacijos nekaip. Prie už kad ir jo parapijonai neitų. tuvis Fr. Lūžis. Jis buvo iš-1 dotuvėse dalyvavo apie 100
aktuose, žmonių prisirin kiais šlamštais palaikyti baigos, dainuojant Lietu Tečiaus žmonių prisirinko siėmęs laisnį ir ketino jau žmonių.
ko suvirs penki šimtai, o a- tamsą ir prietarus; parengė vos himną, "profesorius” tiek, kiek ir svetainėn netil vesti. Velionis neprigulėjo Iš draugystės kasos velio
pie du Šimai tapo sugražinti vakarą su perstatymu trijų liepė publikai sustoti. Ir, po. Pribuvo iš Brooklyno prie jokios draugystės ir ne niui išmokėta posmertinės
nuo svetainės durų, nes ne I veiksmų melo-dramos "Ka kaip tyčia, visi sustojo ir — drg. J. Šukys ir prasidėjo skaitė jokių laikraščių. Jo $50, nuo sąnarių surinkta po
buvo daugiau tikėtų, nė sve triutė.” Trupmai pasakius, per duris. Ar negeriau bu prakalbos, bet kadangi ku palaidojimu turėjo rūpintis dolerį $46 (apie $27 da ne
tainėj vietos.
surinkta), už dvi sąvaites li
atrodė ne lošimas, bet betik tų, kad musų patriotai liep nigo pusės nebuvo kam pa jo švogeris, D. Narkunas.
laikyti, tai ir debatų nebuvo.
Prieš teatrą S. Gilius slis žaidimas, išskyrus F.’ tų publikai suklaupti?...
Laisvamanis. ' gos pašelpos išmokėta $10,
Drg.
Šukys
kalbėjo
apie
4
trumpoje kalboje aiškino Zakarauską, kuris rolėje se
velionis savo pinigų bankoj
M. S—kys.
ROCHESTER,
N.
Y.
valandas ir puikiai nurodė,
tragedijos reikšmę.
turėjo apie $140.75; viso la
no kaimiečio, mylinčio savo
BALTIMORE, MD.
kodėl kunigai mus keikia. Lietuvių čia bus gal ne bo $246.75.
Teatras turėjo prasidėt vaikus ir tikinčio į Dievą,
7:30, bet prasidėjo ant 8:30, puikiai sulošė, nuduodamas Jau ir Baltimorę pradeda Žmonės klausėsi labai ra daugiau kaip 2,000, bet Į Išlaidos: graboriui $86.50,
priežastis—buvo primeluota tvpišką Lietuvos dorą sene pasiekti kapitalistams ne miai ir prie kuopos prisirašė draugysčių yra tiek, kad net kunigui su vargoninku $18,
policijai, kad teatrai yra vie lį. Tik gaila, kad lošėjai sa geistinas elementas — I. W. 5 nauji nariai: 3 vyrai ir 2 jau ir vardų trūksta; tik I dėdei už anglis $10, seserei
nas anarchistiškas, o kitas vo gabumą aukauja taip W. unija, į kurią pirma pri merginos. Taigi pasirodė, kliubo ilgai nebuvo. Sutver už priežiūrą $10, velionio
gulėjo tik nedidelis būrelis kad musu teisybė, nes kuni ta ir kliubas. Pirmus metus skola $62.10, tėvams į Lietu
nemorališkas, nes, girdi, bus juodam tikslui.
lenkų;
gi nuo naujų metų gas neišdrįso stoti į ginčus kliubas gyvavo gerai, bet vą nusiųsta $60.15 (115 rb.)
ant scenos lova ir jaunieji
A. Trokselis.
pristojo ir lietuvių kriaučių su mumi. Jis tik keikti ga paskui lyg ir apsnūdo, o da — viso labo $246.75.
guldomi, bet paaiškinus po
BRIDGEPORT,
CONN.
Neprigulminga Unija. Žy li.
J. P. Marcinkevičius. bar ir vėl pradeda darbuo
licijai. kad to nieko nebus,
Už likusius pinigus, kurie
Sausio
12
atsibuvo
čionai
deliai labai pyksta, kam ne
policija leido lošti.
tis.
Metiniam
susirinkime
"Legališki žmogžudžiai” viešas susirinkimas, pareng prie A. F. of L. ir kelis syk CENT. BROOKLYN, N. Y. išrinktas komitetas iš gabių da iš draugų nesurinkti, ve
lioniui bus pastatytas kry
atlošta labai gerai, scenerija tas vietinių socijalistų dis buvo atėję delegatai kalbint, 25 gruodžio, 1912 m. pasi vyrų, taigi galima tikėtis,! žius.
ir šviesa tinkanti; ypatos, kusijoms su kunigu, kuris bet lietuviai nepaklausė. mirė Jurgis Matulaitis, 29 kad dabar Lietuvių Mokslo
drapanos, šautuvai, žodžiu buvo užkviestas viešai pri Reikia už tai pagirt lietu amžiaus. Velionis paėjo iš ir Politikos Kliubas da ge Tegul būna jam lengva
šios šalies žemelė.
Suvalkų gub., Vilkaviškio riau augs ir darbuosis.
visas aptaisymas labai tin rodyti, už ką jis kas nedėl- vius.
Dr-stė "Lietuvos Balsas.”
kanti prie tragedijos. Pati dienis šmeižia bažnyčioj so Streikas pas mus retai ka nav., Alvito parap., Kregž
E. K.
P. S. Dr-stė "Liet Bal
tragedija didžiausią įspūdį cijalistus ir draudžia skai- da persitraukia ilgesniam džių kaimo. Nabašninkas
PITTSBURG,
PA.
sas” gyvuoja 3 metai ir tik
padaro ant publikos, kada tvt darbininkiškus laikraš laikui; daugiausiai strei buvo vedęs So. Bostone, bet
Čia
buvo
toks
atsitikimas:
pirmas jos narys mirė.
nieko nekalti darbininkai y- čius.. Bet kunigas nepribu kuoja vis rubsiuvių dirbtu no trumpam laikui po per
Vienas
vaikinas
nuėjo
bažDraugai sudėjo $3.85 ant
vo,
matomai
bijodamas,
kad
sikėlimui
į
Brooklyną
jo
mo

vės,
nes
jų
apsčiai
čia
yra;
ra išstatyti ant sušaudymo;
šioje valandoj pasidaro sve čia jam taip lengvai meluoti, pastaruoju laiku sustreika teris pamylėjo kitą vyrą ir nyčion imti šliubą. Tuo tar- vainiko, kuris buvo nupirkvo net ir lietuviškoj šaoelėj. iį pametė, išnešdama visą io pu pribuvo kita mergina ir tas Kazimierui ant karsto,
tainėj didelė tvla, tik liūd kaip bažnyčioje, nesiseks.
"Liet. Balsas.”
Žmonių
prisirinko
kiek
kurią užlaiko geri tautiečiai turtą. Apleistasis iš didelio užprotestavo. Dalykas atnas muzikos balsas girdėtis
v- •

f

i

I
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KELEIVIS

Tlirtlinlic
turtų
1UlTINIIld ir
IT durhininl^C
UarUUUUKaS Į pagaminau
kad kiekienam

duoti tris savo jaunas dukte
daugybę,
užtektinai Baisenybės ant ris turkų majorui Salach
(Dialogas)
butų!... Už mano tokį triū
Eddinui.
Balkanų
są, pačiam dabar reikia mirt
*
Pas turkus visuomet buvo
(Kambarys poniškai pa iš bado!!! (apalpsta ir puola
(Ištraukos
iš
laiško)
ir yra paprotis gėdinti sve
puoštas, ponas su akiniais ant stalo, po valandėlei atsitimas moteris. Da pirm tos
sėdi ant kėdės už stalo, ru | gavęs) Dabar aš suprantu...
ko cigarą ir žiuri į didelę dėlko aš gyvenau skurde ir ...Prieš pat mano atvažia. karės visuomet užplaukdavo
knygą; ateina darbininkas dabar turiu mirt iš bado... vimą j Albaniją, baisiausia, ant kaimų turkų kareiviai ir
lazduke pasiremdamas, išal nes kapitalas mane apvogė iš | tragedija atsitiko pietinėses išsivesdavo visas merginas
kęs. nuskuręs ir prašo pono i vaisių mano triūso., aš ka | Skutari dalįse. Skutari gy-■ ir moteris į savo lagerius, o
ventojai susideda iš turkų,, išgėdinę jas paleisdavo.
pagelbos).
pitalo auka... Kapitalas gim !Įalbaniečių,
serbų ir grekų.
Darbininkas: (beldžia į do ant svieto skurdą, badą,
Kiek vėliau, man teko per
Visi
jie
beveik
Romos
katali

duris).
važiuoti per Drin upę ir ap
vargus ir ašaras... kapitalas
Turtuolis: (pakėlęs gal gimdo ant svieto girtuok- kai, išskiriant turkus. Yra lankyti miestelį Prislandą.
tai tamsus žmonės, kaip gali
vą) Prašome.
Čia buvo ką tik po skerdyi liūs, vagis,užmušėjus ir viDarbininkas: (įeina nusi ; sokius nedorus žmones... ka būti, ir nuolankus turkų val nei. Daugybė krikščionių
pavaldiniai. Kaipo die- buvo išplauta, kiti sudegin
minęs).
pitalas gimdo ant svieto mi džios
vuoti
ir tamsus žmonės, gy ti su visais namais. Visą tą
Turtuolis: O ko tu čia at lijonus prostitučių... kapita
ėjai... velnias tave čia atne las prikemša pilnus kalėji vena dideliam skurde, nors darbą atliko 25 turkų karei
šė, tokį pasmirdusi nudris mus kalinių... kapitalas kas dirba labai sunkiai. Yra tai viai iš Salonikos. Po skertos didvyrių giminės, dynei suvažiavo daug žmo
kėlį !...
metai prarija milijonus dar ainiai
Darbininkas: O! Vešpatie bininkų gyvasčių... kapitalas kuri, nenorėdama pasiduoti nių iš apielinkės — vien dėl
galingas, gelbėk mane, nes išgeria darbininko kraują ir turkų misijai, ką pavergė žingeidumo. Tarp tų buvo
mano pati ir vaikučiai mirš gyviems iščiulpia kūną.... Albaniją, apleido šitą žemę ir viena grekų mokyklos
ta iš bado... aš pats jau ket Ak! aš nelaimingas.... nu ir persikėlė Į rytų Siciliją. mokytoja, daili moteriškė.
virta diena nieko nevalgęs... skriaustas ir išnaudotas ka Bet pasibaigus Juodkalnijos Turkų oficieriui ji „puolė į
Viešpatie!... pasigailėk nors pitalo... bet nuo šios dienos, karei už neprigulmybę, jau akį” ir jis priėjęs pradeda ją
mano vaikučių... duok nors pakol gyvas busiu, kelsiu ko šimtmetis tam atgal, neku- kalbinti. Moteris su pasi
vieną dolerį valgio nupirkt... vą prieš kapitalą. Eisiu ir rie iš tų albaniečių vėl sugrį piktinimu jį atmeta. OficieTurtuolis: Ką dolerio no sakysiu broliams darbinin žo į savo tėvynę ir apsigyve rius liekasi tuomi įžeistas ir
no šiaurinėj Albanijoj, neto
ri ,tu pasmirdeli? Manai,
— Pasakyk, Maike, kodėl tas ir nuodingas, bet milijo kad mano doleriai nesuro- kams, kad organižuotųs ir li Juodkalnijos ir Serbijos areštuoja ją. Ten pat kapi
nams metų bėgant jis išsiva kuoti? Šalin iš mano kam vienytų darbininkiškas spė- rubežių. Tai tokia bus trum tonas pasmerkia ją miriop,
šįmet žiemos nėra?
kas/kad keltų kovą prieš ka pa istorija dabartinių alba pirma ją sugėdinus. Ant ry
lė, augmenįs ištraukė iš jo bario !...
— Todėl, kad šilta.
tojaus, didesniam pasityčio
pitalą, kad nelauktų, pakol niečių tautos.
— Taip tai ir aš galiu at daug angliarukšties, kuri Darbininkas:
Viešpatie
sakyt, bet paaiškink man, gyvūnams yra nuodinga, galingas! neisiu iš tavo kapitalas atims nuo jų spė Jų persekiojimo priežasti jimui, oficierius nešiojos tos
geriau galėjo prieiti prie že kambario pakol negausiu kas, išgers kraują ir iščiulps mi gi yra tas, kad jie Romos mokytojos pluoštą ilgų plau
kodėl šilta?
kų. Staiga serbų kunigas
kūną gyviems... Prakeiktas
— Kad suprantamai tau mės saulės spinduliai ir at pagelbos...
katalikai.
Niekas
pasaulije
nuduria
jį ant vietos.
pakitale, karaliau skurdo,
išaiškint, turėčiau visų pir sirado ant jos gyvūnai. Da
taip
neapkenčia
katalikų,
Paskui, kaip aš sužinojau,
miausia supažindint tave bar musų oro sluogsnis yra Turtuolis: (atsistoja ir bado, vargų ir ašarų!... ateis kaip turkai. Žinoma, yra
supykęs)
Šalin
iš
mano
kam

valanda,
kurioj
teisybės
per

su abėcėline meteorologija. jau kur kas grynesnis ir plo
tam ir priežastis. Krikščio tai ir čia skerdynės sureng
bario
!...
Turbut
nebuvai
ge

kūnas
sutrupins
tavo
buvi

— O kas tai per paukštis, nesnis, tečiaus visgi jis sie
niškos valstybės nuo seniai tos buvo dėlto, kad žmonės
ru
kataliku,
Dievas
baudžia
mą.
Saulė
teisybės
savo
kia,
kaip
apskaitoma,
iki
100
nesutiko atiduoti turkų vir
ta metarogija?
jau
nori
pasidalinti
Turkiją,
tave...
spinduliais
tuomet
apšvies
šininkams gražiausią savo
— Tai ne paukštis, tėve, angliškų mylių augščio.
bet
jeigu
iki
šiol
to
da
nemė

Darbininkas:
Viešpatie
pasaulį,
prašalins
skurdą,
I
bet mokslas apie orą ir jo — Maike, tu jau nukrypai
gino padaryti, tai vien tik miestelio merginą, kuri vie
mano,
duonos!
aš
visados'
badą,
vargus
ir
ašaras...
at

nuo
temos.
Kalbėk
man,
ko

tinių gyventojų buvo labai
permainas.
dėl
to,
kad
kiekviena
jų
bijo,
buvau
geras
katalikas.
Jau

eis motina teisybės, padalins
mylima už jos visuomeniš
— O ar tas mokslas ne be dėl nėra žiemos, apie orą aš
kad
kitoms
netektų
perdaug
nas
būdamas
tarnavau
mili

turtus
lygiai
visiems,
aprū

ir be tavęs viską žinau.
dieviškas?
grobio. Bet provokacija vis- kus darbus.
cijoj,
laike
streiko
streikie-(
pins
alkanus
ir
nušluostys
—
Nežinai,
tėve,
nieko.
— Žiūrint iš tikėjimiškos
Todėl balkanų tautos, prie
tiek buvo varoma. Tankiai
Nuo to oro priklauso musų rius šaudžiau... šautuvu dau-( nuo skruostų ašaras našlai tų
pusės — taip.
kurių
reikia priskaityti ir
krikščioniškų valstybių
J. T. Szežo.
— Nesuprantu. „Žiūrint temperatūra. Jeigu ne oras, žiau jų galvas—durtuvu ba čių...
nusamdyti
provokatoriai albaniečius, tikisi, kad šita
' iš tikėjimiškos pusės, sakai, tai dieną, kada saulė pakįla, džiau jų krutinės, nes žino-!
mesdavo bombas laike pa karė padarys galą toms
taip” Išeina, kad iš vienos ant žemės viskas sudegtų; o jau, kad tokie maištininkai \
maldų turkų mečetuose skerdynėms ir jie, balkaniepusės bedieviškas, iš kitos saulei nusileidus viskas tuo pavojingi žmonės... Socija
(taip vadinasi jų bažnyčios). čiai, paliks laisvą savo tėvy
listus keikiau, šmeižiau ir
jaus pavirstų į ledą.
gali būt ir nebedieviškas.
Tokį juodą darbą varydavo nę nors vaikams. Jie su ne
— Taip yra su kiekvienu — Aš, vaike, tam netikiu. žeminau jų garbę; socijalis Kunigų pasėtoji sėkla grei daugausia Bulgarijos ir Au išpasakytu užsidegimu eina
mokslu, tėve. Mokslas, mat, — Netikėk sau, bet taip y- tų knygas ir laikraščius de tai prigijo ir atneša jau vai strijos valdžia. Tikslas tų į karę ir linksmai aukauja
visuomet jieško apsireiški I ra. Saulės spinduliai yra la ginau, rodos už tokį mano sius. Jie pradėjo skųsti „Ke provokacijų buvo tame, kad save už laisvę. Tarp jų išmo priežasčių. Tikėjimas bai karšti ir jeigu jie tiesiog šventą darbą Dievas nieką-j leivi” ir tuo pačiu grąsintį suerzint muzulmanus prieš siliusavimo judėjimas eina
„Kovai.” Kunigų pavyzdį
gi mokina, kad visus apsirei į žemę atsimuštų, ypač va dos negali bausti...
krikščionis, o kada jie suer jau nuo seniai. Mokyklos
škimus Dievas daro. Dalei- sarą, kada jie stačiai puola, Turtuolis: Jau tu vistiek tuojaus pasekė tautininkai: zinti ims krikščionius piaut, steigiamos ir tenai vaikams
skime, šįmet nėra žiemos. čionai viskas degtų.
prieš mane nesiteisink, į O. Alytienė, SLA. sekreto tada jau bus proga įsikišti kalama į galvas, kad jie
Jei paklaustum kunigo, ko — Tai malkų nereikėtų mirk sau iš bado, aš tau pa riaus pagelbininkė, įskund- tokiai Bulgarijai, Austrijai krikščionįs ir, kaipo tokie,
dėl jos nėra, jis tau pasaky-!į pirkti.
gelbos nebeduosiu, šalin iš žia slapta krasai „Keleivį.” ir kitoms, kad „apginti” turi būt laivsi. Kur jus neA. Ramanauskas skundžia
tų, kad taip Dievas nori. Bet j — Bet dabar pakol spin mano kambario!...
skerdžiamus krikščionius ir keliautumet, kokion mokyk
mokslas tuo nepasikakina ir dulys pasiekia žemę, jis turi Darbininkas: Geriau man ”Laisvę” — ir vis tai buvo užgriebti parankesnes sau lon neįeitume!: grekų, ser
pradeda tirinėt oro sistemą. pereiti 100 mylių ir daugiau mirti tavo kambarij, negu ”reikalinga” ir „dora.” To Turkijos žemes. Su tokiu bų ar slavų, užklausus jums,
Galų gale jis suranda prie per orą. Suprantama, tokioj negavus pagelbos išeiti... (su liaus griebėsi tos pat įmonės maždaug tikslu Italija atė kokios jie tautos, visi vienu
žastį, kodėl kartais esti šil i kelionėj jis netenka daug lazduke grąsindamas ponui) kai kurie ir socijalistai ir mė dabar iš Turkijos Tripo- balsu sušuks: „Męs krikščio
ta, kartais šalta. Taigi žiu-; karščio ir kada ateina prie Tu mane ir mano šeimyną šiaip žmonės. 0 to visko pa- liją.
nįs!” O panašių mokyklų
rint iš tikėjimiškos pusės tas žemės, jis jau nepavojingas. privedei prie skurdo ir ba i sekinėje šiandien turim štai Taigi nuolat krikščionių pastaruoju laiku atsirado la
mokslas jau ir bus „bedievi- — O kodėl vasarą saulė do... Tavo dirbtuvėj dirbau ką: „Vienybė Lietuvninkų” provokuojami, turkai gaivi bai daug. Vienoj Makedo
po teismu, „Tėvynė” ir SLA. na baisią neapykantą link nijoj, šitai karei praside
škas,” nes jis tiki ne į Dievo karštesnė, negu žiemą
dvidešimts metų, sukroviau po
teismu, Rymo Katalikų
— Saulės karštis visuo tau turtus... Tu užgriebei
norą, bet į priežastį.
jų. Ypač jie pradėjo neap dant, grekai turėjo 998 mo
— Na, bet visgi tas moks met vienodas, tėve. Jeigu tu vaisius mano triūso... Tu! Susivienijimas po teismu, kęsti Romos katalikų, ir tai kyklas ir 59,640 mokinių;
las nesako, kad nėra Dievo? gyventum ties viduriu, ties išnaudojai visas mano fi . ”Diigelėms” grąsina teismu, ta neapykanta prasidėjo nuo bulgarai — 782 mokyklas ir
— Jis visai tuomi nesirū taip vadinamu ekvatorium, ziškas spėkas... Tu! išsiur I ”Keleivio” byla tik pasibaigė Tripolijos karės. Mat, ita 39,468 mokinius. Čia da netu nežinotum, kas yra žie bei mano kraują ir iščiulpei ir vėl jau tūlas žmogutis lai, kurie išplėšė iš jų Tripo- priskaityta serbų, rumenų ir
pina.
— O dūšią jis ar pripažįs ma. Tenai saulė visuomet mano kūną!... Kada nusil i grąsina teismu, girdėtis, kad liją, yra Romos katalikai. katalikų misijonierių mokyvienodai kaitina. Bet dabar pau ir sudžiūvau, paliko tik I ir „Draugas” bus patrauk Turkai įsitikėję, kad kiek kos. Turkų valdžios gi iš
ta?
— Jis į tokius dalykus vi męs gyvenam apie žemės mano oda ir kaulai, tuomet tas į teismą.
vienas katalikas yra kruvina viso buvo tik dvi mokyklos
galą, o tu žinai, kad žemė yra išmetei mane iš dirbtuvės Bet dabar jau ir tautinin jų
sai nesikiša, tėve.
nelaime. Užtai gi reikia visoj Makedonijoj.
— Na, jeigu taip, tai tu, apskrita, kaip kamuolys. Už kaipo netinkantį darbinin kai pabudo. Jau ir jie pra išnaikinti ir albaniečius,
Bet kaip ten nebūtų, o vis
vaike, gali man pasakot apie tai gi čionai saulė ir nešildo ką!!! Atmink! kad aš gin dėjo peikt tokį kovos įrankį. nes jie taipgi Romos katali
gi
priežastimi tos didelės ne
tą mokslą. Aš noriu būt mo taip, nes jos spinduliai nuslį- damas tavo egzistenciją ir Neužilgo pradės šaukti ir kai. Ir štai kokią baisią tra
sta jos palinkusiu paviršiu, tavo turtą, alkanus darbi kunigai, kad socijalistai — gediją teko matyti mano a- apykantos tarp turkų ir
kytas vyras.
krikščionių, o taipgi ir pa
— Gerai, tėve; pradėsiu žiemą gi musų žemgalis da ninkus šaudžiau!... šautuvu tai griovėjai musų draugijų kimis:
matiniu
šios karės akstinu
nuo pat pamato. Taigi klau daugiau palinksta nuo sau- daužiau jų kaktas, durtuvu ir naikintojai'spaudos. Bet,
Spalių
15,
1912
m.,
pačiam
syk. Musų žemė nevisuo-;| lės ir tuomet da mažiau męs badžiau jų krutinės.... Bet (vyručiai, tai jūsų pradėtas vidurnaktije, gauja turkiš yra netiek tikėjimas, kiek
met buvo taip kieta, kaip įI gaunam jos spindulių ir tie dabar?!... aš pats alkanas darbas. Juk „Draugas” ai kų kareivių, turkų oficieriui materijalizmas, kiek noras
patįs daug trumpiau šildo. būdamas pavartosiu tuos škiai pasakė, kad jie, kuni vadovaujant, išskerdė 17 ka krikščioniškų šalių užgrieb
šiandien ją matom.
A. A. B.
— Vaike, tu apie orą kai-1I Tas žemės nuo saulės palin- ginklus prieš tave, viešpa gai, privers „su policijos laz talikiškų šeimynų. Vienam ti Turkiją.
(kimus ir yra žiemos priežas- tie!... (lazduke grasindamas da” socijalistus nutilti. Da- tų šeimynų tėvui, Mitro var
bi.
|
— Palauk, palauk, tėve.) timi.
artinasi prie pono) ir gin- bargi pasirodo, kad antrąjį du, akyvaizdoj pačios ir vai Ar žinote, kad—
—
Bet
kodėl
šįmet
jos
nė

Buvo laikas, kada musų že
siu savo vaikučius nuo ba- tos lazdos gahpnsieis jiems kų, nupiaustyta kūno nariai,
mė pasidarė iš degančios ra?
(ponas adbulas
išj patiems patirti.
do!...
f.
“
‘
~
paskui sukapotas į šmote Laikrodis buvo išrastas
medegos; tas degantis ka — Bet kartais pasitaiko, smunka per duris). Tas Jei ir toliaus taip eis, tai lius; jo pati, Kalistani, visa 1476 metuose.
muolys lakstė apie saulę ir iš kad žiema esti visai nešalta. kraujageris išsmuko per du neužilgo sukimšime kalėji- likos subadyta durklais; vyAuksas nėra brangiausis
Tas yra dėl to, kad ore yra ris, o tu čia mirk iš bado... o, muosna visus savo laikraš riausis sūnūs, Kustanca, po
lengvo aušo.
— Sustok, Maike! Aš kartais daugiau vandens ga vaikučiai... Ak! viešpatie au- čius, išardysime visas drau baisiausių kankinimų nu- metalas. Svaras aukso kai
skaičiau biblijoj, kad žemę rų. Garai visuomet apsau gščiausis... nuo pat mažens gijas ir užgiedosime kapuci- kryžiavotas; jauniausis sū nuoja apie $400, o svaras galiumo
__.j — $68,000. Galium ygoja žemę nuo šalčio. Tą ga dirbau kasdiena, meldžiausi nišką giesme: ”Lai tamsybė nūs buvo gyvas sudegintas. _*
Dievas sutvėrė.
ra labai retas metalas, at
— Bet aš tau sakiau, kad lima patėmyt visuomet: ru prie Dievo rankas sudėjęs viešpatauja.”
Savo akimis mačiau dau rastas 1875 metuose, Piremokslas tokių pasakų nepri denį, žiemą ar pavasarį, kas rytas ir vakaras... Savo Žmonės, žmonės! Pagal giau, kaip 50 taip sudarkytų
pažįsta. Taigi, kada žemė kaip tik oras grynas, dan muskulų spėkomis prisidė vokime, ką męs darome!... kūnų, tai tragedijai pasibai nejose.
buvo degančiam stovij, van gus skaistus, tuomet ir šąla; jau prie miškų skinimo, prie
M—s.
gus. Tarp tų aukų suskai Kiekvena diena sąvaitėje
duo ir kitos lengvai į garus I kaip tik apsiniaukia, šaltis išdirbimo derlingos žemės,
čiau 19r vaikų ir 8 moteris; yra švenčiama kaipo nedėlvirstančios medegos iškilo tuoj išnyksta. Mat dausoj, Drie pastatymo miestų ir fa
Užbaigė
trįs tų moterų buvo visiškai dienis: grekai švenčia pane
garų pavidale ir apsiautė že kurioj laksto musų žemė, la brikų, prie tiesimo geležin — Mano kaimynas užbai nuogos, su nupjaustytomis dėlį, persai — utarninką, amės kamuolį vienu storu de bai šalta; todėl kuo skystes kelių, prie padarymo maši gė muzikos kursą.
krūtimis... Ir vienintele tos siriečiai — seredą, egiptie
besiu. Tie garai tai ir buvo nis musų oras, tuo šalčiau nų, laivų ir aeroplanų — žo — Ar jis gavo diplomą? skerdynės priežastimi buvo čiai ketvergą, turkai — pėtta medega. iš kurios ilgai musų žemei.
džiu sakant, papuošiau pa — O ne. Gavo grabą, nes tas, kad Mitro, minėtos šei nyčią, žydai— subatą, krikniui išsidirbo musų oras. Iš — Olrait, Maike, dabar aš saulį visokiomis gražybėmis, mirė.
mynos tėvas, atsisakė ati- ščionįs — nedėlią.
pradžios jis buvo labai tirš- jau žinosiu.
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Pajieškau draugo J. Batčiuno, iš
DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS.
Keistai šiandien tau išrodytų pasaulis
Kauno gub., Vilkmergės pav., Kupiš
Chicago, I1L
kio par., škadinių sod., 4 metai kaip
tos užmirštos, begalo tolimos praeities!
ADMINISTARCIJA:
New Yorko streikuojantiems rubsiuv. Amerikoj; jis pats ar žinantieji ma Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,
lonės pranešti.
Milijonas metų mums, ką vargiai galim
713 W. 17 pi., Chicago, III.
Paul Bukenas
Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas,
RAYMOND, WASH.
. Pagal Boelsche. Erheniusą ir kitus
tik už šešis tūkstančius atgal pažvelgti į sa Vestuvėse J. Dailydeno su Antani Camp 9,
Dunbar, Wis.
1504 S. 49 avė., Cicero, III.
Prot. raštininkas J. Šyker,
na
Gritenaičia
suaukauta
New
Yorko
vo
praeities
istoriją,
yra
milžinišku
daiktu
;
Sutaisė S. Michelsonas.
5047 W. 32 st, Cicero, III.
Pajieškau pusbrolių Jono, Frano ir
streikuojantiems rubsiuviams $12.20.
Kast Simons,
to protu negalima apimti. Jeigu tik vieno Aukavo: M. Melakas $1.25; J. Ke- Adomo Šaulių, apie 12 met kaip Ame Fin. rašt. 2041
Ruble st., Chicago, III.
$1; J. Dailydėnas, A. Vaičiū rikoj, dirbo anglių kasyklose, teatsiPirma, negu prieisime prie dalyko, įsi tūkstantmečio žmonių visą istoriją surašyt, parulis
nas, K. Daniotaitė, A. Vaičiūnas, J. šaukia jie patįs, ar kas iš žižnančių a- Kasierius Liud. Kasper,
3131 Wentworth avė., Chicago, III.
M. Keraitis, A. Kunce, pie juos tepraneša šiuo adresu:
vaizdinkime sau šitokią aplinkybę:
ir tai butų galima didžiausius knygynus už Vaitkevičius,
Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis,
Frank Medalinskis
K. Utka, J. Jasonis, K. Seredžis, M.
1830 Canalport avė., Chicago, III.
Chicago, III.
Sėdim męs saulėtoj dienoj prie lango ir versti knygomis. 0 čia mums reikia tūks Seredžis, A. Blaškevičius, M. Bitinas, 2000 So. Halsted st.,
A. Andriauskas, A. Andriowsky ir
žiūrim į gražų gamtos paveikslą. Prieš mu tantį tūkstančių suskaityt, kad gauti čielą Kuzmickas — po 50c.; L. Gritenas, A. Pajieškau draugo Jokūbo Ražinsko, LIETUVIŲ IMIGRACIJOS D-TĖS
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
F. Šliuburys, J. Kūginis, V. gyveno 12 Lordan pi., Cambridgeport,
sų langą guli žalia pieva, tartum tyčia gė milijoną. Ar galima tad stebėtis, kad tiek Strioga,
Visokiuose reikaluose susineškita
Kėla, J. Danio tas ir A. Sabaliauskas Mass. Jis pats arba kas apie jį žino
su susirašinėjimų sekretorium
— po 25c.; A. Miškinis 20c. Viso su malonės atsišaukti.
lėmis nubarstyta. Ten matosi pilka grani laiko atgal pasaulis visai kitaip išrodė?
A. M. Stanelis,
aukauta ir pasiųsta ”Kel.” red. $12.20.
Chas. Klauda
45 Warwick st., Newark, N. J.
A.
Vaičiūnas.
to uola, kuri stogso nuo milijonų metų. To523
S.
Mill
st.,
Rockford,
III.
Tuos laikus vadiname trečiojo skyriaus Pinigai priimti. — "Kel.” Adm.
S. Jankauskas, pirm.,
liaus matome lyg mėlinu ruku pridengtą gadyne.
350 Newark st, Hoboken, N. T.
Pajieškau giminaičio Frano VačuA.
Žolynas,
pagelbininkas,
Nuo
A.
G.
Kenausko
ir
Matildos
Suvalkų gub., Marijampolės p.,
tamsų girios ruožą, su kuriuo kaip ir susi
23
Warwick
st., Newark, N. J.
Žemės istorija yra padalinta ant ketu Kenauskienės iš Bentleyville, Pa., kyno,
Panemunės gm., Šilėnų kaimo, gyve V. J. Daunora (aptiekorius),
iždin.,
gauta
New
Yorko
rubsiuv.
streikienęs prieš kelis metus West Moreland
lieja mėlinas dangus.
rių tokių gadynių, pagal permainų, kokios riams aukų $2.00.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.
paviete, kas apie jį žinote ar jis pats
Visas tas reginys užlietas vienos saulės įvyko tarpe gyvūnų ir augmenų bėgije čie- Pinigai priimti. — "Kel.” Adm.
teiksis atsišaukti šiuo adresu :
Franas Levinskas
CHICAGIEčlŲ ATIDAI
spinduliais. Juose, tartum kokioj juroj, lų milijonų metų. Pirmojo skyriaus gady
Box 35,
Athol, Mass. Gražus teatras ir linksmas balius pa
maudosi ir toji pieva, ir toji nuo amžių stūk nė, kurioj atsirado gyvybė, yra seniausia. Paj ieškojimai
rengtas Draugystės Vinco Kudirkos,
Pajieškau Brolio Juozo Leikausko, scenoje statoma 5 vaiksmių drama
santi uola, ir giria — žodžiu, viskas tame Žaliavo tuomet girios, pilnos visokių driežų,
Vilniaus gub., Trakų pav., Varėnos ’TŠ MEILĖS” Nedėlioję, 2 d. Vasario,
vai.
ir par., Mergažerio sodžiaus, tre 1913, ŠV. JURGIO PARAP. Svetainėj
Pajiekau
savo
brolio
Vlado
ir
dėdės
šviesos tvane susilieja į vieną čielybę.
šarvuotų varlių, kurių liekanas šiandien Stanislovo čepukaičio, brolis apie 10 čias mėnuo kaip atvažiavau į Canadą, 32
Place ir Auburn Avė., Chicago, III.
metų kaip Amerikoj, dėdė apie 20 m., turiu svarbų reikalą, meldžiu atsišau Pradžia 5 vai. po pietų, Įžanga 25c.
Dabar, padėkime, išgirstame balsą. A- randame tik suakmenėjusiam anglies pavi pirma
gyveno apie Shenandoah, Pa. kti ar kas apie jį žinote pranešti.
ir augščiau. Po teatrui tautiški šo
Leikauskas
napus kalno eina žmonės ir kalbasi. Męs jų dale. Jūrėse gyveno įvairios rųšies žuvįs ir Paeina iš Suvalkų gub., Marijampolės 14 RuelleVaitiekus
kiai ir skrajojanti krasa, taipgi bus ir
Provincial off Dufresne st kitokie žaidimai.
pav., brolis Pakuonio par., dėdė gi
da nematom ir visai nepažįstam. Ką, ro vėžiai, kurie seniai jau išnyko .
Montreal, P. Q. Canada.
[7]
Prienų par. Dėlei svarbaus reikalo
Visus kviečia atsilankyti Komitetas.
meldžiu atsišaukti, ar žinančių apie
dos, tokis balsas gali mus apeiti? Kiek ja
adresu:
Pajieškau draugo Leono Stasiulio,
Po to užėjo antrojo skyriaus gadynė, juos pranešti šiuoMasalskis
DIDELIS TEATRAS.
Kujeinių sod., Varnių vol. ir parap..
me svarbos? Tečiaus tas balsas mums pri kurioj viešpatavo da didesni milžinai, ichti Box 161, Jus. N.
Parengia
172 LSS. kuopa GARY,
Bloomfield, Conn. meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas
apie jį žinote, meldžiu pranešti, nes IND^ atsibus Subatoj Vasario 1, 1913,
mena, jog ten kalba tokie pat žmonės ir męs ozauro veislės. Po jos atėjo trečiojo sky
Pajieškau Jurgio Petravičiaus, jis turiu svarbų reikalą, norėčiau su juo *7:30 vai. vakare, TURNER HALL,
jaučiamės kaip ir surišti su jais kokiu tai riaus gadynė. Tuomet Europoj klimatas gyveno
("Banhous”) 14 Washington st. Bus
Bostone po No 24 Cross st., susirašyti.
lošta Br. Vargšo "PENKTAS PRISA
26
sausio
paėmė
$43
ir
siutų
ir
pra

Vladas
Leleikis
brolybės ryšiu. Ir ištikrųjų kiekvienas žmo buvo jau toks, kaip šiandien Afrikoj; mil sišalino. Jis paeina iš Kauno gub., 85 Seymour st.,
Worcester, Mass. KYMAS,” Įžanga 25c., 35c. ir 50c. ypatai. Po teatrui deklamacijos, dai
gus yra mus broliu, o visa žmonija, tai vie žinai pradėjo nykti, atsirado jau keturko
nos,
šokiai, skrajojanti krasa su pui
Reikalinga gera moteriškė ar mer
na didelė šeimyna. Pagaliaus męs galim į- jai — drambliai, žirafai, beždžionės ir kt.
gina prie namų darbo; darbas lengvas kiais laimėjimais. Todėl lietuviai ir
lietuvaitės atsilankykit kuo skaitlin
ir gera mokestis. Atsišaukite pas
sivaizdinti, kad visa šita šeimyna — tai vie
V. Tamkunas
[6] giausiai ant šio vakaro, nes tokio da
nebuvo Gary, Ind.
Vėliaus
prasidėjo
ketvirtojo
skyriaus
114
A
mes
st.,
Montello,
Mass.
na gyva masa.
Visus kviečia
KOMITETAS.
Tarp daugelio tų balsų, vienas atsimu | gadynė, kurioj išsivystė visa mums jau ži
TEATRAS ir BALIUS
ša į mus ausis daug aštriau — tai balsas kū noma istorijos praeitis, kuri užsiliko be di
Rengia LSS. 71 kuopa, Pėtnyčioj,
31 d. Sausio, 1913, HARUGARY Hali,
dikio. Jis da toks plonas, taip vienodai delių permainų ir iki šiai dienai.
67 — 6 st., Cambridge, Mass. Prasi
Viskas, kas tik siekia toliaus per šitą
skamba, nesutvarkytas į žodžius, kad, ro
dės 8 vai. vakare. Bus sulošta vieno
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1.
veiksmo komedija "GAILA ŪSŲ."
Town of Lake, Chicago, I1L
dos, nieko ir nereiškia, o'vienok už širdies gadynę, nyksta tolimos praeities tamsoj;
Šitas veikalas kątik išėjo iš spaudos
ADMINISTARCIJA:
ir da pirmu kartu pastatomas ant sce
tas taip neaišku, kaip kad lytėtųsi kito pa
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
taip ir griebia.
4600 S. Paulina st., Chicago, III. nos. Po teatrui bus linksmas balius:
šokiai, visokios zabovos ir skrajojanti
Kiekvienas iš musų iš tokio pumpuro saulio. O vienok yra žinoma, jog toj trečio
Vice-prez. F. A. Misius
krasa. Įžanga visai pigi. Durįs atida
1644
W.
47
st,
Chicago,
III.
neseniai da išsivystė; kiekvienas neseniai jo skyriaus gadynėj ant žemės gyveno jau
rytos nuo 7 vai. vakaro.
Prot. rašt. K. A. čiapas
Visus kviečia Rengėjų Komitetas.
1644
W.
47
st,
Chicago,
III.
žmogus.
da buvo tokiu kūdikiu ir vien tik spiegti te
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
4537 So. Hermitage avė., Chicago, III.
Nemini mums apie tai jokia daina, jo
mokėjo.
KRIAUČIUS
Kasierius K. K. Strzyneckis,
kuris praktikavęs per ke
Bet grįžkime savo akimis vėl ant tos kia didžiavyrių pasaka. Bet kur tyli žmo
4602 S. Ashland avė., Chicago, HL letą metų kaip po Europos taip ir Su
Užžiurėtojas org. St. Ragausku,
vienytų Valstijų didesnius miestus,
pievos. Čia nesuskaityta daugybė gėlių. nių padavimas, kur tyli apšviestų žmonių
4612 S. Wood st, Chicago, III. norėtų apsigyvent tarp lietuvių apgyventoj vietoj, kur neperdideliam miesTos gėlės išsivystė iš mažų pumpurėlių, tai užrašai — ten kalba mums akmenįs.
telij. Draugai, žinodami tokią vietą,
Šiaulių pav., Mingelių sodos. Apie
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
gi lygiai taip pat, kaip ir męs išsivystom iš
teiksitės suteikt man žinią, už ką bu
24 metų amžiaus, šviesių plaukų, apie
Chicago, I1L
Paimti tik iš ketvirtojo skyriaus gady penkių
siu labai dėkingas.
[6]
pėdų
ir
6
col.
augščio,
buinaus
VALDYBA:
mažų kūdikių. Ir vieni ir kiti išsivystė ir nės žmonių tradicijas, ir tos jau tirpsta am sudėjimo. Kas tokį patėmys ir pra Prezidentas K. Raulinaitis,
A. L. Siuvėjas
$10 dovanų
3247 Union avė., Chicago, III. 183 Brandon avė.,
Detroit, Mich.
pasiekė taip tobulą ir gražų pavidalą vien žių suotemije. Nyksta net raštiški padavi neš, gausKazimieras
Batakis
Prot. rašt. K. Mikolainis,
tik ačiū saulės šilumai ir šviesai. Jeigu toji mai iš seniausių Chinijos, Babilionijos ir E- 16-18 Clinton st., ... . Boston, Mass.
3327 Auburn avė., Chicago, UI.
LIETUVIŲ ATIDAI!
Fin. rašt. Bern. Guk’o,
• ,
-----------------saulė šiandien užgestų, tai tie žmonės ir tos gipto laikų. 0 su raštų išnykimu išnyksta Pajieškau savo pusbrolių Jono, Vik
Parduodu groserštorį ir bučernę su
3305 Auburn avė., Chicago, III.
toro, Antano ir Ludviko Petkevičių, Kasierius L. Ažukas,
visais specijališkais įtaisais, ir dabar
gėlės vėl išnyktų amžinoj tamsoj ir nepane- ir tiesioginis žmonijos lopšinės atspindys. gyveno
Worcester, Mass. Meldžiu at
3301 Auburn avė., Chicago, UI. geroj vietoj ant didžios gatvės St.
sišaukti šiuo adresu:
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,
Clair avė., N. E., 2416, galima daryt
šamam šaltije.
Tečiaus apart raštiškų paminklų turim da
A. Petkevičius
3364 S. Halsted st, Chicago, UI. gerą biznį; aš parduodu tik todėl, kad
Pasakiau, kad visa žmonija — tai viena svarbaus atsitikimo liekanas atsispaudusias 2016 Ruble st.,
Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti turiu po prievarta išvažiuot į Lietuvą.
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. Patarčiau šią vietą užimt lietuviui,
tai vienos ant akmens. Tuo atsitikimu buvo Didžioji Pajieškau dėdės Rafolo Galumbau- vakare, L. Ažuko svetainėj po No. nes aplink gyvena lietuviai, lenkai ir
didelė šeimyna; vieši žmonės
sko, Vilniaus gub., Trakų pav., Ned 3391 Auburn avė. Metinis susirinki vokiečiai. Kreipkitės sekančiu adre
Motinos-Gamtos vaikai — visi jie giminie Ledų Gadynė. Per tūkstančius metų ant Eu zingės
par., Vartavaliakio sod. Kas a- mas pripuola sausio mėn. Bertaini- su:
[6]
J. GILIUS
čiai. Tečiaus ši giminystė da nepasibaigia ropos ir Amerikos stovėjo milžiniški ledy pie jį žinote ar jis pats malonėkite niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.
2416 St. Clair avė. N. E. Cleveland, O.
metinis Liepos mėn.
su žmonijos rybomis. Ji apima viską, kas nai. Tų ledų pakraščiuose ganėsi pulkai
Jonas Švedas
[7]
Montello, Mass.
tik ant žemės egzistuoja, kas tik bendroje mamutų ir didžiųjų dramblių, raudonais 20 Arthur st.,
Pajieškau apsivedimui merginos
saulės šviesoj išaugo. Todėl šis didis mok kailiais nuo šalčio apsidariusių. Ir apie bu arba
našlės, kad butų be vaikų, nuo
slas mums sako: Neužmušk bereikalo ma vimą tuose laikuose žmogaus surasta jau 25 iki 35 metų amžiaus* ir kad butų
laisvų pažiūrų. Meldžiu prisiųst ir
žiausio vabalėlio; nelaužyk bereikalo nė vie neabejotinos jo pėdos.
paveikslą. Atsišaukit šiuo adresu:
Alb. Ullman
no medelio, nes jie priklauso prie tos pat gy
Portland, Me.
Pradėjus ledams tirpti, vanduo išgrau R. 14 Mayo st.,
venimo harmonijos ir yra tos pat Motinos- žė kalnuose gilius ravus. Tuose ravuose už Pajieškau draugų Stanislovo Rim
Gamtos vaikais. Ir tas medelis ir vabalėlis siliko prastas akmenims ginklas, kurį pir kevičiaus ir Antano Šimkaus, gyveno
apie Vancouver, B. C., Canada. _ Kas
yra beginkliai ir silpni, taip kaip ir tas ma mutinis musų botis vartojo apsiginimui nuo apie juos žino ar jie patįs malonės at
žas kūdikėlis, kuriuo ir tu buvai. Iš kūdikio pavojingų savo kaimynų. Francuzijoj ne sišaukti. J. Z. Shimbel
Chicago, III.
išaugo žmogus, bet ar jus žinot, kas gali iš seniai atkasta tokis ravas, kur ant sienos 833 — 33 pi., Rear,
Pajieškau draugo Kazimiero Dūdos,
augti iš tos gėlės? iš to vabalėlio?
buvo išskaptuotas net aiškus mamuto pa Kauno gub., Vilkmergės pav., pirmiau
Kas turi ant tiek jau išlavinęs sąvoką, veikslas. Tas parodo, jog tokis ravas buvo gyveno Pittsburg, Pa., bet kelios sąatgal išvažiavo kitur. Meldžiu
Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais
kad gali ja apimti visą pasaulį, tas su gryna žmogaus namais. Mamuto paveikslas gi vaitės
atsišaukti, ar kas apie jį žino pranešt.
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir
Kazimieras Kregžda
sąžine drąsiai gali užklausti savęs, ar gimi mums sako, apie ką tas žmogus daugiausia
2220 Tustin st.,
Pittsburg, Pa.
papuoštas gražiais paveikslais.
nystė, jungianti jį su visu pasauliu, nesiekia mislijo. Jis turėjo tankiai su mamutu su
švogerio Juozapo Eitvikartais toliau? Ar nejungia tik jį su gyvu sidurti ir todėl mamutas daugiausia jo gal doPajieškau
TURINYS.
ir draugų Adomo ir Elenos Ože
20-metinės
sukaktuvės
Kražių skerdynes. Kaip atsirado popiežiai.
lių,
visi
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
liais ir vienas paėjimas? Ar neišsivystė ji voje vaizdinosi: jis sapnavo apie jį, jis mąs Švėkšnos par., Jucaičių sod. pirma gy
Ar ištikrųjų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III
N. Y.
sai iš kokio keturkojo?
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir
tė apie jį ir jis piešė jį ant savo buveinės sie veno Brooklyn,
Juozapas Baltuška
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras).
Gali būt. To žmogus drąsiai gali savęs nų.
135 E. 107 st., Roseland, Chicago, III.
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų.
paklausti.
Pajieškau
draugo
Petro
Kluso
ir
Surasta taip pat kiaušai ir kiti tų laikų pusseserės Mortos Keršukės, abudu
----KAINA 25C.
Jis drąsiai teisybei gali į akis pažvelgti,
Kauno gub., Panevėžio pav., Petras
žmogaus kaulai, ir ačiū tam, šiandien męs Klušis
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 13c.
Biržų vai., Morta Keršukė iš
nes tas nė kiek jam neužkenks. Geriau ži
turim apie jį aiškų supratimą, nežiūrint, Pompenų par., Stebeikelio kaimo. Jie
“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų
noti, negu nežinoti.
lai atsišaukia arba kas apie juos
kad žmonių ir raštų padavimai, o net ir pra- patįs
♦
♦
♦
žino meldžiu pranešti, nes turiu svar
Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai nebų reikalą.
kilniausis
iš
kultūros
kilimo
laikų
paveiks

P. Keršis
duodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.
Taigi dabar eisime prie dalyko.
1223 Du Bois st.,
Detroit, Mich.
las
—
biblija,
užsičiaupę
apie
tai
tyli.
Pinigus galit siųst taip; Suvyniokit į popierą
Buvo tai čielas milijonas metų atgal.
Pajieškau
draugo
Kazimiero
NemaAkmeniniai apsiginimo įrankiai, peiliai nio, Kauno gub., Panevėžio pav., Bir
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir
Jeigu tave, skaitytojau, perkelti į tų laikų
žų
par.,
Zastavcų
kaimo,
kas
apie
jį
ir
vilyčių
smaigaliai,
padaryti
iš
titnago,
‘ ‘Keleivio” adresą. Mums labai daug taip pri
Europą, pamedžioti su saidoku ant ragano
žino arba pats teiksis atsišaukti.
Palšis
siunčia ir negirdėt, kad prapultų.
sių ir mamutų, tu pamatytum ypatingą re- kurie liudija apie buvimą vienlaikinio su 2802 CantralMartinas
st.,
Philadelphia, Pa.
mamutu žmogaus, dažnai randami uolų
TEMYKIT! Kalendorias pradėsią siųst tik nuo 21 d. Gruodžio, todėl
gyklą.
Pajieškau brolio Simono Jaco, Kau
sluogsniuose,
kurie
tuose
laikuose
buvo
jau
Ten, kur šiandien stovi Paryžius, Ber
no gub., Raseinių pav., Kelmės vol.,
kurie jau prisluntėt pinigus ir negausi! iki tolei Kalendoriaus, nenanygyveno Roxbury, Mass., o da
linas, Bernas, pamatytum nepereinamas gi susidėję. Greta dramblio kaulų, daug di pirmiau
bar išvažiavo į Chicago, III. Kas apie
kit kad pinigai prapuolė.
Adresuokit taio:
rias, o vietoj gražių francuzių ir vokietai desnių ir senesnių negu mamuto, randame jį žinote arba jis pats teiksis duoti
man žinią .
čių, pamatytum apžėlusias ilgais plaukais; praistoriško žmogaus kultūros liekanas. Y- 1
Povilas Jocas
P. O. Box 160,
Stoughton, Mass.
ra
tai
kaulai
taip
vadinamo
pietinio
dram

nerangias beždžiones, hipopotamus, dram
draugo (?) Dūdos, paei
blius ir kitus milžinus; vietoj teatrų pama blio, gyvenusio Francuzijoj ir Vokietijoj, naPajieškau
iš Kauno gub., Telšių pav., Tirkš
| parap., Traškučių sod. Turiu la
tytum tik kaip tos beždžionės karstosi po liaurų giriose, tarpe žydinčių magnolijų, o lių
bai svarbų reikalą, meldžiu paties at
šakas; vietoj išlavintos muzikas, galėtum ne ledynų pakraščiuose ant samanynų.
sisaukt ar žinančių apie jį pranešti.
Johnson
(Toliaus bus).
<626 S. ClarckJohn
girdėt tik baisų liūto bliovimą.
st.,
Chicago, III.

Žmogaus Išsivistymas

Draugysčių reikalai

“Keleivis”

Kalendorius
1913metams

I

”9
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KELEIVIS

Iš tautiškų pūdymų

Neišsigelbėjo

— Mano brolis išgelbėjo
skęstančią našlę, vienok sa
vęs neišsigelbėjo.
— Tai jis prigėrė?
— Ne tame dalykas. Naš
lė su juo apsiženijo, kad jam
atsidėkavoti.

Brooklyn, N. Y. — Pas

sako, vaikeli, melskis ir pas
ninkauk, kad neįpultum į
pagundą, ba prie dvasiškų
asabų pagunda labai greitai
pagauna...
Nebijok, motin, sako du
ktė; eidama gult aš pasidė I
I •
siu prie savęs „Keleivį.”
i :

I

GERIAUSIA AKUŠERKA

Telephone So. Boston. 845 M.

F. STROPIENE

Dr.F. Matulaitis

Pabaigusi kursą.

mus vis nelaimės... ypač ne
VVOMENS MEDICAL COLLEGE
495 Broadway, So. Boston.
Baltimore. Md.
laimingas
Grandstrytis.
Valandos:
.ruseKiuiugai
savu uiuuą
Pasekmingai sinena
atlieka savo
darbą jprie
Nelabai seniai čia kažin kur
Kuo 1S-2 dieną ir nuo 7«9 vakare.
> ropalago,
teipgi
suteikia
visokias
prapuolė Gabrio „sutaisy
Aedėlions iki 8 vai. po pietą.
Jas moterų ligose, parūpina gyduoles
u. —tas” jubilėjinis atlasas, ką
Berželis. : i
Ofisas randasi:
■»*±
pusantrų metų buvo taip
Optimistas
30 W. Broadway,
..... .......
j garsiai garsintas, o dabar
z
— Kas yra optimistas?
Vienatinis
Lietuvis
SO. BOSTON, MASS.
— Nugi tokis žmogus, ku- atsibaladojo Ef Džei Bagoz,
ris nepaiso, kas neatsitiktų, čius ir pūkšt jnusų tautiškąjį organą su rimtu jo redak Alaburdai.
Tilpo užme- GRABORIUS
bile ne jam.
torium ir leidėjais į okruž- timas ir pasiteisinimas, tai Gerai žinomas lietuvis S. BaraceLietuviška Agentūra.
>F
Mano pati vakar ištirėInąjį sūdą! Už ką ir kam — gi to jau ir užteks. Užimti vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
i niekas „nežino.” Kaip ku laikraštije vietą ginčams dėl aplaikęs diplomą ant graboriaus, Jeigu norite siųst kam nors
mano kišenius.”
k\v
atidarė savo ofisą ir kiekvie
rie sako, kad už šmeižimą. tokio niekniekio, kuris tik dabar
Laivakortę, Pinigus
„Na, ir ką ji gavo?”
nam reikale galės patarnauti lietu
arba
patįs važiuot į Lietuvą,
Bet
ar
galimas
daiktas,
kad
”0, ką tirinėtojas papras
kelias vietines ypatas apei viams netik So. Bostono, bet ir apiekreipkitės
prie lietuvio agento, o
tai gauna — medegos gerai tokiam „rimtam” organe, na, negalima. Yra svarbes linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs, visados būsite
GIRTUOKLIO LAIMĖ.
teisingai aprūpinti.
ką cicilikus nuolatos doros nių dalykų.
prakalbai.”
(Monologas).
J. T. KAZLAUCKAS,
„Ar girdėjai, kūmai, ant mokindavo ir kitiems už
— Nesvarbi
Taigi šiandien prisigė Balkanų, sako , vėl triukš šmeižimus ilgus įžanginius taiRaudoninkui.
186E.Chapel it-. NewHaven,Conn.
naujiena, ką kunigas i
riau... tik, tik ką atėjau na mas pasidarė!”
pamokslus rašydavo — ar pasakoja.
TUafoaasl 14M—<
mo; mislinau, kad reiks jau
VtooM patarimai vėla*.
gali,
sakau,
„Ar ištikro? Na jau ašj&
—, —
—, būti,
-—, kad
-— tokiam
—---Nuskriaustam. — Jei ”tėI
kur nugriūt ant saidvoko ir tokiuose namuose negyven- rimtam ir „turinčiam visuo- velis
”
paveržė
nuo
tamistos
nubalnot nosį... Nors nosis čiau, kad
ir uždyką^man menėj įtekmę^ laikraštije merginą, tai pasiskundimas
1
da nuo praėjusio karto ne- duotų kambarį.”
butų talpinami šmeižimai, per laikraštį čia nieko negel kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
pagijus ir biskį perdaug;
ir tai da paties rimtojo re bės. Geriau pasijieškokit laidos velionį daug pigiau, negu sve
Geras sūnelis
faktoriaus
raudona, bet tas niekai; ge
daktoriaus ranka rašyti?
rašyti ? jau kitos.
naujausios mados
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
ram katalikui raudona no —Mamyt, nupirk man bu-} Sunku
tam tikėti,
o vienok
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
‘
Z—
__ j
F.
M.
Kaičiui.
—
Už
žinu

Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
bną!
sis geriau pritinka, negu so'žmonės kalba, kad tikrai tę ačiū.
312 — 4 st., S. Boston, Mass. kuogeriausiai už nebrangią prekę.
cijalistui raudona naktąiza..
Negalima, paukšteli, taip yra. O gal ir taip; juk
Na, ale šiandien prisigė man ramumo su juo neduo- mokyti žmonės sako, kad J. T. Szezai. — „Turtuo- Tel: So. Boston 304.
336 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.
riau, tai prisigėriau; kad tum.
įkartais ir gydytojams rei- lis ir darbininkas” ir "Gir Gyvenimo vieta: 63 Gold st
tuoklio
laimė
”
tilps.
Būtu

tam girtuoldiui tai ir laimė..
Nupirk, mamulyt, aš kia gydytis...
špukas.
žiūrėk, išryto išeinu tik su bubnysiu tik tuomet, kada Brighton, Mass. — Musų me dėkingi, kad tankiau ką
Į
nors panašaus pabriežtuVIENATINE LIETUVIŠKA
nikeliu, o vakare pareinu tu užmigsi.
švento kareivio draugystė met. Šitie geri.
taip girtas, kaip bučiau de
į
paaukavo
Krasnam-ickui S. Maskevičiui. — Grąži
Gavo 12
šimts dolerių pragėręs. Ži
I
kad tas iškeiktų visus nant su paaiškinimu.
I
nai, saliune sutinki tai Gab — Ar tu žinai, ką gavo $1.50,
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
cicilistus
ir
bedzievius.
Benosis,
kuris
pavogė
ka

J.
Bilčiui.
—
Labai
sunku
ią, tai Baltrų, tai Džianą ir
i
Narys.
išskaityt aukso rašalu rašy
su kožnu vis išsigeri už tau lendorių?
Gyduolių
galite
gaut
kokios
tik
pasaulyj
vartojamos,
Bridgeport, Ct. — Bran tą korespondenciją, nusipirtos sveikatą... tai vis Dievas — Ką?
—
Nugi
12
mėnesių.
lti ypatingai geros sekančios gyduolės:
gus broliai katalikai, ar jus kit juodo, bus daug geriau.
duoda... Nors mano pati ba
žinot, kad degtinė tai Dievo
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
rasi, sako: ”Kad tu kur
Klimui. — Ačiū už juokus,
Buvo
laikai
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
rykštė, o „Keleivis” tai pa bet sunaudot negalim.
sprandą nusisuktum,” bet ji
—
Nors
dabar
aš
ir
var
Nuo
saulės
nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
gundos atitolintojas. Buvo M. A. L. — Tamistos raš
kvailė, nežino, kad girtą
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
gšas,
vienok
buvo
laikai,
ka

pas mus -vienas katalikas, ką telio negalim įdėt, nes netu
žmogų aniuolai saugoja. Ar
Nuo
viduriavimo
suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
bliuznijo ant Dievo; bet syki rim vietos. Jeigu jau butų
girdėjo kada kas, kad girtas da aš važinėjau karietoj.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
žmogus kur užsimuštų arba — Argi ? Kada tas buvo ? jis pasigėrė ir puldamas labai svarbus dalykas, tai
—
Nugi
kaip
buvau
ma

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
prasimušė pakauši. Ar ne nors kitką išmestume, o da
sprandą nusisuktų? Ne!
Gyduolės
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
žas
ir
mane
vežė
krikštyt.
rykštė?
Man pačiam nekartą, kada
bar dėl polemikos korespon
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
girtas esu, policmanas rėžė
Dabar gi viena motina lei dencijų nenorim mesti.
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Geresnė policija
su buože į galvą, o mano gal- — Musų miesto geresnė do pas kunigą savo dukterį Akiežarmiui. — Eilės spau
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
ProČkos
nuo
nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
a nė sykį neplyšo; o jeigu policija, — tvirtino airis iš už gaspadinę. Išleisdama dai netinka.
Gumas
nuo
dantų
gėlimo
10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
taip su buože rėžtų per gal Bostono, — nes ji sužino
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
vą negėrusiam „viskės,” tai kiekvieną piktadarystę į 24
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Įdek numarus nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj I
tuoj butų kaput... Tik tie be valandas po atsitikimo.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
j ratelius, kad pridedant kožnoje kertėje iš- '
dieviai, cicilikai, visados — 0, tas tai nieko, — gin
O
eitu 20. Išrištą uždavinį prisiųsk sykiu su
ir kitokių ligų.
50 c. krasos ženkleliais, o gausi šita puikų
niekina gėrimus, jie sako: čijos New Yorkietis. — Mu
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų
AUTOMATINĮ BANK-LAIKRODĮ, vertą
"gėrimas sunaikina žmo sų policija žino apie pikta
5'10.. už kurį aplaikydams užmokėsi tik $5*.
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
Viduje laikrodžio rasi didelę netikėtinybę,
gaus sveikatą...” Ir kvaili darystę 24 valandas prieš
kas turi didelę vertę ir kiekvienam yra reikad visame bus sąžiniškai patarnauta.
kalinga.
žmonės tiki jiems, bet tas atsilikimą.
Tas gražus laikrodis yra geru tuomi. kad k.
Receptus sutaisau teisingai,
neteisybė; aš jau penkiolika
Į jį reikia įdėti kas 24 valandos po 10 centų,
metų laiko kaip geriu, ir
idant jis eitų, kas reiškia sutaupinima po
Republikonas
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
10 c. kas diena. Laiką rodo labai teisingai.
girtas esu kasdiena, o jei — Kaip tamistai patinka
Gyduolių galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
BANK CLOCK, Lithuanian Dep. “E”
prisieitų muštis, tai kaip tas aktorius, ką lošė kara
prisiusime jums expresu.
63 Park Row, Room 1013, NEW YORK, N. Y.
Dievą myliu, bent tris cicili liaus rolę?
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
kus ant vietos padėčiau... — Pfe! Tokį despotą da!
Ot ir pereitoj sąvaitėj ėjau teatre rodyt!?... Aš jau no-į
girtas namo ir užėjau ant rėiau šaukti: lai gyvuoja re- i
NAUJAS GYVENIMAS!
„relių” — sustabdžiau visą publika!
kampas C st.
TIKRI NAUJI METAI
inžiną ir apie dešimts "ka
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
Ji tam nepriešinga
ru,” tai kaip jus manot, ar
S0. BOSTON, MASS.
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savgs ligas,
yvairių skaudėjimų naštų.
girtuoklis nestiprus?
Ir Tūlas sportas išsivežė dvi
Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
motormanas gerai žinojo, merginas automobiliuje pa
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir
džiaugsmų, išgydant sergančius-nesveikus, sugražinant
kad su inžinu manės nuo sivažinėti ir išvažiavęs gigerų sveikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
„relių” nenustums. Tik ka ’rioje paklydo. Sustabdė jis
gelio štai patys žmonės kalba:
da subėgo vyrai, moters ir automobilių ir šaukia mote
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
vaikai, kada jų buvo dau riškę, kuri ėjo nelabai toli
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
giau kaip pora tūkstančių, su pintine:
apturėjus Jųsų M y lis tos liekarstas. kurias suteikėt, su
tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
tai vos, vos mane nustūmė „Eei, tu, boba, klausyk!” t bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, vartojau,
linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
nuo „relių”... Ir tai nenustu- Moteris atsigrįžo, pasis reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jų*.
Su guodone A. KARAHAUSKAS, Box 233, Sertyvllle, Ind.
mė, bet nešte nunešė, ba ki tatė pintinę ant žemės, įsi !
H. HARSKOVIČE. 1723 Hancock St, Phiiadeiphl*. Fa. Labai sirgęs sunkia vyriška
taip nepasidaviau....
rėmus į šonus atsistojo.
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gerų sveikata ir nauja gyvenimų—
_
J. T. Sz...
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
„Klausyk, boba, aš noriu tikrus naujus metus.
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Nemažiau
yra
dėkinga
Er*.
MARĖ
OČIPČNČ,
Iš
Conemaught,
Fa.
kuri
sirgusi
9
metu*
skau

važiuot į Čikagą,” sako mu dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera
Nemanyk.
Jau
nuo
keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Klinikui. kurio tikros Uekarsto* ir tobulas daktaras išgydė
sų tautietis.
Vienatinė
ir
Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
Pirkėja:
Klausyk, ta„Kvaily tu, o kas tave ne
KAIP
DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
mista, šitas jūsų pienas yra leidžia?!” atkirto mote jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHiOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
maišytas su vandeniu!
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
ris ir pasiėmus pintinę nuė liekarstų,
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
nai, apart kitų, yra gabu* specialistas daktaras nuo vyriškų 1 igų.
Pienius: — Nejaugi tami- jo sau.
pnybių.
JEIGU negali pributasabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
sta manei, kad aš maišau j jį
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teip užsiseišrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
Abejoja
šampaną?...
nėjusiu, kaip i r nuo tų, kuki ti daktarai nesumanė išgydytu Kreipkis drųsiai, neklaidžiojant,
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
Kazys: — Ar tu ženytu- šiuom adresu rašyt:
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
Turi ir taip
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
mės; jeigu tu butum aš?
Walnut St,
Philadelphia, Pa.
Kraujo Valytojas.................... 11.00
Nuo galvos skaudėjimo.K*c. ir
Jonas: — Koks sąryšis Antanas: — Aš nemanau, 1117VALANDOS
Gyvasties Balsimas......................... 75
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioms nno 10 iki 3 p. p.
Nervų
Stiprintojas.
..
.SOc.
ir
1.00
Nuo
dantų gėlimo....................
Ir vakarais nuo6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomis.
tarp žodžių „turi” ir „taip?” kad turėčiau progą, jeigu aš
Vaistas dėl Vidurių...SOc. ir 1.00
Nuo peršalimo............................
Kraujo Stiprintojas........................ M
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir
Adomas: — Na va, neži bučiau tu...
Nuo kosulio..................25c. ir .50
Linimentas arba Expelleris.. .
Pbilad. Med. Klinikai tikrai galima tik*. FMdėkavonės ištirtos, teisingo* I
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų šilimo....................
nosiu. Nugi kaip mano pati
Nuo
Reumatizmo......... .SOc. ir 1.00
Skilvinės
proškos.
.........
"........................
.10c. ir 1.00
.25
Nuo lytiškų ligų.......... SOc. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų...
Kaip atsitiko
sako, kad „turi” tą įr tą pa
Blakių naikintojas........
.10
Nuo dusulio.................................
3.00
Dėl išvarymo soliterio
Nuo kirmėlių..............................
daryt, tai aš sakau, „taip” — Kaip tu patekai j kalė
.25
Anatarinas plovimui...
Antiseptiška mo>t>s...................
.25
50.000 Kataliogų DYKAI!
Nuo viduriavimo.......................
Nuo kojų prakaitavimo
jimą
mieloji.
Gydant i mosti s.........
.59
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
.23
Antiseptiškas
muilas
Proškos
dėl dantų.....................
— Mane apvogė.
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
Karpų naikintojas.....................
Gumbo lašai............... 50c. ir 1.00
Turi šalt|
— Kas?
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
Specij'ališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
— Mano brolis turi šaltį — Mano daktaras.
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.'
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
ir negali išeiti per 30 dienų. — Kaip?
■^Reikalaukite pasiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
— Kaip tamista gali žino • — Jis man liepė imt gele
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
ti,- kad tiktai per 30 dienų? žies.
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
— Nugi teisėjas jam pas — Na.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
stuboj. nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę.
Reikalaukite tuojau*.
kyrė 30 dienų šaltojon už — Na. aš paėmiau iš krau
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
tai, kad jis bandė degtine jį tuvės geležinius prosus ir už
P Tninik 822 Washington
St.
• 1*1 uiuiia, boston,
massi
339 Bedford Avenue
Kampas North 4-tos ga vės
Brooklyn, N. Y.
išgydyti.
tai tapau areštuotas.
•I

I

Redakcijos atsakymai.

I

•v•

dohn E. flolan
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1

■

i

K. ŠIDLAUSKAS
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J

KELEIVIS

7

į policiją, o teisėjas baudžia zultatu, tai duot joms progą vo konferencijoj, 19 sausio, giau, tad gali užgriebti tik
GERAS DAIKTAS
arba užsimokėjimu arba ka balsuot ir jų balsus prijungt 1913, atsišaukti į kitas dr- tą sumą, kuri viršija $10.
prie pirmesnių. Viešų rei gystes, idant apsirūpintų iš- Mat reikia žmogui ant pra Visus valgomus daiktus pirkit pas
lėjimu...
J. PETRAUCKĄ,
307 — 4 «L,
kalų komitetas turės užimti kalno.
Bet
iš
kitos
pusės
mus
re

gyvenimo.
Panašus
įstaty

ant
kampo
D
st.,
SO.
BOSTONE.
Atbalsiai New Yorko apskri mia darbininkiška liaudis, vietą nuo ateinančios konfe Prez. W. Sibunauskas,
mai, man rodos, ir III. valst. Kitas geras daiktas eit į PetraucGeriausia nueit pas advoka ko Restauracijas valgyt, nes ten
čio rubsiuvių streiko. nors literatūra. 19 L. S. S. rencijos.
Sekr. St. Karvelis,
visados švieži ir gerai pataisyti
kuopa išdalino streikie- Ant tolimesnio gi laiko Sekr. pag. J. Vitkauskas. tą ant vietos.
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Brooklyn, N. Y. — Katrą riams 200 egz. „Kovos.” „V. nutarta atspausdint tam ti
2. Kur žmogus neturėtų I Restauracijos randasi šiose vie
tik nepaimsi laikraštį, kiek Lietuvninkų” aukauja kas kras balsavimo blankas, su
šeimyną, Amerikos valdžia | tose:
1) Kampas D st. ir . Broadvay,
vienam patėmysi generališ- sąvaitė 345 egz. Kitų šakų kurioms bus galima išvengt
tą ima į atidą, ir nors tokio Į
SO. BOSTON, MASS.
ką rubsiuvių streiką; strei darbininkai suteikia mums nekuriu kliūčių balsavime.
vyro valdžia neprivers sių 2) Kamp. Dover ir Albany st.,
kuojančių suviršum du šim padrąsinimus ir patarimus;
Sekanti konferencija atsi
sti pinigus į Lietuvą arba
BOSTON, MASS.
tai tūkstančių (o gal ir dau iš laikraščių matom, kad jau bus 19 sausio, 1913, Tautiš
parsitraukt ją pas save, vie- 3) 7 Harrison avė., arti Essex st.,
Liet. Ukėsų Politiškas Kl. nog jei teismuose prisieina
giau) ; bet ko reikalauja nekuriose vietose ir aukos ko Namo svetainėj, 101-103
BOSTON, MASS.
iš
New
Yorko,
laikytame
su

streikieriai, retai kuris pa renkamos streikuojantiems Grand st., Brooklyn, N. Y.
pasakyt, jog jis šeimynos
sirinkime 5 sausio, 1913, nu galva, tad nežiūrint, kur ta
žymi. Darbininkai reika rubsiuviams.
Sekr.Stp. Karvelis,
tarė užklausti da kartą per šeimyna yra, teismas at GERIAUSIAS
lauja trumpesnių valandų Ir mums, rubsiuviams, rei
dienos darbo, reikalauja ge kia tik vienybės, o nors po 127 Grand st., Brooklyn NY. organą, ar minėtas Susivie kreips į tą dalyką pilną ati
nijimas da gyvuoja, ar ne? dą.
resnio kąsnio duonos. Bet sunkios kovos — laimėsime.
Liet.
Draugijų
Sąjungos
Nes nors keletą kartų buvo
tą reikalavimą kapitalistiš Kapitalistai rūpinasi, kaip
ki laikraščiai išverčia sa galėdami apgavingai sukelt Didžiame New Yorke, laiky- P^irodę straipsneliai tame
Ant 21 akmens
j e
..
. .. 1 klausime, bet lokio veikimo
vaip; jie vadina darbininkus tarp darbininkų nesusiprati
Gelžkelio laikrodis
maištininkais, tinginiais ir mus, bet vargiai jiems tas tos konferencijos, atsibūvu- nesimato.
Sriubelių užsuka
Buvo nutarta per seimą
kitokiais nedorėliais, o val nusiseks.
mas. vyriško ir mo
sios 18 Sausio, 1913 net., Baltimore,
ii v a * • I oainmore, kad
Kaa kiekviena
KieKviena
teriško didumo, ant
džia vaišina darbininkus Šiomis dienomis kai-ku- D n
DrOOkiyn,
H.
i.,
tarimai,
(draugystė
mokėtų
į
Susivie

20 metų auksuotas,
lazdomis, kaip kokius prie rios kompanijos siuntinėjo
su išrašytais dubel- i Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
nijimą po $1 metinės mokesšus, panaudodama visą savo savo darbininkams laiškus,
tavais viršais. La siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
žiaurumą. Net gailu iš ša kviesdamos atgal į darbą, Nuo 15 draugysčių atsto ties, ir kad nors pora kartų
bai teisingai eina, ku darba artistiškai. Padarau fotogra
vų
(delegatų),
ant
metų
butų
pagarsinta
lies žiūrint, kaip tos tvarkos žadėdamos visokius pageri
skiriamas ypatin fijas kuopuikiausiai, malevoj u natūra1)
Išnešta
protestą,
(tur

organe priklausančių prie gai geležinkeliu važiuojantiems žmo I liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt
vedėjai arba ramumo užda- nimus. Bet darbininkai vi
nėms, kuriems reikia visuomet tikras Esant reikalui einu į namus fotografu o
draugysčių laikas
botojai skaldo buožėm ne sai nepaito ant tų jų švelnių but reikalavimą? Red.) kad Susivienijimo
žinoti. Gvarantuotas ant 20 ti. Pasilieku gero velijančiu
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs
kaltų žmonių galvas, areš žodžių, ir tik reikalauja pri kurioj draugijoj yra patė- viršininkų adresai, kas butų išsiųsime
laikrodėlį ant kiekvieno
JURGIS STANAITIS
tuoja streikuojančius darbi pažinimo unijos ir trumpes-| mytas streiklaužis, kad dr- gana praktiška draugysčių adreso už šį$5.75
C. O. D. ir persiunti
gystė pasirūpintų tą nedrau nariams, kurie iškeliavę į mo kaštus, su teise jums viską per i 453 Broadway So. Boston, Mass
ninkus vien tik už ėjimą pro nių valandų.
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
kitus miestus apserga.
šalį straiklaužių gyvenimo.
Kapitalistai viską priža gą pabausti.
mokėk nė cento.
Atsiminkite, jus
už tokį pat laikrodėlį
Argi tie ponai neturi jau da, bet apie pripažinimą u-j 2) Įkuriant arba taisant Malonėkit paaiškint, ką užmokėtumet
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
Russian-Amsrican Bursai.
žmonišku jausmų ir pasigai nijos tai ir girdėt nenori. ■ draugystei konstituciją, pa- veikiat?
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
lėjimo alkanam darbininkui, Tai, kaip jie mus nori privi- ; tėmyt: ’Tatėmyta streiklau Vardan L. P. U. Kliubo, dykai su kiekvienu laikrodėliu.
Sekr. J. Vitkauskas,
žis ar
sužeistas
laike streikkursai jokios betvarkės ne liot, už kelių sąvaičių ir vėli—
-- ------Excelsior Watch Co.
daro, tiktai jieško sau darbininkais ars ir akės; da- lauziavimo, trotija visas tie- 400 S. 4 st., Brooklyn, N. Y. 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL
geresnio atlyginimo už bar mums pakels kelintą isas draugijos ir turi būt
............... BĮ3ĮU93Į SUIOUOUIZ Stf dtB^
savo darbą, kad kaip norint procentą ant kąsnio duonos, prašalintas iš tos draugijos F. J. Bagočius.
galėtų išmaitint alkaną sa o už sąvaitės vėl numuš. | narių”
Profesorius medicinos
vo šeimyną?
Todėl, draugai ir draugės, I 3) Draugystė patėmijusi i Tiesų patarimai.
Policistas, pamatęs strei- laikykimės, kaip galėdami, streiklaužį savo tarpe, turi
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
kierį, tuoj skubinasi su laz neklausvkimtųjų neteisingų pranešti kuoveikiausia tos
KLAUSIMAI
Boston, Mass.
da perskelti jam galvą arba žadėjimų, neikim į darbą už organizacijos valdybai.
padarom visokius dokumentus pa
1.
Jei
žmogus
išsirgęs
apie
Visokias ligas gy
kemša į kalėjimą, kemša sa streiklaužius, o ant kapita Pasarga: Brooklyne pa-i metus laiko prasiskolins dau pasekmingiagal Rusijos įstatymus: dovemastis,
usiai. Ateikit tiepardavimo aktus, notas, rendas, kon
vo draugą, tokį pat žmogų, listų švelnių laiškų atsakytirta,
kad
daugelis
streik

krautuvninkams
už
maistą,
siok pas mane 1
traktus, vekselius, o taipgi popiakursai jau kelias dienas al kim. kad męs esame gatavi laužių tampa sužeistais lai ar pradėjus jam dirbti kre trepais į viršų tik
ras prkimo ir pardavimo pajudina
neikit į aptieka:
kanas, ir reikalauja, kad tas grįžt į darbą, jei tiktai primojo
turto Suvienytose Valstijose ir
mano
durys
bal

streiko (arba kovos už ditoriai gali užgriebt jo al
vargšas dar užsimokėtų ke pažinsite uniją ir pasirašy- ke
tos
arba
telefoną
Europoje.
Taipgi parašom peticijas
kąsnį), o paskui tie Į gą? Ar įstatymai visose duok o aš atesiu.
letą desėtkų dolerių val sit ant sutarties, o męs rytoj duonos
pas Rusijos carą.
draugystės nariai turi valstijose lygus tokiuose Ofiso valandos
džiai, kuri gina vien tik ka išryto stojame į darbą, ir |i patįs
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
Nuo 9 iki 11 ryte
pitalistų turtus, o apie badu dirbam tau, kapitale. Bet tą savo priešą maityt ir ru- klausimuose?
1 iki 2 ir 6 iki
160 N. 5th avė., cor. Randolph st.
2. Jei vyras gyvena Ame nuo
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon<
mirštanti darbininką visai pakol nebus išpildyti musų | pintis juomi.
Chicago, I1L
2-nd floor,
rikoj, o turi moterį ir kūdi
nepaiso.
reikalavimai, męs kovosim Streiklaužis darbininkų kius Lietuvoj, kaip Amerika
Štai atėjus kriziui dirban kaip galėdami, o pritrukus priešas; skebaudamas, o ne- į tokį žmogų žiuri, ar kaipo
tiems rubsiuviams, kurie iš mums duonos, kiti musų ' pažindamas tos šakos darbo, į pavienį, ar vedusį ir ar gali
nusidaužo pirštus, nosį ir
savo uždarbio jau negalėjo draugai sušelps.
mirtinai
susižeidžia; kitą valdžia priverst tokį vyrą
išsimaitinti, buvo privers Spaudos Komit. 54 ir 58 skr.
koks valkata su lazda par- savo šeimyną užlaikyt arba
tais stoti į kovą su kapitalis J. A. Mackevičia,
I muša, bet streiklaužys drau partraukti pas save į Ame
Duokit pasiūt mums!
tais, ir 30 gruodžio, 1912, ap
W. Sibunauskas,
riką?
Arba
teismuose:
ar
gystei
prirodo,
kad
tai
strei

leido savo dirbtuves 90,000
Jos. Lapinskas,
kieriai jį paglostė. Draugys prisipažinus vyrui esant ve
Už tikrinam kad Jus sučėdysite
žmonių, ir kas diena skait 101-101 Grand street,
dusiu,
valdžia
ir
teismai
pri

tė,
susidedanti
iš
darbininjinigų
ir turėsite gražius rubus.
lius kovotojų už kąsnį duo
Brooklyn, N. Y. | kų, turi tą savo priešą lan- pažins tam tikrą sumą šei
Męs imam materiją iš gerųjų fir
nos vis didinasi. Streikie
mynos
užlaikymui?
'
I
kvt
ir
aprūpint
visu
tuo,
kas
mų ir primieruojam rūbą pagal
riai susideda iš visokių tau
K.
F.
Macziulis.
tik
streiklaužiui
reikalinga.
žmogų, todėl nesudarko žmogaus
tų; musų lietuvių ir lietu
Streiklaužis nors lovoj gu
išveizdos ir būna tvirtesni.
ATSAKYMAI
vaičių šiame streike yra su
lėdamas
šaiposi
iš
tų
brolių,
virs 3,000.
1. Jei žmogus yra skolin
Gerus vyrams Siutus ir Orarkotus
kurie jį lanko.
Žiauri policija ir su mus
gas kam, teismai visai ne
Todėl tokie draugai, kurie žiūri kokios priežastįs buvo,
draugais ir draugėmis pasi
pigiausiai ir gerai.
randasi
draugijų
tarpe,
te

elgė labai besąžiniškai. Štai
kurios užvilko skolą. Taigi
Musy firma randasi ir Califor
Konferencijoj dalyvavo gul būna iš laiko persergėti, ir tamistos kreditoriai, pa
7 d. sausio tapo areštuota 20
nijoj,
todėl męs greičiau pagaumerginų ir 14 vaikinų; mer nuo 16 draugijų 23 delega o streiklaužio amatą vei gal techniškas tiesas, gali
nam visokias naujausias formas.
kianti tegul nebūna su mu mokestį užgriebti.
ginoms teismas uždėjo po 5 tai.
dolerius baudos arba 3 die Komisijos raportas dėlei mis darbininkais vienybėje,
Įstatymai tokiuose atve
Jeigu norite turit gerus rudus pinas kalėjimo. Musu lietu orikalbinimo visos apielin- bet tegul eina kur į miškus juose kaslink procedūros
vaitės atsisakė kapitalistiš kės draugijas į sąjungą pa ir jieško sau civilizacijos, kiekvienoj valstijoj yra ki
gei, tad ateikit pas mus.
kai valdžiai mokėt pinigus, rodė, kad buvo darbuotasi, jeigu jos neranda tarp žmo tokį. Pas mus, Mass., žmo
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
o nutarė eit į kalėjimą. Nors bet visas prikalbint tuo tar nių, jeigu nepažįsta kovos gui negalima užgriebt mo
sokias Vyryjir Motery drapanas.
jų veidai buvo nusiminę, o pu da negalima; todėl nu už kąsnį duonos. Šių tari kestį už skolą, jei jis neuž
Tikras Jūsų brolis lietuvys
akįs pilnos ašarų, bet paro tarta, kad ir toliaus kalbint mų nuosprendį išnešė 15 dr- dirba daugiau, kaip $10 į
gysčių
atstovai,
laikytoj
sadydamos savo drąsą, veža nepriklausančias draugijas.
'sąvaitę. Jei uždirba daumos į kalėjimą užtraukė Į komitetą pastarame laike
liūdną darbininkišką dainą. išrinko W. Zarecką ir J. An I
222 W. Broadway,
ir
24 Ames street,
Buvo daug susirinkusios pu driukaitį.
!!!
ŠALIN
NULIŪDIMAI
!!!
blikos, kuri pakeldama ke Dėl prašalinimo nekuriiį
SO. BOSTON, MASS.
MONTELLO, MASS.
pures nuo galvų ir mosuoda nesmagumų New Yorke ir
Telefonas: So. Boston,(21013.
ma skepetaitėmis . lydėjo apielinkėse, buvo perskaity
musų karžyges linkui kalėji ta peticija (prašymas) į
mo. Tuomi jau, rodos, aiš New Yorko valstijos guber-(
kiai publika išreiškė protes natorių prašant pagelbos.
tą teisėjui už jo žiaurų nuos Nutarta, kad tam tikslui
prendį.
greitu laiku visos prie są
Tą pačią dieną tapo areš jungos priklausančios drau-1
tuota ir 14 vyrų, bet jų teis gijos suteiktų savo vardą
(ŠIFKORTES) ATPIGO.
mą atidėjo iki 23 sausio; (parašą) ir pasiųstų guber
turbut stoka yietos katėji natoriui.
Iš Liepojaus į Bostoną ................................... $47.90.
me, nes suprantamas daik Taipgi nutarta perstatyti
tas, kad ir vyrai, kurie tik teatras „Marija MagdalieNo rubežiaus per Angliją............................. $47.50.
nekaltai areštuoti, nemokės tė” po Velykų, kurį sulos dėl
Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen- i
tų 10 dolerių, bet eis į kalė labo šios sąjungos 19 LSS.
turoj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
jimą.
kp. su pirma dalyvavusiais GRAMOFONAS Ant IŠMOKESCIO Po 10c. DIENAI.
Jeigu sutinkate mokėti po 10 centų į diena, tai atsiųsime Jums ant
pestingą patarnavimą.
Areštų pas mus šiame lai aktoriais.
kredito labai gražų PLEITINĮ GRAMoFON^. sukiu su 6 rekordais (12
ke daug, nes daugelis kapi Buvo priduota rinkimas
kompozicijų) įvairių lietnviškų dainų, valcų, patreptinių, apsuktinių,
polkų ir maršų, kuriuos tik sau išsirinksite. Musų Gramofonų geruma
talistų išsiėmė injunctioną, į Viešų reikalų komitetą, bet
GVARANTUOJAME kiekvienam rašyta gvarancija.' NUSIŲSIME .TUjkt
kurį valdžia priešingai S. V. kadangi nekurios draugijos
NAUJUS SPECIJALIUS REKORDUS LIETUVIŠKUS, RUSINIŠKUS ir
RUSIŠKUS. Rašykite tuojaus, reikalaudami katalogo ir informacijų,
įstatymams suteikė. Ačiū da su balsavimu buvo nesu
įdėdami krasos ženklelių dėl apmokėjimo pasiuntimo.
(7);
tam injunctionui dabar spėjusios, tad nutarta, kad
LIBERTY COMMERCIAL CO.
einantį pro šalį visai nekal jeigu da nebalsavusios drau- i
28 Broadway, S. Boston, Mass. |
343 E 9 St.
NEW YORK, N. Y.
tą žmogų areštuoja, tempia gijos nesutiktų su šiuom re-

Draugysčių reikalai
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Budrecliis

LAIVAKORTES

“Keleivio” Agentūra

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ii mo. Didžiuma tų moterų ir
Streikas.
Teisingiausia ir Geriausia
merginų priverstos leistis į Panedėlij, 27 sausio A.
Kova prieš socijalizmą
Severos kalendorius 1913 metams
APTIEKA
tą purviną ir pažeminantį Statkaucko rūbų dirbtuvėj
galima gauti dykai. Imkite jį
San Francisco, Cal. — Vi
I
Sutaisom
Receptus su di
pas
aptiekorius.
jas biznį — priverstos bado sustreikavo rūkantieji taba
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
sokie bandymai kėsintis ant
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
: ir skurdo. Ir čia guli to pik ką kriaučiai prieš nerūkan
augančio socijalizmo Ameri
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Skandalas
to pamatas. Pradėkite sa čius. Rūkančių pusę palai
pasaulije vartoja, taipgi visados
koje nesykį buvo daromi, bet
Šiomis dienomis Bostone vo reformas nuo pamato, o kė pats užvtizda, todėl rūko
Niekas
nėra
liuosas
randasi lietuvis aptiekorius
kad tie bandymai vis lieka kilo skandalas dėl išsiplati
P. JATULOVIČIUS.
nuo nesmagaus galvos skaudė
be jokių gerų pasekmių soci nusios pirklystės gyvuoju jus nuveiksite daugiau, ne riams buvo lengva streikuo
jimo, atsitinkančio kartais vi
EDVARD DALY, savininkas
jalizmo priešams, dabar Ca- tavoru. Išeina aikštėn, kad gu visos tokios komisijos ir ti. Priėjo prie to, kad S.
sai nepatogiu laiku. Vienok
Griškus,
kuris
norėjo,
kad
viso
pasaulio
policija.
Per18 Broadway> S* Boston, Mass.
lifornijos valst. legislaturoje Bostono miestas yra to ne
nėra reikalo jį kentėti. Imkit
Galite reikalaut iir per laiškus,
organizuokit
visą
draugiją.
dirbtuvėje
nerūkytų,
turė

kapitalizmo apginėjas, pir švaraus biznio centru; iš
o męs per ekspresą gydules prisiųsim.
mininkas taip vadinamos čia pristatoma į visus kitus Duokit moteriškei lygias jo pasitraukt iš dirbtuvės ir
Severas
Plotkeles
nuo
nuėjo
dirbt
į
pačią
Talbot
tiesas.
Apmokėkite
geriau
„Sound Government Lea- Naujos Anglijos miestus
Galvos Skaudėjimo
gue” reakcijonierių draugi merginos į paleistuvystės jos darbą. O kada darbo kompanijos firmą, palikda
Tel. So. Boston 784.
mas
pypkoriams
pilną
lais

moteris
bus
gerai
pavalgius
■
jos, Charles H. Harwood, namus. Merginos gi papra
ir Neuralgijos.
Parduoda pigiaiNamus
pareikalavo įvykdymo įsta stai yra vagiamos ir slapta ir žmoniškai galės gyventi, vę. Dabar jie gal save smil
(Severą
’
s
Wafers
forHeadtymų, uždraudžiančių Cali- toj vergijoj užlaikomos. Va prostitucija išnyks pati per kyti kiek tik nori.
J. H. C A R R
aclie and Neuralgia)
Nerukorius.
fornijos valstijoj skelbti so giama daugiausia ateives, save.”
Parduodu Namus, Inšiurinu ir
Kaina už dėžutę 25c.
Pakol kapitalizmas,Vieš
cijalizmą.
padarau Morgičius.
Lietuva paveikiuose.
kurios nemoka anglų kalbos
Veltui tie ponai bando kė ir nežino kur šauktis ir kaip pataus, prostitucijos niekas 31 sausio Maynard salėj,
840 DORCHESTER AVE^
nepanaikins, nes jis pats ją
SO. BOSTON, MASS.
sintis ant socijalizmo, kuris iš to pragaro ištrukti.
kampas D ir Silver st, So.
gimdo.
Jis
jos
tėvas!
Severas Balsamas
yra neapveikiamu ir viso
Bostone, bus rodoma Lietu
Tas išėjo aikštėn tik užpekie reakcijonieriški pasikė reitoj sąvaitėj, kada Spring- Kriminališkas suokalbis va paveikiuose. 1 vasario
Plaučiams.
sinimai tik jį plėtoja ir jo fielde, Mass., praeiviai išgir
prieš darbininkus.
tie pats paveikslai bus rodo
(Severą’s Balsam for Lungs)
spėką didina.
do vienuose namuose mergi Bostono moteriškų rub- mi Cambridge. Rodys iš
1017 persiskyrimų viename nos vaitojimus ir šaukimus siuvių unijos viršininkai New Yorko kinemotografisPasiūloma ir patariama, pasi
UžlaiU- geriausį
remiant
jo nuopelnais,godymui
paviete
tai
A.
Račiūnas
ir
J.
Danie

pagelbos. Pašaukus polici renka faktus prieš savo
kosulio,
užkimimo,
krupo,
katare
Seattle, Wash. —Sulig ap ją įsiveržta į tuos namus ir samdininkus ir prašys ap lius.
Elių, Vynn, Likierius ir
ir daug kitokią kvėpavimo orga.
skaitymo traukije pereito pasirodė, kad tai paleistuvy skričio prokuroro (district
kitokius gardžius gėrimus
nų. ypatingai jeigu būva kosulys.
Prakalbos.
meto viename Ring paviete stės lizdas. Mergina gi, ku attorney), kad tas patrauk
Kaina 25c. ir 5Qc.
o taipgi ir geriausio taba
buvo per teismą pripažintų ri šaukėsi pagelbos, buvo tų suokalbininkus į grand Ateinančioj nedėlioj, 7:30
ko Cigarus.
1017 persiskyrimų (divor- lenkė, Elzbieta Sokolowska, jury. Sakoma, kad tie darb vai. vakare, Socijalistų salėj,
Meldžiame užeiti o visados rasite
ce). Išduota leidimų vesti turtingų tėvų duktė, vos tik daviai susivienijo ir susita 376 Broadway, bus viešos
gražų
patarnavimą.
Sumos Balsamas
traukije 1912 m. išviso 3,863. 17 metų amžiaus ir tik 4 mė rė išnaikinti savo darbinin prakalbos.
362 2nd st.,
So. Boston
Ta skaitlinė susituokimų y- nesiai kaip atvažiavo Ame kų uniją ir prisirašiusius Taipgi toj pat salėj, kas
Gyvasties
ra keturis kartus mažesnė rikon. Mergina papasakojo prie unijos pradėjo atleidi subatos vakaras atsibuna
(Severa’s Balsam of Life)
už skaitlių tuo pat laiku rei šitokią istoriją: Atvažiavus nėti jau iš darbo, o tas yra šokių mokykla. Kas nori
buvo gerai išbandytas daugelyj
kalavusių
persiskyrimo. jai į Hoboken, N. J., pirma priešinga įstatymams. Taip išsimokinti šokti, tai gera
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
atsitikimų,
Reik tik gero išPersiskyrimo reikalavimus klesa ir turint su savim pat atleidžiami ir tie darbi proga.
mėginimo, kad jis parodytų
Vienatinis lenkiškas
įnešė teisman 294 vyrai ir daug pinigų, ją išleido tuo ninkai, ką nenori rašytis po
savo
geras pasekmes. Pagel
Bulvės pabrango.
bes nuo
957 moterįs.
;dantų daktaras.
jaus iš laivo, neleisdami nė kontraktu.
Iš
priežasties
streiko
ant
užkietėjimo,
negromuliavimo.
Ir akyveizdoje to kapitali per Castle Gardeną. Išėjus Jau kelios dienos kaip
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
Bangor
and
Aroostook
ge

dispepsijos,
apsunkinimo
jaknų
įdedu
naujus. Darbą gvarantuoju.
zmo apginėjai išdrįstą pasa ji tuojaus gavo vietą turtin renkami paliudijimai ir
atsirūgimo, išpūtimo
ležinkelio,
Bostono
biznie

Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
koti, jog socijalizmaš suar goj šeimynoj už guvernantę, kaip tik jų bus užtektinai
lyginai nuo daugelio kitų vidu
riai
pakėlė
bulvių
kainą
35c.
rių, jaknų ir žarnų nesveiku
dys šeimynas, kuomet tur mokinti vaikus francuzų ir kad inkriminuoti fabrikan
238 HARRISON AVĖ, BOSTON.
ant
maišo.
Prieš
tokį
plėši

mų.
but jokias iš buvusių drau vokiečių kalbos. Bet tenai tus, spėjama, kad tuojaus
kišką pasielgimą užprotes
Kaina 75 centai.
gijinių surėdymų neardė jai nepatiko ir ji išvažiavus pradės vtikti grand jury.
taip šeimynos, kaip kapitali į New Yorką. New Yorke Unijos viršininkams įteik tavo jau net ir kapitalistų
Lietuviai Temykite!
zmas. Ir kaip galima sąži susitikus su gražia itale mo tas kontraktas, kurį vienas laikraščiai. Tik pamislykit,
Reikalaudami gyduolių nuo
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
ningam žmogui ginti tokį teriške, kuri prižadėjus jai darbdavis buvo įdavęs savo kad Maine’o valstijoj sus
aptiekoriaus,
reikalaukit
Se

xVfęs perkėlėm savo krautuvę iš
treikavo pečkuriai, tai męs
piktadarišką ir prakeikiamą gauti gerą vietą ir nurodė darbininkui
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
įsakydamas, turim 35 centus už bulves
veras. Jis jas turi. Neprilaikome visokius papuošalus, t. y.
surėdymą, kaip dabartinis. adresą. Nuvykus jai tenai, kad jis uri po juo pasirašyti,
imkit kitokių. Jeigu jis ne
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
daugiau mokėti! Tečiaus
dabrinius ir paauksuotus, su gerais
pribuvo gražus vyras ir pa arba bus paleistas iš darbo. valdžia anie tai nesirūpina.
Atrasta didelis druskos
norėtųjų jums duot, rašykit
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
šaltinis.
sakė, kad tas geron vieton Šis kontraktas skamba ši
stačiai mum, klausdami pa
panijų. Taipgi męs išdirbam pats
visokius žiedus ir ženklelius dėl
tarimo, prašydami gyduolių.
Parsiduoda Forničiai
Meeker, Col. — Apie 3 my ją nuvežšiąs. Jisai nupirko taip:
draugysčių. Taisom visokius laik
M
‘
“
*
--lias nuo čia atrasta šalia geležinkelio tikietus ir atve
Aš (vardas ir pravardė) . Naujitėliai rakandai, gerai užlaikyrodžius amerikoniškus ir seno krajaus.
Musų krautuvėj galima
'
ti ir išveizdi kaip nauji. Galima pa
vardas)' matyti
kalnų didelis druskos šalti žė ją į Bostoną. Iš čia gi į padedu i* (firmos
W. F.
everą
o
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ
ir gaut platesnias žinias nuo
Springfieldą. Tenai jai duo $20 kaucijos, kaipo užtikri 5 iki 9 vai. vakaro kasdieną, po šiuo CEDAR RAPIDS. IOWA
nis.
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skripkų, Armonikų, Klarnetų, Triubų.
ta „vietą.” Pamačius, į ko- nimą, kad ištikimai ir tei adresu.
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
Nelaimė ant augstojo gele kįąs žabangas pakliuvo, SoA. LIUBIN
singai pildysiu savo tarnys 174 C. street. South Boston, Mass.
kų daiktų. Užsakymus nusiun
žinkelio.
REIKALINGA
čiant visur ir viską atliekam at
kolowska
norėjo
tuoj
ištru

sakančiai, nes tą biznį varam jau
New York. — Ant trečio-1 kti, bet vyras atsistojo prie tę.
TĖMYKIT!
Mergina ar moteris
25 metai.
„Priimant
šitą
tarnystę
aš
sios avė., 25 sausio, susikūlė durų ir atkišo revolverį saParsiduoda ^fotografijų galerija, mievisai
sutinku,
kad
dirbtuvė
stelij
apgyventam lietuviais ir len dirbt “Lunch Room.” Turi
W- Umavi^ia ir J. Almonaitis
2 augstojo geležinkelio tru ; kvdamas,. kad nušaus ant
kais. Geriausia proga su maža pini
(čia
pasakyta
kokios
fir

kiai (elevated). Daug žmo vietos, jei ji nenusiramins.
151 Ferry st., Newark, N. J
mokėt nors biski rašyt ir
gų prasidėt biznį. Atsišaukit pas
nių Sužeista ir viena moteris Sąvaitė praėjo, o ji vis ver mos) butų vedama kaipo THE SHUKIS PHOTO STUDIO angliškai kalbėt. Atsišaukit
„atvira dirbtuvė” (open 18-20 E. Markei st. Wilkes-Barre Pa.
Užmušta.
po šiuo adresu:
kė ir prašė, kad išleistų. shop) ir kad aš neprisidėsiu
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
Apriejo 9 vaikus.
PARSIDUODA
Pradėjus jai sykį mušti į prie jokio streiko.
J.
PtTRAUCKAS
Valgomų daiktų krautuvė labai ge
LINIJA.
Jersey City, N. J. — 26 d. i\ langą ir šauktis žmonių pa
307
4-th,
kamp.
D
st.
štoras
„Aš
sutinku,
kad
apleidus
roj
vietoj,
lietuvių
ir
lenkų
apgyvenDidžiausi, geriausi ir greičiausi
sausio, ant einančių bažny gelbos, ji likos paliuosuota.
toj. Pardavimo priežastis, tai kitas
(sustreikavus)
man
darbą
So.
Boston,
Mass.
garlaiviai,
plaukioja kas dvi sąval
čion vaikų, ant South gatvės,
apie tai patirk pas
Užlaikytojas tų namų, Jo- dirbtuvėj (firmos vardas) biznis. Daugiau
ės
tarp
Rusijos
ir Amerikos, niekur
S.
GORALSKI
užpuolė pasiutęs šuva ir 9 ■seph Warner, likos suimtas
17
W.
Broadvay,
So.
Boston,
Mass.
oakeiej
nesustodami.
jų apriejo; vieniems sukan- ir pastatytas po $3,000 kau be raštiško pranešimo apie
Nauji su dviem šriubais garlaiviai
Ei, Vyrai, visi pas
džojo rankas, kitiems apdra-! cijos. Sąryšije su tuo, New tai 30 dienų iškalno, mano
Anarchizmas
CAR, KURSK, RUSSIA
kaucija visiškai pasilieka Pagal Proudhono mokslą. Ver
{
Rotterdamą
8 <L, į Liepoją 11 dienų..
skė veidus.
YUDEIKO!
Yorke areštuotas italas G. i (čia pasakyta kokiai firmai)
tė Briedžių Karaliukas. Nau
$33.00
iu klesa
$35.00
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
Coscella, kuris pastatytas j už sulaužymą sutarties.”
Nematomi orlaiviai
II
klesa
$45.00
$50.00
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c
sokios rūšies Alaus, Degtinės, ‘
$60.00
$70.00
Washington. — Trumpoj po $5,000 kaucijos.
I
klesa
Daugelis darbininkų pa
Vyno ir Cigarų.
Merginos tėvams duota
Russia Vasario (Feb.) 8 d.
Legališki žmogžudžiai.
ateitije kariumenėj bus įves
Prieinamiausią ir parankiausia
aiškino, kad jie tokios kau
Kursk — Vasario (Feb.) 22 <L
ta nematomi orlaiviai, ku apie tai telegrama. Tuojaus cijos negali uždėt, tuomet Tragedija 3-juose aktuose, la
vieta lietuviams.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas .
bai gera perstatymui.................... 10c
riuos dabar tik išrado. Už atvažiavo jos tėvas.
musų
agentus:
304 Broadviy ir 259 D streets,
Tai piktadarystei ištirti, darbdaviai sutiko imt iš jų
500 pėdų, sako, tokio orlai
Linksmas apreiškimas
algos po $2.00 kas sąvaitė.
A. E. JOHNSON & CO.
SO. BOSTON, MASS.
vio visai negalima įžiūrėti, Suvienytų Valstijų valdžia Unijos advokatai sako, Arba kaimiečių ir caro išpa
27 Broadway, New York.
atsiuntė iš Washington tam
05c
žemesnis butas vėl užgyrė tikrus savo agentus, kurie kad tokie kontraktai yra ne- žintis. .........................
Dillingham-Burnetto bilių pradėjo darbą nuo Bostono. legališki ir gali būt, kad
Kaip buvom rašę, senatas Spėjama, kad bus iškelta į darbdaviams prisieis tūpti Phone Canal 3762.
MOKYKLA ŠOKIŲ.
H. F. CORCORAN & C0.
atmetė Dillingham-Burnetto aikštę daug to nešvaraus už juos šaltojon. Tai yra
Waltz,
Two
Step
ir
kitokią
suokalbis Pirma Lietuviška Mokykla Ame
įstatymo sumanymą, kuris biznio. Bet Bostono valdžiai kriminališkas
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass.
rikoj. Prof. Julius kaip išmoki
suvaržo ateivystę, ir tas su tas nepatiko. Majoras Fitz- prieš darbininkus.
na, tai niekas taip negali išmo
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
manymas likos sugražintas gerald persigandęs prieš to
kini niekur kitur.
[8]
rx» «
•
j
s
•
•
koks tik kada nors ant
tam tikrai konferencijai at kią komisiją jau protestuo
Norėjo užmušti.
PROF. JULIUS SILSKO
Didziausis atpiginimas
degtines ir vynų
gal. Dabargi žemesnis bu ja. Girdi, męs turim gerą So. Bostone yra populia- 1836 S. Halsted sL, Chicago, III.
* °
buvo padarytas.
Nuo 9 ryto iki 11 vak.
tas peržiurėjo tą sumanymą policiją ir darbštų jos virši riškas katalikų saliunas, kur
1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.
išnaujo ir 166 balsais ninką O’Mearą, kuris gali vakare žmonės sukviečiami
1 Bonka BRANDES arba DEGTINES J5c. 1 kvorta PORTtVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.
prieš 71 balsą pripažino su savo štabu kuogeriausia ant varlių. 21 sausio užėjau
Męs
parduodame
viską sykiu tik už............
Sl.oo.
jį „geru.” Gali būt, kad šiuo miestą „išvalyti.”
ir aš tenai. Gavęs kelias
sykiu ir senatas jį priims.
Bet klausimas, kodėl tie varles, užvedžiau su vienu
Jei tas sumanymas taptų įs dtmokratai ikišiol nenorėjo kataliku kalbą. Tema tuoj
tatymu, tai nemokantis skai „valyti?” Juk seniai jau ži nukrypo apie „politiką” ir ^/AUSRA\<
tyti niekas negalėtų Ameri noma, kad nekuriuose Bos aš jam pradėjau aiškinti, Dnagfja Mslemaat tapti r tarai Skleisti
>.00
kon įvažiuoti.
Meldžiame savo Bendrataučių padžti jai tą
tono viešbučiuose kūno pirk- kad kaip Kristus nesigėdijo didi
uždarinį vykiau. Šitokiuo budu: Tapo
įsteigtas
Sudėk bile numerį nuo 1 iki 9 į kiekviena ratelį, kad
Kaliniai bėga laike tvano. lystė eina ant plačios skalės skelbti savo mokslą, teip ir
išeiių 20, skaitant bile iš katros pusės. Nevartok tą
Vicksburg, Miss. — Šim ir tik aklas negalėtų to ma sodjalistai nesigėdija; jie AUŠROS KNYGYNAS
pačią skaitlinę daugiau, kaip vieną sykį ir prisiusi
savo darbo rezultatą.
kur parduodama visos Amerikoje ir
irgi mokina žmones doros ir Europoje
tas kalinių, kurie buvo išves tyti.
Kas padarys teisingai tą uždavinį, męs nusiųsim
išleistos liet knygos ir pri
ti prie darbo kovojimui su
jam čeeį vertės $15.00, už lcurį galima cauti auksinį
Bet teisingai vienas soci- peikia blogus darbus. Išta imama užsakymai ant visą liet laik
vyrišką laikrodėlį, irvarantuotą ant 20 metų, arba
Pelnas gkunamas iš parduotų
kilančiu vandeniu, užpuolė ialistas sako: „Kokia nauda rus man tuos žodžius, pro raščių.
moterišką su retežėliu ir brolioku. Taipgi pasiųsime
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo
ant sargų, atėmė ginklus ir iš visų tu komisijų, policijos mano galvą prašvilpė sto- nių švietimo reikalams. Taigi kas iš
katalogą, iš kurio galima išsirinkti bile laikrodėlį ar
retežėlį, kokie kam patinka. Toji oferts. tik trum
Ausros perka, prisideda prie žmonių
leidosi bėgti, bet gyvento departamentų ir visų tų kal riausis stiklas ir susmego j švietimo
pam laikui padaryta, todėl pasinaudokite proga ir
darbo — beto gauna pigiau
jai juos apsupo. suvarė į bų anie miesto išvalymą, jei sieną; jei būt pataikęs į gal kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
rašykite tuojaus, įdėdami krasos ženklelį dėl katalogo prisiuntimo.
(6)
iš Ausros Knygyno.
vandenį ir paskui visus suė gu tie ponai nekliudo to pik vą, tai gal šitos žinutės jau laujate, pirkite
HOME CREDIT CO.
adresas:
mė. Sužeista 2 sargai ir 4 to šaknies? Juk tas viskas nebūčiau rašęs..
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.
502E 16 street, Dept. 23,
New York. N. Y į
kaliniai, pastarieji mirtinai. kįla iš ekonomiško klausi-,
J. A. Navickas.
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