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Metas IX.

13 kovo buvo streikierių taisė 800 svarais parako,
negu Plevna. Bulgarai pra
ir darbdavių atstovų konfe atsisėdo ant jos viršaus ir
dėjo Adrianopolio apgulimą
rencija. Darbdaviai siūlė liepė iš apačios paraką už
ir atakavimą 20 spalių, per
eitų metų. Taigi 20 kovo 50,000 New Yorko rubsiuvių 52 valandas darbo į sąvaitę degti. Tokiu budu rakieta
Riaušės Paryžiuje
ir 10 nuošimčių daugiau al turėjo iššauti ir išnešti jį į
sukanka jau lygiai 5 mėne
Aristokratiški žmogžudžiai
grįžta į darbą, streiką
Niekas taip nemėgsta siai, o tvirtovė da laikosi.
gos. Bet tik žodžiu, o ne ant padanges. Šita jo "kelionė
laimėję
Peterburgas, 11 kovo. — triukšmų, kaip francuzai.
kontrakto. Darbininkai nu į Paryžių" turėjo būt nufo
Neseniai čia buvo nužudyta Štai 15 kovo dėl mažo menk Apgulimo spėkos prie abie Didžiausia New Yorko tarė
pasiulijimą atmes tografuota krutantiems pa
jų
tvirtovių
išrodo
lygios.
turtinga moteris. Kas bu niekio Paryžiuje kilo toks
rūbų išdirbėjų sąjunga A- ti ir tokį
kovoti, kol bus išpildy veikslams. Rodman Law
Rusai turėjo po Plevna apie merican Clothing Manufacvo žmogžudžiu ar žmogžu triukšmas, kad 1,000 polici- 80,000
pasiėmė su savim didelį skė
kareivių, ir tiek pat turers Associotion, prie ku ti visi reikalavimai.
džiais, iki šiol niekas neži stų vos įvykdė tvarką. Soci
Streiklaužiauja
daugiau

tį
ir tikėjosi paskui ant jo
nojo; tik dabar išsiaiškino, jalistai organizuoja protes bulgarai dabar turi po Adri- rios priklausė apie 113 di sia vokiečiai katalikai. Juos nusileisti.
Ir gal būt, kad
Osman Paša Plev- džiausių firmų, jau susitai
kad tai augštos kilmės žmo tą prieš padidinimą kariu anopoliu.
automobiliais ir par tam "pasiutusiam drąsuo
nės. Jų vardai: Aleksander menės ir pailginimą tarny no j turėjo armiją iš 50,000, kė su darbininkais. Iki 12 atveža
veža. Buvo susirėmimų. Jau liui” viskas butų nusisekę,
Dalmatov, 26 metų amžiaus, stės joje. Tam tikslui Ma- ir sakoma, kad tiek pat da kovo sugrįžo jau 50,000 rub apie
57 automobiliai strei jei nebūt ekspliodavus jo ra
turi Šukri Paša, kuris siuvių į darbą. Išlygos to
ir jo giminaitis baronas nage Du Pantheon’e buvo bar
kierių "suženklinti.” Tas kieta. Vieton iššauti paraHeismar, 21 metų amžiaus. sušauktas didelis socijalis gina Adrianopolį.
kios: Unija pripažinta; vi- skebus
biskį nugązdino. Po kui per galą žemyn ir išme
Dalmatov yra užsienio tų mitingas. Tarp kalbėto
I sus streiklaužius išvarys licija kaip
Karės tarp Rusijos ir
žvėrįs. Areštai sti rapietą į padanges, rakie
laukan ir išvalvs dirbtuves.. atsitinka kas
raštinės viršininko sunumi, jų buvo keli universiteto
Austrijos nebus
Bet ta sprogo ir parakas iššovė
o barono Heismaro tėvas profesoriai ir žmogaus Tie Iš Peterburgo praneša, I Darbo diena sutrumpinta i- žmonės laikosi diena.
tvirtai ir per šonus. Rodman Law li
Pskovo gubernijoj turi di sų Lygos prezidentas Pres- jog rusų valdžia galų gale ki 53 valandų (pirm streiko streiką tikimės laimėti.
kos sunkiai apdegintas. Te
delį dvarą.
dirbdavo
po
55
—
58
—
60
va

sense, pagarsėpęs socijalis- susikalbėjo su Austrija ge
Žaibas. čiaus tas jį nenugązdino.
Abudu jie buvo draugais tas. Rojalistai tuojaus at ruoju ir abidvi nutarė palei landų). Nedėliniams alga
Kaip tik pasveiks, jis dary
da iš mokyklos ir abudu ve siliepė, kad jie surengs prie sti mobilizuotą kariumenę pakelta ant $1.00; štukinin- Newarko, N. J., kriaučių siąs išnaujo savo bandymą.
kams, kurie uždirbdavo po
dė išlaidų gyvenimą. Nors šingą socijalistams manife namo.
Dabar rakieta busianti apvilaimėjimas
abudu turėjo geras valdiš staciją. Susirinkime buvo
Iš Austrijos gi ateina ži :$10, pakelta ant 16 nuošim Streikas čia jau baigiasi. niota plienine viela, taip kad
kas vietas ir ėmė geras al apie 60 rojalistų. Ir kaip nios, jog tokia sutartis lyti- čių; kurie gaudavo po $15,
gas, bet to jiems neužtekda tik pasirodė vienas profeso si vien tik Rusijos ir Aus tiems pakelta ant 13i/2 nuo- Iš 3,500 rubsiuvių streikie negalėtų sprogti.
vo ir jie pradėjo visokiais rius ir ėmė kalbėt prieš ka- trijos rubežių. Tik iš tenai šim.; o kurie gaudavo virš rių, ant streiko teliko 500. Bačkoj pabėgo iš kalėjimo
Kiti jau grįžo į darbą. Fir
angavin gaiš budais jieškoti riumenę, rojalistai pradėjo paleidžiama
kariumenė. | $20 — ant 11 nuoš.
mos neišlaikė kovos su dar Pittsfield, Mass. — 14 kopinigų kitur.
Beto,
nuo
ateinančių
nau

kelti triukšmą ir šaukti: Pietuose gi Austrija nema
Į vo iš Berkshire pavieto kaPereitą rudenį Dalmatov "Šalin Žores!" (Žores soci nanti savo kariumenę demo- į jų metų turi būt numušta bininkais ir puolė. 11 kovo ■ Įėjimo pabėgo tūlas Walter
puolė didžiausia Newarko
išvažiavo su tūla aktorka į jalistų vadas). Tas buvo bilizuoti. Priešingai, Aus viena valanda sąvaitėj ir vi "verauzė"
Hilton Co. 12 ko Robinson, ir pabėgo labai
Parvžių ir iki naujų metų tarsi sukalbėtu ženklu prie trija gatava tenai da susti siems pakelta alga ant 5
vo grįžo 6 dirbtuvių apie , nepaprastu budu, nes bač
pridarė tenai i 20 tūkstan abelno sumišimo. Socijali printi ją, nes Serbija dabar nuošimčių.
darbininkų su didžiau koj. Jis buvo pristatytas
čių dolerių skolų. Skolas stai ir jų šalininkai, šaukda pradeda vis daugiau savo Kurie pirma sugrįžo išrei 1.400
sia paroda ir muzika, kuri kalėjimo kieme prie bulvių
vis darė ant tėvo vardo. Po mi "šalin karė!" "šalin ka spėkas koncentruoti ties kalavę 48 ir 50 valandų dar griežė
marsalietę ir kitas pakavimo į bačkas. Ten pat
nauju metų jis sugrįžo vėl į riumenė !" puolėsi varyt ro Durazzo. Tokis Serbijos žin bo ir $2.00 daugiau algos į revoliucijoniškas
meliodi- stovėjo ir sargyba. Bet jai
Peterburgą, bet jau be mer jalistus laukan. Tuoj paki gsnis Austrijai labai nepa sąvaitę, tai tie taip ir dirbs. jas. Kontraktas padarytas
užsižiopsojus, Robinson įšo
ginos. Dabar jis da palai- lo lazdos ir kumščios. Per tinka ir ji rūpinasi per Lon Bet streikas galutinai da ant čielų metų. Iškovojom ko bačkon, pavertė ją ant
desnį gyvenimą pradėjo ve 10 minutų svetainėje ėjo ne doną pakurstyti kitas vals neužbaigtas. Yra da firmų 50 valandų į sąvaitę, 10 nuo šono ir bačka nusirito pa
sti ir susipažino su ponia M. išpasakyta muštvnė. Apie tybes. kad tos kolektiviškai ir kontraktorių, kurie nesu šimčių daugiau algos ir pri kalnėn už kelių šimtų pėdų.
Thieme, gražia vedusia mo 30 ypatų sunkiai sužeista. pareikalautų iš Serbijos pa sitaiko ir kova eina toliaus. pažino uniją. (Apyskaita Ant galo bačka atsimušė į
teriške. Dalmatov tuojaus Pagaliaus rojalistai likos iš aiškinimo, kodėl ji pradeda Brooklyno lietuviai nuta bus sekančiam numerije. tvorą. Sargyba tik pamatė,
iai perstatė ir savo draugą varyti ir svetainei ivvko dauginti ties Durazzo savo rė laikytis tolei, kol nebus Red.)
Streiko Komitetas. kad iš jos iššoko žmogus ir
baroną Heismarą. Moteriš tvarka. Susirinkimas už kariumenę? Durazzo yra priimti jų reikalavimai pil
į perlipęs per tvorą dingo.
kė pakvietė iuos i savo na baigta kuogražiausia. Bet Į svarbus uostas ir Austrija nai. Mat, lietuviai ir pirma Streikuoja 10-tą sąvaitę
mus. Jauni žmonės poniai rojalistai tuo tarpu susior ' iau bijosi, kad kartais Ser- jau dirbdavo 55 valandas,
Bangor, Me. — Jau de Nelaimė ant geležinkelio
Thieme labai patiko, o ji pa ganizavo ir skaitliuje 500 i biją nepanorėtų iį sau nasi- Todėl nedaug jie laimėtų, šimta sąvaitė. kaip strei Omaha, Neb.
Netoli
tiko jiems. Jie pradėjo lan žmonių, rėkdami "Šalin ’ savinti. Jeigu Serbija būti 1 iei grižtu ant 53 valandų. kuoja Bangor ir Aroostook Gothenbergo, 14 kovo susi
kyti ją gana tankiai. Jauni Žoresas! Męs norim Alzaci- nai to norėtų, Austrija ga Tas tik New Yorko žydams geležinkelio mašinistai su dūrė du traukiniai ant gelžžmonės patyrė, kad ši mote ios!” (provincija, kurią vo tava bus pavartoti ginklą, I yra neblogas laimėjimas, pečkuriais. Kompanija ne kelio. Keturi žmonės likos
ris yra labai turtinga. Sykį kiečiai atėmė iš francuzų), kad jai to nedavus. Todėl nes jie dirbdavo iki 60 va sutinka ant jų reikalavimų. užmušti, 15 sužeista.
iie atėio jau apsiginklavę. nuėjo link Pantheono, kur Serbijos pasienije Austri- landų. Todėl lietuviai da
Kada Dalmatovas, sulig ru pradėjo šaukti socijalistus į jos kariumenė pasilieka ant streikuoja. Streikieriai lai Alaskos moterįs balsuos
Visus plėšikus šaudys be
kosi tvirtai.
sų aristokratų papročio, pa kovą. Socijalistai išėjo dai- i toliaus.
teismo
Juneau, Alaska. — Žeme
10
kovo
prie
Smith,
Green
ėmė bučiuoti moteriškės nuodami
snis atstovų namas priėmė Meksikoj išduota paliepi
Internacijonalą. ‘
Iš karės lauko
and Co. dirbtuves, Brooklv- sumanymą, kad Alaskos mas visus plėšikus šaudyti
ranką, baronas Heismar; Tuo tarpu pribuvo palicija
Pereitoj sąvaitėj ant Bal , ne, areštuota 37 ypatos. Ke moterims duot balsavimo be jokio teismo. Kilus revo
užėięs iš užpakalio smuogė: f/įva7^rįjaTistus.*
iai kokiu tai sunkiu įrankiu |
kanų nieko svarbaus neatsi turi pilni vežimai nuvežta tiesas. Senatas taipgi šį su liucijai ir prasidėjus be
Pabėgo chedivo pati
į galvą. Moteris parpuolė be
tiko. Turkai vis tvirtina, policijom Areštavo netik manymą patvirtins, nes te- j tvarkei, Meksikoj susitaisė
žado. Dalmatovas tuomet Kairo, Egiptas. — Šiomis kad jų Adrianopolio tvirto streikierius, bet kas tik po nai nėra jam priešingų.
didelės gaujos plėšikų.
išsitraukęs kirvuką perskė dienomis dingo iš haremo vė nepaimama; bet maistas, licijai arčiau pasisuko. Su Merginos sugavo streiklaužį
Nuskendo 11 žmonių
lė galvą. Moteris ant vietos viena chedivo (taip vadina esą, baigiasi, todėl šios są- imta daug žmonių pašalinių, Trenton, N. J. — 13 kovo
mirė, žmogžudžiai nutrau mas Egipto valdonas) pati. vaitės pabaigoj galima tikė kurie ėio tuom laiku į darbą čia buvo toks atsitikimas: New York. — 13 kovo na
kė jai nuo pirštų žiedus ir ė- Ji buvo Austrijos kunigaik- tis dviejų: arba pasidavimo pro šalį, ir kelios moteris, Apie 200 streikuojančių kčia uoste likos nuskandin
mėsi daugiau turtų jieškoti. ščiutė. 1910 metuose ji pri bulgarams, arba Šukri Paša kurios ėjo krautuvėn arba merginų laikė šalia Strauso tas nedidelis botelis, su ku
Bet bijodamiesi, kad kas ne ėmė mahometonų tikėjimą bandys prasimušti per bul grįžo iš ten.
audinyčios mitingą. Tuo riuo žuvo ir 11 žmonių.
Presos Komitetas. tarpu pro šalį ėjo streiklau- 90 žmonių užmušta audroj
užeitų, išsinešė nieko nesu ir įstojo į haremą. Chedi- garų eiles. Jeigu jis ištik
radę.
žis Robinson. Merginos pra Pereitam ketverge šešio
vas ją mylėjo daugiausia iš rųjų išdrįstų tokį žingsnį
Išėjus ant gatvės, jiems visų savo pačių ir sakė, kad daryti, tai reikėtų laukt bai Rochesterio streiko stovis dėjo ant jo šūkauti. Brutali- se vakarų valstijose siautė
Bosai ir kapitalistiški lai škas streiklaužis kirto kum- baisi audra. Užmušta 90
rodėsi, kad jų piktadarystė jos sūnūs bus sekančiu Egi sios skerdynės.
visiems jau žinoma ir kiek pto valdonu. Jai mokėjo po
kraščiai pradėjo skelbti, kad sčia Onai šalčiutei ir leidosi žmonių ir ant kelių milijo
Balkanieciai perdaug
vienas policistas nori juos $1.000 kas mėnuo ir už 100
streikas jau sulaužytas ir bėgti. Visos merginos pas nų sunaikinta turtų.
reikalauja
darbininkai grįžo į darbą. kui vytis. Skebas įpuolė į
imti.
tukst. dolerių buvo dovano
Policija sustreikavo
Pardavė jie pavogtus žie jęs brangakmenių. Šiomis Suvienytos Balkanų vals Kad parodyti visuomenei, karą ir pasislėpė. Merginos
dus už 150 rublių ir išvažia dienomis ji dingo. Pasidarė tijos, kurios dabar kariauja kaip begėdiškai tie nieškai karui kelią užstojo ir nesi Homestead, Pa. — 13 ko
su Turkija, pranešė didžio meluoja, 10 kovo streikieriai judino iš vietos tolei, kol pri vo sustreikavo čionai poli
vo Pskovo gubernijon, į didelis triukšmas.
sioms Europos valstybėms, surengė milžinišką parodą. buvo policija ir streiklaužį cija, kam nužemino jos "sto
Heismaro tėvo dvarą. Sū
Adrianopolis
—
kita
Plevna
kad
jie, balkanieciai, sutin Daugiau kaip 6,000 žmonių už mušimą areštavo.
nūs tėvui pasakė, kad jis at
ną.” Mat miesto taryba nu
važiavo su savo draugu pa- Laikraščiai rašo, kad Ad ka su Turkija taikytis, bet su trimi benais perėjo mies
tarė,
kad policistai turi iš
"Pasiutęs
drąsuolis"
važiuo

kieminėti. Jiems besikiemi- rianopolis — tai kita Plev turi būt išpildyti jų reika to gatvėmis ir palei dirbtu
nešioti apgarsinimus, ku
ja
ant
rakietos
į
padanges
na.
Buvo
tai
20
liepos,
1877
lavimai.
Jie
reikalauja,
kad
ves, parodydami, kad strei
nėjant, po dviejų sąvaičių
riuos išleido miestas žmo
atvažiavo policija ir abudu metais, kada rusai padarė Turkija jiems atiduotų Ad- kas nesulaužytas ir tūkstan New Yorke 13 kovu buvo nėms. Policistai pasijuto
iuos areštavo už žmogžu ant turkų tvirtovės Plevnos rianopolį, Skutari, visas E- čiai žmonių drąsiai kovoja nepaprastas žmogaus pasi tokiu darbu užgautais ir ap
šventimas krutantiems pa II skelbė streiką.
dystę.
Areštuoti tuojaus pirmutinį užpuolimą, o 10 gėjiškose jūrėse salas, turi už savo reikalavimus.
gruodžio tvirtovės komen apmokėti jiems karės išlai Majoras yra didelis darbi veikslams, kurie turėjo būt
prisipažino prie kaltės.
dantas Osman Paša rusams das, atlyginti gyventojams ninkų priešas. Jis uždraudė užvardinti "Iš New Yorko 200 šeimynų be pastogės
Serga caro duktė
Mobile, Ala. — Pereitoje
iau pasidavė. Taigi Plevna už sunaikintą jų privatišką net ir raudoną vėliavą nešti Paryžiun į 120 minutų."
Peterburgas, 15 kovo. — laikėsi rusu apgulta 4 mėne turtą, ir daug da kitokių — nieko raudono nevalia Kad atlikti tokią greitą subatoj tvanas išvarė čia aDidžioji kunigaikščiutė Tat sius ir 16 dienų. Buvo sako reikalavimų Turkijai stato parodyt. Turbut tas neduo kelionę, tūlas Rodman Law, pie 200 šeimynų iš namų.
jana Nikolajevna, t. y. Mi ma, kad tai tvirčiausia tvn- ma. Didžiosios valstybės da jų sąžinei ramybės —pri pramintas "pasiutusiu drą Žmonės nakvoja ant kalne
kės duktė, sunkiai serga tovė pasaulije. Bet Adria atrado, kad tie reikalavimai mena ju neseniai papildytą suoliu” (darė devil), padarė lių, po atviru dangumi ir
i milžinišką rakietą, kurią už- dreba nuo šalčio.
nopolis jau daugiau išlaikė, perdaug dideli.
žmogžudystę...
karštine.
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„Taigi, kam tas draudi čiai — tai įrankis socijails- už demonstracijas ir riaušes i paties p. K. Rutkaus paga- 2 kovo lenkų kunigas atsi
mas, jei jis nieko negelbsti? tams niekinti. Kodėl gi jus prieš karę, bus šita amnes j mintas. Gaila vietos laikra- vedė advokatą, kad atsiteist
Ant galo, kas yra paleistu nepasigailit, kad ir tų nelai tija paliuosuoti iš kalėjimų. štij atkartot K. Rutkaus ne su parapijonais. Tuoj Pet
sąmonėms, tad paminėsiu rausko šalininkai atsivedė
vystė? Ar tai kiekvienas mingų savo parapijonų, ku
Norvegija
jį, norėjo, kad laikytų mi
nors keletą žodžių.
Apie šeimynos sumažinimą. lyčių susinešimas, kuris y- rie tamsybėj ir skurde bai
Tūlas „Lietuvos Ūkinin ra be bažnyčios arba valsty gia jau skęsti? Kam jus Pastaruoju laiku Norve K. Rutkus sako: "Ar ga šias. Bet tas negalėjo laikyt
ko” skaitytojas klausia to bės cedelio? Jei taip, tai kuo juos taip demoralizuojat ? gijoj smarkiai pradėjo augti lima vadint skebais (šašais) jokių pamaldų, nes stulos
laikraščio redakcijos, ar rei jis blogesnis už cedeliuotą- Mokinkit juos kaip gyventi, opozicija, t. y. priešinga val Liet. Sūnų ir Dukterų Dr- nerado. Pradėjo maršalka
dančiai luomai spėka. Šalia stę, St. Louis, Mo., už tai, varyt žmones lauk iš bažny
kia žmogui žinoti, kaip val ji? Ar cedeliuotasis lyčių o ne koliotis.
stiprios jaunų social-demo- kad ji neduoda spausdint čios. Žmonės apstoję aplink
dyti šeimynos skaitlių, ar susinešimas saldesnis? Ar Šalin koliojimai!
kratų partijos, pradėjo plė drukoriškus darbus vietinei i bažnyčią pradėjo kalbėtis.
ne. Aiškiau sakant, tas skai jis duoda sutikimą porai, Ar gali A. F. of L. tapti
totis da ir treid-unijizmas. "Teisybės" spaustuvei? Ga Svetimtaučiai klausia, kas
tytojas norėjo žinoti, kaip gerovę gimsiantiems vai
čia yra? Streikas! — viena
Neseniai atsibuvo Norvegi lima vien tik dėl to?'
industrialine unija?
šeimynai apsisaugoti nuu kams? Ką? Nieko! Visas
gerumas ar blogumas pri ”The Industrial Worker,„ jos sostapilėj Christianijoj
Taigi matom, už ką p. K. atsakė. Žmoneliai pasižiūri,
daug vaikų.
social-demokratų par Rutkus išlieja visą savo tul kad čia bažnyčia, o ne dirb
Patrijotiškoji "L. U.” re klauso nuo tų, kurie eina Į oficijališkas I. W. W. orga jaunų
tijos susivažiavimas, kur žį ant draugijos — už tai, tuvė, ir eina sau.
dakcija atsako, kad žmogui krūvą gyventi. Ne bažny nas, griežtai atsako, ne!
Tai taip kunigėliai tąso
nutarta remti treid-unijiz- kad komitetas neduoda jam
nereikia tas žinot. Mat ji bi čia arba valstybė atsako už Ir štai kodėl:
savo
parapijonus — tamsius
nes tik sujungus visas atlikti spaudos darbus. Man
josi, kad neišnyktų tuomet jų suirusi gyvenimą, tik jie 'Tildomasis A. F. of L. mą,
patįs. Tai yra grynai jų pri- komitetas susideda iš vie-l opozicijos spėkas galima pa rodos, kad dėl to visai nėra žmonelius. Jau nekartą ir
lietuvių tauta. Ji sako:
sekmingai su kapitalizmu reikalo pykti ant Dr-stės ir visur tas atsitinka, bet tam
„Męs norėtume, kad lietu vatiškas dalykas. Kam da nuolikos narių. Septini jų kovoti. Nuo tos konferen ją
taip šmeižti. Man rodos, suoliai neatkreipia į tai ati
vių vaikų išaugtų kuodau- reikia jiems keno leidimo vvra National Civic Federa- cijos, social-demokratų orkad ir pats p. K. Rutkus gali dos ir vis neša savo centus,
giausia, nes tik tuomet gali klaustis? Juk gyvenimas cijos nariais. Jie yra šir g a n a s „Klassenkampen” | suprasti,
visa draugystė kad apmokėt bilas.
me tikėtis nuo kitų tautų gali būt taip pat doras, pra dingiausiais draugais Car- pradėjo vesti jau naują pro neina su jog
Vertėtų lietuviams mesti
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ar
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ir
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be
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negies,
Belmonto
ir
kitų
ka

užpludimo apsiginsią.”
nyčios ar valstybės leidimo, pitalistų, kurių rankos yra pagandą — apie sindikaliz- kietais į spaustuvę, bet pa tokius niekus į šalį ir pradėt
Patriotai, ar ne?
mo idėjas.
veda tą darbą atlikti komi darbuotis kultūros dirvoje.
Bet gerai „L. U.” patrio kaip ir su jų leidimu. Lyties raudonos nuo darbininkų Centrališkoji treid-unijų tetui,
22 vas. žydelio saliune su
kuris kreipiasi į tokią
omė nėra teršina, kaip baž kraujo. Keturi likusieji taip
tams
atsako
„Laisvoji
Žmosimušė
tūli lietuviai, 8 vyrai
sąjunga išleido į visus Nor spaustuvę, kuokia j’am ge
•
•
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ir
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ka

nija:
Senbobė.
reikalo ją valyti. Ji pader-1 tegorijos, nes jų persitikri vegijos darbininkus manife riau patinka ir kuri darbą areštuoti.
„Ūkininkas turi žinotkiek mės išlaikymui taip reika
stą, kuriame nurodo, kad geriau padaro.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.
jam reikia gyvulių veislei linga, kaip gyvasties išlai- nimai yra vienodi. Visi jie pastaruoju laiku opozicija Taigi ne draugijos tai da
Musų dvasiškas "vado
palikti, kad juos per žiemą I kymui valgis. Jeigu gi ji y- nepripažįsta, kad draugijoj jau užtektinai pribrendo, lykas. Ir aš reikalauju, kad
vra
klesų
kova.
Visi
jie
yra
vas
” stengėsi savo parapijoišmaitinus. Jei jis to neži ra reikalinga, tai lyties da
kad
padaryti
treid-unijas
p.
K.
Rutkus
tą
"skebų
”
nos, tai jam ūkės vedimas lykų nėra ko mums gėdytis. šalininkais 'Atsakančios die daugiau socijalistiškomis ar vardą nuo draugijos atsiim- I nams prirodyti, kaip žmo
nesiseks. Ir tas pats yra su Priešingai, su visais lyties ninės algos už atsakantį die revoliuci joniškomis, taip tu. Draugijos Pirmininkas gaus ir gyvulio siela skiria
si viena nuo kitos. Ant ga
šeimyna. Kiekvienas, kas klausimais reikia žmonėms nos darbą.’
kad .kiekvienoj valandoj
lo, beaiškindamas pasakė,
nori šeimyną turėti, pir kuogeriausiai apsipažinti, „Toliaus, A. F. of L. susi darbininkai butų gatavais
kad ir gyvulys turi sielą ir jo
miausiai turi žinoti, ar ją iš kad paskui juos tinkamai deda iš 112 ar daugiau ats išeit į kovą su kapitalizmu. |
siela taip pat nemirštanti,
maitins ir užlaikys kaip išrišus. Pažintis žmogaus kirų unijų su brangiai ap Toliaus nurodoma, kad visos
tik
kaip dabar žmogaus
mokamais viršininkais. Di opozicijos taktika industri
JOHANENSBURG,
reikia.
niekuomet neklaidina.”
siela augščiau stovi už gy
„Beabejo, išlaikymas sa Pilnai su tuo sutinkam. džiuma tų viršininkų turi joj turi būt stačiai revoliu- Transvaal, Pietų Afrika. vulio, taip ir potam ji sto
daugiau negu draugiškus cijoniška: užuojautos strei
vęs ir savo padermės yra pa
Jieškant kąsnio duonos vės augščiau. Iš tokio pa
santikius
su
darbdaviais
ir
Šalin
koliojimai!
kai,
generališki
streikai,
boi
matiniu dėsniu gyvijos sriir laisvės, lietuviai iškriko sakymo žmonės pradėjo net
tij ir męs prieš tai negalime Vienas lietuvis prisiuntė daugelis jų priklauso da kotai, sabotažas — tai įran po visus pasaulio kraštus. < šypsotis. Išėję laukan tarp
nieko pasakyti. Bet apie no mums tokiu antgalviu strai prie Civiškos Federacijos,' kiai, kurių Norvegijos dar Ir čia, Pietinėj Afrikoj, jų savęs ėmė kalbėtis, -turbut
rą apsiginti nuo kitų užplu psnį. Talpint jį ištisai neno Kristaus Milicijos ir kitų bininkai turi laikytis kovoj randasi būrelis. Apšvietos kunigas girtas buvo.
dimo skaitlingumu, pasaky rėjom, nes iš literatiškos pu panašių kapitalistiškų orga su kapitalistais industrijos atžvilgiu
Johanensburgo
Per tą patį pamokslą
sime tiek, kad jis yra vaikiš sės jis persilpnas. Jis sta nizacijų, kurios iš principo' dirvoj.
lietuviai,
abelnai
imant,
sto

kas. Istorijoje skaitlingu- čiai skundžiasi, kad lietu yra priešingos darbininkų I Taigi Norvegijos opozici vi gana žemai. Apšvietos draudė nuo pirmeiviškų lai
ja išeina ant arenos su tokia ir spėkų trūksta, nieko vi kraščių. Girdi, skaityti to
mas niekur daug nesvėrė. viškus laikraščius skaitant reikalams...”
kius laikraščius, tai "smerpat taktika, kaip Amerikos suomeniško
Gunai su savo skaitlingumu žmogus tik koliotis gali iš Pagaliaus
neveikiama. telnas griekas.” Prisiskai"Faktas,
kad
A.
F.
of
L.
I. W. W. Socijal-demokra-; Laikraščių ateina "Lietu
atėjo ir nuėjo, nepalikdami mokti. Vietoj faktų, vietoj
perkėlė
savo
buveinę
į
Watų organas visai su ta takti va," "Keleivis” ir "Rygos tot ir pradedat tikėt jiems,
po savęs jokios savo vir- aiškių prirodymų, vietoje
i bet atsiminkim, kas už tai
šesnybės žymės. Negelbsti pertikrinančio žodžio eina shingtoną ir stiprina kiek ka sutinka ir sako, kad
Garsas.
”
po smerties bus? Lyg jis
daug nė pats kumštinis vie koliojimai ir niekinimai y- vienoj valstijoj savo federa "Šitoj agitacijoj opozicija Lengviausia darbas gauti j butų
numiręs ir žinotų, kas
kas, jei jis yra be proto mik patų arba nepatinkamų sau cijas skirium su karidori- turės savo pusėj visus soči-! aukso kasyklose, bet ir tai ten "po
smerties” dedasi.
niais viršininkais įstatimda- jal-demokratus.”
lumo. Frankai užkariavę idėjų.
tik
tiems,
kurie
moka
ang

Toliaus
musų kunigužis
anglosaksus, per visą šimtą Ir tai ne išmislas, ne iliu vių batams laižyti, aiškiai
lų
ir
vietinę
negrų
kalbas,
norėjo prirodyti, jog Die
Italija
metų laikė uždėję ant jų zija, bet tikra teisybė. Pa parodo, kad American F. of
nes
mat
baltveidžiai
dirba
žmogų baudžia. Kuris
savo priespaudos ranką, bet imkime tik „Kataliką,” L. nėra ir negali būt indus Visoj Italijoj eina darbi tik kaipo prižiūrėtojai neg vas
tik apserga, o neina išpažin
nė jų sufrakino, nė jų išnai j „Draugą” ir jiems panašius trialine unija darbininkų ninkų bruzdėjimas ir tan rų darbininkų.
ties,
tai, sulig jo, tą jau Die
reikalams
ginti;
ji
yra
poliai
kino... Priešingai, juos tik neva laikraščius. Ką ten ra
kiai
atsikartoja
riaušės.
Pragyvenimas
gana
bran

baudžia. - Jei taip, tai
šita priespauda išlaikė, kaip sime? Koliojimus, kolioji- tiška organizacija kapitali- Taip vasario mėnesio pra-| gus. Su 6 svarais (angliš vas
klausimas, už ką jo gaspadilietuvystę
išlaikė rusų mus ir koliojimus. Kolioja- stams ant patarnavimų.”
džioje, uždėjus valdžiai di kų sterlingų) vos galima nę Dievas baudė, kuri išgu
priespauda. Lenkai už ru si korespondentai, koliojasi
delius komesčius ant valgo šiaip-taip mėnesį pragyven lėjo netoli pusę metų?
Darbininkų
judėjimas
svetur.
sus buvo gudresni, jie atė redakcijos. Kokie kalbos
mųjų daiktų, kilo generališ- ti.
jo pas mus savo civilizaciją žiedeliai telpa „Katalike,”
kas streikas ir tuojaus pa-! Lietuviai ir čia girtuok Kad musų kunigas drau
Anglija
nešini su dovanomis pavida tai „Keleivis” 10-tam numesiliejo kraujas. Telegramai' liauja.
V. V—kas. džia laikraščius skaityti, tai
tik girtuokliams patinka.
le visokių herbų musų neda- rije jau nurodė. Bet „Drau Anglijoj vėl rengiama di apie tai tylėjo, tik dabar at WESTERNPORT, MD.
Mat, jie rokuoja, dolerį pra
rugusiems bajorams ir gas” tame atvėjije už "Ka- delis streikas. Visos trans ėjus iš Italijos laikraščiams,
ir PIEDMONT, W. VA. gersi, dolerį duosi kunigui,
jiems pavyko puikiai. Apdo taliką” nė kiek nežemiau portų darbininkų unijos | galima suprasti, kaip ištik
vanotieji nusidžiaugė, kaip stovi. "Cicilikai ištvirkė rengiasi prie jo. Streikas rųjų dalykai tenai stovi. Va Lietuviai čia nesnaudžia, tai ir girtas busi, ir grieko
geležėlę radę ir leido len liai,” "cicilikai vagis,” "cici- busiąs toks pat, jei da nedi sario 3 diena, tai diena buvo nuo 1911 metų jau gyvuoja nebus. O iš laikraščio jiems
kams Lietuvoj šeimininkau likai smirda kaip skunkiai” desnis, kaip buvo 1911 met. didelių demonstracijų ir LSS. 164 kp. ir jau 6 mėne kokia nauda ? Laikraštis
ti, kaip jems patinka. Taigi, — tai „Draugo” „argumen Jis bus apskelbtas ateinan riaušių, žmonės nebegalė siai kaip susitvėrė pašelpi- latrauti nemokina. Tankiai
nė draugystė D. L. K. Vy net nupeikia gėrimus. Tai
šitą lenkai pasiekė ne skait tai.”
čią vasarą, kada baigiasi vi dami ilgiau vilkti valdžios ir tauto. Prie minėtų draugi gi tokie pamokslai girtuok
lingumu arba kumščio drū Žmonėms tas jau įgriso ir si unijų kontraktai su darb kapitalizmo jungo, išėjo iš
jų priguli visi progresiviš- liams patinka. Kunigas lai
tumu, tik gudrumu.
jie pradeda šaukti: ”Šalin daviais. Vienas iš svarbiau dirbtuvių ir ėmė kelti riau kesni lietuviai. Draugystė kraščius iškeikia, o prieš
sių reikalavimų bus sutrum-j šes. Romos policija buvo D. L. K. Vytauto gerai sto girtuoklystę nė žodžio. Už
„Žydai ne dėlto neišnyks koliojimai!"
ta, kad, kaip 'L. U.’ sako, jie Ir ištikrųjų, jei nori pasi- pinimas darbo dienos, taip! jau persilpna; minia sutiko vi; jau turi 27 narius, turto tai gi turbut tarpe parapijo
stengiasi vaikų turėti dau mokint koliotis — užsirašyk kad ir dabartiniai bedarbiai ją akmenais. Paskui žmo apie $200. Dabar sykiu su nų daugiausia girtuoklių.
giausiai, bėt dėlto, kad juos lietuviškų kunigužių orga galėtų gauti užsiėmimą. Su nės įsikarščiavę ėmė daužyti LSS. kp. nusamdė svetainę Toliau sako, socijalistai
visi nuo savęs stumia, ir jie ną arba pavaikščiok ant jų trumpinimas valandų 1911 langus; nuėjo ant turtingų susirinkimams laikyti, ku skelbia, kad nereikia lat
metais žymiai sumažino be gatvių, išplėšė krautuves, riuos laiko kas pirmą nedėl rauti, ale gerai pavalgyt ir
noroms-nenoroms turi lai pamokslų — išmoksi!
kytis savitarpėj. Taigi juos Vyrai, vyrai, kodėl jus darbių skaitlių. Manoma, išnešė valgomus daiktus ir dienį mėnesio ir stengiasi apsirėdyt. Tai, girdi, tam
palaiko nuo išnykimo jų ko taip žemai nupuolėt? Ar to kad dabar rengiamas strei norėjo eiti į Vatikaną, kur kuoveikiaisiai įkurti knygy suolių mokslas.
va, o ne jų vaikų skaitlingu- jus Kristaus mokslas moki kas turės neblogesnes pase popiežius gyvena. Praei nėlį. Laikraščių eina dau Musų "vadovas" daugiau
mas.
na? Ar jūsų meilė artimo kmes. Tame streike daly nant pro geležinkelio stotį, giausiai pirmeiviškų. Lietu sia ragina žmones prigulėti
„Bet mus apeina ne tiek socijalistų koliojime? Jus vaus jurininkai, geležinke-; liko sudaužytos visos elek vių čia randasi 19 šeimynų prie bažnytinių organizaci
tautystės išnykimas, kiek patįs turėtumėt skelbti soci- lių ir uostų darbininkai, nes | triškos lempos ir stoties lan ir apie trissyk tiek pavienių. jų, o tautiškas slepia, bet
paties žmogaus pakėlimas. jalizmą, kad pakelti iš var visi jie priklauso prie trans gai. Ir traukė minia i Vati Darbų viršutinių yra tik tos dygsta, kaip grybai. Štai
Kas do nauda iš tautystės gų vaitojančią liaudį, kad porto. Geležinkelių ir uos kaną, šaukdama: "Mirtis viena didelė popieros dirb neseniai susitvėrė Tautiškas
to, kuris yra nupuolęs, nie paliuosuoti prispaustąjį ka tų darbininkai reikalaus 8 dykaduoniams!” Buvo iš tuvė, o šiaip tik anglių ka Liet. Ukėsų Kliubas ir į mė
ko neišmano ir ii visi stum pitalizmo jungu darbininką. valandų darbo dienos, o ju šaukta kariumenė ir raite syklos.
nesį laiko pristojo 118 narių.
do? Jokios. Jis neatstovi Jei jus nesutinkat su socija rininkai — daugiau darbi liai užpuolė ant demonstra Lietuviai
pasiturinčiai Pasirodo, kad keiksmininko
cijos. Minia pasitiko karei gyvena, daugelis
nė gero kamščio šulei už lizmu, jei turit geresnį vais ninkų ant laivų.
turi savo "mokslo” žmonės neklauso.
vius
akmenais,
tečiaus
likos
kimšti. O tokie tik ir gali iš tą — duokit jį šen! Męs
namus pasistatę, tik nėra
Per tris metus čia susior
Francuzija
išblaškyta.
augti didelėse beturčių šei mielai su juo sutiksime. Męs
biznierių.
ganizavo 3 tautiškos pašelmynose.”
sociializmą skelbiam ne dėl Iš priežasties išrinkimo
M. L. Balčiūnas. pinės draugijos, o bažnytinė
to. kad jis socijalizmas, bet naujo prezidento, francuzų
Polemika
tik per 12 metų, bet daug
Tuotarpu gi,
PROVIDENCE,
R.
I.
parliamentas,
socijalistams
’’ 'Liet. U.’ vis svaičioja, dėlto, kad jis panaikina iš
narių ir nuo tos jau atsisa
Taip
čia
ir
nesusitvarko
pasidarbavus,
nutarė
pa

naudojimo
sistemą
ir
page

kaip sena boba užgirij... ir
ir Kritika lietuviška parapija. Nors ko, nes perdaug plikai "va
verčia jaunimą stengties rina darbininko būvį. Ki liuosuoti iš kalėjimų belais
dovai" juos skuta.
čia
atsikraustė
iš
Worcestevius,
kuriuos
valdžia
buvo
aAndrius Kivelis.
kuodaugausiai vaikų turėti. tokio budo tam padaryt męs
žodis "Teisybei’'
rio,
Mass.,
kunigas
Petrau

reštavus
ir
pasmerkus
pirm
nežinom.
Jei
jus
žinot
—
„Šitą savo pragaištingą
ROCHESTER, N. J.
nuomonę jis bruka jaunimui pasakykit: kokis? Jei neži 30 sausio, 1913 metų. Pa K. Rutkus savo "Teisy skas, bet senasai kunigas jo
bijodamas, kad jaunimas not — tylėkit. Tegul žmo liuosuoti bus visi suimti lai bės” No 1-mam šių metų pa į bažnyčią neįsileidžia. Sa Čionai nė šiokios, nė to
ke streikų, susirinkimų, | talpino kelių colių straipsnį, ko, kad Gudaitis surado ku kios naujienos. Siuvėjų
žinodamas kaip nuo vaikų nės kovoja, kaip jie moka.
apsisaugoti, neimtų paleis Dabar gi jus ir patįs nesa riaušių laike rinkimų ir de apšmeiždamas Liet. Sūnų ir nigą, tai tegul duoda jam ir streikas da tesesitęsia. Tu
rėjo jie demonstraciją 10 d.
tuvauti. Noras gal ir geras, kot. kaip nusikratyti darbi monstracijų, surištų su 1 Dukterų Dr-stę, St. Louis, vietą.
23
vas.
toj
bažnytėlėj
pa

Mo.,
o
po
pstraipsniu
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kovo. Parodoje ėjo kokie 6
bet baimė tuščia. Ar vaikų ninkui alginės vergijos re gegužės švente pereitais me
sakyta du pamokslu — lie tūkstančiai žmonių. Dr. A.
turėjimo baimė sulaiko tuos, težį, ir keikiat. jeigu kiti no tais. Taipgi daug anarchis rašo Draugijos Narė. Bet tuviškai
ir lenkiškai.
S. Crapsey maršavo priešąri pasakyti. Jūsų laikraš tų ir sindikalistų, kurie sėdi i tasai straipsnis ar nebus tik
kurie nori paleistuvauti?

Peržvalga.
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6. Lovą apskalbti kas ne- savo akimis, ką pusę dienos Donorą, Pa. — Susitvėrė
kije su dviem merginom ir tė referatą temoj: Politika Paskui visi maršavo į Lyric
nešė raudoną vėliavą. Ko ir ekonomija. Aiškiai darbi Hali ant mass-mitingo. Iš dėlia arba bent sykį į dvi ne- išdirbus jau veža į ligonbu- čia teatrališka kuopelė ir
tį su nušalusiomis rankomis ! pradėjo mokintis penkių
vo 8 streikieriai turėjo taip ninkai suprato savo priešus nešta rezoliucija ir protes dėlias.
vadinamą Tag-day. Pinigų ir jų suktybes. Toliaus J. tas prie „L’Opinione” ir vi
7. Kambarius mazgoti sy arba kojomis. Užmokestis aktų dramą „Iš meilės.” YB. S. paaiškino, kaip senovės sus kapitalistų laikraščius. kį į sąvaitę, neaplenkiant gi labai prasta, doleris, o ra tai didelis ir pamokinan
surinko į $3.353.
Sunki kova čionai siuvė žmonės įsitikėjo į mitus. Pu ”L’Opinione” paskelbė, kad kampų, palovių, nė šėpų ar kartais ir to nemoka į die tis veikalas. Linkėtina viP. Bukėnas. i siems donoriečiams jį pa
jų. Žiauri valdžia drauge su blikai jo kalba labai patiko. visi Kirschbaum ir Snellen- ba kamaraičių, kur drapa ną.
matyti. Sulošt gal galės
Romos katalikų kunigija
Į kuopą prisirašė 9 drau burg darbininkai grįžtų į nos yra pakabinamos. Lan
deda visas pastangas, kad gai. Tarpe montelliečių lie darbą, prižadėdama jiems gus irgi sykį kas nedėlia nu Montello, Mass. — 22 va 'jau tuoj po velykų.
Jaunas Lietuvis.
šį streiką sulaužyt. Jau tuvių smarkiai auga socija daug nebūtų dalykų.
šluostyt. Taip pat nušluos sario teatrališkas ratelis
statė ant scenos ”Tarnas į- Rumford, Me. — 9 kovo,
daug streiklaužių dirba. lizmas ; pirma merginos ir Presos Komitetas:
tyti sienas ir lubas.
painiojo
” ir
„Kerštinga Oxfordo popieros dirbtu
Kad ne kunigija, gal jau bu moterįs juo nesiinteresuoJ. Stasiulevičius,
8. Jeigu gaspadinė nuper
” Prie to buvo da mo- vėj likos užmuštas 19 metų
tų streikieriai streiką lai davo, bet šiuo laiku ir jos
J. Lukoševičius,
ka pagedusią mėsą ar šiaip ! meilė.
mėję. Dabargi tie kapitalo jau pradeda susiprasti ir
kokius valgomus daiktus, nologai, deklamacijos, ir amžiaus lietuvis Zigmas
Dagis.
Bambos ir Juro Ri- Rutkauskas. Jam dirbant
čebatlaižiai įkalbinėja savo prisirašė 12. Kovo 2 K. Na
kad jau negalima valgyt ir Džian
dziko
spyčiai.
Žmonių at kasžin kaip ten išgriuvo
parapijonams, kad eitų ir vickas skaitė referatą ir J.
BROOKLYN, N. Y.
reikia numesti, tai, vietoj’ ėjo nedaug. (Aprašymą,
dirbtų. Girdi, tik ateiviai Balionis kalbėjo apie socija27 vasario mirė Čia nelai numesti, turi nunešt atgal į kaip kas lošė, išleidžiam, anglis ir prispaudė jį.
nežino ko jieško. Ar jums jalizmą. Jauna Mergaitė.
K. Pocius.
minga mirčia Jonas Venc- štorą ir sugrąžinti pardavė nes musų aktoriai kritiką
da negerai?
jui,
kad
apmainytų
ant
gero
27 metų amžiaus,
visuomet skaito ne už pa Rumford, Me. — 26 vasaV. Sauter, kuris nušovė YOUNGSTOWN, OHIO kunas,
tavoro arba sugrąžintų pi mokinimą,
vaikinas
laisvas
ir
socijalis

bet už šmeižimą | rio čia atsitiko nelaimė.
žvdelkaitę, yra vieno vokie Ir pas mus darbo žmone- tas. Parėjęs iš mokyklos nigus.
ypatų. Red.) Montellietis. I Nuėjus Kazimierui Klevui
čių Romos katalikų prabaš- liai juda. Nuo 1 vasario čia buvo linksmas, nes mokino
9.
Jei
gaspadinė,
begačiaus brolis ir jis laisvas, tapo pakeltos darbininkų si ant sliesoriaus ir tą vaka
į darbą, kapitalistiškos ma
kaip nekaltas avinėlis, išva mokestįs: prastiems darbi rą buvo .išdavęs paskutinį mindama burdingierių mai Raymond, VVash. — J šinos ratas išnardė jo kau
stą sudegina, tai ji turi nu
žiavo į Vokietiją.
ninkams 15 nuošimčių, o a- egzaminą; linksmas pasipa pirkti šviežią maistą savo Dailideno su A. Grinaite ve lus ir prarijo gyvastį. Pali
stuvėse sudėta streikuojan ko nelaiminga žmona ir 5
Bet streikieriams neverta matninkams 10 nuošimčių, sakojo savo laimę ir nuėjo
pinigais.
tiems rubsiuviams $12.20. kūdikiai be globėjo ir duon
nusiminti, nes savo pusėje Tai vis ačiū socijalistams, gulti. Atsuko gazą, bet tuo
10.
Visokius
vabalus
gasaukų. (Aukautojų vardai davio. Velionis buvo apsi
jie turi gerus paremėjus so- nes jie ir Rankin, Pa., strei
tarpu
nedegė,
nes
buvo
kur
cijalistuose. Šie neapleidžia kas sudrebino musų baronų tai triubose užkliuvęs. Venc- padoriai turi būtinai iššau tilpo „Kel.” No 5. Red.) Pa švietęs ir laisvų pažiūrų
dyti, išnaikinti.
girti reikia tuos draugus, žmogus. Kovo 1 socijalistai
streikierių. Taip pat ir u- kinkas; tie baronai pamatė,
kunas
užsidegė
žvakutę,
o
nijos, kokios šiame mieste kad ir jų vergai gali sukilti. gazą ir užsimiršo užsukti.
11. Iš darbo parėjusiems kurie besilinksmindami ne ir ukėsų kliubo nariai paly
randasi, remia streikierius Jie labai bijosi I.W.W., nes Taip ir atsigulė. Ant ryto darbininkams turi būt su užmiršta ir badaujančių sa dėjo jo liekanas į protestopinigiškai. O ir daugumas Youngstowne yra tos unijos
šildyto vandens nusiprausti vo brolių. Reikia taipgi pa nų kapines. Buvo nutarta
jaus
nuėjo
šeimininkė
jį
pa

minėti, kad į vestuves buvo lydėti su muzika, bet darbo
pašalinių žmonių padeda tą šaka ir yra gabių organiza
ir kojoms nusimazgoti.
kovą vesti. Reikia turėt vil torių, kurie dabar Akron, žadinti, jau durų negalėjo
12. Gaspadinė ir burding- atsilankęs nieko neprašytas dienoj negalėjo susitaisyti
atidaryti.
Išmušė
duris
ir
tį, kad čionykščiai streikie Ohio darbininkus organi rado Venckuną jau negyvą. bosis neturi teisės tyčia ga ir lenkų kunigas. Jis įlindo visa kapelija. Tegul jam
riai laimės, nes geriausios zuoja. Tai Y. S. V. Tube Co.
dinti, draskyti ar deginti tarp svečių, kaip tas juod bus ramybė juodoj žemelėj.
2
kovo
jo
kūnas
likosi
su

rankos nedirba. Lietuviai ir Republican Steel Co jų j- degintas krematorijoj, nes kokius nors daiktus, kurie varnis, ir užsilipęs ant kė
K. Pocius.
dės
pradėjo
sakyti
pamoks

labai tvirtai laikosi. Kaip bauginti, patįs pakėlė algas
Venckunas gyvas būdamas priklauso burdingieriams. lą, kad lietuviai turi susivie Waterbury, Conn. — Ke
girdėt, tai ir iš lietuvių ran savo darbininkams.
visuomet buvo priešingas, Jei sugadina ką, tai turi už nyti su lenkais ir pastatyti li susitarę darbininkai žal
dasi kaip koks streiklaužis,
mokėti, arba atpirkt naujus.
bažnyčią. Bet ne ta jau ga vario dirbtuvėj pareikala
bet ju nedaug. K. Vaivoda 28 vasario čia tapo išda kad numirusį žmogų kasti į
Pasarga
:
Burdinigeriai
linta
atsišaukimai
į
darbi

žemę.
dynė, kad žmonės taip akįai vo daugiau algos. Perdėtiirgi dirba, bet jis sakosi ne
mokės
po
5
dolerius
į
mėnesį
ninkus
nuo
A.
F.
of
L.
uni

Lydėjo
jį
12
karietų,
o
kunigų klausytų. Todėl jam nis tuojaus pradėjo vaikš
dirbąs šapos, tik apsteliuotokioms gaspadinėms, liepė nuo kėdės nulipti ir a- čiodamas klausinėti, kas ne
tus darbus. Pastaruoju lai jos. Jų išdalinta, kaip teko daugybė žmonių karais nu tik
kurios apsiima išpildyt vir pie bažnyčią čia nekalbėti. užganėdintas. Kas pasakė
ku unija pradėjo tirinėti, patirti apie 40 tūkstančių važiavo. Daugybė katalikų šuje
išdėstytus reikalavi Matydamas, kad biznio čia "aš,” tą tuojaus išvijo, o to
lapelių, atspausdintų net 13 buvo pažiūrėti, kaip ten de
kaip ir ką jis dirba.
kalbomis.
gins žmogų, bet nepamatė mus; kurios neapsiima to nepadarys, nulipo nuo kė vieton priėmė naują. Bet
M. S—kys.
Drg. išpildyt, toms nemokėti dau dės ir pradėjo apie kitką. to da negana; kompanija
Gal būt, kad neužilgo ir nieko nepaprasto.
MONTELLO, MASS.
męs turėsim prieš baronus Perkūnas pasakė tam tinka giau, kaip po $3.50.
Ant galo jis taip prisitrau matyt pasiskundė da ir mus
Katalikų nelaimės
Statydami šiuos teisingus kė, kad vos tik namo parė kunigužiui, kad jo avelės
stoti į kovą, nors dabar męs mą prakalbą; p. Rinkevi
Vietiniams
katalikams šelpiame kitus.
čius taipgi kalbėjo. Ir taip ir nedidelius reikalavimus jo.
A. Vaičiūnas. nenuolankios. Taigi atėjus
pradeda visai nesisekt. Štai
J. S. M-ka. viskas pasibaigė, be jokių savo gaspadinėms ir burnedėldieniui musų „tėvelis”
2 kovo vienas girtas „Drąugiedojimų, be jokių girtuok dingbosiams, męs, PittsburKansas City, Kan. — Lie kad davė tai davė žmonėms
PHILADELPHIA, PA. liavimų. Lai ima ir katali go burdingieriai, atsišaukia tuvių čia yra į pustrečio vėjo, kam maištus kelia.
go” platintojas įgriuvo į
griovį ir tik laimė, kad van Rubsiuvių streiko bėgis. kai iš laisvų žmonių pavyz me į visus burdingierius, gy šimto. Visi beveik dievo
Katalikas.
dens buvo nedaug, tai pra-i 3 kovo buvo pasirašę dau dį.
V. J. Žilinskas. venančius šioj apielinkėj ir baimingi žmonės; girtuok
eiviai ištraukė tik šlapią ir giau kaip 50 kontraktorių,
kituose Amerikos miestuo liauja, mušasi, paskui jieš Hartshorne, Okla. —5 ko
CAMBRIDGE, MASS.
sušalusį, kitaip žmogelis bet kiti iš jų atsimetė ir pri
se, kad visur musų broliai ei ko kunigo, kad jiems nuodė vo šalia anglių kasyklos su
butų prigėręs.
sidėjo prie kontraktorių ir Pereitoj nedeiioj Cambri tų išvien ir tartųsi apie pa mes ”atleistų.” Reikėjo ei sikūlė tušti vagonai. Vaka
Kitas vėl geras katalikas savininkų sąjungos. Tą ry dge liet, socijalistų kp. tu gerinimą netikusio mus^ ti velvkinės. tai pagarsino, re susirinko daug žmonių
parsigabeno bačkutę rudžio. tą tapo areštuoti Baltrušai rėjo prakalbas streikierių naminio gyvenimo, apie įve no „Saulei.” „Katalike” ir pažiūrėti. Kasžin kaip ten
Susirinko jų daugiau ir su tis ir keliatas žydų.
naudai. Žmonių susirinko dimą tvarkos ir švaros na "Lietuvoj.” kad reikalingas atsitiko, kad tarp lietuvių ir
sėdę apie bačkutę pradėjo ją
Kisrchbaum savo dirbtu nedaug. Kalbėjo apie strei muose, kas reikalinga visų kirpikas jų vilnai nukirpti. anglų kilo ginčai. Vienas
tuštint. Betuštindami tie
(kuri yra didžiausia iš ką ir abelną darbininkų žmonių sveikatai, o sykiu ir Bet nė vienas neatsišaukė. anglas išsitraukė revolverį
vyrukai taip įsismagino, vėj
Kreipėsi pas vyskupą. Tuo ir šovė tris kartus į lietuvį
visų) laiko gaują apgink skurdą S. Michelsonas. Au padorumui.
kad pradėjo ir "gadzinkas” luotų
jaus pribuvo. Dabar jau F. S., šalia kurio stovėjo ir
ir valkatų, kų surinkta Bostono strei
P.
S.
—
Šiuo
tarpu
susiragiedot. Ėjo pro šalį „dėdė” kurie kazirninkų
sykiu su policija už kieriams $11.75. Aukavusių šinėiant su mumis galima „čysti” ir vėl gali muštis. moteris. F. S. šoko prie šoir išgirdo triukšmą. Tuoj puldinėja
ant ramių strei vardai tilpo aukų skyriuje. per „Dilgėlių” redakciją, ad Ir mušasi. Užpereitoj su viko, bet kiti jo neprileido.
atvažiavo su „makabilium.” kierių. Streikieriai
batoj ant tilto vienam per 9 vai. vakare vėl pasigirdo
išnešė Kunigas, matyt, pavydėjo, resuojant šiaip:
ir išgabeno viską. Sako, kad protesto rezoliuciją ir
skėlė geležim galva. Galva šaudymas. Į lietuvio A. Belpa kad nesudėtų streikieriams
reikėjo da ir užsimokėt $75. siuntė vietiniam policijos
Burdingierių
Komitetas
daugiau aukų, nes kaip tik
truko ant keturių dalių. Da ckio namus įvarė net 3 kul
Bėda...
Alkoholio priešas. direktoriui Porteriui ir ki mokėjo taip draudė savo
C o „Dilgelės”
ktarai sako, kad mirs. Kitą kas. Šovikai nesuimti.
P. Dugelis.
žmones nuo socijalistų pra 2400 5th Avė. Pittsburg, Pa. gi visai nušovė. Tai tokie
MONTELLO, MASS.
tur.
kryžiokų darbeliai.
Kovo 9 buvo sušauktas 4 kovo buvo atvežta į kalbų. Susirinko tik patįs
Thomas, W. Va. — Lietu
pirmeiviai.
Jaunas socijalistas.
nepaprastas parapijonų su Snelenburgo dirbtuvę kelio
vių čia yra į .100 šeimynų ir
Vietinis.
KAS MUMS
sirinkimas. Pirmininkas, J. lika skebų iš New Yorko,
200
pavienių. Jie girtuok
Rumford, Me. — 2 kovo
Šimkevičia, atidaręs susirin bet jie pareikalavo net po 6
RAŠOMA buvo Ukėsų Kliubo prakal liauja ir pešasi. Kovo 1 d.
kimą, paaiškino, jog parapi dolerius į dieną. Bosui pa Burdingierių Reikalavimai.
bos. Kalbėjo J. B. Smelsto du kazirninkai susitiko sajos komitetas prašė kardi sirodė per brangus, ir pa
liune ir susipešė. Vienas iš
rius
apie
ukėsystę.
Ant
ry

nolo, kad jisai duotų kunigą siuntė juos atgal.
„Geriausis
gyvenimas
”
—
Rezoliucija, priimta per vie
ėmė warantą ir suareštavo
į musų bažnyčią, nes žmonės 5 kovo kalbėjo drg. J. Sta šą susirinkimą L. M. Dr-stės ”Winconsino miškuos už tojaus tas pats kalbėtojas kitą. Teisme abu užsimokė
kalbėjo Opera House apie
nori atlikti velykinę. Kardi siulevičius. Išryto liko areš
darbiai jiemaži. Kempės dievų atsiradimą. Nurodė, jo po $3.77. O kiek da kašta
salėj
142
Orr
st.,
Pittsburgh,
nolas atsakęs, kad kunigo tuotas V. Valėnas, jau an
šiltos. Valgis visai geras. kaip vieni tuos dievus ir vo skrybėlės ir apikaklės.
Pa., 1 kovo 1913 m.
neduos tolei, kolei neaprašys trą kartą. Areštavo jį to
čia gyvenantis.
Ateivių iš kitų valstijų čia šventuosius daro, o kiti
bažnyčios ir viso parapijos dėl, kad jis išvertė „puška- 1. Vienam ruime nelaikyt mažai.
Daugiausia vis vie prieš juos klaupia ir garbi
turto jam. Susirinkimas rį” su kava, vežama ske- daugiau vyrą, kaip tik du. tiniai anglai
Lawrence, Mass. — 9 ko
dirba. Darbi na. Protaujantiems kalba
vienbalsiai (apie 600 žmon.) bams į dirbtuvę. Už jį rei Jeigu kartais įleis daugiau ninkų neužtenka
vo tautietis S. Dagis skaitė
nutarė da paskutinį laišką kalavo $400 kaucijos. Jis kaip du, tai gaspadinė nega vis reikalaujama.” ir nuolat labai patiko.
paskaitą apie vaikų augini
J.
Jankauskas.
parašyti kardinolui ir pasa išimtas. Taipgi kartu areš li imti už burdą daugiau,
mą. Žmonių buvo labai ma
kyt, jog bažnyčios jam ne tavo ir streiko organizato kaip po pusketvirto dolerio Taip aprašo gyvenimą Wiir tie beveik tik vien iš
Melrose Park, III. — Vie žai,
sconsino miškuos tūlas J. P.
aprašys ir jeigu jisai kuni rių A. Staklickį.
($3.50).
socijalistų.
J. R. Pušinis.
tinis
lietuvių
Soc.
Partijos
”
Laisvės
”
No
15.
Jis
tur

go neduos iki Velykų, tai
6 kovo pasirašė tik vie 2. Indai turi būt sumazgo
pertrauks su juom visus ry nas kontraktorius ir tie, ku ti po kiekvienam virimui ir but Wisconsino miškuos vi skyrius parengė per tris su- Westernport, Md. — At
šius ir jieškos teisybės per rie buvo apskelbę lokautą. valgymui. Niekados nieko sai nėra buvęs, o rėmėsi tik batvakarius po vieną pas važiavo čionai anądien du
teismą. (Kam tą teismą šel Po pasirašymui likosi pri nekepti ant nemazgotos pe- kitų pasigirimais. Tas yra kaitą iš gamtiškų mokslų: draugai iš Kitzmiller, Md.,
pavojingas žmonių su va 1) apie chemiją, 2) kaip at ir prisirašė prie L.S.S. 164
pti? Galima paimt kunigą imti vėl tik su didesne kau telnės (skaurados).
džiojimas. Žmogus, kuris sirado žemė ir 3) kaip atsi kuonos. Paskui norėjo pri
neprigulmingą. Red.) Pas cija.
3. Ant nakties turi būt iš turi gyvulio širdį, ir tą mi rado gyvybė. Skaitė S. Nai- sirašyti ir prie Vytauto
mus ir dabar yra kunigas
7 kovo pas Oželio dirbtu mazgota sinka, suvalyti vi
Urbonavičia, bet jisai ne vę buvo areštuoti V. Girge- sokį trupiniai, atmatos ir škų gyvenimas sugraudins. kelis. Nors paskaitos labai; D—tės, kurios susirinkimas
laiko mišių lietuvių bažny lis, J. Norvaiša ir F. Leščin "garbečius” turi būt sanda Žiemos laike po tamsiai rei pamokinančios, bet žmonių buvo tuojaus po L. S. S. kp.
Tie draugai
čioje, bet anglų svetainėj. skas. Pasirašė viena iš di riai užvožtas, kad nebūtų kia keltis ir po tamsiai buvo mažai. Mat, mus kata- susirinkimo.
talikams
kas
tik
moksliška,
grįžt
iš
darbo.
Visą
dieną
Lietuvis.
džiausių dirbtuvių Wana- smarvės ir maisto visokiems žmogus po sniegą išbraidęs tas ir bedieviška. Jie geriau pasiliko svetainėj, kad atsi
darius Vytauto D—tės susi
maker & Brown. Sugrįžo į vabalams.
MONTELLO, MASS.
pareini kempėn — ir čia susirenka į saliuną ir tenai rinkimui butų galima tuo
Kovo 9 LSS. 17 kp. suren darbą jau 6000 darbininkų, 4. Garbečių neturi laikyti šalta, susišildyt nėra kur. "mokinasi.” Taip ve ana1- jaus ir įsirašyt. Bet atėjo
virtuvėj arba šiaip kambari Šalčiai dideli. Daugiausia dien keturi jų net kaktas pirmininkas su maršalka ir
gė paskaitą su pamargini- išlaimėję viską.
mais. Vaikų Draugijėlės • 8 kovo pas Oželio dirbtu ne.
gi vargo prisieina kentėti ėmė bonkomis skaldyti. Po užbliovė žiauriu balsu — iš
”Žiburelio” nariai gražiai ve tapo areštuotos 3 lietu 5. Kiekvienam burdingie- naujiems darbininkams, ku licija areštavo ir tie dievo-j vijo tuos vyrus laukan. Tai
padainavo. Petkunaitė ir vės: O. Skinkienė, France riui turi būt duodama po riuos agentai sužvejavę di baimingi vyrukai užmokėjo i gi tam ponui pirmininkui ir
Mineikaitė deklamavo eiles. Tarp ir O. Malinauskiutė. vieną abrusą. Abrusai turi deliuose miestuose siunčia po $30. Ot! šitokia lekcijai maršalkai tariame ačiū už
Žmonių buvo pilna svetainė. 9 kovo buvo prakalbos būt skalbiami bent sykį į są čionai i tą ”puikų gyveni tai ne bedieviška!
jų „mandagumą.”
Drg. J. B. Smelstorius skai New* Academy svetainėj. vaitę.
mą.” Daug tokių mačiau į
Katalikas.
Ch. Dargis.
I

KELEIVIS

biznio. Dievo kūną bažny-1 juodu į vieną žmogystės eJi
čioj šinkuoja, sakramentus i sybę.
’
’* viską užmiršo, jau
už pinigus pardavinėja, tė tik, kad ji prie jo, sykiu
Prietarais persiėmę žmo Kristaus namus pavertė į su juo, kad jo širdis jaučia
Kas tai yra Velykos?
nės tiki, kad gyventi be baž- paprastą turgavietę, ir jie jos širdies takšėjimą.
Tikintis žmogus greit į nytinio šliubo, tai didžiaudrįsta Kristaus įpėdi — Darbą gavau — prata
tą klausimą atsako: — Kri sis ištvirkimas. Tuo tarpu da
niais vadintis! Tikėkit, rė jis, žiūrėdamas į jos akis.
staus iš numirusių prisikė bažnytinis šliubas pas apsi broliai, jei Kristus ant že — Kur?—sušuko ji džiau
limas.
švietusius žmones jau išei mės atsilankytų, tai musų gsmingai sukrutus jo glėbi j.
Kur faktai, kad Kristus na iš mados.
"dvasiškus tėvelius” visus iš — Ten... — parodė jis su
iš numirusių atsikėlė?
Jeigu gyvenimas be baž bažnyčios išvytų!
pirštu — Gal žinai, ant to di
Faktų nėra.
nytinio šliubo butų ištvirki Kokią tad jie turi tiesą džiojo kalno, kur uolas skalKada tai buvo?
mu, tai apsišvietę žmonės lįsti savo purvinom kojom į | do?...
Niekas nežino,
nebūtų jo išsižadėję, nes jie žmogaus sielą? Kas davė
— Ak nelaimingas!
sušventraštis
sako, kad daugiau dorą guodoja, negu jiems tiesą kištis į žmogaus dejavo ji skausmingai. —
Kristui numirus saulė už tamsus žmonės.
šeimynos įsteigimą? Ar Kri Neik ten! Ten tiek pavojų!
temo, žemė drebėjo ir daug Bažnvtinis
šliubas ir do- stus juos įgaliojo? Ne — — Neik... Kur gi dingsi,
v
kitokių stebuklų buvo. Bet ra nieko bendro tarp savęs doleris! Jie įkalbėjo tam badu nemirsi — reik eit...
kokią dieną tas buvo — neturi. Amerikoj toks šliu siam žmogui, kad jis negali Matai, mieloji, kad nedaug
šventraštis tyli. Net mėne bas net ir legališkos vertės apsivesti be jų leidimo ir duonos teturime, prisieis
sio nežino.
jokios neturi. Kunigas žmogus įtikėjo. O kad gau paskutinis kąsnelis suvalgy
Sulig bažnytinio kalen čia negali jus suvinčiavot, ti tą ”leidimą,” jie reikalau ti, kas tada?...
doriaus, Velykų šventė vi jeigu jus neturėsite išsiėmę ja $25!
— Neik!... — ji, rūpesčio
suomet turi būt apvaikščio iš valdžios tam tikro lei Žmonės! ar nelaikąs gi pilnomis akimis žiūrėdama į
jama pirmoj nedėlioj po pil dimo. Jeigu jis suvinčiavo- susiprasti ir nesiduot taip jį, prašė. — Jeigu patiks ne
nojo mėnulio, kuris pripuo tų ir jus pradėtumet; gyven begėdiškai išnaudot? Jus laimė, kur aš biedna ding
la tarp 21 kovo ir 26 balan ti kaipo vedę, tai policija ir prakaituojat visą sąvaitę, siu? Ar gailestis perplėš
džio. Tame tarplaikije Ve jus areštuotų, ir jūsų kuni pakol uždirbat $10—$12, o mano širdį?...
lykos gali būti bile dienoj. gą. Bet jeigu turėsite iš val kunigui mokat už šliubą 25 — Nusiramink, mieloji.
Taip ir yra: sykį Kristus džios leidimą, tai susižiedo- dolerius, kur nė penkių mi- Myliu tave ir turiu duot tau
prisikelia 23 kovo, kitą sy ti galite ir be kunigo, ir jū nutų jis nedirba. Jus pas maistą. Ar mano širdis ne
kį 30 kovo, trečią sykį net sų susižiedavimas bus tie- kui su šeimyna vos tik galit plyšta iš skausmo, matant
25
balandžio ir t.t.
suotu.
— Gud yvnink, Maike!
sinešiu alaus, tai geriau neišsimaitinti, o jis tūkstan tave badą kenčiant? Eisiu,
Keista,
ar
ne?
Aš nieko neturėčiau ir čius bankoj kraunasi ir gas- kad ir paskutinį kartą ten
— Ne ”gud yvnink,” tėve, gu tavo katikėta.
bet pasakyk, kodėl tu nepa — Bet kodėl gi tau nepa Bet dar keisčiau, kad per prieš bažnytinį šliubą, jei padinėms namus perka. Ir eiti reikėtų.
reini namo?
Gaspadinė tinka pas mano gaspadinę? 325 metus Kristus visai iš gu žmonės žiūrėtų į jį kaipo tai vis iš jūsų tų prakaituo Baisus tai pasiryžimas,
klausinėja, kur tu dingai — Laisvės tenai niekas nevar numirusių nesikėlė. Pati į technišką apsivedimo ak tų centų, kuriuos jus jam galingas pasiaukavimas dėl
nežinau nė ką atsakyt. Na, žo. Man rodos, kad niekur katalikų dvasiškija netikė tą, kurio reikalauja draugi sumokat už šliubus, krikš meilės ir tas liūdnas beviltis
ir kodėl tu nieko nesakęs pa tiek laisvės nerasi, kiek pas jo, kad jis galėtų prisikelti. jos tvarka. Bet kadangi mu tynas ir egzekvijas, be ku padėjimas sutveria paveik
bėgai?
mus. Gali kalbėt, skaityt, Kaip Kristus gyveno ir sų žmoneliai žiuri į tą šliu rių puikiai žmogus gali ap slą, kuris šiurpuliais krato!
kaip jis užbaigė savo gyve bą kaip į kokią šventenybę, sieiti. Apsivesti galima vi Jis eina kad ir paskutinį
— Tegul jus šimtas!... Aš kas tau patinka; gaspadinė nimą,
istorijoj nerandam dvasišką palaimą ir da ka sai be kunigo pagelbos, su kartą paaukauti savo gyva
vaike, prie tokio poniškumo tau už tai šluotos nepaims ir jokių žinių,
Tik vienu tar- žin ką, be ko žmogus stačiai valdžios leidimu, tik už $2. stį už duonos kąsnį! O kiek
nepripratęs. Kas rytas rei laikraščių nedegins, kaip pu pradėjo eiti
paskalas. . negali gyventi — tai tas jau Ir toks apsivedimas yra ge yra tokių, kurie duoną me
kia nusipraust, marškinius tai pas katalikus atsitinka. kad šimtas metų atgal
gy pasidaro prietaru, su ku ras ir tiesuotas. Tiesa, ku to, kurie nieko neveikia? Už
dusyk ant sąvaitės mai- PrieĮ to, kokie švarus kam veno Jėzus. Bet istoriškuoriuo apšvieta būtinai turi nigai jam labai priešingi. tuos jis eina mirti, jie pri
bariai. Kasdien išvėdinti, iš
nyt — aš taip negaliu...
se
užrašuose
iš
to
šimtme

Bet jie priešingi dėl to, kad verčia jį badauti ir aukauti
— Tas reikalinga žmo šluostyti, lovos švarios, gra čio nerandam jokių žinių, kovoti.
Ne
ant
šliubo
remiasi
šei

tas gadina jiems biznį.
savo gyvastį, sukrovimui
gaus sveikatai. Tai yra šva žiai paklotos, rakandai gra kuomi tas žmogus atsižy
myna,
bet
ant
meilės
ir
su

Bet kas mums darbo apie jiems turto ir visų smagužus — na, kur tu rasi gerumas, tėve.
mėjo. Tik šimtui metų pra tikimo. Jei pora apsiveda jų biznį. Męs turim žiūrė mynų, kad pačiam maitin
— Reikalinga sveikatai!... . riau ?
slinkus, pagarsėjęs Romos iš tikros meilės ir gražiai ti savo biznio, kad pigiau tis trupinėliais nuo jų sta
Eik, jau eik! Kaip man — Bet pypkės negalima istorikas
Tacit tiek apie jį
marškiniai gali priduot svei rūkyti, o aš be to negaliu gy užsimena, kad Neronui i sugyvena, tai tokia šeimy apsivesti. Manymas, kad be lo....
*
*
*
katos? Arba vėl išryto atsi venti. Alaus parsinešti ir I viešpataujant buvo aštriai na ir be kunigo trigrašio y- kunigo negalima apsivesti,
ra laiminga ir doros pilna. yra tiktai prietaras.
Praslinko sąvaite laiko,
kėlus tuojaus praustis — gi negali, nes kiti negeria. persekiojami
krikščionįs, Bet jei pora paima šliubą
Eks-klerikas. jis dirba, jo rankos tankiai
tas tik gali greičiau žmogui O labiausia man nepatinka kurie buvo vadinami tuo
prie
altoriaus,
su
visais
sa

1 grauju aptekusios, subrai
džiovą įvaryti, o ne sveika tos katiketos, ar kaip tu jas vardu nuo žodžio Kristus, i
kramentais
ir
kunigo
palai

žytos į aštrias uolas, jo vei
tą. Už tai ir tu toks pinčiu tenai vadini. Štai, kad ir Toliaus Tacitas sako, kad jo
das apdegęs nuo nuolatinės
kas, nė kiek neaugi, kad nori pereitoj nedėlioj, po pietų laikuose Romoj buvusi ne minimais, o ant rytojaus
pradeda
peštis,
tai
tokią
saulės kaitros; atrodė tam
atnešė stikliniuose bliude- didelė kuopelė žmonių, ku
būt labai švarus.
šeimyną
męs
vadinam
pra

(Tąsa)
sus, juodas, plaukai pašiu
— Tėve, nors prie žmonių liuose kiekvienam vandens... ri vadinosi Kristaus pase
taip nekalbėk. Kiti galės da Ogi žiuriu, paskui visi pirš kėjais. Visi tie žmonės bu garu. O faktas yra, kad Ir vėl viskas nutilo. Va rę. Dabar jau jis nėjo pa
pamislyt, kad tu girioj au tus tame vandenije mazgo vo žydų tautos ir labai ro tamsus musų katalikai pa landėlę pamąsčius vėl pra silsėti, dirbo kiek tik pajieprastai kaip tik šliubą pa šneko:
gė.
Nekartą bekilnojant
gęs, jei civilizuotų žmonių jasi... O kad tave gi ir šimts, manų nekenčiami.
— Varge tu varge, kada jam sunkias uolas, lyg kad
ima, taip ir pradeda peštis.
gyvenimą pripažįsti klaidin mislinu sau.
Bet štai 325 metais susi Kam tuomet tas rankų ri aš tave pabaigsiu? Kada?... numušdavo strėnas, bet jis
gu. Tu pripratai purvinas — O ką tu su tuo vande- važiuoja Niceos
mieste šimas reikalingas, jeigu Jauna da esu ir jis jaunas, nepaisė, uis dirbo, nešiojo
vaikščiot ir dabar jau bijai j niu padarei?
dvasiškija ir pakelia klausi i praktiškam gyvenime jis bet vargas be laiko varo iš sunkiausius akmenis, bijonusiprausti, kad džiovos ne — Aš jį išgėriau.
mą apie Kristų: ar jis buvo
gauti. Bet ar tu žinai, kad — Cha, cha, cha!.. Na, o žmogus ar Dievas. Praside jokios vertės neturi? Pro svieto. Mirsim------ bet tik damas, kad nepavarytų iš
darbo. Tik namo parėjęs
džiova tenai tik ir žydi, kur I kodėlgi tu nedarei taip, kaip da svarstymas. Svarsto a- tingesni žmonės apsiveda abudu sykiu!...
Kažin
kas
subaladojo
Į
be
kunigo
pagelbos
ir
kur
pasiguodžia
atjaučiančiai
nešvaru ?
visi? Kas tau liepė tą van ■pie tai žmonės, kurie jokio kas gražiau gyvena, negu duris, ji pribėgo, bet nieką širdžiai
:
— Na, jau tu manęs ne denį gerti?
aktualio ryšio su juom nėra tie, ką šliubą ima.
nesutiko.
Sugrįžus
ir
vėl
— Sunkus darbas.... Ak
mokink, nes aš žinau iš pa-l
turėję; niekad jo nematę, Kunigai perkunuoja, kad įsigilno į tas pačias liundnas menų
—
O
kas
ten
galėjo
ži

sunkumas ištąso visus
tirimo, nuo ko žmonės džio noti, ką jie su tuo vandeniu niekad nekalbėjo — svarsto
vą gauna. Pažinojau aš darys? Aš mislinau, kad net ketvirtam amžiuje — be šliubų tik paleistuviai mintis. Dabar ji atsiminė mano sąnarius.
vieną merginą, taip pat bu jis reikia gerti. Tik pradė- i ir ”atranda,” kad Kristus I gyvena. Na, jeigu jau iš- tą valandėlę, kuomet ji pra — Neik daugiau, gal gau
vo mokyta, skaitė visokias; jus kitiems mazgoti pirštus buvo lygus Dievui, čia tikrųjų taip butų, tai tas dėjo pažinti j j, kaip tarp jų si kur lengvesnį darbą —
knygas, kalbėjo kaip ir tu ir aš pamačiau savo klaidą... taipgi buvo pripažinta, kad žodis geriausiai tiktų jiems viešpatavo slapta da neiš prašydavo ji.
reikšta meilė.
Atsiminė, — Reik eiti... negaliu pa
po tris kartus į dieną praus Tas man tokią sarmatą pa Į Kristus buvo nukankintas patiems...
kaip
jiedu,
susėdę
ant kran mesti, nes galiu negauti kiJuk
taip
kalbėjo
ir
kun.
davosi. Tiesa, išrodė balta, darė, kad kaip išėjau po pie Į ir atsikėlė iš numirusių.
(Pabaiga bus)
švari; bet ar žinai, koks bu tų, tai daugiau ir negrįžau. Paminėjimui to atsikėlimo Macochas, kurio gaspadinė to upelio, šnekučiavosi ir to...
vo galas? Gavo džiovą ir Dabar jau tveriasi burdin- nutarta kas metai švęsti kalėjime susilaukė kūdikio. gėrėjosi mažo vėjalio suju
mirė. Jei netiki, galiu pasa gierių unijos, tai ir kitos ga vieną nedėldienį, kuris pas Macochas taippat perkuna- dinto vandenio vilnimis. NE AŠ VIENAS.
vo, kad gyventi be šliubo, Linksmiausia ir laimingiau
kyt jos vardą ir kur gyve spadinės turės pasigerinti. mus vadinasi Velykoms.
tai didžiausia piktadarys sia buvo ta valandėlė, kada
no.
Raudoni
kiaušiniai
(arba
— Gali būt, kad mirė, bet — Tuščias tai darbas, to margučiai) taipgi reiškia tė, tai didžiausis ištvirki iš jų lupų tyliai, lig vogtinai Ne aš vienas ant šio svieto
ar tu gali prirodyt, kad ji kia unija. Burdingieriai Kristaus atsikėlimą iš nu mas. Ir tamsus žmonės pul ištrukę, trumpi žodžiai, taip Nešu sunkiai jungą kietą,
gaspadinių neišmokins val
davo prieš jį ant kelių, muš maloniai, lig muzikos akor Ką uždėjo man skriaudėjas,
mirė nuo prausimosi?
mirusių.
Bet
tas
simbolas
y— Aš žinau, kad praustis gyt gaminti arba švarumą ra paskolintas nuo stabmel dami sau krutinėsna: "Die dai, skambėjo: ”ar myli?...” Tas nelemtas piktadėjas.
namuose užlaikyti, jeigu jos
ve. susimilk ant musų!” O, kaip linksma atminti ta
nesveika .
džių.
Da
pirm
Kristaus,
Daugel yra prislėgtųjų,
— Na, tai kaipgi, tėve, ne- pačios to nemoka. Namų nuo neatmenamų laikų, se O musų Macochas tuo tarpu tai ir nuolat kartoti tas žo Sunkaus vargo prispaustųjų,
užlaikymas — tai moterų
skubinosi pas savo mei dis ”ar myli?,” nors ir jau
grįžši pas mus gyvent?
novės tautos pavasarinėse lužę, kurios vyrą pats tiki jiedu abudu, kad jų mei Kurie kenčia, naktį, dieną,
dalykas,
o
ne
vyrų.
Jie
— No, ser! Aš negaliu
šventėse vartojo kiaušinius,
Bevilkdami jungą vieną,
taip suvaržytas gyvent. Tie gali tverti uniją ir kasdie kas reiškė gyvybės atgiji savo rankomis buvo nu lė tikra, nepabaigtina.
sa, valgyt tavo gaspadinė na statyti reikalavimus, o mą, kada žemė pasiliuosuo- žudęs. Ir jei ta žmog Nuobodus laikas lėtai j Nors aš vargo paveldėtas
padaro gerai, bet prie stalo jei kuri gaspadinė yra apsi ja nuo ledo ir sniego. Chi- žudystė nebūtų aikštėn iš slinko; ji mintimis pažvelgė Ir badužio numylėtas,
labai daug ceremonijų daro, leidusi, ji tokia ir pasiliks. nuose ir šiandien kiaušiniai ėjusi, tas piktadaris ir šian ir suskaitė visas savo per Kuris veidan mano žiuri
tas man irgi nepatinka. Prie to juk didžiuma bur- vartojami tokioj prasmėj. dien mokytų žmones kuni gyventas dienas. Atsisto Ir kaip peiliu širdį duria,
giškos "doros,” ir šiandien jus ji vėl atsigrįžo į langą ir,
Pristato visokių torielkų,to- dingierių ir nereikalauja ge
Iksas. jis
resnio
gyvenimo.
Jie
tiek
pat
šauktų, kad gyventi be įrėmus galvą, ką tai tokio Vienok kęsiu, kiek galėsiu,
rielkučių, kad nežinai žmo
šliubo yra paleistuvystė, ir nepaprasto sa u atsivaizdi- Kiek tik galės aš turėsiu;
gus nė iš katro pradėt, o ne žino apie švarumą ir maistą,
šiandien tamsus žmonės bu no. Jos siela taip panėrė Su skriaudikais kovon
kad
pataikysi, kiti iš tavęs ir kiek ir tos gaspadinės. Jiems Ar'žinote,
i
7
stosiu, —
rodos, kad kitaip ir negali
tų tikėję, kad Macocho lu mintįse, kad ji tuomet nieko
juokiasi.
pomis kalba į juos pats Die nebegirdėjo. Staiga pajuto, Kiek galėsiu, tiek kovosiu.
— Už taigi reikia mokin būt. švaresnis gyvenimas
Giliausia
okeano
vieta,
keno tai rankos lengvai už Imsiu rankon šviesos kardą,
tis. Matai, kaip socijalistai jiems ir nepatiktų, štai, kad kokia yra žmogui žinoma, vas.
gražiai gyvena. Pas juos ir tau: reikėjo dusyk per yra 25,720 pėdų arba 5y2 Jis šiandien jau kalėjime. dėtos ant jos pečių, kas ją Nes aš myliu jojo vardą,
Bet šiandien tokių maco- išbudino iš tos bejausmės. Jis man rodys taką šviesų,
net prie stalo yra tam tik mainyt marškinius, švariai mylių gilumo.
chų yra daug. Kiti pabėgę — Atsitrauk! — ji sušu Nors digliuotą, bet gi tiesų.
ros taisyklės, kurias žmogus užsilaikyti — ir pabėgai.
turi žinoti. Tas vadinasi e- — Sakai, burdingieriai
Pasaulije yra vartojama nuo įstatų atvyko Amerikon ko, matomai, persigandus.
ir čionai mokina žmones Bet jos eidas greit nušvito Jis priduos man tikrą galę
gaspadinių neišmokys. Ko 2,750 kalbų.
tikėta.
”doros.” Patįs dorą sumin džiaugsmu ir ji puolasi jam Is sustiprins mano valią,
— Bet tas suvaržo žmo dėl? Tuojaus einu ir pasa
Didžiausia pasaulije baž džioję, doreliui sąžinę par į glėbį. Buvo tai jos vyras, Kad kelionėj nesustočiau,
gaus laisvę. Aš, vaike, ge kysiu savo gaspadinei, kad
riau demokratiškai gyven ii daugiau man pančekų su nyčia yra Ryme, Šv. Petro, davę, o kitiems drįsta apie kurio nepatėmijo įeinant. Bet su priešais vis kovočiau.
Kaz. J. Bi—skas.
i kurią sutelpa 54,000 žmon. dorą kalbėti! O tai vis dėl Meilė, tikra meilė, surišo
siu. Šolderį man išvirs, par- jįkopustais nevirtų.

VELYKOS.

Šalin Prietarai.
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Zofijos Valentaičios, Kau
Reikalingas Kriaučius
žos beždžionės, kurios, vietoj žmogaus na noPajieškau
PUIKUS BALIUS!
gub., Panevėžio pav., čipėnų vals.,
Turi mokėt prosyt ir taisyt rubus.
gų, prie rankų ir kojų pirštų turi žvėrių na Velekėnų viensėdijos, Alizavo parap. Liet. Gimnastikos Kliubo, atsibus Darbas
ant visados, mokestis gera.
Meldžiu greitai atsišaukti šiuo antra subatos vakare, 29 Kovo (March),
[12]
gus ir daugiau panėši į voveres, negu į tik šu, nes turiu svarbų reikalą.
1913, Svetainėje Palace Hali, 89—93 Atsikreipkit šiuo adresu:
Grand st., Brooklyn, N. Y. Įžanga
JOSEPH SAMAITIS
Ant.
Dikonas,
ras beždžiones.
Pagal Boelsche. Erheniusą ir kitus
2255 Cherry ave.,S.E., Cleveland, O. su drapanų padėjimu 25 cen. ypatai. 11 W. Commercial St.. Port 1 and. Me.
Pradžia 8 vai. vakare, durys atdaros
Sutaisė S. Michelsonas.
Nors visai nesimato, kad tose trijose Pajieškau švogerio Juozo Kubiliaus 7:30 vai.
Šis balius gal bus pirmutinis toks
veislėse butų laipsniškas išsivystimo rete ir sesers Jievos Zurauskiutės (jo žmo puikus,
nes svetainė bus kuopuikiaunos)
apie
12
metų
kaip
Amerikoj,
iš
(Tąsa).
siai
išpuošta;
bus Grand
žis, tečiaus iš grynai anatomiško atžvilgio Suvalkų gub., Marijampolės pav., March ir dainos. taipgi
Todėl kviečiame vi L. S.S. 60 KP. PIANISTAS.
Pagermunio
gm.,
Pakonių
par.,
Pugyvūnai, pakol jie da gyvena motinos iščiu- žiūrint męs randam, kad čia pat jau turi būt
Lekcijas duoda už 50 centų
[14]
sus iš visos apielinkės atsilankyti ir
šogrodo palivarko, turiu svarbų rei- praleisti linksmai laiką, kaipo pirma
342
W.
Third
St..
So.
Boston,
Mass.
je, visuomet daugiau panėši ne į savo tė ir artimiausia žmogaus išsivystymo faza. I kalą ir meldžiu jų pačių atsišaukti ar me po Velykų baliuje.
[13]
' žinančių apie juos pranešti.
[13]
vus, bet į pirmutinius pratėvius. Taip pat I
Su
pagarba
KOMITETAS.
IMKIT DOVANAS!
Simas Bridzievaitis
Jau
pirmesni
zoologai
pastebėjo,
kad
487
St.
Ambroise
st.
Montreal
Canada
Kas užsirašys pas mane ant metų
yra ir su žmogumi. Žmogaus kūdikis, bū
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1.
"Keleivį,” "Laisvę,” ”Kovą” arba ki
gibonas,
stovėdamas
taip
arti
žmogaus
ir
damas da motinos iščiuje, visuomet yra vi
tokius laikraščius, prisiųsdami $2.00,
Town of Lake, Chicago, 11L
Pajieškau pažįstamos Kazimieros
panašių į žmogų beždžionių, turi daug gimi Milket,
Kauno gub., Telšių pav., Ila- Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, ant tam duosiu knygų $1.00 vertės ir vie
sas apaugęs tankiais plaukais (lanugo).
kių vai., girdėjau atvažiavo į Brook Town of Lake, Chicago, IIL, mitingai ną iš laikraščių. Siųsdami pinigus,
Net veidas jo apdengtas plaukais, taip kaip nystės ženklų ir su vuodeguotomis beždžio lyn, N. Y. Ji pati ar žinanti apie ją atsibuna kiekvieną
panedėlį pažymėkit, kokių knygų norit: svie
' ’
. _pirmą
‘
malonės man pranešti.
nėmis,
ką
priklauso
prie
kočkodonų
veislės.
mėnesio, A. J. BIĖRZYNSKIO Salėj, tiškų, ar dvasišškų. Adresas: [12]
suaugusio gibono, tiktai rankų delnai ir ko
A. MIZARA
Julius Paškevičia
[12] Kampas 46th ir Paulina gatvių.
So. Boston, Mass.
Bertaininiam susirinkime 2 Kovo, 127 G Street,
Chicago, III.
jų padai visai pliki (matomai nebuvo jie ap Tuos ženklus jis galėjo perimti vien tik nuo 828 W. 34 St,
1913,
sumažino
įstojimo
mokestį:
nuo 18 iki 30 metų — $1.00; nuo 30
augę ir pas praistoriškąjį musų botį). Bet bendro bočio, o tas turėjo juos turėti nuo Pajieškau brolio Juozapo Rudzevi iki
LIETUVIŲ ATIDAI!
45 metų — $2.00. Kviečiame vikokio
nors
seniausio
pratėvio
iš
tos
fazos,
čiaus, 10 metų iš Lietuvos, girdėjau
Kurie nori turėti gerus plaukus, ir
prieš kūdikio gimimą tie plaukai staiga pra
gyvena Montreal, Canada, 107 Lon- j sus tautiečius nepraleist progos. Įsi- sulaikyti
puolančius, žinokite, kad
kuri
jungė
visas
beždžiones.
Kitaip
sakant,
[ rašykit visi į viršminėtą iškilmingiaugen
st.
Taigpi
Vincą
ir
Elzbietą
Jur

nyksta ; nors buvo atsitikimai, kad jie pasi
tik
per
mane
galima gaut naujausius
I
šią
lietuvių
draugystę
Chicagoj.
gelaičius, girdėjau gyvena South
tie
bendri
ženklai
mums
parodo,
jog
visos
ir
geriausius
vaistus;
taipgi puikiau
Amerikoj ir Juozapą Naipkų, kuris
__________________
liko ir per visą žmogaus gyvenimą, bet tai
ADMINISTARCIJA;
sius pauderius ir perfumus. Rašyk
kartą atvažiavo Amerikon 1912 ! prezidentas A. J. Bieržynskis,
tuojaus, įdėdamas už du centu karlabai reti atsitikimai. Klausimas, kas tą beždžionės paeina nuo vieno bendro pratė antrą
m. Visi Suvalkų gub., Naumiesčio 1
4600 s pauHna st„ Chicago, III. sos ženklelį, o gausi katalogą.
[14]
vio;
jog
buvo
kada
nors
laikas,
kad
jos
vi

pav., Apsrutų kaimo, Gnskabudzio vice-prez. F. A. Misius
žmogaus botį pagimdė? Kokiu keliu turė
A.
KAZAK,
gm ; Juozas Naipkus Kaimelio par.
1644 w 47 st> Chicago, III.
Box 719,
Rockford, IIL
meldžiu atsišaukti arba zi- Prot rašt K A čiapas
tume eiti atgal, kad susekti jo pėdas, iš kur sos prigulėjo prie vienos šeimynos. Prie Širdingai
nančių pranešti.
[14]
1644 w 47
chicago, Dl.
tos pat šeimynos prigulėjo ir musų botis.
jis paeina?
PRANEŠIMAS
Antanas Rudzevičius,
: Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
Box
38,
Simsbury,
Conn.
■
4537
So.
Hermitage
avė.,
Chicago,
IIL
Pagaliaus ir pats žmogus prirodo, kad
Aš, J. žemančius, šiuomi pranešu,
Augščiau buvom pasakę, kad arčiausia
Kasierius K. K. Strzyneckis,
kad pirmą dieną balandžio šių metų
šiandien da pas Pajieškau savo vyro Juozo Jekaus4602 S. Ashland avė., Chicago, IIL išvažiuoju ant savo farmos Misouri
prie žmogaus stovi keturios beždžionių vei- jo botis “buvo su vuodega.
•
1 • • •
nio, Vilniaus gub., Maksimonių kai Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
valstijoj gyventi, kur jau gyvena apie
sies: gibonas, gorila, orang-utangas ir šim- suaugusį žmogų randasi vuodeginiai sąna- mo, Merkinės parap., 12 vasario, 1913
4612 S. Wood st., Chicago, HL 10 lietuvių farmerių. Todėl, kas no
m. išvažiavo į Brooklyną, palikda^
rėtų pirkti ten farmą, lai atsišaukia,
panzė, kurios dėl savo panašumo į žmogų ir Hai, kurie da daug geriau išsivystę, negu mas
mane didelėj bėdoj; kas apie jį
tai sykiu galėsime važiuoti. Plates
NEPRIG. KLIUBAS
nes žinias gausite per laišką. Rašy
antropoidais vadinasi. Bet su tais antro- Pas antropoidą beždžionę; tiesa, pas suau- žino malonės pranešti man jo adre LIETUVIŲChicago,
IIL
są:
[15]
kite šiuo adresu:
[13]
VALDYBA:
poidais rišasi ir visos kitos beždžionės, ši- Į gūsį žmogų tos vuodegos iš viršaus nesimaOna Jekausnis
JOSEPH ŽIMANČIUS,
Lawrence, Mass. Prezidentas — Julius Joneliunas,
718 W 18 st..
Chicago, III.
tos skirstomos irgi mažiausiai į keturias j to, bet už tai žmogaus embrijonas motinos 13 Middle st.,
3305 Auburn avė., Chicago, m.
▼ 7^
— Jonas Simbalis,
kategorijas. Prie vienos kategorijos pn- j iščiuje visuomet turi aiškią vuodegą. Kar- Pajieškau savo sąsiedės Karolinos Prez. pag. 833
— 33 pi., Chicago, m.
O KAS ČIA? DAUGYBĖ
Pernositės, Martinaičių sodžiaus, Jū
klauso vuodeguotos Afrikos ir Azijos bez- tais pasitaiko, kad tokia vuodega pasilieka žintų parap. Kauno gub. Meldžiu Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
PIGIŲ KNYGŲ!
3364 S. Halsted st., Chicago, III.
pačios atsišaukti arba žinančių duoti
džionės, kurių daugiausia randasi zoologiš- ir P° gimimui, o tuomet pasirodo ir vuode- žinią
Vadas
prie moterystės. Naudinga
Finansų
rašt.
—
Franciškus
Valaitis,
šiuo adresu:
knygelė
norintiems apsipažint su
712
—
17
pi.,
Chicago,
III.
Ona širvidaičia,
kuose musų daržuose. Kita veislė išskirtinai guotas žmogus; nors apie tai ilgai buvo abe- 1687 N. Ashland
moteryste, ................................ 15c
avė.,
Chicago, III. Kasierius — Vincas Paplauskas,
922 — 35 pi., Chicago, III. Teisinga paslaptis, čia išaiškina
gyvena Amerikoj, o protingiausia iš tų ka- jojama, bet dabar jau patvirtinta ne vienu
mas ženybinis gyvenimas, kurį
Org.
užžiurėtojas
— G. Zaksas,
Pajieškau sesers Anelės Švobukės,
turėtų pažint kiekvienas vyras,
3400
Union avė., Chicago, 111.
pucinas. Trečia veislė irgi tik Amerikoj, atsitikimu.
Kauno gub., Keidanų vol., Truškavos
atsibuna kas paskuti j moteris, vaikinas ir mergina.. 25c
par., Okaino sod. 1908 m. atvažiavo nę Susirinkimai
(Toliaus
bus)gyvena; prie tos priklauso daugiausia ma-'
subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. i Morališkas kabalas, iš Saliamono
Amerikon į Amsterdam, N. Y. Girdė

Žmogaus Išsivistymas

Sydney T. Watkyns

I
I

I

SALĖM, MASS.
LSS. 163 kp. susirinkime suaukauta $6.00; Beverly, Mass., — $3.00;
Salėm, Mass^, — $2.20.
Aukavo: —P.
------ -------Šileikis, K. Bačiunas, K. Preitis, M.
Kazlauskas — po SI.00; A. Čiras, M.
Paliulionis, J. Latauskas, F. Lening,
P. Skiotis, P. Galvon, J. Dzirsa, V.
Dzirsa, J. Krušas, A. Zakaminavičius — po 50c.; P. Zaborskis, M. Zaborskiutė, A. Šaulenas, L. Strupas, S.
Balkius, J. Karpavičius — po 25c.;
A. Zmuzdinavičius ir A. Milleris —
po 10c.; viso labo $11.20.
Pinigai paskirstyti šiaip: Bostono
streik. rubs. $6.20; Rochesterio —
$5.00
M. Kazlauskas.
Pinigai .priimti. — ”Kel.” Adm.
AURORA, ILL.
Aukos Bostono str. rubs. Aukavo:
J. Vaišvilas $1.00; S. Laurinaitis, E.
Kraptovičius, P. Subačius, P. W. Na
vitskas, K. Šurna, A. Šurna, B. Kačkis — po 50c.; I. Navitskas 35c.; I.
Svidris, S. Svidris, I. Navitskas, P.
Jesiunas, J. Kraptovičius, J. Strazdauskas, J. Kučinskas, P. Gvirždžiutė, A. Damidavičienė, P. Damidavičius, M. Paulauskas — po 25c.; viso
— $7.60. Siuntimas 10c. Lieka $7.50.
Pinigai priimti. — ”Kel.” Adm.
Bostono

BRIDGEWATER, MASS.
129 L. S. S. kp. nariai nutarėm
pereiti per stubas ir parinkti aukų
streikuojantiems
Bostono rubsiuviams, 149 skyriui.
Aukavo šios ypatos: A. Baginskas, J. šaltanis po
$1.00; K. Yaras, S. Gudinąs, J. Montvidas, J. Baginskis, J. Antolionis, J.
Abromavičia, V. Žviraičiutė, J. Kušleika po 50c; A. čemeris, A. Šatkaus
kas, P. Kripaičiutė, J. Budrevič, W.
Pleškus, M. Zarauskienė, J. Spirida,
J. destno, A. Žemaitis, V. Radzis, A.
Branda, A. Uraičia, J. Uzerenavičia, A. Zablauskis, F. žemaitis, A.
Žemaitis, V. Žura, A. Bendžius, K.
Mačiulevič, K. Deksnis, Z. Svietlavič,
S. Lukosevič, V. Bingel, J. Kalasauskiutė, A. Tamulionavičia. M. Bartkytė, A. Zuraičiutė, D. Laužikas, B.
Mieliauskienė, H. Briedis, J. Deks
nis, M. Budrevič — po 25c. A. Prancevič 35c.; viso $14.60.
A. Baginsky ir J. šaltinis.
Pinigai priimti. — ”Kel.” Adm.

New Yorko streikuojantiems rubsiuv.
PANA, ILL.
Aukavo šios ypatos: J. Eramavičia 75c.: M. Pranckevičia 70c.; J. Dilbaitis, J. Ambrasas, J. Puida, K. Pe
ša, J. Kaminckas, A. Mačis, B. Bar
ni skis, W. Petraitis, W. Sakevičia, B.
Sarpalius, A. Erumavičia, P. Avulis,
B. Vainauskas, I. Burauskas, J. Krakauskas — po 50c.; N. Zariackas, J.
Stanišauskas, J. Burdzilauskas, J.
Ragutis, F. Ratkus, K. Butkauskas,
A. Laukaitis, M. Dziervius, J. Gedvi
las. J. Sarpalienė, J. Pečkis, V. Zareckienė, A. Žitkus. M. Urbonavičie
nė, J. Jurgilas. J. Kuras, A. Gruodis,
W. Gustaitis, J. Ruočkus, P. Mičiulis, A. Zakarauskas, J. Ruočkus, J.
Rugis, W. Miliauskas. S. Vainauskas,
M. Dereškevičia. M. Skirka — po 25c.
P. Lastauskas 15c.; J. Zauriackas, A.
Čižauskas, W. žvinakis, O. Miliaus
kienė, F. Liutkaūskas — po 10c. Vi
so — 16.35. Atėmus pasiuntimo lė
šas lieka $16.25.
Rinkėjai: J. Dilbaitis. J. Ambrasas.
Pinigai priimti. — ”Kel.” Adm.

V*

•

•

J

J

*

jau, kad ištekėjo, bet vyro pavardės
Pajieškau Franciškaus Paulinaičio, nežinau. Jeigu kas žinote apie ją,
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Lest- meldžiu pranešti,. už ką duosiu gerą
[12]
nistvos gmino ir dvaro. Meldžiu at atlyginimą.
sišaukti šiuo adresu:
Antanas Švoba
W. Dunaitis,
637 W. 18 St.,_________ Chicago, III.
2400 — 8 St.,
Denver, Colo.

Dabitskas, J. Jašiolis, R. Zeikulė, J.
Rulevič, P. Raulinaitis, J. Bagdonas,
J. Giraitis, M. Papikas, E. K. Kaulėnas, P. Jonaitis — po 25c.; A. Gigiskis, K. Latvenas, P. Vilsonaitė, M.
K. Zvingilas, O. M. Zvingilienė, — po
50c.; smulkių — $1.50. Viso $8.25.
W. Belsky.
Pajieškau brolių Jurgio, Stasio, ir
Pinigai priimti. — ”Kel.” Adm.
Juozo Gurevičių, Smalnikų kaimo,
Kalvarijos parap., Suvalkų gub. Pir
MELROSE PARK, ILL.
miau gyveno Chicagoje. Jie patįs ar
Kovo 2 d. vietinis skyrius lietuvių draugai malonėkite pranešti.
Vincas Gurevičius,
Socialist Party, savo susirinkime nuWorcester, Mass.
tarėtarėm paaukauti New Yorko 18 Hill St.,
streikieriams $5.00 iš iždo, ir išrinkom K. Kukučionį ir M. šieštokaitį
Pajieškau brolio Jono Pacevičiaus,
rinkimui aukų po stubas. Aukavo šie: pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa., o
K. Kukučionis, J. Paleckis, J. Stašai dabar gyvena New Yorko valstijoje,
tis, F. Lapinskas ir J. Staškus po Kauno gub., ir pav., Balandžių kai
$1.00; J. Poška, K. Starevičienė, A. mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
Paleckis, J. Armolas, W. Stromilo, E.
Juozas Pacevičius,
Platkovski, D. Gleižnis, F. Gleižnis, J. 99 Carrol st.,
Pittston, Pa.
Adomaitis, J. Novadolskis, W. Žukiutė, L. Baltokas, A. Naudožas, L. ZuPajieškau brolio Ipolito Adomavi
perko po 50c; M. Paleckaitė, K. Glei čiaus, Kauno gub., Tirkšlių parap.,
žnis, Jamulis, W. Tamošauskas, A. Pėvienų sodos.
Jis lankė Telšių
Morkus, V. Norkiutė, A. Witkus, A. gimnaziją.
Girdėjom, kad gyvena
Mišeikienė, A. Mačanskis, J. Maka- Amerikoj, todėl jį patį meldžiu at
vieckaitė, M. Makovickienė, J. Matu- sišaukti arba kas apie jį žino teiksis
šaitė, P. Morskis, J. Balčiūnas, K. pranešt šiuo adresu.
[14]
Kundrotas, J. Lebeckis po 25c; A. Pa
Jonas Balsis,
leckaitė 27c; J. Lužaitis, B. liekis po 32 Lincoln st.,
Brighton, Mass.
15c; J. Docka, B. Novodolskytė L. Luzavičiutė, J. Balčiūnas po 10c; viso
Pajieškau apsivedimui merginos,
surinkta $16.97; iš kasos $5.00; sy nuo 20 iki 28 metų amžiaus. Aš esu
kiu $21.97.
Pasiuntėm per ”Kel.” 28 metų. Norinti su manim apsi
redakciją.
vesti mergina, platesnių žinių gali
Melrose Park. L.S.S.P. Adm. kreiptis šiuo adresu:
[14]
Pinigai priimti. — "Keleivio” Adm.
A. S. Kraujalis,
Box 156,
Oxford Junction, Iowa.

Paj ieškoji mai

Pajieškau draugų: Zakaro Kmie
liausko, Juozapo Raubos ir Juozapo
Murausko, visi Kauno gub., Zarasų
Pajieškau tėvo Juozo Rimkaus, gy pav.,
Antaleptės valsčiaus, Dusetos
vena Amerikoj apie 20 metų. Girdė
Pirma jie gyveno Chicago,
jau esąs kur apie New Yorką. Kau parap.,
III.
Meldžiu
no giib., Telšių pav., Tirkšlių par., svarbų reikalą. atsišaukti, nes turiu
Kelninų kaimo. Meldžiu jo paties at
Juozapas Lileika,
sišaukti arba kas apie jį žino, praneš 10609 Curtis
avė.,
Chicago, III.
ti šiuo adresu:
[13]
Antanina Rimkaitė
Pajieškau Kazimiero Misiūno, pir
32 Lincoln Street,
Brighton, Mass.
miau gyveno New Yorke, Kauno gub.,
Pajieškau brolio Antano Drulios, Vilkmergės pavieto, Pabaicko pa
1905 metais iš Japonijos pribuvo 1 rapijos, Alionų sodos. Turiu svarbų
Kanadą, o dabar nežižnau kur jis, ar reikalą. Meldžiu jo paties atsišauk
gyvas, ar miręs. Jo paties arba ži ti arba kas apie jį žino malonėkit
pranešti šiuo adresu:
nančių meldžiu pranešti.
Aleksandra Pavydis,
Vincentas Drulia
Boston, Mass.
1416 Hamlin St., N. S. Pittsburg, Pa. 69 Salėm st.,
Pajieškau pusseserės Juzės Oginaitės, Kauno gub., Panevėžio pav., Va
balninku, par., 3 metai Amerikoj, gir
dėjau givena Philadelphijoj. Meldžiu
atsišaukti.
Antanas Kurkauskas
670 W 18 Street.,
Chicago, UI.

Pajieškau Onos Vesčiunienės po tė
vu Grabavičiutės, prasišalino nuo
manęs 24 vasario, 1913 su Petru Korpeckiu. Paliko mažą kūdikį ir paė
mė $500.00, palikdama mane dideliam
varge. Minėtas vyras dešinėje pu
sėj kaklo turi didelį plėtmą, o kaip
išsigeria. tai tuoj dainuoja. Moteris
galvą laiko pakreipus dešinėn pusėn.
Kas pirmutinis praneš apie tokią po
rą gaus $1.00 dovanų.
[13]
Juozapas Vesčiunas
401 Main st.,
Bridgeport, Conn.
Pajieškau giminaičio Adolfo Mize
ros, Suvalkų gub.,, Seinų pav. Kudrėnų gmino, Liškavos parap., Vilkiaušinio kaimo; keturi metai atgal gy
veno Donorą, Pa, paskui išvažiavo į
Lawrence, Mass. Meldžiu atsišaukti
šiuo adresu:
Mikolas Aleksoms,
Donorą, Pa.
Box 393,

Pajieškau draugų, Roberto Dunausko ir Antano Žadeikino, Kauno gub.,
HARTFORD, CONN.
Šiaulių pav., Papilės parap.; girdėjau
Aplaikęs blanką nuo Streikierių gyvena Brockton, Mass. Meldžiu jų
Komiteto, surinkau auku nuo sekan naciu arba kas apie juos žino atsi
čių draugų: J. Aksimaitis, J. Rudo šaukti šiuo adresu:
J. Vaišnoras.
kas, J. Mozenc, 0. Skonet, G. Dome,
Cambridge, Mass.
E. Bilavičiutė, A. Keliunskiutė, S. 719 Main st.,

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, turi būt
laisvų pažiūrų, geltonų plaukų, mėlinų akių, vidutinio ūgio, doraus budo,
mano turtas siekia vertės $3,000. Pla
tesnes žinias gali gauti per laiškus.
J. A. — B. L. K.
[12
1702 S. Union St.,
Chicago III.

Pajieškau savo vyro Kazimiero Va
siliausko. Jis paliko mane Waterbury
Lapkričio mėn., 1906 m. ir tuoj atsi
ėmė iš čio merginą, su kuria girdė
jau ir dabar gyvena. Merginos var
das Ona. Abu Kauno gub. Jis gel
tonų plaukų, apskritaus veido, vidu
tinio ūgio, 28 ar 29 metų amžiaus.
Kas man apie jį praneš, gaus $25.00
dovanų.
[13]
Viktorija Vasiliauskienė
Box 135,
West Rutland, Vermont.

Draugysčių reikalai
DIDELI ŠOKIAI
L. S. S. 71 kp. bus subatoj, 29 kovo,
1913 m., svetainėj St. George Hali, 4
Centrai Sųuare, Cambridge, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare. Bus labai
linksma, meldžiam visuomenę atsi
lankyti.
Su pagarba KOMITETAS.

BALIUS ir PRAKALBOS!
HOMESTEAD, PA.
Pittsburgui ir aplinkiniams prane
šame, kad Homestead Lietuvių Dainorių Kliubas rengia puikų balių, su
batoj, 29 d. kovo, salėje Turners
Hali, 5th avė., Homested, Pa.. Pra
sidės 6 vai. vakare. Taip pat rengia
prakalbas. Nedėlioj, 30 d. kovo, Sa
vings Bank salėj ant treč ių lubų, 243
8th avė., 2 vai. po pietų. Kalbės iš
So Bostono L. Pruseika, "Laisvės”
redaktorius. Į prakalbas įžanga dy
kai.
KOMITETAS.

TEATRAS ir BALIUS!
Rengia Liet. Kelionei Pašelp. D-tė,
29 kovo (March), 1913, Lietuviško
Tautiško Namo svetainėje, 101—103
Grand st., Brooklyn. N. Y.. Statoma
scenojo drama "SALIAMONO SAP
NAS.” Pradžia 7:30 v. v. Veikalas
geras ir žingeidus, kiekvienas pama
tys, ką reiškia mokslas ir kokiais ke
liais turime eiti. Taipgi bus monolo
gai, deklamacijos ir dovanų išlaimėjimai Įžanga vyrams 25c; moterims
15c. Maloniai kviečiame lietuvius ir
lietuvaites atsilankyti ant šio linksmo vakaro._____ KOMITETAS. (13)

PUIKUS BALIUS!
"Lietuvių Liuosybės Dr-stė” ren
gia iškilmingą balių su patrijotiškoms dainoms, 5 balandžio (April),
1913 m., subatos vakare, DANIU
HALL, po No 185 Russell st. Sve
tainė atsidarys 7 vai., pradžia 8 vai
ir trauksis iki vėlam vakarui. Muzi
ka pirmos klesos ir griešž puikiau
sius šokius. Lietuvaitės padainuos
keletą patrijotiškų dainelių. Užkviečiam vietinius ir iš apielinkės lietu
vius ant šio puikaus vakaro. Įžanga
porai 50 c.
Su pagarba KOMITETAS.
12-tas Metinis

knygų, su daug štukų ir burtų 15c
vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
3301 Auburn avė. Metinis susirinki . Burtininkų paslaptis būrimas iš kamas pripuola sausio mėn. Bertaini- i zyriu, taipgi gali išmokt magiškų
štukų ........................................ 25c
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.________________ Senovės bajorų malonė arba majauka dėl mužikų ......................... 10c
Pasakos,
pritikimai, veselios ir juo
CHICAGIEČIŲ ATIDAI
kų dainos, ................................ 20c
Visiems žinotina, kad L. S. S. 22 kp. Vabalnikėnų dainos, surinktos Pa
paskyrė savo pusmėnesinį susirinki
nevėžio p., surinko S. Valaskas 25c
mą dėl abelno lavinimosi, kaip tai Dainos vasaros grožybių, tai_ viena
lekcijos, debatai, diskusijos ir tt At
iš naujausių dainų knygelė .. 20c
sibus kiekvieną 3-čią pėtnyčią mėne Apgailestavimo balsai; graži dainų
sio, Mikalajūnų svetainėj ant S. Leaknygelė .................................... 10c
vitt st. ir 23 pi. Įžanga visiems dy Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
kai. Taigi 21 kovo atsibus pirma lek
rankus mokintis angliškai .... 20c
cija Parlamentariškų tiesų, pradžia Mokslas, sveikata ir kultūra, kurią
8 vai. vakare. Meldžiame atsilanky
privalo visi jauni žinot.......... 25c
ti.
KOMITETAS. Dvasiški vadovai ir farmazonai,
gražus skaitymas .................... 10c
Krikščionybė ir socijalizmas, nau
PARSIDUODA
dinga katalikams perskaityt .. 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį iJ. J. Carey parduoda smulkmenų
krautuvę, po No. 195 C st., So. Bos mant nemažiau kaip už $5.00.
Pasarga: pinigus visados siųskit su
tone. Kaina $300.00.
užsakymu knygų, nes ant paskolos
niekam nesiunčiam. Pinigus galima
PARSIDUODA BUČERNĖ siųst Registruotu laišku arbaMoney
Ir grosernė, su namu ir visais pir Orderiu. Sumą, nesiekiančią dolerio,
mos klesos įtaisymais. Būdamas se galima siųsti krasos markėmis. Sių
[12]
nu maineriu, nemėgstu apie kulbes skit šiuo adresu:
STASYS VALASKAS
bėgiot, taipgi ir kitokios yra parda
vimo priežastįs. Ant užklausimo at 10604 Curtis avė.,
Chicago, III.
sakysiu per laišką. Kas pirmas vietą
pamatys, tas ir nusipirks.
[14]
JOE GOOD (GUDAS)
VISŲ ATIDAI!
Box 335,
Harrisburg, III.
Jeigu kas nori pasibudavot NA
MUS, tai turi gerai apsirokuot,
PARSIDUODA STORAS
nes NAMUS pasibudavot nėra
mažmožis. Bet prie sąžiniško
Gera proga norintiems įeiti į biz
KONTRAKTORIAUS, tai pada
nį vyriškų aprėdalų (Hats and Gents
ryt labai lengva. Taigi K. ŠEŠ
Furnishings) štorą.
Lietuviais ir
TOKAS tuom yra. Jis turi dide
lenkais apgyventa vieta, kito pana
lę praktiką tame biznije ir visa
šaus štoro čia nėra. Todėl biznis ei
me teisingai elgiasi. Norint bū
na gerai. Parsiduoda tik todėl, kad
davot NAMA atsikreipkit, o užesmi priverstas apsigyvent kitame
tikrinam kad visame gausit tei
mieste. Pirkusį supažindinsiu su biz
singą vertę pagal sutartį.
[12]
niu. Kreipkitės šiuo adresu
[12]
S. PIAČIULIS
Kazimieras šeštokas
289 River St.
Pateraon, N. J.
Carpenter&General Contractor.
1645 Wabansia avė., Chicago, IIL
Reikalingi du Kriaučiai
Tel.: Monroe 2545.
Vienas pirmos klesos kotų dirbė
Visoks patarimas uždyką. Darjas, o antras pagelbininkas. Turi būt
bą gvarantuoju.
geras siuvėjas. Atsišaukit pas (12)
A. TUMAS
96 Statė Street,
Hartford, Conn.

PASAULIŲ RATAS”

KAS JUMS ATLIEKA
SPAUDOS DARBUS?
T Gal jus nesutinkate su jų darbu ir
kaina? Aš atlieku visokius spaudos
darbus visokioms draugijoms ir pa
vieniams. Pabandyk pas
[12]

S. L. ZAPENAS
42 School street,

I

Astronomiška knyga apie
saulę, žemę ir kitas planetas.

Kaina 25 centai.
J. STROPUS
30 W. Broadnay, S.Boston. Mass.

Nashua, N. H

VELYKŲ VAKARAS

Su Teatru ir Balium, parengtai
Laisvos .Taun. Choro, 23 kovo, 1913,
M. MELDAŽIO SVETAINĖ, 2242 W.
I 23rd Place. Statys scenoje "Geriaus
vėliaus, negu niekad” ir ”0. S. S.”.
Pradžia 5 vai. vakare, durys atsida
rys 4 vai. Įžanga 25c. ir augščiau.
Kas nori daug juoktis, lai atsilan
ko ant viršminėto vakaro. Taipgi bus
rusų "trio,” deklamacijos ir įvairus
chorai. Po tam bus puikus balius.
Pajieškau Jono Valucko, kuris dve Bus lakiojanti krasa, su išlaimėjimu
ji metai atgal gyveno 316 Montreal dovanos.
____
avenue, Woburn, Mass. Jis ar kitas
Kviečia L. J. Choro KOMITETAS.
rašykit šiuo adresu:
Konstantinas Latvis,
BALIUS! BALIUS!
4600 So. Wood st.,
Chicago, III.
Pirmas metinis ir didžiausis ba
Pajieškau draugo Franci škaus Mon- lius, kokis kada nors Bristol, Conn.,
truno. Girdėjau gyvena apie Detroit, buvo kuris rengiamas suvienytomis
Mich. Kauno gub., Telšių pav., Na- spėkomis visų Bristol’io draugysčių,
varėnų miestelio. Ir Ignato Mikuto, atsibus ant OLD TOWN HALL
Žarėnų miest., Telšių pav., Kauno g.; (miesto svetainėj, 29 d. kovo, pirmoj
jis gyvena po pavarde Maika Grim. subatoj po Velykų.
Muzikantai iš
Turiu svarbų reikalą, todėl meldžiu Vilniaus ir griešž puikius šokius,
jų pačių atsišaukti arba kas žino, tei angliškus ir lietuviškus. Bus lakio- !
ksis pranešti.
[13]
janti krasa. Užkviečiame vietinius
Juozas Balsis
ir iš apielinkės atsilankyti.
32 Lincoln Street,
Brighton, Mass.
Įžanga visiems 25c.
Rengėjai.

NAUJAS GYVENIMAS!
Lietuvy darbininke' Jei tau yra brangaus ir mielas tavo ir ta
vo šeimynos gyvenimas, tai eik ant farmos gyventi.
Nela ik
gerovės iš tos surukusios dirbtuvės, kurioj tu dirbdamas n te
kini savo sveikata.
c.

Pasižiūrėk į lietuvius, gyvenančius ant farmų,
Maine valstijoj arba Connecticut valsijoj, kurie tik su kaliais
daleriais pradėjo gyvenimą, o šiandie verti tūkstančius dolerių.
Gražiausios ir prieinamiausios vietos famroms. tai MAINE ir
VERMONT valstijos.

Jeigu tiktai nori įgyti farmą ir ant jos gyventi
tai ateik pas mane pasikalbėti; a* nurodysiu tau vieta už leng
vai prieinamą kainą. Jei negali ypatiškai atsilankyti, tai ra
šyk, o aš atvažiuosiu arba laišku suteiksiu visas reikalingas
žinias ir nurodymus. Rašydamas įdėk už 2c markę atsakymui.

. MIZARA
242 Broadway,

-

So. Boston, Mass.

S

I

KELEIVIS

6

HUM0R1STIKA
___________________

i

daug nuobodi istorija. Yra vieną parašytų. Paskui jus
Telephone So. Boston. 84o M.
svarbesnių atsitikimų pa- vėl norėtumėt, kad jūsų bu
saulije, apie juos laikraštis tų viršus ir taip tuštiems
ginčams galo niekad nebū )r.F. Matulaitis
turi rašyti.
K. Balandžiui. — Negali tų. Jeigu kas paglemžė ne
495 Broadway, So. Boston.
ma pasakyti, ar cenzūra savo pinigus, tai reikia pa
Valandos:
Dembskio raštus perleis, ar duoti į teismą.
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. i
ne. Gali atsitikti taip, kad J. P. Stumbriui. — ”ChiNedėliotus iki S vai. po pietų.
perleis, o gali ir konfiskuoti. niją” gavom. Ačiū. Sunau
Tas visuomet priklausi nuo dosime prie pirmos progos.
Rusijos činovnikų ūpo, žiū Meldžiam ir daugiau pabrieVienatinis Lietuvis
rint kiek jie monopolkos bus
išsigėrę. Kartais jie ir mal
daknygę sugrąžina, o kar
Ant 21 akmens. GRABORIUS
tais ir "Kovą” praleidžia.
Gelžkelio laikrodis
Gerai žinomas lietuvis S. Barace„Lietuva” štai cenzūros yra į
Sriubelių užsuka vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
mas, vyriško ir mo aplaikęs diplomą ant graboriaus,
uždrauta, o „Keleivis,” ku
teriško
didumo, ant dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
ris rašo daug aštriau, neuž
20 metų auksuotas, nam reikale galės patarnauti lietu
draustas. Kudirkos raštų
įSfJ su išrašytais dubel- viams netik So. Bostono, bet ir apietaipgi keli tomai uždrausta,
tavais viršais. La linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,
tik ne visi.
bai teisingai eina
skiriamas
n
J. D. Bendokaičiui. — A- gai geležinkeliu važiuojantiemsy pati
žmo
čiu už žinutę, bet šiuom kar nėms, kuriems reikia visuomet tikras
žinoti. Gvarantuotas ant 20
tu turėjom jau nuo kito pra laikas
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs
nešimą ir tas buvo jau sus išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno
už $5.75 C. O. D. ir persiunti
tatytas, todėl tamistos ne adreso
mo kaštus, su teise jums viskų per
sunaudosime.
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk
nė cento.
Atsiminkite, jus I
J. Dailydei. — Davėm vie užmokėtumet
už tokį pat laikrodėlį
tos išsireikšti abiem pusėm apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
auksuotas lenciūgėlis ir kabutis laidos velioni daug pigiau, negu sve
ir to jau užteks. Jei patal kus
dykai su kiekvienu laikrodėliu.
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
pintume da vieną jūsų strai
ant
visokių išeigų. Ofiso adresas:
Excelsior Mfatch Co.
psnį, tai ir jūsų priešas da 906 Athenaeum
Blg.. CHICAGO, ILL
258 Broadway, So. Boston.

Tai kokie laikai virto!
— Ar teisybė, kad tavo
vyras papuolė kalėjiman už
savo namų padegimą?
— Taip, teisybė...
— O tu Dievulėliau! Tai
kokie laikai virto; net su sa: vo namais negalima daryt
ką nori....
J. J. N.

*1

Į

-

Galvoj negerai
Motina: — Skubink, tėve,
Rožė norėjo sau galą pasiI daryt, dujų prisileidus.
Tėvas: — Ar jai galvoj
negerai! Tik pamislyk, kiek
už dujas prisieis ši mėnesi
mokėti...
J. J. N

/Ji

Ar aš tau šuva?
Rusijoj mužikas nusipir
ko pirmą syk bilietą ant
trūkio. Atsisėdęs i vagoną
mato, kad vienas, kitas len
da po suolu (bilietų neturė
jo). šmakšt ir jis palindo,
bet kojos pasiliko aikštėj. Įeina konduktorius. Pama
tęs kojas, sušuko:
— Kas tenai guli?
— Zuikys.
— Ko jis bijo?
— Šunies!
— Ar aš tau šuva ?!
Pan Kavlaičia.

Ar tai galėjo būti?
Buvo syki kunigas, kuris
nelaikė savo klebonijoj gaspadinės...

i

Nuolankus
— Atsiprašau, kad nepa
dariau nuolankumo ženklo
susitikęs, nes nepažinau, jū
sų didybė.
— Jeigu manęs nepažinai
tamista, iš kur žinai, kad
sutikai mane?
J. J. N.

Vienu daugiau
— Ar pastebėjai, mano
Ar nori, kad kiekvienas tavo doleris pa
mielas, kiek tai pasaulije ysidaugintu j trumpą laiką ant $100.00?
ra kvailių?
Kas užtvėrė tvorą?
— Taip; ir prie to da jų yJeigu taip, pasikubinkite nusipirkti arti Bostono
Sykį mužikas koliojo pus ra vienu daugiau, negu ma
bernį, kad tas jam visados nai.
J. J. N.
meluoja. Praeidamas išgir
do tai kunigas ir sako: —
Nelaimingi ausis vaikas
Vaikeli, niekad nereikia me Antanas: — Na, pasakyk,
nes So. Bostonas nuo Gegužės mėnesio šių me
luoti. 0 gaspadoriau, tu už tu man, koks vaikas yra netų turės daugiau biznio negu, Brooklynas,Y.N.
melagystę jo niekad neko- laimingiausis?
ir galima tikėties, jog bus pilnai darbo dėl
liok, jei kas meluoja, tu tik
Tamošius: — Tas, kuris
20,000 DARBININKU
nušvilpk.
neturi nė motinos, nė tėvo.
Ateinančioj nedėlioj mu Antanas: — Visai ne.
Todėl, jeigu kas mets po tiek darbininkų
žikas nuvažiavo bažnyčion.
Tamošius: — Na, tai ko
apsigyvęs S. Bostone ir jo apielinkėse, tai
Tas pats kunigas pradėjo kis gi?
|
sakyti pamokslą; sako, kaip
NAMAI, PLECIAI IR UKES
Antanas: — Paršiukas,
Dievas nulipdė iš molio A-j nes iis paršiukas ir jo moti
pabrangs šimteropai. Todėl kas turite 25
domą, tai pastatė prie tvo na kiaulė. P. Grabauskas.
dolerius, ar daugiau, ir jieškote pirkti sau
ros, kad išdžiūtų. Mužikas
Namą, Piečių ar Ūkę, ant lengvų išmo
tai išgirdęs sušvilpė ant ri
kėjimų ir atsakančiai, tai kreipkitės pas
šos bažnyčios.
mus, o gausit dykai adresus ir patarimus iš
— Kodėl bažnyčioj švilpi ?
(12)
J. Baužai. — Apie tai bu
— suriko kunigas.
LITHUANIAN ACENCY
— Ba ponas meluoji! - vo rašyta pereitam "Kelei
315
Broadway,
So. Bcston, Mass.
atkirto mužikas. — Jeigu vio” numerije.
Tel. So. Boston 605.
Adomas buvo da neišdžio J. Jakaičiui. — Kad kata
ANTANAS IVAŠKEVIČ, Mgr.
vintas, tai kas galėjo tą tvo likai girtuokliauja, o kuni
gai keikia socijalistus ir pir
rą užtverti?
meiviškus laikraščius, tai
Kieti kiaušiniai
naujiena labai sena. Never
Vyras, ką tik apsivedęs, į ta apie tai taip tankiai rašy
ti.
i
jauną savo pačią:
Skaitytojas.
—
Dėl
tokio
— Dušyt, aš prašiau, kad
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir
minkštai išvirtum kiauši menkniekio, kaip pavadini
gyvasties tai yra geras kraujas ir
mas
skebu,
bylinėtis
neužsi

nius, o dabar kieti, kaip ak
sveiki nervai.
moka. Jei tą moteriškę ir
muo.
Pati: — Ak tu viešpatie! apskųstumte, nieko negau
Tik turint gerą kraują ir sveikus
Čielą valandą virinau ir vis tumėt, nes teismas neatras
nervus gali padaryt laiminga savo
da kieti... Turbut senos riš į tame jokio įžeidimo. Kapi
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip
tos.
P. Grabauskas. talistų akįse skebas — tai
didvyris.
VYRAI teip ir MOTERĮS.
J.
Marcinkevičiui.
—
Ki
Vienos minties
TĖMYKIT! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki jeigu kenti nusilpnėjimu, tai gresia pa
Jis: — Tu man labai pa tas korespondentas pranešė vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls
apie prakalbas pirmiau. reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai
tinki.
aršiau kaip numirt.
KAD apsigint nuo panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu? tai sau
Tad mudu puikiai Nors tamistos ir plačiau ap daugiau
Ji
gero padarysi’ kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, Philadelpbios M.
rašyta,
bet
atkartot
jau
ne

sutiksime, Aš sau irgi laKliniko. kuris visada gaji suteikti tikra rodų. išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat
pataisyt krauju ir išgydyt nervus trumpam laike: už tai
bai patinku.
J. J. N. užsimoka.
M. J. Petrauskui. — Apie KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI,
kūno užpuola, sunaikinant sveikatų, protų ir
Buvo kartą moteris, kuri tai jau kitas korespondentas tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus
net gyvastį.
turėjo gražias šukas, bet ne parašė.
žolinui. — Nesunaudosi PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KL1NIKO
sijuokė.
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet ir užsisenėjusias ligas ir ne*
me.
tas. kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.
Buvo kartą mergina, kuri
Lietuviui iš Montellos. —
PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėjitikėjo, kad ji yra negraži ir Slapyvardį „Lietuvis” daug mas-gėlimas
rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs,
sėklos nubėgitltus nuo saužagystės. arba turi paslaptinga užsikrėtusių ligų, nuo peršalimo
sena.
kas vartoja. Pasisavint jį turi
teipat kosėji ir skrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai
negalima.
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite
Buvo kartą lietuvis redakto V. J. Žilinskui. — Išleidom lietuviškoj
kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat
rius, kuris mokėjo rašyt tik iš jūsų korespondencijos kas Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj—apturėsite tikrų pagelbų, tik visada reikia įsitėmyt adresų arba
rašyt TEIP:
tai lietuviškai.
buvo rašyta apie streiką,
THE PHILADELPHIA M. CLINIC
Buvo kartą senukas, ku nes anam numerije apie tai
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
ris niekad nekalbėjo apie sa buvo jau rašyta presos ko VALANDOS: Nuo 10 iki po 4 piet. Nedėl. nuo 10 iki 3.Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.
miteto.
vo jaunas dienas.
knygų “DAKTARAS": ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS.
Jaunam socijalistui. — Jau SKAITYK
daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygų “DAKTA
Buvo vieną kartą smukli Vaičaičio eiles galite gauti RAS" kiekvienas gali aptorėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir kelias Štampas
ninkas, kuris save nelaikė „Keleivio” redakcijoj — 50c. už prisiuntimų Philadelpbios M. Klinikų), adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiųdlen dovanai.
už inteligentą ir mokvtą.
Jurbarkiškiui. — Ne, ta
J. J. N. mista, polemiką tame klau
sime užbaigėm ir daugiau
• Dievo bijo
50.000 Kataliogų DYKAI!
prie jos jau negrįžšime. A.
Katalikas: —Kibą tu Die Augunas juk ir pats nesigiPrisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
vo nebijai, kad i bažnyčią na nuo to, ką jus jam užmetuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
neini?
tat. taigi jus neliekat "me
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
Bedievis: — O kur yra lagiui™” nė „mulkiu,” kaip
perstoto didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
Dievas?
iųs sakote. Jis tik pyksta,
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Katalikas: — Bažnyčioj. kad perdaug anie tai buvo
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
Bedievis: — Todėl aš ir rašoma. Gerai tas atsitiki
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
Reikalaukite tuojaus.
neinu bažnyčion^ kad tenai mas žinomas ir visuomenei. q
P
Tmni'la
822 Washington st.
sėdi Dievas, o aš Dievo la Atkartoti da sykį visą daly
•
I
•
lUllllld,
bostoin. mass.
ką išnaujo, tai butų jau perbai bijau.
Garbanus.

Namą, Pledų bei Ūkę

■v •

Redakcijos atsakymai.
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Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas

Gyvenimo vieta:

63 Gold at.

i

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPI EN E
Pabaigusi kuršę.
WOMENS MEDICAL COLLEGE
Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie
palago, teipgi suteikia visokias ro
das moterų ligose, parūpina gyduoles
Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu

norite

kam

siųst

Laivakortę,

nors

Pinigus

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel nt, New Haven, Conn.
Tnlnfnnnnl 14M—•>
Visokį patarimai valsai.

ilohn E. nolan

naujausios mados
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJA8
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų
kuogeriausiai už nebrangių prekę.

336 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
b6 ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.“ Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gydanti mostis nuo puČkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
-x. Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visotie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
Gyduolių galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale Kreipkitės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

I
i
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BRANGIAUSI ŽMOGAUS

TUįj-

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

•

■

►

''<1

f

Kraujo Valytojas...................... 21.00
Nuo galvos skaudėjimo.1®c. ir .25
Gyvasties Balsamas......................... 75
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo................... .10
.25
Vaistas dėl Vidurių. . .50c. ir 1.00
Nuo peršalimo.........................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir .50
Kraujo Stiprintojas......................... 50
I.inimentas arba Expelleris... .25
Nuo kosulio................. 25c. ir .50
.50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų žilimo.
50c. ir 1.00
Skilvinės proškos.......... 10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo...
50c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų....................... 25
Nuo Ivtiškų ligų...
.50
Blakių naikintojas........................... 10
Nuo dusulio............
.25
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Nuo kirmėlių......
.25
Anatarinas plovimui....................... 25
Antiseptiška mostis
.25
Nuo kojų prakaitavimo................ 25
Nuo viduriavimo.-----Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Gydanti mostis..............
50
Antiseptiškas muilas....................... 25
Proškos dėl dantų.................... .25
Gumbo lašai................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojas..................... .10
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais ^86
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j Lietuvtškę Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Apt„ko™..
329 Bedford Avenue

Kampas North 4-tos ga'.vės

Brooklyn, N. Y.
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• kuomet nebuvau girdėjęs,
1. Netik suareštavimas, kad tokių socijalistų yra
bet ir nubaudimas mažuose musų tarpe, tai reikalauju,
25,000 AKRŲ
prasikaltimuose nieko ne kad p. A. Augunas prirody TURIU PARDUOTI
ŽEMĖS!
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų,
Nors nelabai smagu taip kenkia. Pilietiškų popierų tų juos, o męs bandysime kiek
nori, ant tų žemių tarpais yra
dalyką
ištirti,
ar
ištikrųjų
greitai atsišaukti į jus, bro [negauna tik tie, kurie yra
maži miškai, tarpais čysti laukai, kur
arti tiesiog be jokio valymo.
liai ir sesers, pagelbos, bet ’ nubausti už žmogžudystę, taip yra. Jeigu p. Augunas galima
Iš
medžių,
ką yra aplinkui tuos lau
neprirodys,
tai
prisieis
jau esame prispirti prie to. padegimą, išžagimą, arba
kus, galima pasibudavoti krajavus
mums su juom rokuotis ki budinkus ir apsitvert tvoras. Prekė
Todėl, mieli broliai ir se- valstijinę išdavystę (trea- taip.
nuo $8 iki $20 už akrų ant išmokesčio. Tuojaus reikia įmokėt po $1.00
serįs, stiprinkite mus šioje son).
Su pagarba, L.S.S. 19 kp. už akrų, likusių sumų gali mokėt kaip
kovoj, sušelpdami savo cen 2. Iš warranto matyt, jog
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
Fin.
sekr. J. Vainilavičius. darbės
tais. Neleiskite mum spa- tamista buvot areštuotas
išmokėjimas
palau
kiamas.
Turiu
pardavimui
GYVENA

arba
už
"trespass,
”
t.
y.
užilsti!
Klaidos pataisymas.
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
sais įtaisais, ir už visokių kainų. Far
Čekį ar ”Money Orderį” ėjimą ant svetimos žemės ar "Kel.” No. 10 tilpo Brook mos
ir žemė randasi Michigan Valsti
namus
be
pavelijimo,
arba
siųskite sekretoriui, o čekis
joj, pagal ežerų Michigan, tarpe dvie
lyno
streikierių
presos
ko

žmogaus
turgaunų miestų. Aš turiu žemės
turi būt išrašytas ant vardo už sumušimą
miteto pranešimas, kur ne jų
pardavimui greta dviejuose pavie
(trespass
to
the
perscn)
—
iždininko, kuris yra po kau
tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
warrantas neaiškus. Į šešis teisingai sustatyta du komi viete
geriausia žemė kaip visoj val
cija $500.
metus tamista gali paduot teto vardai, būtent: Wm. stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
Šelpimo komitetas:
KOLIONIJA. čia tu
skundiką į teismą ir gauti Šitunauskas ir Jos. Latvins- riVIŲ132FARMŲ
lietuviai
Farmas ir kožnų me
Pirm. Ą, Gailiunas,
gerą atlyginimą už neteisin kas, o turėjo būti: W. Šibu- tų nauji lietuviai prisiperka. Ž^mė
brangsta ir geresnę žemę greitai išSekr. A. Dagis,
gą įkalėjimą (falše impri- nauskas ir Jos. Lapinskas. parduos.
Lietuviai, jei norit sau ir
1815 E.- Moyamensing Avė., sonment). Paimkit vietinį
savo šeimynai atsakantesnio ir svefGERIAUSIAS kesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po
Ižd. J. Jackevičius,
advokatą.
bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių.
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
1723 So. Water Street,
3. Nereikia minėti, jei E \
ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir
Philadelphia, Pa. prokuroras neklausia. Jei S
esu farmeriu. Norinčiam pirkti paro
dau visus laukus. Norint platesnių
klausia, atsakyt ir paaiškint e ^7
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
pilnai.
F. J. Bagočius.
les ir mapų, kurios plačiai aprašo a-

Atsišaukimas Philadelphijos
streikieriy j visuomenę.

Tiesu patarimai

ATSAKYMAI

Farmos Farmos

i
8
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KLAUSIMAI

Tel. So. Boston 784.

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Inšiurinu ir
padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖ.,
SO. BOSTON, MASS.

Parašė

'•

t

“Keleivio”

v

TURINYS.!
20-metines sukaktuvės Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai.
Ar ištikrujų žmogaus siela nemirštanti? Kaip caras Aleksandras III
važiavo. Kareiviai. Nuo ko paeina vėjas. Kas yra dinamitas ir
kaip jis padarytas. Didžiausi gaisrai ir nuostoliai. Atmosfera (oras).
Didžiausios upės pasaulyj ir daug smulkesnių raštų.

KAINA 25 C.
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10c.

^“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražų
Kalendorių, meldžiame užsisakyt. Dovanai neduodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.
Pinigus galit siųst taip: Suvyniokit į popierą
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir
“Keleivio” adresą. Mums labai daug taip pri
siunčia ir negirdėt, kad prapultų.

>•

•

304 Broadvay ir 259 D streets,
SO. BOSTON, MASS.

21 Su darbininkų šventėmis ir paminėjimaisjĮM
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, ir
papuoštas gražiais paveikslais.

<-

■

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauracįją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.

Kalendorius
1913metams

A

TĖMYKIT! Kadangi kalendorių jau ma
žai teliko, tad pasiskubinkite užsirašyti, nes
vėliaus gali pritrukti. Adresuokit taip:

^Keleivis” t

-

f*

Amžinos Dainos
Jovaras .......................... 15c.

'

pie viskų. Adresuok arba atvažiuok
ant šito adreso:
[22]
ANTON KIEDIS
PEACOCK,
Lake County,
MICH.

> r
1. Jei žmogus, primušęs QD
W-’~
7..
savo draugą dirbtuvėj, pa
KELIAUJANTI
KLAUSIMAI.
bėgtų į kitą miestą, ir išbu Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
naujausios mados įrankiai. Atlie "KELEIVIO” AGENTAI
1. Mano brolio sūnūs pasi vęs tenai neilgiau, kaip me šiai,
ku
darba
artistiškai. Padarau fotogra
mirė Chicagoj ir paliko kele tus laiko, pargrįžtų, ar poli fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
JONAS KULIS
tą šimtų dolerių bankos ap cija jį areštuotų, jei nus liškom parvom, iš mažų padidinėju ir ti
saugos skrynutėj. Kiek pi-! kriaustasis buvo išėmęs Esant reikalui einu į namus fotografu o
nigų buvo, niekas apie tai warrantą tuojaus po pri ti. Pasilieku gero velijančiu
5
JURGIS STANAITIS
nežinojo, apart tų žmonių, mušimo?
pas kuriuos jis gyveno. Jis 2. Jei warrantas butų per 453 Broadway So. Boston, Mass
nepaliko jokių užrašų. Ar gyvenęs laiką, o nuskriaus
Profesorius medicinos
tie žmonės gal išsiimt tuos tasis būtinai norėtų skriau
pinigus? Kitų giminių A- dikui atsilyginti, ar gali ko Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
merikoj nėra, apart manęs, kiu nors budu jį areštuoti 7 Parmenter St.
Bostbn, Mass.
jo dėdės, tikro brolio ir pus už pernykštę skriaudą?
Visokias
ligas gy
J. M. Kazelis. dau pasekmingiaseserės, bet negalima jų su
y
usiai. Ateikit tie- ii
rast.
ATSAKYMAS
siok pas mane 1
2. Kas prie tu pinigų arti Už sumušimą yra dvejo trepais į viršų tik |
į aptieka:
mesnis, dėdė ar pusseserė? pos provos: viena krimina- neikit
mano durys bal- i
arba telefoną
3. Ar bankierius gali iš liška, kur už sumušimą gali tos
duok o aš atesiu. V
imt pinigus niekam neži ma paimt iki dviejų metų, Ofiso valandos
nant?
jei vvarrantas buvo savo lai Nuo 9 iki 11 ryte
1 iki 2 ir 6 iki
__
J*
4. Aš girdėjau, kad mies ku atsakančiai išduotas; o 8nuo
7’
vakare. Telephone 1967—3 Richmon*
antra
ciciliška,
kur
galima
tas užmokėjo graboriui ir
kunigui; ar gali miestas pri skųsti už pinigišką nuostolį,
Dabar keliauja po Pittsbursikabint prie tų pinigų ? Jau padaryta per sumušimą; tą
GERAS DAIKTAS
go
apielinkę.
galima paduot į 6 metus. Bet Visus valgomus daiktus pirkit pas
advokatai yra paimti.
5. Tėvynėj yra motina ir civiliškai skųst neužsimoka, J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 st,
J. K. BERBYLA
sesuo, bet negirdžiu nuo jų, jei jis neturi nė namų, nė pi ant kampo D st., SO. BOSTONE.
Keliauja po Waukegan ir
Kitas geras daiktas eit į Petraucar jos gyvos, ar ne; ar jos nigų bankoj. Jei ir laimėsit ko
Restauracijas valgyt, nes ten
Chicago,
III., apielinkes.
bylą, nebus iš ko sukolek- visados švieži ir gerai pataisyti
tur kokią priekabę?
ir pigiau kaip kitur.
F. Doveika. tuot, todėl gaila tik lėšų. valgiai
V. PATALAVIČIUS
Restauracijos
randasi šiose vie
Kriminališkai, praneškit po tose:
ATSAKYMAS.
licijai, tegul sujieško war- 1) Kampas D st. ir .Broadway, Keliauja po Philadelphijos
apielinkę.
SO. BOSTON, MASS.
Atsakau ant visų klausi rantą ir jį tuoj paims.
Pas juos galite užsisakyt
mų sykiu. Jei advokatai jau
2) Kamp. Dover ir Albany Bt,
”
Keleivj,
” nes męs už juos
BOSTON, MASS.
KLAUSIMAS
yra paimti, tad bus per teis
mą paskirtas administrato Ant laivo važiuodamas aš 3) 7 Harrison avė., arti Essex sL, atsakome.
BOSTON, MASS.
"KELEIVIO” RED.
rius, kuris surinks visus pi padaviau savo tikrą pavar
nigus, užmokės visas skolas, dę, bet imdamas pirmas pi
o likusieji pinigai priklauso lietiškas popieras padaviau
motinai. Jei jos nėra gyvos, patėvio pavardę. Jau 6 me
seserei ir broliui pusiau, o tai kaip Amerikoj ir 3 metai
jei iš jų yra tik vienas — vi nuo išėmimo pirmųjų popie
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
si pinigai vienam. Jei jų nė rų. Ar galiu surast tikrą
f
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
ra, visiems dėdėms ir tetoms laivo vardą ir ar galiu per
Toji kompanija turi gerus kriaučius,‘kurie gerai at
lygiai, arba tam, kuris gy mainyt paduotąja pavardę
lieka darba. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
vas. Pusseserė negaus nie ant savo tikros pavardės
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
ko, kol yra dėdė, brolis, se prie antrų popierų ? P. K. B.
suo ar motina. Svetimieji ir
ATSAKYMAS
K. P. ŠIMKONIS
nieko negaus, apart skolų,
Parašykit
pas
Commisjei jis mirdamas buvo sko
Holyoke, Mass.
115 Maple Street,
sioner of Immigrotion toj
lingas.
kurion atvažia
Administratorius pinigus prieplaukoj,
vot, paduodami tokius fak
išdalins į porą metų po mir tus,
kokius žinot, ir gausit
Pridėk numarius nuo 1 iki 9 tokioj tvarkoj
$100.00 PREMIJA.
čiai to vyro.
rat elius, kad pridedant kožnoje kertėje iš
"Certificate of landing.” Ieitu 20. Išrištą uždavinį prisiųsk mums, o
Kaslink bankos, tai jei re- mant antras popieras, ir no
męs
pasiųsime jums čekį ant $100.oo, ku
guliariška, valdžios užtvir rint permainyt pavardę,
rią tai sumą kredituojame ant 8 lotų, api
mančių 20,000 ketvirtainių pėdų, artiNevv
tinta banka, nieks nepra reikia paduoti peticiją teis 4!
Yorko. tikrai vertinamų ant 8189, turintie
puls; jei kokia užkabarinė mui, išdėstant priežastis, ir
musų premiją gauna tik už 889., išmokant
po
$5. į mėnesį. Taipgi gausite SU VISU
bankutė — nežinia.
permainymas, pagal teisėjo
DYKAJ PUIKŲ BANK-LAIKRODJ, vertą
510. Lotai gvarantuojami, kaipo sausi iš
nuožiūrą, yra leidžiamas, ar
KLAUSIMAI
tinkanti namų statymui. Rašyk informacijų
ne. Tamistai greičiausia leis
1. Ar nieko nekenkia išsi- pavardę permainyt.
BANK CLOCK, Dep. “E”
ėmimui pilietiškų popierų
63 Park Row, Room 1013, NEW YORK, N. Y.
tas, kad buvai areštuotas ir
Laiškas
Redakcijai.
iki teismui po kaucija sėdė
jai kalėjime, o paskui palei
Garbi “Keleivio” Redak
—------------ -------------------------------------------------------stas?
cija ! Malonėsite suteikti
2. Ar galima pajieškot at vietos šiems keliems mano
Išmokant po 10 centu
lyginimo už tai, kad išbuvai žodžiams: "Kel.” No. 10 p.
Jus nusipirksite puikų Gramofoną.
kalėjime pusantro mėnesio A. Augimas, teisindamas
Pasiųsime kiekvienam teisingam žmogui tą puikų
iki teismo, o paskui pasiro savo ypatą, pasako štai koGramofoną, kas tik suligs mokėti po 10 centų die
ną. Su kiekvienų pas mus nupirktu Gramofon
do, kad nekaltas esi ir lieki cį dalyką: “Bet keno yduodame suvis DYKAI 6 dubeltavus rekordų (12
paleistas? Jeigu galima, tai ra biauresni darbai? Ar
muzikos šmotelių) įvairių lietuviškų dainų, šokių,
maršų
ir t.t., kuriuos kiekvienas gal sau išsirinkti
kokiu budu ir j kokį laiką po mano, ar tų, kurie būdami
pagal savo noro ir mėgimo. Rašykite tuojaus kata
tam?
socijalistais gyvena su penlogo. kurį sykiu su informacijoms duodam dykai.
3. Ar reikia imant pilieti doms pačioms, bei iškrausRELIANCE PU B. CO.
škas pnopieras tai minėt? to kišenius žmonių?” Ka
441 E. 16th St, Dept C, New York, N. Y.
dangi aš esu čia vienu iš
Čia prisiunčiu warrantą.
PASARGA: Arti gyvendami galite atsilankyti pas mus ypatiškai
Maineris. vietinių socijalistų, o nie-

Ei, Vyrai, visi pas

Parduoda pigiai Namus

J .

28 Broadway, So.Boston, Mas.

-
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Siutus ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite
Sinigų ir turėsite gražius rubus.
[ęs imam materiją iš gerųjų fir2S mų ir primieruojam rūbą pagal
žmogų, todėl nesudarko žmogaus
J išveizdos ir būna tvirtesni.

" Gerus vyrams Siutus ir Overkotus
pigiausiai ir gerai.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

Musų firma randasi ir Califor-'
nijoj, todėl męs greičiau pagaunam visokias naujausias formas.
’ r»
!■!

Jeigu norite turėt gerus rūbus pigei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi*
sokias Vyrųjir Moterų drapanas.

į

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreeliis
222 W. Broadway,
ir
SO. BOSTON, NASS.

24 Ames street,
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston.|21013.

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO.
Iš Liepojaus į Bostoną...................................... $47.90.
No rubežiaus per Angliją...................................$47.50.

Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
pestingą patarnavimą.

“Keleivio” Agentūra
I

28 Broadway, S. Boston, Mass.

1
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Rubsiuvių streikas
]
Didelių Bostono rubsiu
Teisingiausia ir Geriausia
vių kovoj permainų pereitoj
APTIEKA
savaitėj nebuvo, kompani
Sutaisom Receptus su di
Užlaik.. geriausį
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
Mums teko girdėti, jog joms streikas daro milžini
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
škus
nuostolius,
bet
jos
vil

Elių, Vynn, Likierius ir
lietuvių rubsiuvių spaudos
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Ar girdėjote, kad pirmą panedelį po Velykų
kina
diena
nuo
dienos,
tikė

pasaulije
vartoja,
taipgi
visados
komitetas pranešė streikie
kitokius gardžius gėrimus
randasi lietuvis aptiekorius
kad
streikieriai
rių susirinkimui, buk ”Ke damos,
P.
JATULOVIČIUS.
o taipgi ir geriausio taba
24-tą Kovo, • March ■, 1913
leivis” atsisakęs pagarsinti kiekvienoj valandoj gali at
ko Cigarus.
EOVARD DALY, savininkas
L.S.S. Teatrališka Kuopa stato ant scenos
aukaujančių žmonių vardus. eiti prašytis į darbą. Bet
Meldžiame užeiti o visados rasite
i 18 Broadway> S Boston, Mass.
Jeigu ištikrųjų tokis prane streikieriai laikosi, kaip mū
gražtĮ
patarnavimą.
Galite reikalaut iir per laiškus,
šimas buvo, tai jis neteisin ras, ir pasiryžę laikytis tol,
o męs per ekspresą gydules pri
siusi m.
362 2nd st..
So. Boston.
gas. Niekas "Keleivio” da kol kapitalistai neateis pra
TAIPGI
BUS
GRAŽIOS
DAINOS,
šyti
juos
i
darbą,
išpildydanėra klausęs apie tai. PagaVisiems gerai žinomoj svetainėje
liaus čia nėra jokio reikalo mi teisingus darbininkų rei
kalavimus.
ir klausti, nes visi mato, kad
DAIII.GBEN I 1AI.1..
"Keleivis” visuomet strei Moteriškų rūbų kompani
GANA RANKOMIS SKALBTI.
Kertėj E ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.
kierių reikalams tarnavo ir jos jau nusileido. Ši panedėPradžia 8-tą valandą vakare.
tarnauja. Juk ir šitam nu Į li grįžo 6.000 merginų į dar
bą.
Bet
nekuriose
dirbtuvė

Skalbk su Tuštumine Skalbtuve: Nei sirenos skaudas, nei ran
merije telpa daug tokių var
PO TEATRO ŠOKIAI.
kos išmirks, nei skalbiniai plėšis. Žlugtą išskalbsi, bovydamos. su
se
jos
rado
da
streiklaužių.
dų.
Kas nori pamatyti Adomą ir Jievą, kaip jie
puse to laiko, ką ant grumdykles, ar su skalbiama mašina, pirk
Pareikalavo, kad tos butų
ta
kadir už $40.00. Nesikamuok ilgiau, užvaduok sveikatą ir pi
prasižengė ir tapo iš rojaus išvalyti, ir kas
Ant Atlantic Avė., Bosto tuojaus iš dirbtuvių praša
nigus,
iš<lėk $2.50c musą skalbt u vei ir pasiliuosnok nuo sun
nori po gavėnei gerai pasijuokti, tas lai atei
ne, 15 kovo policija rado bai lintos. Atsisakius bosams
kaus namų darbo ant visados. Tuomi per metus užvaduosi ma
na. Adomą ir Jievą verta yra matyti kiek
siai sumuštą, sukruvintą ir tai padaryti, 1,000 moterų
žiausiai $50.00. Reikalaujame visur agi-ut t , vyrų ir moterų; ge
vienam
vyrui
ir
moteriai,
kad
žinoti,
katras
ra užmokestis. Rašyk tuojaus.
(12)
apiplėštą žmogų. Jis taip, vėl išėjo ant streiko. Kom
jų
buvo
kaltesnis.
Visus
kviečiam.
Rengėjai.
sumuštas, kad negali ir pa panijų advokatas pradėjo asakyt, kaip tas atsitiko. Jį pie tai kalbėtis su unijos j
Visas pelnas skiriamas naudai Bostono strei
prezidentu ir spėjama, kad
nuvežė ligonbutin.
kuojančių kriaučių.
kompanijos tuojaus išmes
]
.. ~SĮ !£=-“• • • Z3Į Ii
~"=
Atvažiuojant iš Revere streiklaužes laukan. Mote E
Beach, pereitoj subatoj, ne rįs pasielgė labai gerai, kad
toli Bostono, akyvaizdoje atsisakė dirbti su streiklauRussian-American Bureau. I LIETUVIAI TEMYKITE!
H. F, CORCORAN & C0.
šimtų žmonių, nušoko nuo žėmis. Visur streikieriai tu
PIRKDAMI TAVORUS
PAS MUS SUČĖDYSIT PINIGUS
laivo į jūres ponia Bessie rėtų taip pasielgti. Tegul
14 Third st. kampas A, S. Boston, Mass.
Męs užlaikom vi
Lepourmeau ir nuskendo. skebai žino, kad susipratę
sokius papuošalus
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
Nusižudymo priežastis nie darbininkai jų neapkenčia.
t. y. Ziegorius ir
T\*
i >•
•
j
• •
•
koks tik kada nors ant
Ziegorėlius, auk
kam nežinoma.
Vyriškų darbų unija gavo
sinius, sidabrinius
Didžiausis atpiginimas
degtines ir vynų
taipgi paauksuo
■ °
buvo padarytas.
iš
New
Yorko
unijos
žinią,
Anglų laikraščiai rašo,
tus, su gerais vi
1
kvorta
CONVE
CLUB
WHISKEY
50c.
5
kvortos
tik $2.00.
duriais Ėlgino ir
kad Lawrence’o audėjų I.W. kad tenai reikia daug rub-.
1 Bonka BRANDES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTIVIN’O 25c.
Waltham kompa
W. unijos ofisas neužilgo siuvių streikui pasibaigus.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.
nijų. Taipgi męs
Reikalaujama iš Bostono aišdirbam visokius žiedus ir ženkle
$ | .00
Męs parduodame viską sykiu tik už......................
bus perkeltas į Bostoną.
lius dėl draugysčių. Taisom viso
pie 2,800 žmonių ir geležin
kius laikrodžius amerikoniškus ir
Parduodam laivakortes iš AntAntrą Velykų dieną, t. y. kelis jiems apmokamas. To werp
seno krajaus. Musų krautuvėj ga
’en tiesiog j Chicagą (ne per
lima gauti ir visokių MUZIKALIateinančio panedėlio vaka dėl šį panedėli jau 400 Bos Angliją).
ŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai
— $47.00 —
re, Dahlgren salėj, kertėj E tono streikierių išvažiavo iš
Skripkų. Armonikų, Triubų. Klar
ir Silver gat., So. Bostone, South Station i New Yorka. Taipgi laivokortes per Hamburgą, netų, visokių Knygų, Popierų ir
'
* 'Libavą.
"
_
Da- ; Religiškų daiktų. Užsakymus nuBremą, Rotterdamą
ir
bus statoma ant scenos tra Seredoj ketinama vėl 400 | bar
laikas pirkti laivakortes, nes i siunčiam visur ir viską atliekam
gedija "Prerijų Žiedas" ir siųsti. Važiuoia daug ir jų kaina gali pakilti.
atsakančiai, nes tą bizni varom
jau
25 metai.
lietuvių.
Ta
žinia
Bostono
komedija "Adomas ir Jie
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU.
W. Urmanaviczia & J.Ataaitis Co
va.” Po teatrui šokiai. Vi kompanijoms buvo kaip per 160 N. 5th avė., tarp Randolph ir
J 1 1 :
sas vakaro pelnas skiriamas kūnas iš giedro dangaus. Lake sts.,
Chicago, I1L i 151 FERRY NT.,
_________________________________
So. Bostono streikierių pa- Jie pamatė, kad ju darbi
šelpai. Prasidės 8 vai. vak. ninkai išvažiavę į New
Naujausios ir visokios dainos,
RUSISZKAI-AMERIKOMSZKA
Rankius
gražių dainų..................... 50c.
Yorką dirbs Bostono štoMus prašo patalpinti ši rams darbą. Taip dalykams
1.1 NIJ A.
tokį pranešimą:
stovint visos Bostono kom•Didžiausi, geriausi ir greičiau.'
Subatoj, 15 kovo buvo tei naniios gali subankrutvt,
garlaiviai, plaukioja kas dvi
smas M. W—lis su rubsiuvių iei jos greitu laiku nesusitės tarp Ri-sijo.' ir Amerikos, nieks,
kontraktorium A. Ab. Kai- taikvs su savo darbininkais. JI
pakelėj nesustodami.
Nauji su d vi
šlubais garlaivi*
kurios davatkos buvo palei Taigi tie nonai labai nusi
CAR.
KURSK,
RUSSIA
dusios visokias paskalas, gando. Jie tuoj sušaukė
N evienodumas oro, šaltis, dregbet teisme pasirodė, kad su savo susirinkimą ir svarstė,
Į Rotterdanu} 8 d., j Liepoją 1 i dienų
gnumas, staigios oro permai
sipešė tik ypatiškai susipy kas daryti, kad neišleisti iš
III klesa
$35.00
$33.00
nos, perdaug prišildyti kamba
$50.00
11 klesa
$45.00
kę tarp savęs. M. W. pasi- Bostono rubsiuvių. Kreipė
riai, neatsakantis drabužis tai
I
klesa
$60.00
$70.00
mokėjo $10 bausmės.
paprastai svarbiausios priežassi net į valdžią, prašydami I
Birma — Kovo (March) 29 d.
Teisme buvęs. pagelbos. Bet valdžia čia
tįs persišaldymo ir kosulio. Lei
Russia — Balandžio (April) 5d.
dus toms ligoms pereiti visa
Dėt smulkesniu žinių kreipkitės pa i
Pereitoj subatoj Dahl nieko negali nadarvti.
joms prigimtą bėgsnį, dažnai iš
I
musu
agentus:
jų išsivysto kitos plaučių ligos
gren Hallėj buvo statyta ant Nuėjus darbininkams at
daug sunkesnes.
A. E. JOIINSON & CO.
scenos "Paskutinė Banga,” siimti savo įrankius, kad va
žiuoti
i
New
Yorka.
nekurie
lietuvių socijalistų Mass.
27 Broadwav.
rajono naudai. Lošimas iš bosai įrankiu neišdavė, sa Severas Balsamas
ėjo nepuikiausia. Ypač nu- kydami. kad jie iau taikysis.
gremiravimas daug gadino Panedėlije Bostonas ap Plaučiams
.[Severa’s Balsam for Lungs]
žiūrėtojams skonį. Neku vaikščiojo 137-meiines su
riu akis buvo apvestas juo kaktuves nuo išvijimo iš
jei tik gana anksti pradėjus
dais ratais, veidai išmargin Bostono anglų kariumenės.
vartoti, tikrai suteikia treras
ti raudonais brūkšniais, lu Kadangi ant to paties papasekmes: sulaiko kosulį, grą
pos raudonos, tartum kruvi nedėlio pripuolė ir airių Šv.
žina skaudamiems organams
noramalį stovį, neleidžia išsinos. Jeigu jau taip gremi- Patricko diena, tai So. Bos
vystyt svarbesnei ligai. Pamė
ruoti, tai geriau eiti visai tone buvo nepaprastai dide
gink jį!
grynais veidais, tai neišro- lė paroda. Namai papuošti
Kaina 25 ir 50 centu.
dys tokia baisi karikatūra. amerikoniškomis
;
ir airiško
Vysai Dykai
Ar Esat Kankinami
Rubsiuviams aukų surin- ]mis vėliavomis marguliavo
kta $16.
kaip geniai. Gatvinėj paro
Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
doj dalyvavo į 150,000 žmo
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
Ateinančioj nedėlioj soci nių.
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
jalistų salėj bus koncertas.
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Džiūsna,
Užsiveržimu šlapiname
Bus Džian Bamba su savo
gėrė per mierą, katrie pareidava
Dykai
Kanale, Reumatizmu, Orgauiškame12 [ 13
DYKAI
namo vielai ir katrie pervirš davė
jei liesti, žudai svarumą, jei
Keide ir daug kitokių mar
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau
valię
—
vyrai
silpni,
nervouti
ir
lės ir Inkštu Ligoms?
18
i
tavo
organizmas
blogai
yra
at

14
$100
IR
ginių. Pradžia 7:30.
19
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
gaivinamas dėlto, kad skilvys
Subatos vakare šokių ne
dėl
prastoima
apetitą, surugusi pylva,
17 iJ 16
AUKSO
15
katrie negabė pri darba ir katrie ne
yra nustojęs galės maistus
4
biauru skausmą galvos, tulžinius pribus.
gale
Nauduoti
pylnai
linksmumą
I
virškinti,
puolimus, įegalet miegoti, jausta♦

Vietines Žinios

Teatras ir Balius!
“Prerijų Žiedą” ir “Adomą su Jieva”?

į J. Laukis & Co., 2951 Unionave., Chicago,Hl.

Kovas ir
plaučių ligos

i

KNY

Lai tavęs tas
nestebina

■

11

Laikrodėlis
Perdekite tose klėtkelėse skait
lines taip, kad abelnas skantlius
iš visų pusių išeitų 45.
Kiekvienas, kuris tuojaus pri
sius mums teisingą uždavinio iš
rišimą, aplaikys greitą atsakymą
su paaiškinimu. kaip lengvai ga
lite pasinaudoti iš musų pasiulij
jimo ir aplaikyti tą dovaną prieš
ateinančią švente. Norint plate
snių žinių rašykit
[16]
IG. TYNFOWICZ
Dept. ”C” 25 Church St. Rm 114
NEW YORK. N. Y.

16 kovo buvo Vytauto
draugijos prakalbos. Kal
bėjo Pruseika, Michelsonas
ir d-ras Matulaitis. Aukų
streikieriams sumesta $4.89.
Tą pačią dieną, vakare,
socijalistų svetainėj taipgi
buvo prakalbos. Kalbėjo Mi
chelsonas. Aiškino, kaip pra
sidėjo didžioji francuzų re
voliucija, kaip įvyko komu
na ir jos pabaiga. Paskui pe
rėjo prie Amerikos gyveni D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
mo. Aukų streikieriams su
Vienatinis lenkiškas
dėta $9.32. Iš ryto toj pačioj
svetainei socijalistų susirin 1DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
kime streikieriams sudėt? įdedu
Dauju«. Darbą evarantuoju
13 dol. su centais.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
Socijalistai daugiausia cU_
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
renka streikieriams aukų.

Viru

Severas
Skilvio
Kartuolės
(Severa’s Stomach Bitters)

I

i

yra kaip tik tokiu vaistu, ko
kio reikalauji sustiprinimui,
sutaisymui ir atgaivinimui vi
so tavo virškinimo taislo. Jos
sugrąžins tau norą valgyti ir
vieką.
*
Kaina SI.00 bonkai.

Visose aptiekose. Jei jūsų aptiekininkas Degali gauti, rašykit
patarimo ir vaistų pas:

W. F. Severą
CEDAR

gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
gios knygos. Knyga ta yra krau
energiškuma į trumpa laika ir su
tuve žinios ir talpina tam tvkrus
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katras kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba biednas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, .jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varčia medikališka
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.

RAPIDS.

Co.

IOWA

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. L1STER A CO, L. 401, 208 N. Fifth Ave^ Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
pavardė.............................................................................................................................. ....................
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