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Ohio nuostoliai.
ži vaikai nešė iškabas į pa
ir
Ohio valstijoj per patvinįj rašais, šaukiančias
„Keleivio” šių metų gegu
______
padaryta šitokie nuostoliai. duonos. Verkti reikia žiū
I
Streikas
Australijoj
žinis numeris bus dvigubai
I
460 žmonių žuvo, 4.200 na rint, o ponas Draperis važi
padidintas ir jame tilps daug Tai buvo ”pirma apriliaus”
Sydnev, Australija. — Ši Milicija šaudo į minią
nį 500 nėjasi ir jieško daugiau pogerų straipsnių ir paveikslų. Rheims, Francuzija. — toj apielinkėj platinasi gele Buffalo, N. Y. — Sustrei mų sunaikinta ir • ’
licistų su buožėmis tų žmo
Kas nori paimt ant pardavi Pirmą balandžio d. vienas žinkelio darbininkų strei kavus čia strytkrių darbi žmonių be pastogės.
nių nuraminimui...
mo, meldžiam prisiusi užsa čionaitinis francuzų laikraš kas. Kasdiena laukiama su ninkams, kompanija tuojaus
Pagimdė 5 kūdikius
I. W. W. rengia 24 valankymą ne vėliau24 balandžio. tis sumanė pajuokauti savo stojimo viso judėjimo ant prisisamdė skebų ir paleido Nelabai seniai tūla Seely Įdų generališką streiką, kai
Kaina atskiro numerio 5c.- skaitytojais. Jis išspausdino Australijos keležinkelių.
karus su skebais. Streikie Bostone pagimdė 4 kūdi po protestą prieš žiaurų
Imant ant pardavimo 3c.
didelėmis raidėmis žinią, Užmušė chinų vice-prezi- riai ir jiems užjaučiantieji kius, iš kurių 3 ir- dabar gy I vaišinimą alkanų žmonių.
buk milžiniškas vokiečių ba
pašaliniai pradėjo daužyti vena. Daktarai sakė, kad
dentą
Baugina darbininkus
lionas, apsukęsToulo irVer- Učang mieste, Chiniojj, 9 karų langus ir mušti skebus. tai labai retas atsitikimas.
Auburn, N. Y. — Internaduno tvirtoves, pagedo ir balandžio likos užmuštas Valdžia tuojaus davė kom Dabargi tūla p. Smith iš tional
Harvester kompanija
tuojaus už Rheimso miesto generolas
panijai
miliciją.
Danby,
netoli
Ithaca,
N.
Y.,
Li-Juan-Hung,
pranešė savo streikuojan
šalia kariumenės barakų nu dabartinis chinų
j
pagimdė
5
kūdikius
ir
sako

9
balandžio,
pradėjus
Gausi auka
vice-prezitiems darbininkams, kad
puolė. Tūkstančiai žingei dentas. Laike revoliucijos
kažin kam daužyti vieno ma, kad visi gyvens.
jeigu
jie nesugrįžš panedėlij
Centralinė latvių ukinnkų džių francuzų susirinko nu
karo
langus,
milicija
už

Bet
ir
tai
da
nėra
didžiau

ekonomiškoji draugija iš rodytoje vietoje, bet niekur jis buvo vienas iš atkakliau puolė ant minios ir pradėjo sis skaitlius. Buvo atsitiki darban, tai ji, kompanija,
1912 metų pelno paskyrė 20,- orlaivio nesimatė ir niekas sių republikos priešų ir sun šaudyt. Viena moteris tuo- mų, kad gimė ant syk po 6 ir uždarysianti dirbtuvę ir iš000 rublių žemdirbystės mo apie jį nieko nežinojo. Pas kiai bausdavo revoliucijo- jaus krito peršauta per nu 7 kūdikius. Statistika paro vežšianti mašineriją Vokie
tijon. Darbininkai nutarė
kyklos įsteigimui Liepojaus kui tas pats laikraštis paaiš nierius.
do, kad nuo 1890 met. 10 mo neiti, bet kompanija savo fagarą.
Jos
vardas
Ida
Lorajone.
Generališkas streikas
kino, kad tai buvo... ”pirma
rich, 25 metų amžiaus. Ji tinų pagimdė po 4 kūdikius, brikos į Vokietiją da ne
Belgijoj
apriliaus.
”
Priešalkoholinė paroda
dabar miršta ligonbutije. 16 po 5, 2 po 6 ir 3 po 7.
krausto.
Vasario mėn. Revelije at Badu iškovojo sau laisvę.
Brukselė, Belgija. — 14 d. Harold Numa, pradinės mo- Anglijoj ant kiekvieno
Suėmė 4 plėšikus
sidarė priešalkoholinė paro
balandžio Belgijoj prasidėjo; kyklos mokinys, likos per- 1,000,000 gimimų visuomet
Londonas.
—
Ponia
EmeNew Y’orko policija suė
da, surengta estų kovai su
visuotinas streikas, kurį su- šautas per petį. Darbinin- esti 8 atsitikimai, kur gims
lina
Pankhurst,
Moterų
poį
mė pereitoj nedėlioj 4 plėši
alkoholiu draugija. Ji tęsis
rengė socijalistų partija, kas Thomas Amendsen buvo ta po 4 ant syk.
litiškos
unijos
pirmininkė
ir
kus, kurie norėjo įsikasti
18 dienų.
reikalaudama visuotino bal- atrastas ant gatvės kraukariaujančių
sufragisčių savimo. Socijalistų vadas “juose paplūdęs; jam buvo Pailgina darbo valandas i per užpakalį į krautuvę, kur
Difterito epidemija
vadė, kuri buvo pasmerkta
Washington, D. C. — Pre už pinigus užstatomi įvai
Carevodare siaučia difte 3 metams kalėjiman už kur Vanaervelde sako, kad strei- perdurtas kareivio, durtuvu zidentas Wilson tariasi su rus
Andai į vieną
rito epidemija. Daug mirė. stymą moterų išdinamituo- kas bus labai ramus, darbi- į šonas. Jis turės mirti. Ke-' savo kabinetu pailginti val tokiądaiktai.
krautuvę
Yorke
Kai kuriose vietose skarlati ti bombomis kancleriaus ninkai suners rankas ir vi- liolika kitų subadyta leng- džios klerkams darbo valan plėšikai įsilaužė New
per 4 pėdų
nos ir difterito dėlei uždary David Lloyd George namus, sas Belgijos judėjimas ap-'viau.
das.
Washingtone
tokių
storio muro sieną ir išnešė
rims.
_ kraujo praliejimas yTas
tos mokyklos.
po 9 dienų iš kalėjimo likos Belgijos industrija ant ra surengtas kompanijos ir klerkų yra 30,000. Dabar jie $300,000. Šį sykį jiems ne
Už užmušėjo suėmimą. paliuosuota.
syk suparližiuota nebus, jis kompanija turėtų už jį at ateina darban 9 vai. išryto pasisekė.
Eželio bajorija paskyrė Valdžia turėjo ją paliuo- sakė ; streikas platinsis laip- sakyti, bet kadangi valdžia ir ant 4:30 eina namo. Wil8-ta sąvaitė streiko
2,000 rublių atlyginimo už suot, bijodamosi, kad ji ne sniškai. Panedėlije išėjo ir
* teismai
*
kompanijos įran sonas nori, kad darbas pra Paterson, N. J. — Nuo 15
kalėjime badu. vien tik keturių pramonių kiu, tai ji gali net ir žmones sidėtų viena valanda anks
baronų Nolkenų užmušėjų numirtų
i balandžio prasidėjo jau 8-ta
suėmimą. Suimti du žmo Nuo pat jos suėmimo ji aps darbininkai, ir nedaugiau, žudyti, įstatymai tuomet čiau, būtent ant 8 vai. Tas sąvaitė, kaip streikuoja čia
sutaupinsiąs valdžiai apie
nės, įtariami žmogžudystė kelbė badavimą ir per visą kaip 350,000 žmonių; paskui akli ir kurtus.
apie 20,000 šilko audėjų.
; laiką nepriėmė nė kąsnio sustos kitos pramonės, ir Ant rytojaus dvi didesnės $1,000,000 ant metų.
je.
Plačiau apie tai ant 7-to pusmaisto,nors vandensgėrė la taip po valiai apie sąvaitės gatvės buvo praktiškai ap
Nušovė majorą
Banko apiplėšimas
bai daug. Iš kalėjimo ji pa pabaigą Belgijoj sustos vi statytos ginkluotais karei Havana, Kuba. — 12 bal. i lapio.
Šeši nepažįstami žmonės liuosuota visai silpna. Nors
1400 cukraus darbininkų ke
apiplėšė Lazovoje Suvieny i daktarai bandė maitinti ją sas judėjimas. Besirengda viais ir tomis gatvėmis, po likos nušautas Cienfuegos
tina streikuoti
tąjį banką. Paimta 40,000 prievarta, leisdami maistą mi prie to streiko, socijalis stipria milicijos apsauga, miesto majoras Mendez, di
tai pradėjo siųsti savo šei važinėjosi skebų valdomi ka delis atžagareivis. 6 žmo Yonkers, N. Y. — 400 ferublių.
per tam tikras dūdas, te- mynas į Francuziją ir Vo rai, kad parodyti streikie nės areštuoti.
derališkos cukraus dirbtu
Nauji pečiai
'čiaus užsispyrusi sufragistė' kietiją.
vės darbininkų nutarė ap
riams, jog jie negali judėji
K. Berzinas (latvis) išra- nesileido geruoju ir tokiu Belgijos valdžia pradėjo mo sustabdvti.
Streikieriai išmesti iš namų skelbti streiką, jeigu supe_
«do ir dirba naujos, mados budu tas maitinimas tik traukti į pramonės centrus Tečiaus
neprižadės
toks „parodymas” ”N. Y. Call’ koresponden ritendentas
pečius (šildomus aparatus), j daugiau ją kankino. Dak- kariumenę.
tas
iš
Mineville,
N.
Y.,
rašo,
jiems pildyti sutartį, kuri
brangiai atsieina: užlaikyti
kurie už labai pigią kainą tarai matydami, kad varu
kad
tena
i
angliakasyklų
buvo padaryta pereitais me3,000 kareivių, apie 1,500
šovė Ispanijos karalių
šildo kambarius. Tiktai da-; maitinama moteris jau tik
kompanija
išmetė
streikuo

į tais ir pagal kurios neunijiskebų, duoti visiems prie
bar da tie pečiai truputį per pusiau gyva, patarė paliuo- Madridas. — 13 balandžio glaudą, valgį ir užmokėti jančius angliakasius iš savo stai neturėjo būt priimami į
brangus, tad neturtingiems | suoti. Valdžia paliuosavo. buvo jau trečias pasikėsini algą, kasdieną reikalauja namų ant gatvės. Žmonės darbą. Pastaruoju laiku tos
sunkiai prieinami (kainuo Bet kaip tik ji pasitaisys, mas ant karaliaus Alfonso keliolikos tūkstančių dole susidėję visus rakandus gy sutarties superitendentas
ja apie nuo 20 iki 40 rub.). vėl ims kalėjiman. Mat, gyvasties ir tik ačiū jo vik- rių. Taigi 10 balandižo kom vena su šeimynomis lauke, pradėjo nepaisyt.
kvaili įstatymai turibut pil rumui jis išliko šį sykį gy panija bandė jau taikytis. , ant šalčio ir lietaus, o valka
Dviejų pūdų bomba
Dėl bučkio gavo galą
vas. Parjojant jam iš Čalle •Apsiėmė priimti į darbą vi tos apstoję da tyčiojasi iš tų
Odesoje Kolontajevskoje domi.
Brooklyn, N. Y. — Angli
gavėję vienoje daržinėje Moterįs ant laisvės de Alcala, kur buvo saikina- sus streikierius, o pradėjus žmonių nelaimės. Geresni
laivo kapitono pati, p.
rasta 2 pūdai sprogstančios kelia kelia baisų triukšmą. mi naujokai, iššoko ant gat dirbti vesti su jų komitetu daiktai liko tų pačių valka nio
I Pradėjo degint namus, dau vės žmogus ir nutvėręs vie derybas. Bet streikieriai tų išvogti. Tarp išmestų Ethel Clark, pereitoj nedė
medžiagos.
žyti kapitalistams langus, na ranka jo arkliui už apy tokį pasiulijimą atmetė. Da randam ir lietuviškų vardų, lioj numetė nuo laivo tūlą
Inteligentiška vagilka
; o dabar pradėjo ir mirčia nasrio, kita iškėlė revolverį. bar reikalaujama jau dau būtent J. Kraunskis ir J. A- John Dunną, kuris pagrie
Sevastopolije
areštuota savo priešams grąsinti. Sa- Karalius suspaudė pentinais
lakonis su vaikais. Alako- bęs ją į glėbį norėjo pabu
giau
kariumenės.
Pelageja Kirpičnikova, jau :koma, kad karalienė, kuri arklio šonus ir arklys atsisnis buvo davęs bosui Coffi čiuoti. Dunn prigėrė. Po
na, graži moteris. Ji prisi ■labai priešinga moterų bal toio piestu. Tuo tarpu iš re Haywoodas išteisintas ir $5 kyšį, kad tas lieptų įdėti nia Clark ir jos vyras likos
pažino, kad laike 4 metų pa savimui. labai saugojama, volverio puolė šūvis ir kul
Į jo namuose grindis. Įdėjo areštuoti ir laikomi be kau224
streikieriai
paliuosuota
cijo s.
darė virš 100 vagysčių įvai kad sufragistės jos nenudė ka, kuri buvo taikyta karatik
virtuvėj,
bet
atėjus
al

riuose Rusijos miestuose ir tų. Ministeriai taipgi be lio krūtinėn, ilindo arkliui į ”New York Call” praneša, gos dienai ir už tai atskaitė
Chinų republikos da
Sibire. Visur, kame ji ne ; sargu nesirodo, žodžiu, po kaklą. Karaliui tik piršti kad vyriausiojo teismo tei $15. Taigi išviso žmogus
nepripažįsta
pabuvojo, gyveno po netikru ■ visą šalį moterįs pasėjo bai- nė aprūko nuo parako. Šo- sėjas Mintum Haywoodą iš užmokėjo jau $20.00, kad
Suvienytos Valstijos vis
pasportu.
I mę.
vikas atšoko ir taikė kitą teisino. Taip pat išteisino ir kompanija įdėjo į savo na da nepripažįsta Chinų repu
streiko komiteto raštininką mus grindis. Dabar jis iš
Sevastopolije ji pasivadi
svkį
i
karalių,
bet
tuo
tarpu
blikos, nes jų valdžia galu
Trūkis įlūžo su tiltu
nus Lazovskos pavarde pa
jį sučiupo iš užpakalio šni Lessigą. Žemesniojo teis tų namų išmestas. Demok- tinai da negali susitvarkyti.
stojo prie kunigaikščio Tru- Boma, Kongo, Afrika. — pas ir abudu besigrumdami mo teisėjas Carroll, kapita ratiškai-katalikiškas teisė
beckio už auklę, pavogė 5 balandžio netoli nuo čia, pargriuvo. Šovikas paliuo- listams pataikaudamas, bu jas Ring išmetimą užtvirti D-ras Friedmann paslapties
neišduoda
brangenybių už 10,000 r. ir einant trūkiui įlūžo tiltas ir saves savo ranką su revol vo pasmerkęs juodu 6 mėne no.
Washington.
— Nors dak
pardavė jas Maskvoj.
trūkis su žmonėmis nudar veriu da du šuviu greitai pa siams kalėjiman.
Pasakyti pavardę areš dėjo į vandeni. 150 pėdu že leido, bet šnipas numušė Matydamas, kad neteisin Kova Milforde nesiliauja taras Friedmann sakė savo
tuotoji grieštai atsisakė. A- miau tilto. Nė vienas žmo iam ranka ir abidvi kulin- gas jo nuosprendis vyriau Buvusio Mass. gubernato paslaptį džiovos gydyme ati
reštuojant pas Kirpičniko- gus neišliko sveikas. 20 li kos nušvilpė pro šalį. Šni siam teisme likos panaikin riaus Draperio liejikloj Mil dengsiąs valdžiai, bet atva
žiavęs čionai atsisakė tai pa
vą rasta daug brilijantų, au kos užmušta.
pui i pagelba pribėgo 4 poli- tas, Carroll tuojaus liepė iš forde, netoli Bostono, kova daryti.
ksinių daiktų ir keli tūks
cistai ir tik su dideliu vargu leisti iš kalėjimo 224 strei nesiliauja. Dirbtuvė apsta
Piratai
išblaškyti
kierius, kurie buvo čielais tyta valkatomis ir policija.
tančiai pinigais.
Peršovė
anarchistą jie suėmė.
būriais
suvaryti
nuo
pikietų.
Altoona,
Pa. — PennsylDraperis buvo atvažiavęs į
i Hong Kong, Chinija. — 7
Miesto dūmos atstojąs
Popiežius miršta
Atsisakius streikieriams Bostoną daugiau policijos vania geležinkelio dirbtuvėj
balandžio skyrius kareivių
— pinigu dirbėjas
Krasnojarske pasodintas užklupo gauja piratu Vaka Roma. — 14 balandžio po mokėti bausmę ir pasiryžus prašyti, bet negavo. Perei darbininkas Tarrans peršo
kalėjiman pirklys, miesto ru Upėj. Įvyko karštas su piežius visai buvo silpnas. pripildyti visus kalėjimus, toj sąvaitėj streikieriai su vė darbininką Nagle. Per
durnos atstovas. Rastrenov, sirėmimas. Vienas piratas I Snėiama, kad jo dienos jau policija jau nusiskubina rengė demonstraciją, ėjo šautas mirs. Šovikas pabė
moterįs su kūdikiais ir ma- go ; jis, rodos, buvo pamišęs.
juos daugiau areštuoti.
kaltinamas pinigų dirbime. likos užmuštas, šeši suimti, i neilgos.
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streikier
streikieriams atkeršyt, gali „Keliaujančios
žiurkės,” šventė savo jubilėjų — tai kauskas ir ištikros širdies va už Auksą,” „Linkolnas,”
_ “ ; jų į darbą, jeigu ji peržvalga, korespondencijos iškilmėse dalyvavo kn. Lau norėjo ”Kel.” Kalendorių su „Inkvizicijos Auka” ir daug
kitų, vis „Keleivio” parūpin
gaus jų vieton 500 naujų ir vietinės žinios.
kaitis ir kunigų vuodega M. kritikuoti, bet...
Tjc
|(A
‘
ti. Su "Laisv. Minties” pa
darbininkų, žodžiu, iš ko Drg. Grigaitis jau iškal- Yčas. Už tat jie gavo po
„Kovos” paaiškinimas
kios pusės tokį apgarsinimą no tikisi, jog priešų jam bus žetoną (tam tikrą ženklą), „Atskleidus ’Keleivio’ Ka rašu yra tik kelios ir tai
Ant padaryto mus patė- neimsi—jis vistiek pavo- nemažai. Savo straipsnije kurį galės nešioti prie deši lendoriaus lapus, pirmųpir- menkesnės, daugiausia žmo
„Darbą pradedant” jis tarp niojo šono prisisegę, ir mir miausia metasi į akis dide nių fotografijos. Kodėl tad
mijimo, kad "Kova” negerai 1 jingas.
dami, galėsią palikti savo lis darbo greitumas." Na, „L. M.” už daug menkesnius
padarė įdėdama apgarsini Tą viską matydami, męs kitko sako:
ir
pasakėm,
kad
toks
apgar

vyriausiajam sunui, tasai kas čia per kritika? Jeigu paveikslus priguli garbė, o
„Viena,
idėjinių
priešų.
mą, kur pajieškoma 500 an
gliakasių į West Virginiją, sinimas, kuris siūlo W. Vir I Jie gina kitokių visuomenes savo vyriusiajam ir t.t.
kas gali greitai darbą atlik „Keleiviui” už artistiškus
„Yčas su kun. Laukaičiu ti, tai jį tik pagirti galima vaizdus — ne? Ar ne aiš
negu
kur vietiniai angliakasiai ginijoj angliakasiams rojų, sluogsnių reikalus,
streikuoja, „Kova" paaiški : yra "judošiškas.” Bet anaip męs; jų pasauliožiura, jų pabučiavo carienei į ranką už tai. Juk civilizacija dau kus ypatiškumas? Ir tai
tol męs nenorime tuomi pa pažvalgos į daugelį gyveni ir kiekvienas davė po 12 ru giausia tuomi tik ir atsižy turi vadintis kritika!...
na:
"Minėtas
apgarsinimas sakyti, kad „Kovos” pasiel- mo klausimų kitokios, negri blių nupirkti pravoslavišką mi, kad vienas žmogus šian Bet eikime prie pat bran
išgulėjo ’Kovos’ Administra mas „judošiškas.” Męs ii* musų. Todėl kova su jais paveikslą dėl caro.”
dien gali daugiau darbo at duolio. "Kritikui,” matyt,
tuomet
netikėjom,
kaip
ne

Ir
eik
tu,
nelaiminga
Lie

neišvengiama.
Bet
ne
męs
cijoje tris sąvaitės pirm, ne
likti, negu seniau atlikdavo daugiausia nepatiko straip
gu buvo įdėtas. Gavus ap tikini dabar, kad "Kova” tą tame kalti, nes ne męs su- tuva, juodosios armijos šimtas. Jeigu jau aš bu snis „Ar ištikrųjų žmogaus
garsinimą, Administracija apgarsinimą įdėjo tyčia. tvėrėm tuos prieštaravi skverno įsitvėrus į švieses čiau p. Vitkausko vietoj, tai siela nemirštanti?” Ten ai
užklausė Thomas W. Va., Męs stačiai negalėjom su mus, kurie šiandien drasko nę ateitį; j ieškok tu liuosy- geriau bučiau pasakęs, kad škiai ir trumpai pasakyta,
socijalistų, ar nėra streiko prasti, kaip jis galėjo „Ko civilizuotosios žmonijos vi bės, kada juodas, kaip juod atskleidus kalendoriaus la kad žmogaus siela gali būt
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sai nesikarščiavo. Jei buvo S.L.A. šulai, kur kas dau reikalams skiriamas laikraš
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aiškinti kiekvieną klausimą, ta nedėlto, kad skundas "be tais užbadysiu. Savo "kri tant, sykiu miršta jo smege
nepersudvta. Tik reikia per socijalistų pusės išsišoki kuris paliečia darbininkų pamato," bet dėlto, kad tikoje” tamista aiškiai sa nįs ir nervai, o su jais, su
skaityt International Sočia- mai, jeigu tokie kada nors gyvenimą — veikimą ir pro vienintelis kaltininkas p. kai, kad paimti iš ”D. K.” prantama, ir siela. Tokius
list Review balandžio mė buvo, buvo vien tik tautinin tavimą.
Paukštys randasi beprotna straipsniai "yra svarbiau rezultatus męs matom kas
nesiui, o pasirodys, kad W. kų užsipuldinėjimais iššauk ” ’Pirmyn’ redakcija gi mije. Daugiau gi žmonių, siais straipsniais” „Kelei diena, tik ne visi juos su
Virginijoj angliakasių pa ti. Visas triukšmas, visa liai įsitikinusi, kad visuome ant kurių atsakomybę gali vio” Kalendoriuje, tuo tar prantam. Kokių tad rezul
dėjimas toks, koks gali būt prieš S.L.A. neapykanta bu nės, vadinasi, taip pat ir ma butų sudėti, nėra. P-nas pu už juos "Kel.” išpeiki. tatų p. Vitkauskas da norė
vien tik pragare. O kad vo vien tik musų tautininkų darbininkų gyvenimo klau Sirvydas išsigynė, kad jau Vadinas, p. Vitkauskas nori tą? Nejaugi jis da nežino,
streikas tenai jau pasibai sauvale ir atkaklumu pa- simus suprasti padeda ge nebuvo tąsyk redaktorium, pasakyti, jog tie straipsniai kad numiręs žmogus nejau
Jie tuos gerus riausiai tas tirinėjimo ir kaip „V. L.” tilpo šmeižimas, geri vien tik dėl to, kad jie čia ? Jis nori prirodymų.
gęs, tai ištikrųjų mums nau gimdyt.
jiena. Kapitalistiški dien santikius sugriovė, o jeigu protavimo būdas, kuriuo ir tuojaus teisėjas jį paliuo- ne „Keleivio,” tečiaus paė Bet straipsnije eksperimen
raščiai nesykį jau rašė, kad tie santikiai dabar vėl eina naudojosi geniališkieji mok savo. P-nas Brazys, kuris mus jau visą kalendorių, jis tuoti juk negalima; galima
streikas West Virginijoj geryn, tai reiškia, kad musų slinio socijalizmo įsteigėjai: buvo menamu p. Paukščio yra niekai, nes „Keleivio” tik pasakyti, kad taip yra.
pasibaigė, bet potam vis at- tautininkaii suprato savo Marksas ir Engelsas. Todėl "partneriu,” t. y. antruoju išleistas. Jeigu tą patį ka Ir autorius "Keleivio” Ka
eidavo žinios, kad tiek ir klaidingą taktiką. Ir ištik ji stengsis vesti laikraštį to leidėju, teisme prirodė, kad lendorių butų išleidus "Vie lendoriuje aiškiai tą pasa
tiek nušauta žmonių. Da- rųjų "Tėvynė” dabar liko mokslo dvsioje ir pakraipo ištikrųjų jis nieko prie "V. nybė Lietuvninkų,” tai ge- ko: „Kada širdis paliauja
bargi męs nematėm net pra švariu S.L.A. organu, o ne je.”
Lietuvninkų” neturi. ((da- resnio, turtingesnio ir dai plakus, kraujas sustoja. Ka
nešimų, kad streikas pasi leib-organu purvinų žmonių Manome, kad iš to skaity bar iš laikraščio firmos jo ir lesnio kalendoriaus už jį ant maraitės netenka maisto ir
miršta. Vienkart su kama
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ryti paties "Keleivio,” tai mokslą,” o tečiaus negali
riaus kritikos
sibaigė streikas, tai visgi to jog ”Pirmyn” negalėjęs pa tuvių socijaldemokratų par
jau jam šitos garbės pripa nežinančio sukritikuot. Pa
Gera kritika visuomet rei žinti butų negalima, nes jis sakyt, kad kitas nežino, la
ki apgarsinimą talpinti ne skelbtu laiku išeiti dėlto, tijos Z. Aleksai nėra jokio
kalinga. Ji gydo žmonių y- „Keleivis.” Ar ne taip, p. bai lengva, bet reikia ir pri
galima. Juk iš patyrimo ži kad kompanija nepristačius susimylėjimo.
noma, kad darbininkų šian Į laiką reikalingus spaustu „Jisai besėdįs Pskovo ka das. Bet kada kritikas ima Vitkauske? Užginčyk ta rodyti. "Kritikas” gi nepridien niekur netrūksta, bet vei Įrankius.
lėjime. Tame kalėjime dau si kritikuoti tokius dalykus, mista, jei drįsti! Jei tas rodo. Autoriaus pasakyta,
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žinios, straipsniai: Tuo tarpu patriotiški kle tuvninkų” ”kritikuoja” šių ties pagaminti? Juk kalen ar tas tiesa, ar ne, o tečiaus
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kitaip? Musų "kritikas” ir kiėtą. Senąją partiją visai Į port Post" užproestuoti I. VV. W. GARDNER, MASS. ! kuopos nariams verta pir [čią, kaip pienas rodo, ir iš
to nepasako. Taigi męs tu išvarė iš "biznio."
prieš tokią kurstančią agita Baland. 1 atsibuvo tarp- ma save išmokinti, o paskui j prasčiausio materijolo, už
rim tiesą manyti, kad jis Colorados valstijoj 3 mies ciją. Tuomet tas žmogus tautiškas susirinkimas finų kitiems patarimus davinėti. ką jam užmokėjom $6,000, o
pats nežino. Jis klausia: ko tai pateko į socijalistų ran apskelbė, kad socijalistai socijalistų svetainėj, kuria Įdomu, kaip kuopa žiūrės į ir da reik tuoj atmokėti pa
dėl širdis nevisuomet pla kas, o daug kur išrinkta per grūmoja jam asmeniškais me kalbėjo, angliškai, Thu- tokį drg. A. L. pasielgimą. skutinius $2,000.
ka? Bet ką tas turi bendro pusę socijalistų.
Raseinių Magdė.
laiškais užmušimu. Todėl mas Flynn, kaipo delegatas,
7 bal. buvo parapijos susi
su klausimu, ar miršta žmo Lafayette buvo labai ge męs, LSS. 41 kuopa, pasky- nuo New Yorko pinikų Urinkimas, pribuvo iš SpringBROOKLYN, N. Y.
gaus siela? Juk minėto ra socijalizmo mokykla, nes rėme $1,000 ir apskelbėme nijos. Jis aiškino naudingu
fieldo ir kunigas, kuris pa
straipsnio tikslu yra išaiš ' jau trįs metai kaip traukia anglų dienraštije "Bridge mą ir reikalingumą Gardne- Kovo 29, Liet. Kelionės tarė geruoju susitaikyt su
kinti, kas yra siela ir kaip ji si mainierių streikas, o da port Telegram" reikalavi i rio darbininkams organi Pašelpos Dr-stė statė ant kontraktorium, apkaltinda
miršta. Ir tas išaiškinta. Gi nesimato galo, tai ir išmo mą, kad kapucinas prirody zuotis į uniją. Po jo kalbė scenos vieno veiksmo dramą mas mus, kad męs be akių
kodėl nevisuomet plaka šir kino žmones socijalizmo.
tų, jog kokius nors laiškus jo trumpai lietuviškai D. J. "Saliamono Sapnas." Loši buvome, kada budavojo.
dis, tai klausimas visai ki
Klemens Pasnokas. yra gavęs iš katro-nors mu Klinga, finiškai Harmon mas nusisekė vidutiniškai. Kada męs susiprasime ir
tas — klausimas visai kitos
sų kuopos narių ir tepasii Ruto ir rusiškai P. Pisaruk. D. Aliliuniutė deklamavo numesime prietarų ir tam
HERRIN,
ILL.
mokslo šakos, būtent biolo
ma musų sudėtus pinigus. Keliosdešimtįs įsirašė į uni- dvi deklamacijas; M. Kriau- sybės skarą nuo savo akių?
čiuniutė ir V. Deveikis per
gijos. 0 siela arba jausmai
Balandžio 6 buvo laidotu Kitaip reikalausime, kad
Vincų Vincas.
— dalykas psicho-neurųlogi- vės Selvestro Stočkaus. Ve liautųsi šmeižęs ir kad at ją-Balandžio 2 vakare, susi statė dialogą "Gamta ir
ANSONIA, CONN.
jos.
lionis sirgo 3 metus, per ką šauktų savo apšmeižas.
rašiusieji užsimokėjo po 50'i Vargdienis," atliko neperMatot, kas išeina iš tokios negalėjo prigulėti prie jokių
J. P. Marcinkevičius. cen., išrinko unijos viršinin- I* geriausiai. S. Pabiežiutė 5 d. Balandžio L.S.S. 186
"kritikos," kada žmogus pra- Į pašelpinių draugysčių, tai
kus ir pasirengė varyt dar monologą "Prie Stovylos" kp. surengė teatrą. Tapo su
DETROIT, MICH.
deda "kritikuoti" nesupran laidotuvėmis užsiėmė jo švobą toliau. Į unijos viršinin atliko visai pagirtinai. Pu lošta "Dėdė atvažiavo.” Lo
tamus sau dalykus. O rei geris A. Jurkevičius.
Kovo 27 ir 29 buvo 116 L. kus įėjo 2 lietuviai, 5 finai blika, matyt, buvo užganė šimas išėjo vidutiniškai, ykia pastebėti, kad p. Vitkau Nors velionis Herrin’e S. S. kuopos prakalbos, su j ir 1 anglas. Susirinkimus dinta, nes laike perstatymo pač gerai atlikta Vingiro,
skui pritarė ir "Kova.”
išgyveno vos tik metus ir 3 rengtos IX-to LSS. rajono. unija laikys sykį į sąvaitę, labai ramiai užsilaikė, o per Adomo, Spurgio, Garnienės,
Eks-klerikas. mėnesius, negalėdamas vi Kalbėjo L. Pruseika iš Bos ketvergo vakarais, nuo 8 v. statymui pasibaigiant padė Jievutės ir vežėjo rolės.
suomeniškai veikti, bet jam tono. Pirmą dieną žmonių finų socijalistų svetainėj, ka vojo karštu delnų ploji Žmonių atsilankė vidutiniš
visuomenė prijautė, ką liudi susirinko pilna svetainė, bet ant Ash gatvės. Unija bus mu. Taipgi buvo šokiai ir kai ir užsilaikė ramiai. Po
ja skaitlingas patarnavimas antrą dieną nė pusės tiek. I. W. W. (Pasaulio pramoni- lekiojanti krasa. žodžiu sa i teatro buvo šokiai.
kant, nusisekė, nors tą patį
J. Giraitukas.
laidotuvėse.
Matomai prakalba neužinte- jinių darbninkų). Kuopa va vakarą
SCRANTON, PA.
Liet.
Gimnastikos
Palaidotas be jokių bažny resavo. Gal būt, nes, pra dinsis The Reed, Rattan &
Milford, Mass. — čionai
Linksmą naujieną apturė tinių
cerefonijų, nes taip kalboj jokios temos nesima Wood Workers Industrial Kliubas taipgi turėjo balių. sustreikavo balandžio 1 vie
jo Scrantono lietuviai. Ba gyvas būdamas reikalavo. tė ir kalbėtojas, matyt, ma Union of Gardner, Mass. Bet visgi matyt, kad ne visi
landžio 1 d. gavo iš augš- A. a. S. Stočkus pribuvo į nė dideliu šauksmu užimti (Gardnerio Pinikų ir Me užsiganėdina vien tik ba tinės liejiklos (Foundry) ir
darbininkai
čiausio Pennsylvanijos teis Suvienytas Valstijas balan klausytojus. Antrą dieną ne džio darbininkų pramoniji- liais, nes ir ant teatro atsi mašinšapės
mo pranešimą, kad vysku džio 6 dieną, 1891 m., ir ap tiek šaukė, bet irgi mažai nė Unija).
lankė apie trįs šimtai ypatų skaičiuje 2,000 žmonių. Tar
pe streikuojančių yra dau
pas Hoban su kun. Kuru sigyveno Pittston, Pa., kur ką pasakė, išskyrus tai, kad
ir,
matyt,
draugystė
turės
priimama kas ketver- šiek tiek pelno.
giausiai italų, lenkų ir lietu
bylą visiškai pralošė. Vys dirbo angliakasvklose ir į- jis netikįs, jog darbininkai gasBus
nauji
nariai.
Kaip
tik
kupas tapo atmestas nuo gavo džiovos ligą. Da per 3 ką laimės rinkdami savo at bus gauta charteris iš I. W. Linkėtina, kad ir ant to vių. Streiklaužiauja fran
šv. Juozapo parapijos, kaipo metus tarpais dirbo, gelbė stovus į parlamentus. Drg. W. centro, tuoj bus sureng liaus rengtų panašius vaka cuzai ir airiai. Partraukta
nieko prie jos neturintis. damasis nuo mirties, lankė L. Pruseika turėtų daugiau ta dideli, atskirai visų tau rus, nes kitos draugystės iš milicija ir policijos eiles pa
Bažnyčia jau senai buvo at- garsiausius daktarus, kas apsipažinti su Socialist Par- tų, susirinkimai, parkviesti skiriant LSS. 19 kuopą, vis dauginta valkatomis. Strei
kieriai ramiai laikosi.
provota; vyskupas Hoban kur tik nurodydavo, bet jau ty platforma ir šalies kons geri organizatoriai, kad su da miega sunkiu miegu.
Jurgis Galinis.
Brooklynietis.
buvo atsisakęs duoti kunigą, per pastaruosius 3 metus titucija, kad nereikalautų a- organizuoti visus darbinin
pakol vėl nebus jam užrašy negalėjo jokio sunkaus dar bejoti, jog be politiškos ko kus krėslų pramonėj.
CAMBRIDGE, MASS.
ta; tokiu budu sulaužė teis bo dirbti.
vos Suv. Valstijų proletari- Lietuviai, neatsilikite, or- Čionai gyvuoja keturios
mo nuosprendi. 6 balandžio
Velionis buvo klesiškai su jatas nieko gero sau iškovoti ganizuokites, o pagerinsite pašelpinės lietuvių draugi
bažnyčia tapo atidaryta ir sipratęs
prigulėjo prie LSS. negali, nes ekonominė kova savo būvį.
Unijistas. jos. Dvi iš jų atgaleiviškos. Gerbiamoji: —
laikytos pamaldos per kun. ir prie ;SLA.,
darbo
bet pasimirus gali sutrumpinti
Apart užpirkimo kas metas Bukite tokie geri, neatsi
PLYMOUTH, PA.
Mickevičią, kuris yra klebo jam giminės nesuranda jo valandas ir reikalauti pa
nu šv. Juozapo parapijos jau kio darodymo, ar jisai yra kėlimo algos, bet negali su Šio miestelio apielinkėje mišių už $20 jos nieko visuo sakyti įdėti Jūsų laikraštin
antri metai. Bažnyčia sto buvęs pilnai išsimokėjęs į stabdyti augimo pragyveni sustojo darbas jau trijose menės labui neveikia. Jų vi kelis mano žodžius.
vėjo uždaryta 5 metus. Žmo Susivienijimą. Surado užra mo brangumą, kas paeina kasyklose. Kuriose dirba, sai nesimato, kad jų vien Nuolatos "Keleivio” ir
nės turėjo nukentėti visokių šų knygelę ir rasytes, kad nuo gaspadorivaimo kapita tai ten žmonių prisigrūdę ir genčiai badauja, kraują lie "Laisvės” korespondentas iš
nesmagumų per tokį ilgą išmokėta daktarams ir už listų, turinčių savo rankose grūste grūdasi, kad tik ga ja ir kovoja už duonos kąs Lawrence, Mass., tai pseu
laiką. O kun. Kuras, įlindęs gyduoles $1,222.75 pridėjus šalies įstatymdavvstę.
vus darbą. Nėra abejonės, nį. Jos savo skatikus noriai donimu, tai vardu J. J. Kur
airių skiepe keikė savo gen už nepatentuotus vaistus iš Abiejose prakalbose aukų kad gal ne vienas jų laukia, atiduoda sočiam ir pilnam šas pasirašantis, tankiai pa
tainius, savcr pasekėjus siun mokėtus $12.05 pasidaro lėšoms apdengti surinkta $7, kad dirbantis jų brolis žūtų dūšių piemeniui, kuris, vie rašo iš musų miesto žinučiųdė eiti kovoti ir atimti baž $1,234,80. (Ką sakytų "Drau o prakalbos kuopai lėšavo požemėj, kad į jo vietą save nok, kad ir tų draugysčių korespondencijų, visuomet
beveik apšmeiždamas nepa
nyčią. Mat, koks mokslas go” agentas apie tai? Tur $16.00.
F. Mažamokslis. kapitalui aukauti. Nuo ko nariams prisieis kovoti už tinkamas sau ypatas, kurias,
Rymiško Jėzuito!
vo 20 sustojo visos kasyklos duonos kąsnį, greičiau ap
but, darbininkui, tai visai
BROOKLYN, N. Y.
Parapijnas. mažai). Išvažiavęs į St.
ant visos sąvaitės. Kai ku šauks tinginiais, nedorėliais, jis vadina "tautiečiais.”
negu kad sušelps kovojan Dėl visko pasiimkime nors
Louis ligonbutin į sąvaitę Balandžio 5 buvo sulošta rie iš to džiaugėsi, nes mat čius.
E. ST. LOUIS, ILL.
"Keleivio" No 14 korespon
gyvenimo vaizdelis "žmog reikėjo švęsti Jėzaus iš ka
laiko
mirė.
Balandžio 6 L.S.S 87 kp.
tarpe denciją iš Lawrence. J. J.
žudžiai." Veikalas geras ir pų prisikėlimą. Žinoma, kad Paveizdingiausia
LSS.
21
kp.
nutarė
suren

Kuršas ten paduoda žinutę,
surengė teatrą ir balių. Lošė
sulošta be užmetimo gerai. iš to besidžiaugdami geri draugijų bene bus Lietuvos kad T. M. D. 7 kuopa bu
gti
balių
dėlei
uždengimo
lė

"Kerštinga Meilė,” teatrališ
Meilė, niekšystė, dailė, jau katalikai nuodija savo pro Sūnų. Ji Bostono streikuo vo parengus paskaitą, skai
šų
palaidojimo
velionio.
Ba

i
ka kuopa iš Collinsviile. At
nimas, dainos ir linksmumas tą svaigalais, o paskui pa jantiems rubsiuviams iš sa tė J. Dagis.” Na, kad tai
lius
parengtas
ant
19
balan

liko pusėtinai, čeplauskytė
— visa tai buvo puikiai at garbinimui Kristaus lieja vo kasos paaukavo $25. Su to užtektų, bet kur tau; jis
ir Eliutė padainavo Marse džio, 6 vai. po pietų.
vaizdinta ir ant publikos da savo kraują. Apie tokius rinko aukų apie 60 dolerių, ir "kritiką" parašė, "kad J.
15
balandžio
bus
balsavi

lietę, kas publikai patiko.;
šventos bažnyčios išauklė išviso aukų surinko apie 80
rė gilų įspūdį.
mai
ant
miesto
valdininkų,
Dagis skaitė 'blogai/ kaip
Metelionis ir Elvikas mono
tuosius nėra nė kas kalbėti, 1dolerių.
kur
yra
pastatyta
trijų
par

Iš
aktorių
geriausiai
atlo

’
logą ir dialogą atlošė gerai.
Pereitais metais Lawren- tėve musų’.” Ar tai nekei
nes
seniai
tas
yra
žinoma
vi

J. Krevas grajino ant viso tijų kandidatai: Labor, So šė J. Kačergius (Jurgio ro siems. Tik tiek reikia pri- 'ce’o streikieriams surinko sta? Kad Kuršo nežinotu
kių muzikališkų instrumen cialist ir Citizens. Darbi lėje) ; puikiai lošė taipgi p-lė durti, kad tie bėdini žmone virš $150. Norwoodo Lab me, gal kitaip manytume, o
draugijai dėl tauti dabar, vos temokėdamas sutų ir sudainavo vieną juokin ninkai privalėtų balsuoti už L. Abromaičiutė (Nastės ro liai mėto savo paskutinius darystės
'
socijalistų
kandidatus,
nes
lėje),
kad
žiūrint
ir
klausant
škų namų pastatymo paau krevezot korespondenciją,
gą dainelę, kurį publikai la
centus
daktarams
už
lopibiausiai patiko, nes tapo iš- j[ tai yra viena tikra darbinin ištikrųjų rodėsi, jog matai jimus galvų ir teisėjams už kavo $25, žodžiu sakant dir su kuria redaktorius turi
tikrybę, o ne lošimą. Nega taikymus, visai nematyda ba ir veikia kiek išgali, kad bėdos ištaisyti, pilnas drąsos
šauktas net 4 kartus. Po te kų partija.
atrui buvo šokiai. Publikos Darbai kasyklose eina lima kitaip pasakyti ir apie mi savo liūdno ir juodo ry tik prisidėti prie musų vi j "pamokyti" žmogų, kuris
suomenės kultūros ir paki plačiai apsipažinęs su lite
neperdaug buvo, bet pagirti-; prastai; 3 kasyklas visai už kitus aktorius, nes kiekvie tojaus.
darė.
Simon
Juodsnukis.
nas
rodos
tik
ir
buvo
savo
ro

ratūra ir to mokinęsis, ar
nai užsilaikė..
R. Gzell.
Laukiama
sumažėjimo limo darbų.
lei. Atsakančiai sutaisyta darbų;
tai
ne ypatiškas šmeižimas?
kalbama, kad kasyk Antra laisva draugija, tai (Jokio
BRIDGEPORT, CONN. buvo ir scenerija. Jaunimo
šmeižimo tame nėra,
TROY, N. Y.
lose dirbs po 2—3 dienas į Lietuvos Dukterų. Dabar jeigu pasakė,
Šiuo
sykiu
norime
musų
vi

besilinksminimas
giraitėje
kad negerai
Kovo 27 vanduo upėje taip
sąvaitę. Todėl jieškantieji todvi draugijos nutarė su- skaitė. Red.) Galų-gale
suomenei
plačiau
pranešti
taip
ir
priminė
gražias
Lie

Kur
sivienyt į vieną, kad bendro
smarkiai pradėjo kilti, kad
darbo
žmonės
lai
į
čia
neapie
musų
dvasiškų
tėvelių
tuvos giraites ir tuos pui važuoja, nes ir vietinių be mis jiegomis sparčiau dar šas da ir paskaitos nesupra
nakčia užliejo gatves ir apdoros
perlus.
Jeigu
tasai
ka

kius vakarus, kurių tyloje darbių netrukus gali būti buotis.
tęs ; p. Dagis skaitė temoje
sėmus elektros dirbtuvę vi
talikų
bažnyčios
įkūrėjas
plaukia
graudinga
meliodija
Balandžio 5 LSS. 71 kuo "Musų jaunimas ir jo auklė
sam mieste pasidarė egiptišperpilna.
Eks-socijalistas.
pa turėjo savo koncertą, ku jimas,” o Kuršas suprato,
ka tamsa. Gyventojai sukelti Jėzus iš Nazareto ateitų dainų. Savo užduotį "Aido”
šiandien
į
tą
bažnyčią,
tai
Choras
po
vadovyste
p.
EreBRIGHTON,
MASS.
ris pilnai pavyko. Apart į- kad tai iš Dro Garmaus vei
išmiego, bėgo viską palik
negalėtų
pasakyti
:
tai
mano
mino
puikiai
atliko,
žodžiu
3 balandžio atsibuvo va vairių monologų ir dialogų kalo "Paskaitos iš biologi
dami, kad gelbėti bent
gyvastį. Tuoj pasidarė ir namai, bet namai latrų. Į- sakant, reik tarti širdinga a- ;karas, parengtas North A- dainavo taipgi "Laisvės” jos ir bakteriologijos.”
gaisras tavorų stotije. Sude eik tik į lietuvių bažnyčią ir čiu netik aktoriams ir veikė- ]merican League dėl imig Choras. Publika pilnai už Pagaliaus Kuršas rašo agė 27 vagonai su visokiais ką tu ten pirmiausiai išgir jams, bet ir LSS. 19 kuopai, rantų. Rengėjų tikslo ne siganėdino. Reikėtų tokių pie anglų socijalistų prakal
tavorais ir šiaip keletas na si ? Ne doros ir meilės skel kuri nesigailėjo pastangų, galima suprast, bet vakaras vakarų daugiau. Driskius. bas ir tuoč tuojaus pirštu į
"tautiečius," kad tie nesi
mų. Vanduo, gaisras ir au-1 bimą, ne teisybės mokini triūso ir lėšų, kad papuošus buvo gana gražus, buvo ro
mą,
bet
kunigo
keiksmus,
KEWANEE,
ILL.
musų
lietuvišką
sceną
tokiu
dyta iš pradinės Amerikos
lanko pasiklausyti "puikių"
dra pripildė visus baime. I siundymus vienų žmonių
veikalu.
Šiame
miestelije
lietuvių
prakalbų Murphy’o ir Dufistorijos gyvenimo paveiks
Blėdies pridarė labai daug.
prieš
kitus,
išniekinimus
ir
skaitoma
apie
400,
bet
gai

Peiktina
yra
"Daukanto
”
lai.
Nuosekliai
jų
reikšmę
f
’io. Na, gerai, kad Kuršas
Dabar visas miestas išrodo
juodžiausius
šmeižimus
draugystei, kuri rengė savo aiškino F. Bagočius. Žmo la, kad iš tokio būrelio ma juos pabarė, bet aš noriu pa
Iv? po baisiai karei. Darbai
iiems
nepatinkamų
ypatų.
dirbtuvėse dėl tos priežas Neužtenka musų storųjų balių ant tos pat dienos va nių buvo pilna svetainė ir žai tesiranda protaujančių klausti Kuršo, ar daug jis
karo. Tečiaus publikos ant visi matomai buvo užganė žmonių; tamsybė ir girtuo tų prakalbų yra lankęs ir
ties irgi sutrukdyti.
klebonų
keiksmų,
jie
sau
į teatro prisirinko užtektinai. dinti, tik labai apgailėtina, klystė ant pirmo laipsniu. pagaliaus kaip jis galėjo
Gorila.
talka pasisamdo visokius Iškaščiai apsidengs ir da pel kad nevisa musų publika te Saliunų randasi 18 ir tų vie Murphy’o ar Duff’io kalbas
LAFAYETTE, COLO.
misijonierius.
no LSS 19 kuopai liks. Nors moka ramiai užsilaikyti; nas lietuviškas, kuriam vie apkainuoti, pats nesupras
Valstija socijalistų rankose. Štai į Bridgeportą tapo musų publikai patinka la- nekalbant jau apie papras nas žmogelis traukdamas damas angliškos kalbos?
Turiu pranešti, kad La- vietinio kunigo partrauktas biaus juokingos komedijos, tus švilpukus, da atsiranda tautišką alutį užmigo ant Brolau, patarčiau tau: ne
favette, C o 1 o., socijalistų i žinomas lietuviams misijo negu sunkiau suprantamos tokių ir iš tarpo susipratu- amžių, Tautietis prarado sirūpink kitais, nats save
balsai pasididino ant 4000 nierius basakojis. Ką tik dramos, tečiaus geistina bu siu. A. L. mėgsta pats savo ’laisnius.
*
neapsirupinęs! Ir "tautie
nuošimčiu i paskuinius tris nereikėjo šauktis valdžios, tų. kad ir daugiau tokių vei tokius žmones per laikraštį Galime pasigirti, kad tu-|<čiai" nėra tokiomis "baidyk
metus. Tris metai atgal bu kad tą žmogų suvaldytu. kalų matytume ant musų pavadinti asilais, bet i ši va- rime bažnyčią, kuri mums lėmis.” kaip tai Kuršas įsi
vo tik 8 socijalistų balsai, o Stačiai siundė gerus katali scenos, o publika geriau pra- kara pažiurėjus, ir iam tas nepriguli, nes užrašėme ai vaizdinote.
dabar pirma diena balandžio kus. kad naikintų "cicili- dėtų apvertinti scenos svar- vardas pritinka, todėl pa rių vyskupui. Kontrakto-' Tai tiek, gal užteks?
socijalistai laimėjo pilną ti- kus.” Prisiėjo per "Bridge- bumą.
J. Gyvūnėlis. tartina, kad mums, kaipo1 rius netaip pastatė bažny-l
J. Kerdiejus.
t
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tų laikraščių, o literatūra gaus, ir viską apims ugnis
vieną beveik daiktelį, kokį
ESPERANTO.
siekia į 3 tūkstančius to (seniau žalčiai), kurią su sa
tik Dievas, anot tavęs, su
mų, ne vien tik verstų iš tau vimi atnešė Meispelgeima&.
tvėrė, žmogus turi pertaisy
tiškų
kalbų, bet daug ir ori Pagaliaus, kada užges sau
Esperanto
yra
tai
dirbtinė
ti. Todėl tu negali sakyt,
lė (nes prasidės poliariškokad ir žmogus negali geriau kalba, genijališkai išrišanti ginališkų raštų.
Sulietuvino Miriamido. ji naktis), mėnulis ir žvaig
gyvent, jeigu Dievas sutvė nuo amžių tarptautiškos
kalbos
klausimą.
ždės (vėlesnių laikų priedai)
rė jį skurdžium. Jeigu ir
visata sudegs (seniau— su
Dievas jį butų tokiu sutvė Esperanto yra tai gražiai
MANO
PATĖMIdlMAI.
šals) ir pavirs į dulkes, tuo
ręs, ir tai jo skurdą galima skambanti kalba, kuri duo
Svieto
pabaiga
germany
met tai ir prasidės dievų pabutų da prašalinti, kaip pra- dasi neišpasakytai lengvai
mitologijoj.
linksniuoti
prie
visokeriopų
tamsės,” t. y. ilgoji poliariššalinam Dievo siunčiamas
ligas ir kitokias nelaimes; minčių ir išsireiškimų; nėra
Svietas pražus kovoj su koji naktis.
bet męs žinom, kad skurdas tokios minties, kurios žmo piktomis spėkomis, su mil Tuomi dalykai neužsibai
paeina ne nuo Dievo. Tu, gus Esperanto kalboje nega žinais. Senoviškuose padavi gia, nes iš pelenų likusių nuo
tėve, klysti manydamas, lėtų išreikšti.
muose
pasakojama, jog nuodėmingo svieto, atsiras
kad žmogus gali būt sutver Esperanto yra tai neutra- prieš svieto pabaigą prasi kitas svietas, nauja žemė,
tas ponu arba darbininku, liškas įrankis komunikaci dės nepageidaujamos metų naujas dangus, — ir nauja
žmonės gimsta visi lygus. jai tarp intelektuališkos dalių permainos, ką atneš saulė šildys žemės gyvento
Užgimdamas nė vienas ne žmonijos.
su savim nepertraukiamą jus (ilgajai poliariškai na
atsineša turtų. Tik paskui Esperanto neturi tikslo trimetinę žiemą. Taip gal kčiai ir žiemai praslinkus,
gudresnis žioplesnį pradeda panaikinti tautiškas kalbas, vojo šiauriniai germanai. vėl prasidės pavasaris, o su
išnaudoti, sukti ir pasidaro bet šalia tautiškų kalbų tar Matoma senovės šiaurinių juo kartu vėl pasirodys sau
turčium.
nauti tarptautiškuose reika germanų padavimuose dar lė, kaipi naujai atgimusi, —
— Aha, vaike! Aš jau ta luose.
laikėsi senoviškesni žmonių visa gi gamta pradės kaipi
ve dabar sukirsiu. Tu sa Esperanto atneša lietu- pasakojimai, apie kadaise visai naują gyvenimą, pir
kai, gimsta visi lygus, tuo viams garbę, nes jos auto- buvusias nepageidaujamas miau žiemos ir nakties su
tarpu atsiranda gudresni ir rius gimęs Lietuvoj.
oro permainas, ačiū ku ardytą). Atsiras ir naujos
žioplesnį. Taigi tas ir paro Esperanto sulygina visų rioms, vasaros ėjo vis trum- žmonių kartos — eteriški
do, kad Dievas duoda vie tautų žmones ir prašalina pyn, ir, pagaliaus vietomis žmonės, kurių valgiu liks
nam daugiau proto, kitam neapykantą, nes kalbant es- visai išnyko ant gana ilgo ryto rasa. Ir senų dievų vie
mažiau, kad tas butų darbi perantiškai nereikia nusiže laikotarpio. Panašiai šiau tą užims nauji, žuvusių vai
ninku.
minti prieš svetimas kalbas. rinėj Europoj dėjosi prieš kai. Tie dievai gyvens nau
joj Valgaloj, kur seniau rio
•
—
Maike,
taip
nekalbėk.
— Na, Maike, tai mudu ir
— Klysti, tėve. Protą Esperanto kalba yra di- kiekvieną ledų gadynę.
vėl susiėjova. Gerai, kad aš; — Ne, tėve, aš kalbėsiu! žmogui įdeda mokslas, o ne džiausis kultūriškas išradi
Eddoj svieto
pabaiga gsojo Asgardas. Naujos Valnors tave turiu, kitaip visai., ir kalbėsiu tau tolei, kol tu Dievas. Darbininkas nega mas devinioliktam šimtmeti- maž-daug taip aprašyta: Iš- galos gyventojai jau nebeži
nusibostų gyventi. Bet ar■ persitikrinsi, kad tu klysti. li savo vaikų leisti mokslan, je ir turi didelę ateitį prieš pradžių dievai gyveno visai nos nė nusidėjimų, nė geidu
žinai, vaike, kad aš jau dar — Vaike, tu manęs jau ir jie palieka, anot tavęs, save.
ramiai savo dangiškoj tėvy lių. — Paskutinės vietos —
bą gavau.
nepertikrinsi. Aš gerai ži žioplais, tuo tarpu turčių Esperanto kalbos grama nėj, ir jie nusidėjimų neži tai priedai, padaryti ačiū
nau, kad žmogus Dievo dar vaikai mokinasi iki 25 metų. tika neišapsakytai lengva, nojo. Jie linksmai ant kie krikščioniškoms įtekmėms.
— Ištikro?
— Jes, vaike. Ir geras bų taisyt negali.
Ar galima tad stebėtis, kad vidutiniškai
prasilavinęs mo lošė kauleliais ir nežino Gel — Goldą — Giltinė bei
darbas — saliune kliamsus — Tau tik taip rodos, tė jie paskui darbininkus ap žmogus ją gali išmokt į vie jo pageidavimų prie aukso.
Frigga — Proga
verdu. Vakar gavau ir al- ve, bet tu nežinai. Ir aš tau gaudinėja ir nieko nedirb ną valandą.
Ir taip tęsėsi ligi tai valan
tuojaus parodysiu, kad net dami puikiai gyvena. Bet Esperanto kalbos žodynas dai, kol jie nusidėjimais ne-1 Pas senovės skandinavus
— Tas da geriau. Dabar, ir tu pats taisai Dievo dar čia, tėve, ne nuo Dievo tas susideda iš kelių tūkstančių sutepė savo sąžinės. Nedy- mirties dieve buvo Gel. Šiau
tėve, paskolink man pinigų, bą. Ar tu atsimeni, kaip a- priklauso. Tas priklauso nuo tarptautiškų žodžių, beveik kai piktas dievas Loki išme rinėse Germanijos vietose
nes šįryt paskutinį dešimtu nais metais nešiojai didelius draugijos tvarkos. Tvarka visiems apšviestiems žmo tinėja jiems prasikaltimus toji pati dieve vadinos Frig
usus?
čia kalta, kad stipresnis ga nėms žinomų, taigi daugiaus prieš dorą. Sutepus savo Į ga. Kaipo Goldą ją garbino
ką išleidžiau.
— Aš taip ir mislijau. Ma — Atsimenu; ir pikčių tu li skriausti silpnesnį, gu kaip pusė nereikia nė mokin sąžinę, jie liko fiziškai silp vidurinės Germanijos gy
dresnis žioplesnį. O tvarką tis. Čia keliatą žodžių paro nesniais, ir milžinams ačiū, ventojai, o ypač chattai ir
tai, vaike, iš mokslo gyvent riu nusiėmęs su ūsais.
negali.
Visiems pirmei — Labai gerai, tėve. Da galima pataisyti. Bet tą dysiu : absolut’a, kultur’o, vėliau pasiseka dievus ap turingai. Kad seniau Frig
viams taip einasi: jie nori bar pasakyk man, kodėl ta padaryti galima vien tik tendenc’o, gent’o, aprob’i ir galėti. Vienok Odinui ir ki ga ir Goldą buvo ta pat die
valgyt po penkis kartus ant vo ūsai buvo tokie dideli už darbo žmonėms susipratus, taip toliaus. O tokie žodžiai tiems šviesiems dievams pa ve, patvirtina taipgi sekan
o susiprasti jie gali vien tik netik universitetų studen siseka pražūtį, nuo milži tieji Burchardo Vormiečio
dienos; nori eit ant teatrų, augę?
kur ponai eina; nori skaityt — Kvailas, vaike, klausi per skaitymą. Ir tu, tėve, tams, o ir šiaip apšviestes- nų grąsinančią, da šiek-tiek žodžiai: ”Yra kokia tai mo
dideles knygas, o nepamis- mas. Kuomi gi vyras skir privalai mokytis. Gavęs al niam žmogui kiekvienam be ant toliau atidėti. Gal šie teriškos lyties dievystė, ku
dalvkai
rišasi su musu*- bo- rią žmonių
kvailu
v
lija, kad darbininkui to vi tųsi nuo bobos, jeigu jam gą neik į saliuną, bet nusi veik žinomi.
čių
išsinešimo
iš
tolimų
pirk
maisto,
o
jei
da
liks,
už

mas vadina Frigga—GoFEsperanto tinka netik pa
sai nereikia. Yra, vaike, ir neaugtų ūsai, barzda ir kiti
šiaurių
pradžia,
kada
tas
iš

sirašyk
gerą
laikraštį,
išsi

da.
” Goldą, sulig liaudies
sikalbėjimui ir koresponden
be tavęs kam skaityt knygas daiktai? Dievas ir Adomą
ir užrašinėti, ką žmogus su- dėl to su ūsais sutvėrė, o nuo rašyk knygų ir skaityk. Tuo cijoms, bet ir prie literatū sinešimas buvo ne urnas, bet yra tikrąją mirties dieve,
povaliai atliekamas? Švie apsupta mirusių vėlėmis; su
griešija. Ant to yra šven Adomo, vaike, paeina visi met tu paliksi žmogumi ir ros, neišskiriant poezijos.
tas tėvas ir kunigai — jie su vyrai ir todėl jiems auga u- nesakvsi, kad iš mokslo ne- Esperanto kalba, ačiū sa sieji dievai išguja mirties 'tomis vėlėmis ji ir skraido
savo gaspadinėmis už mus sai. Taigi ir man ūsai iš gali duonos valgyt. Turčiai vo turtingumui ir logišku dievę Gel (giltinę) į praga ore. Goldą gyvena sioželmeldžiasi.
augo dėl to, kad aš esu vy dėl to tik ir lieka turčiais, mui, nesudarko svetimos ro patamses, suriša vilką koj, prie šaltinio arba kalkad daugiau turėjo mokslo minties verčiant veikalus iš Fenrisą, o milžinišką žaltį ■ nuošė, kur paprastai gyvena
— Tėve, tu vis nori mane ras, o ne boba.
Jormungandrą įmeta į jū mirusių vėlės, nes ant kalnų
mokyt, bet nežinai kaip. Tu —Vadinas, ūsai tau auga ir mokėjo išnaudoti tamses svetimų kalbų.
Esperanto šiandien ant res (kaip ir apsigindami tankiausiai laidota. Taip da
manai, kad tik ponai gali dėl to, kad Dievas taip pa nius žmones. Taigi, kad pa
naikinti išnaudojimo surė tiek jau yra išplatinta, kad nuo pirmų užėjusių šalčių). rė ir lietuviai.
geriau gyventi; jie gali ir darė, kad jie tau augtų?
dymą, visųpirmiausia dar nerasite pasaulije didesnio I Pagaliaus ir piktąjį Loki Nors Goldą vardas savo
teatrus lankyti; jie gali po — Šiur, Maike.
penkis sykius ant dienos — Na, o tu ėmei ir nusku- bininkams reikalingas mok miesto, kur nebūtų esperan- pasiseka nubausti Prometė- skambėjimu ir panašus į
gold (auksas), vienok čia
tistų; kuodaugiausia pase jaus bausme.
valgyt, o darbininkui, kuris tei tuos usus. Ar gi tu ne slas.
Bet
jau
negalėjo
dievai
reikia jieškoti Goldos vardo
kėjų
Esperanto
turi
tose
ša— Jei tu, vaike, nemeluo
tuos etatrus stato ir gar sugadinai Dievo darbą?
džiausius valgius pagamina, — Bet Amerikoj visi sku ji, tai einu gi užsirašyt ”Ke- ilįse, kurios stovi ant augšte- galutinai katastrofą praša pradžios. Jei męs greta Gol
dos pastatysim lietuvių mir
negalima tuomi naudotis. tasi. Jei nenusiskusi, tai už leivį.”__________________ isnio kultūros laipsnio, kaip linti.
Galui
svieto
prisiartinus
ties
dievę Giltine vadinamą,
tai
Francuzija,
Anglija,
Vo

Aš, tėve, manau visai prie grinorių tave laikys.
prieš dievus išeis milžinai su tai aišku liks, jog1 Goldos ir
kietija ir Amerika.
šingai. Aš manau, kad dar — Reiškia, Dievas davė Ar žinote, kad
Esperanto šiandien jau at savo veisle. Loki surinks Giltinės vardai paeina iš to
bininkui reikėtų po penkis žmonėms usus, bet žmonės
neša didelę naudą, nes su jos prie savęs visas patamsių pat šaltinio. Ten pat vei
sykius valgyt ir kas vakaras atranda, kad be ūsų jiems
į teatrus važinėtis, nes jam geriau ir jie varo juos že Pirmas lietsargis Europoj pagelba męs nekurtuose su- spėkas (laike kurių polia- kiausiai reikėtų jieškoti ir
tie daiktai priklauso, o po mėn. Vadinas, jie Dievo pasirodė suvirš 200 metų at sinešimuose susikalbam su riškose šalyse saulė pranyk skandinavų Gel vardo atsi
sta). Vilkas Fernis (jis čia radimo. Ką gi daro žmo
nai, šventas tėvas ir kunigė darbą pataiso. Ar ne taip?... gal. Jį pirmą kartą ant ga žmonėmis įvairių tautų.
liai su savo gaspadinėmis, Matai, kaip tyli! Ir daug tvės išskėtė Jonas Hanway, Esperanto kalboj parašy vietoj siaubūno) sudraskys nėms Gel — Goldą — Gilti
ką už musų nuodėmes mel žmonėms prisieina Dievo Londone, Anglijoj. Vaikai tą tekstą galima skaityt su retežius, kuriais dievai jį nė? Ji žmonėms atneša jų
džiasi, turėtų prašyti sau darbų taisyti, o kartais sta jį sekė ir mėtė lazdomis ir pagelba žodyno, net nesimo- sukalė, o žaltys, žemę apsu gyvenimo galą, jų likimą.
užlaikymo nuo Dievo. Tuo čiai juos griauti. Daleiski- akmenais. Chinijoj lietsar kinus gramatikos, kas kito pantis, paskandys ją; tam Ar nepaeina kartais Gel —
met męs prieš juos nieko ne me, musų gyvenimas reika gis vartojamas jau keli se kalbose yra suvis negali pat laike iš pietų pusės pri Goldos — Giltinės vardai
bus naikinančios ugninės nuo senovės šaknies ”gal,”
mas daiktas.
turėtume: jie gyventų iš lauja susinešimo su kaimy šimtmečiai atgal.
Esperanto su laiku iš spėkos Siurturo vedamos ”gel,” ”gol” arba ”gil,” nuo
Dievo malonės, o męs iš sa nais; bet tarp musų ir jų gu
li dideli kalnai ir kad pratie Daugiausia žmonių mirš stums iš mokyklų mokinimą (čia veikiausiai priedas, a- kurios paeina lietuvių galas,
vo triūso.
— Vaike, tu neblogai čia sti geležinkelį mums prisiei ta tarp 5—6 vai. išryto, ir svetimų kalbų, nes ant to čiu krikščionybės įtekmei, o veikiausiai ir „galva,” gy
daug laiko mokiniai sugaiši nes seniau padavimuose ne lis (kaipo savotiškas galas),
nukalbėjai; aš tuomet irgi na tuos kalnus išdinamituo- tarp 9—11 vai. vakare.
na be naudos, ir besimoki karščiai žemę naikino, bet slavų golova ir tt. Atsaky
neičiau dirbti: išvažiuočiau ti. Ir ar tu matai ką męs
sau ant byčių, atsigulęs ant darom? Pagal biblijos, Die Pagal apskaitliavimą, Su- nant daug kalbų, nė vienos šalčiai jos gyvastį sulaiky mas ant šio klausimo da
pievos apvaryčiau porą kar vas sutvėrė žemę, taigi ir vien. Valstijose yra 195,403 neišmoksta gerai. Vieton davo). Dabar Cheimdalis, I kartų pertikrina mus apie
tų rąžančių — ir tuoj čia kalnus, o mums prisieina ketvirtainių mylių anglies. to, galima mokintis ko nau Bofrusto (tilto nuo žemės į lietuvių ir germanų mitolo
dangų — laumės juostos) gijos giminiškumą.
dingesnio.
kepta višta su kopūstais, .jau iuos griauti dinamitu,
raugvti agurkai, uzbonas a- nes jie kenkia musų susine- Saulė yra 91 milijonai my Esperanto, užkariavus pa sargas, užtriubvs į savo ra Gal ir vokiečių Frigga gisaulį, atneš žmonijai tą nau gą, ir dievai prisiruoš prie miniuojasi su lietuvių pra
Taip dabar ameriko
laus, tik krinta iš debesio, šimui.
s
lių
atstu
nuo
žemės.
Trau

kaip iš rago. Bet ką pada- inai išardė kelis šimtus my kinis, kuris bėga 40 mylių i dą, kad žmonės galės skaityt paskutinės karės. Visi jie garu. Gana to, jog lietuviai
rysi, kad taip nėra._ Gali lių
Į žemės skersai Panamos, valandą, jei pasileistų link viską, ką tik rašytojai yra stos apie Odiną, o su jais turi žodį ”proga,” kuris se
per amžius parašę ar para paskutiniam mušij dalyvaus niau galėjo reikšti tą, ką da
prašyt kiek nori, Dievas kad suvienyti kanalu ^Atlansaulės,
tai
dasigautų
ten
tik
šys, nes tą viską lengva bus ir visų karėse kritusių kar bar reiškia "likimas.” To
nieko neduoda; mat, žmo tiškąjį Okeaną su Didžiuoju už 265 metų.
žygių vėlės. Klonij prie kiu budu, Frigga — Proga
išverst į esperanto kalbą.
gus jau turi būt tokiu, kokiu Okeanu. Ir čia Dievo darEsperanto pagal oficija- Valgai os vartų atsibus pas butų žmonių likimo dieve, t.
sutvertas: jei sutvertas būt I bas likos pertaisytas. Vadidarbininku, tai jau ponu ■ nas, Dievas ne viską padaro Chinijos mūrinė siena, iš liška atskaitą, turėjo drau kutinis priešų susirėmimas. y. mirties valdone, o praga
nebusi ir negali norėt gy gerai ir reikia taisyti. Nė mūryta nuo užpuolikų, yra gysčių, kurios ją platina, Odiną suės vilkas Fenris (t. ras — butų Friggos — Pro
venti taip kaip ponai gyve bulvių męs negalim valgyt didžiausias muro darbas, 1903 metuose 108, 1905 — y. kaip ir saulę prarys le- gos aukų vieta.
tain, kaip jos išauga, bet kurį kada nors atliko žmo 528. 1908 — 1575, 1910 — kiojantis siaubūnas). Toras žodis ”proga” veikiausiai
na.
nių rankos. Ta siena išmū 1719. Ši statistika, aiškiai žus nuo žalčio nuodų, o Fre- paeina nuo paragyti. šak
— Tėve, tu vis davatkiš reikia virt.
kai protauji: kaip Dievas —Keptos, vaike, geresnės. ryta 221—246 metais pirm parodo, kokiais milžiniškais jai prisieis kristi nuo Suir- nis gi "rig” ("rik”), "rėk”
padarė, taip turi būt. Męs — Tegul bus ir keptos, Kristaus. Ji yra 25 pėdų žingsniais esperanto žengia turo užduotų smūgių. Tuo (”reg”) arba panaši nesveti
sakom kitaip: jeigu Dievas bet visgi reikia jas pertaisy pločio, 30 pėdų augščio ir be pirmyn, šiandien jau yra met ir žemė paskęs okeane ma taip ir germanams, taip
padarė ką negerai, tai žmo ti. Ir taip, tėve, jei tik tu jokios pertraukos tęsiasi 2 suviršum du tūkstančiai (tamsoj) ir žvaigždės (turė lietuviams, taip kitoms airi
Z. A.
draugysčių ir apie pora šim- tų būt saulė) užges ant dan škoms tautoms.
geriau prisižiūrėsi, tai kiek- tūkstančiu mylių.
gus turi pataisyti.
•

• v

• v*

5

KELEIVIS

Legališki žmogžudžiai.
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
g., Saksekalno sodos, ir Juozu Gilium,
Chicago, III.
Kauno g. Girdėjau, gyvena Chelsea,
Tragedija 3-juose aktuose, la
Mass. Moteris kalba lietuviškai, len
VALDYBA:
bai gera perstatymui..................... 10c.
kiškai, rusiškai ir žydiškai. Jei kas Prezidentas — Julius Joneliunas,
BOSTONO STREIKIERIAMS
tokius patėmys, meldžiu pranešti šiuo
3305 Auburn avė., Chicago, m.
Davatkų Gadzinkos.
adresu:
[17] Prez. pag. — Jonas Simbalis,
BROOKLYN, N. Y.
Padidinta ir pagerinta šešta
Jonas Sabaitis
šeimyniškas lietuvių gyvenimas
833 — 33 pi., Chicago, ui.
Pajieškau pusbrolio Vinco VišnaiuAukos surinktos B. L. U. Tailors
Montello, Mass. Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
laida. Labai juokingos
10c.
Juškevičiaus dainose.
Co. dirbtuvėj, Balandžio 5, Bostono sko ir krikšto tėvo Juozo Žukausko, 49 Arthur St.
3364 S. Halsted st., Chicago, III.
streikuojantiems rubsiuviams. Auka abu Vilniaus g., Trakų pav. Turiu
Jei nori žinoti, kaip senovėj
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
vo: Ig. Markevičius, M. Daniulevi- svarbų reikalą ir meldžiu pačių arba
Popas ir Velnias.
Reikalingas
Vyras
lietuviai
gyveno, tai perskaityk
712
—
17
pi.,
Chicago,
III.
[18]
čius — po $1; A. Lelis, J. Yančaus- apie juos žinančių pranešti.
Toj
knygutėj
telpa ir Adomas
Kasierius — Vincas Paplauskas,
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
Vincas Višniauskas
kas, F. Norkus, F. Abromaitis, R.
Parduot
laikrodžius
ir
922
—
35
pi.,
Chicago,
III.
su
Jieva.
Labai
juokinga knyPlymouth, Pa.
Zalatoraičiutė, J. Lazauskas, A. Brie 61 Elm Street,
kad musų pratėviai žmonas sau
— G. Zaksas,
dis, A. Pranckevičius, U. Kriaučiūnie
kitus auksinius daiktus. At- Org. užžiurėtojas
gutė.
Daugiau juokų, negu sa3400 Union avė., Chicago, 111. vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nė, V. M. Kriaučiūnas, J. čiuoderis,
liūne alaus...................................... 10c.
Pajieškau Zofijos Jezdauskaitės, iš sikreipkit nuo 9 iki 10:30 v.
nos
savo
dukteris
parduodavo.
Susirinkimai
atsibuna
kas
paskuti

M. Urbonas, V. Guoga, F. Vaitukai Kuršėnų par., Šiaulių pav., Kauno g:,
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
tis, P. Teleiša, R. Briedis, J. Žitkus, 1905 metuose, gyveno Rygoj, 106 Stol- ryte šiuo adresu:
Revoliucijos giesmės
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. po daug pačių, o žmonos po kelis
F. Sakalas, A. Budraitis, R. Norkevi bovaja
ui. Ji paskolino man daug pi The Broomfield Jewelry Co. 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
su
notomis,
sutaisytos ant 2-jų,
čius, F. Šimaitis, V. Šibunauskas, P. nigų važiuojant
į Ameriką. Ji taipgi
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- vyrus. Labai užimanti ir pamo
Kaupas, J. Simniškis po 50c; J. Kisie žadėjo važiuot į Ameriką. Buvo siu
3-jų
ir
4-rių
balsų
............................ 35c.
5 Broomfield Street
35c.
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus kinanti knyga.
lius, Iz. Lebežinskas, A. Rutkunas, J. vėja. Jai siuntėm kelis laiškus, bet
metinis Liepos mėn.
Tijušas, J. Dilbiutė, K. Perlaitis, J. jokio atsakymo negavom. Ji yra 27
I
Boston, Mass.
Musų padėjimas.
Mažeikis, F. Mušitskas, A. Kazlaus metų amžiaus, geltoni plaukai. Ji tu
Lengvas būdas išmokt angliškai.
kas, A. Neuronis, A. Baliunas, J. Vai- ri du brolius Amerikoj. Jei kas apie
Vaizdelis iš gyvenimo. Para
Reikalingi du Kriaučiai
Parankiausiai sutaisyta kny
ciekauskas, B. Saprončikas, A. An ją žino, meldžiu priduoti jos adresą,
šyta
pagal naujausius atsitiki
Vienas mokantis vyriškus kotus dir ga,taip kad kiekvienas gali iš
driuškevičius,S. šliauteris, Z. Andriu- už ką busiu dėkingas.
[18]
mus
............................................. 10c.
bti, antras prie kotų pagelbėti, Mel- mokt angliškai, kuris bent kiek
kaičiutė, M. Lapikaičiutė, A. BarzdaiK.
Romanoski,
džiu
atsišaukti
greit
ant
adreso:
čiutė, J. Viliumaitis, J. Morgevičiute,
25c. Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
gali skaityti.
Boston, Mass.
P. A. YESHINSKAS
A. Miciukė, A. Dudinskas, F. Stup- 40 Waltham St.,
W. LYNNE BALIUS
96
Green
St.,
Worcester,
Mass.
čiauskas, M. Milkeris, J. Milkerienė,
Aiškiai išguldyti pilietystės įDr-stė Šv. Kazimiero parengė balių
Pajieškau brolio Pijuso MarcukaiV. Žilinskiutė, M. Litviniutė, S. Mi
Kur musų bočiai gyveno
ant
19
Balandžio,
subatoje,
prasidės
2
statymai, su reikalingais klausi
kaila, J. Marma, S. Karušaitis, J. W. čio, Suvalkų g., Marijampolės pav., v. po pietų, L. U. Kliubo svetainėj, 21
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c. mais ir atsąlamais, angliškai ir
Reikalingas Kriaučius
Bučinskas, K. Butėnas, J. Mikaliunas Balbieriškio gm., Važniškių kaimo. Camden St., W. Lynn, Mass. Užpra
— po 25c; M. Valentinavičiutė 10c; Taipgi pusbrolio Motiejaus Valentu- šome visus šio miestelio ir apielinkių
lietuviškai........................................... 15c.
Reikalingas geras, kostumeriškiems
Stabmeldiška Lietuva
viso — $22.10.
V. M. Kriaučiūnas. kos iš Padvariškių. Meldžiu atsišauk lietuvius, nes bus linksmiausis pavasa darbams kriaučius. Užmokestis gera
Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
[16]
Pinigai priimti. — "Keleivio” Adm. ti šiuo adresu:
Lytiškos ligos.
rio balius.
Taigi vyrai ri moterįs, — nuo štukių. Norinti darbo lai atsi skaityt ......................................... 10c.
Vincas Marcukaitis
šaukia.
vaikinai ir merginos, nepraleiskit pro
Labai naudinga knyga apsisau
76 Washington avė., Torrington, Ct. gos, nes balius bus puikus, grajįs geri
BROOKLYN, Y. Y.
STANIS KOSTANTINAVIČIUS
gojimui
nuo lytiškų ligų. Para
Amerikoniškos
Vestuvės.
Sukolektuota G. Juškausko dirbtu
muzikantai, bus gardžių užkandžių ir 604 W. Federal St. Youngstown, Ohio.
šė
D-ras
F. Matulaitis.................... 10c.
vėj per J. Karalevičią ir J. ŽabarausPajieškau apsivedimui lietuvaitės, gėrimų.
Komedija 2-juose aktuose. Juo
ką $17.40. Aukavo: J. Lapinskas $1; nuo 18 iki 26 m. amžiaus, laisvų pa
Visus užkviečia
KOHITETAS.
kinga ir lengva perstatymui____10c.
IMKIT DOVANAS!
Dievo Žmogus.
A. Unguraitis, J. Stamiškis, A. Sta- žiūrų, sutinkančios su civilišku šliuNaudingas ir labai užimaitis
miškis, J. Pavilčiunas, A. Valasinskas, bu. Mylinčios ženybinį gyvenimą
Kas užsirašys pas mane ant metų
aš netikiu j Dievą?
PUIKUS BALIUS!
K. Kiškonis, P. Tamašauckienė, O. kreipkitės laišku šiuo adresu:
papasakojimas .............................. 15c.
[17]
"Keleivį,” "Laisvę,” "Kovą,” arba ki Arba Kodėl
tikėjimo kritika ............ 20c.
Pažalekiutė, P. Mileikis, O. Jonaitienė
Rengia D. L. K. Vytauto Dr-stė, ne tokius laikraščius, prisiųsdami $2.00,
T T H
J— S.
Reikalaudami knygų
kreipkitės
— po 50c; K. Kubiliutė, A. Šalavieju- 734 DuBois St.,
Detriot, Mich. dėlioj, 25 Gegužės, Fraterity Svetainėj tam duosiu knygų $1.00 vertės ir vie
Žemė ir Žmogus.
šitokiu adresu:
tė, R. Motiekaičiutė, J. Aimanas, W.
1117% Tacoma Avė. TACOMA, Wash. ną iš tų laikraščių. Siųsdami pinigus,
Žekoniutė, M. Zariavičia, J. SavičiuLabai pamokinanti knyga. Iš
Pajieškau Vilimo Aleknos, Kauno Prasidės 2 vai. po pietų, bus puiki mu pažymėkit, kokių knygų norit: svie
"KELEIVIS”
nas, P. Žiaunis, M. Kazlauskiutė, P. gub., Šiaulių pav., Genkučių kaimo. zika. Kviečiame visus lietuvius ir lie tiškų, ar dvasiškų. Adresas:
[16] jos sužinosi, kaip žmogus gyve
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
Spurga, O. Kizieliutė, J. Karalevičia, Pirmiau abu gyvenom Waterbury, Ct. tuves vietinius ir iš aplinkinių mieste
A. MIZARA
J. Aleškevič, A. Glanbiutė, P. Para- Meldžiu atsišaukti.
So. Boston, Mass. no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
lių atsilankyti ant to puikaus pasi 127 G Street,
su gamta ir kaip civilizavosi.
dauskas, A. Poškevičia, J. čiapas, M.
linksminimo. Įžanga 50 centų vy
Jonas čapaitis
Mišiunas, J. Mickus, J. Budris, A. 826 W 34 Street,
Kiekvienas turėtų ją perskaity
Gerą Dieną, Drauge! —
Chicago, III. rams; moterims ir merginoms dykai.
Forničiai Parsiduoda
Leikiutė K. čuprinskas U. MacinskiuKviečia Dr-stės
KOMITETAS.
ti. Su paveikslais.
gerą dieną!
tė, M. Skukaitienė. M. Skudzinskas,
Pajieškau brolio Izidoriaus Biškaus,
Kas nori pigiai nusipirkti gerus anJ. žabarauskas, W. Frankonis, P. Šidagių
Na, o kur
trarankius forničius, lai kreičiasi šiuo
Kauno g., 13 metų AAlkoholis ir Kūdikiai.
TEATRAS
Ruzgaitis, P. Krunglevič, J. Petravi- merikoj. kaimo,
tamista ei
Dabar
aš
atvažiavęs
iš
Lie

antrašu;
čia, J. Mačys, S. Karvelis, P. Berno tuvos noriu susirašyti. Jis pats arba
Sutaisė
Barabošius.
Labai
ni?
— Pas
Trįs
komedijos
ir
dramos
bus
lošia

S. ARMONAVIČIUS
tą, K. Viesialka, K. Masėnas, P. Mi žinantieji apie jį teiksitės pranešti.
JONĄ
ma
Sub.,
19
Balandžio,
PITTSBURGH,
naudinga
knygutė.
Kas
yra
arba
23
Billerica
Street,
Apie
North
Station
liauskas, M. Ptahatriicki, A. DrauKULBOKĄ
Juozas Bičkus
[18] PA., Salėj German Odd Fellows, 18 ir
BOSTON, MASS.
mano būti vaikų tėvu ar motina,
gauskas — po 25c; J. Stravinskas, R. F. D. Box
išsigert
sti
67,
Barre,
Mass.
Sarah
Sts.,
South
Side,
nuo
7:30
vai.
U. Žiurinskiutė, M. Kraujalis — do
kiekvienas turėtų ją perskaityt.
klą
alaus,
vakare.
Dvi
teatrališkos
draugijos
20 c; P. Podierius,. P. Sidaravičia —
nes ten šal
Pajieškau pusbrolių Prano ir An Pittsburgo ir Wilmerdingo loš "Kvai Reikalingas lietuvis vaikinas
po 15c; P. Siminkevič, B. Lačiunas, K.
tas ir gelą
supras,
Aklą
pažins,"
"Knarkia
pa

Amžinos
Dainos.
tano
Dielininkaičių,
Suvalkų
g.,
MiliMokantis
dirbti
aptiekoj.
Turi
mo

Zdanavičia. O. Katulienė, M. Kanciuriausis vi
liepus
”
ir_
”
Saliamono
Sapnas.
”
Bus
skių
kaimo,
Lukščių
par.,
malonės
at

kėt
angliškai.
Atsikreipkit
pas
tė, M. Vaitkevietė, O. Lukšiutė, F.
Naujausias rankius Jovaro ei
sam Brookir
negirdėtų
monologų,
deklamacijų
sišaukti
šiuo
adresu:
į
R.
E.
MORRIS
Gaidlačiutė, K. Aruheinė, P. Alekna
lyne alus ir
ir dialogų. Užtikrinam, kad bus ge 127 Broadway,
So. Boston, Mass. lių, iš viso apie 40 gražių dainų,
Wm. Dielininkaitis
— po 10c; viso — $17.40.
—
Taip, ir aš
gardus
užkandžiai.
rai
ir
gražu,
nes
aktoriai
ir
aktorkos
tinkamų
ir
deklamacijoms
..........
P.
O.
Box
148,
Rumford,
Maine.
Pinigus gavom. — ”Kel.” Adm.
misliju, kad ten geriausia užeiga,
drąsus ir garsus . Viską rengia LSS.
BEKERNĖ
nes labai rami vieta. Pas jį geri
Paparčio žiedas
Pajieškau dėdės Jono Ubio ir pus 6-ta kp. Skaitytojai atsilankykit ir
WATERBURY, CONN.
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
kaimynus
paraginkit.
Įžanga
50c.,
35
Parsiduoda visai pigiai, jau išdirb
seserės Onos Gustaitės, pažįstamos
Ir kitos gražios apysakos, ku
nės ten gali gerai susistiprint. Bet
Aukavo: J. A. Žukauskas, H. Ben- Marijonos Stesulaitės, visi Kauno g., c. ir 25c. ypatai. Tokio teatro da ne tas biznis per 27 metus. Visokios ma
riose nurodoma, kaip žmonės įsi
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
doraičiutė — po 50c; J. Gruoblis, K. Telšių pav., Ubis ir Gustaitė Lūkės buvo. Gėrėsis, kas atsilankys.
šinos dėl kepimo, 2 arkliai ir 2 veži
tikėję
į
visokius
burtus
ir
tt
_
___
15c.
numeriu:
[16-4]
Burba, A. Balis, K. Kažemėkas — po par., Stesulaitė Janapolės par., iš
mai, taipgi dviejų štorų visokie rakan
25c; A. Rakauskas 20c; S. Mikulskas Brilpienų, Ubis Skliausčių sod., Gus
SPRINGFIELD, ILL.
Amžinos Dainos
dai. Galima sykiu pirkti bekernės na
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
18c; A. Povilaika 17c; S. Ambasevi- taitė Bai-vidzių sod., meldžia jų pačių
Pranešam vietinėms kuopoms ir mą ant visai lengvų išmokesčių arba Parašė Jovaras .......................... 15c.
BROOKLYNN, N. Y.
čia, J. Baltrušaitis. A. Labašauskas, arba apie juos žinančių atsišaukti:
ant pigios rendos. Todėl gera proga
Naujausios ir visokios dainos.
draugystėms,
kad
Springfieldo
Teat

A. Ražas — po lOcų viso — $2.95.
Frank Kavaliauskas
rališka kuopelė "Banga” rengia balių pastoti į gerą biznį. Atsišaukit dėl Rankius gražių dainų..................... 50c.
Pinigus gavom. — ”Kel.” Adm. 15 Millbury St.,
Worcester, Mass. su teatru ir šokiais ant 30 Gegužės, platesnių žinių pas
[19]
LITHUANIAN AGENCY
(Decoration Day), ARON HALL 4th
Beždžionių Prezidentas,
DIDELIS ALBUMAS!
BRIGHTON, MASS.
Pajieškau draugo Miko Staniuno, ir Jefferson gat. Todėl prašome vie
3.15 Broadway, So. Boston. Mass.
pereitais
metais
gyveno
C
’
n
erry,
III.
šios
gadynės
pasaka
........
tinių nerengti ant tos dienos baliaus, Tel. S. Bost. 605. A. Ivaszkevicz Mgr.
LSS. 67 kp. aukavo iš iždo $9.00;
TIK UŽ 30c. SU PRISIUNTIMU
J. Jakonis, J. Jakštys — po 50c; B. Meldžiu atsišaukti arba žinančių a- kad neužkenkus vieni kitiems. Bus su
artistiškų foto
pie
jį
pranešti
šiuo
adresu:
lošta komedija "AMERIKA PIRTIJ.”
Ušeinas 40c; F. Bušma 30c; A. La
grafijų ir vaiz
Jonas
Janulionis
"Bangos
”
Komitetas.
pinskas, J. Karalius — po 25c; viso—
dų, kur telpa į
Johnston City, III.
Tai vienas iš daugelio paveikslų
su smulkiomis aukomis, kurių surin Box 98,
9 0 0 paveikslų
kta $3.54 — $14.74.
J. Jakštis.
KNYGOJE
DIDELIS
garsiųjų k o mPajieškau
Vladislovą
Ribelis,
DeveiPinigus gavom. Bost. Strk. š. Kom.
pozitorių, poe
kiškių kaimo, Krakių par., Kauno g. BALIUS ir PRAKALBOS!
tų, literatų, did
Girdėjau
gyvena
Chicagoj.
Malonėkit
Balandžio 2 prisiųsta aukų iš "Ko
MONTELLO, MASS. Pranešame,
vyrių, socijali
kas apie jį žinot arba jis pats lai pri
vos” Redakcijos — $34.00.
kad bus didelis balius ir prakalbos 7
stų, karalių, prezidentų, garsių oAstronomiška knyga apie saulę,
siunčia
adresą:
Pinigus gavom. Bost. Strk. š. Kom.
draugijų, simpatizuojančių Tautiškam
peros dainių, šokių kostiumuose ir
žemę ir kitas planetas.
Kazimieras Kunevičia
be, visam pasaulij žinomų gražuo
333 Carrie St.,
Schenectady, N. Y. Namui, atsibus 19 Balandžio, Subatoj
po piet, Messesiot Svetainėj, 6 Main
lių, gražių moteriškų galvelių ir tt.
CAMBRIDGE, MASS.
KAINA
25c.
St.. Brockton, Mass. Kalbės F. J. BaAš siunčiu tą puikų albumą už
Surinkta per M. Žemaičiutę ir T.
Pajieškau kaimyno Jono M. Matu
30c. Pinigus siųskit money orde
Reikalaudami adresuokit taip:
Petrauskiutę. Dr-stė Liet. Sūnų au sevičiaus, Šilgalių (Kunigėlių) kaimo, gočius. Bus monologai, deklamacijos
riais arba lc. štampais. Kanados
kavo iš iždo $25; K. Saikauskas, O. Lukšių par., Naumiesčio aps., Suval ir kiti žaidimai. Publika galės links
štampų nepriimu. Paskubėkit, kol
Matulis, O. Armanas — po 50c; J. kų g., meldžiu tuoj atsišaukti, nes tu mai laiką praleist. Pelnas skiriamas
albumas neišparduotas. Adresuo
Smilgis, J. Pelvelaitis, M. Narkus, J. riu svarbų reikalą, Žinantieji jį ma- ant Liet. Tautiško Namo. Kviečiame
30 W. Broadway,
kit taip:
[19]
Petkus, J. Vasevskis, J. Matulis, P. lonės pranešti. Kuris pirmas praneš visus iš apielinkių lietuvius atsilanky
S. MAIDANSKY’
Grigaliūnas, J. Davidonis, J. Yonušas, gaus ^dolerius dovanų. Adresuokit: ti. Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis
SO. BOSTON, MASS
iki 10 vai. nakties. Įžanga vyrams 25
Ant Jupiterio
J. Perniušnas, J. Ringaila, V. Danie
228 — 6th St. Dept. 45, New York.
Joseph žemaitaitis
cen., moterims 15c;
J. K. žalukas.
lius, J. Nausėda, A. šmagris, J. Pe- P. O. Box 98,
Montello, Mass.
trutis, A. Gricius, M. Depšis, J. Va
leika — po 25c; sumlkių — 5.53; vi
Pajieškau Onos Ptašinskiutės, Kau
DIDELIS TEATRAS!
so — $36.53.
no gub., Seredžiaus miestelio, 2 metai
Pinigus gavom. Bost. Strk. š. Kom. vain Amerkioj. Turiu svarbų reikalą,
Bus sulošta 4 veikmių komedija
”
VAGĮS.
” Po lošimui bus šokiai. At
malonėkit pranešt kas apie ją žinot,
arba lai pati atsišaukia šiuo adresu: sibus 19 Balandžio (April), Svetainėj
WORKERS BUILDING, Ash Street,
Krank Firavičia
84 Salėm St.,
Boston, Mass. GARDNER, MASS. Prasidės 7 vai.
vakare. Vietinius ir aplinkinių mie
Pajieškau brolio Vincento Griciaus,
Pajieškau draugų Juozo Peldžiaus, stelių lietuvius meldžiame atsilankyt.
[16]
"AIDAS.
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės vai., Beržoniu sodos, ir Alfonso Beliuno,
Drama 4-se Aktuose. Sulos Petro Armino Teatra
Jonaičių kaimo. Trįs metai atgal gy Joneliškių sodos, abu Panemunėlio paveno Rumford, Me. Meldžiu atsišau ran., Ežerėnų apskr.. Kauno g., mel
TEATRAS ir BALIUS!
liškoji Kuopa, Pčtnyčioje, prieš “Patriotic Day”
kti arba žinančių pranešti, nes turiu džiu jų pačių atsišaukti arba žinančių
Rengia Brightono teatrališka kuopa
svarbų reikalą.
[16] apie juos pranešti šiuo adresu:
"Perkūnas,” svetainėj RODDY HALL
Petras Gricius
Juozas Zaugra
558 Broome St.,
New York, N. Y. 10531 Curtis Avenue,
Chicago, III. 58 Market St. Atsibus 19 Balandžio,
prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki
Pajieškau apsivedimui merginos, aš
Aš Ona Milašauskienė, po tėvais 12 nakties. Grieš benas lietuviškus ir
esmi lietuvis, 25 metų amžiaus, mei Kamičaičiutė, pajieškau savo dėdės angliškus šokius, bus lakiojanti kra
72 MULBERRY STREET, WORCESTER, MASS.
laus budo, tamsiai geltonų plaukų, Petro Kamičaičio. Suvalkų g., Sena- sa, meškerė ir kiti pamarginimai; ga
Mulberrv
gatvė išeina palei Washington sąuare, prieš senos stoties bokštą.
kalbu 4 kalbomis, norėčiau susiraši ūilės pav., Mikališkio gm., Dambravos lima bus išsigerti ir užsikastį už pigę
prekę.
7
vai.
vakare
bus
perstatyta
nėt su dorom iietuvaitėm dėl apsive- kaimo, turiu svarbų reikalą, meldžiu
Teatras prasidės 8 valandą vakare. Po teatro bus šokiai
kom. "Dėdė atvažiavo” ir "Daktaro
dimo. Atsišaukit merginos nuo 16 iki atsišaukti.
Kabinete,
’
po
perstatymo
vėl
šokiai.
26 metų.
[16]
Jonas Milašauskas
Šis vakaras bus
J. J. Povilaitis
1512 Ross Avenue,
Scranton, Pa. Įžanga vyrams 50c; moterims 35c;
vvrui su moteria 75c. Visus užkvie
iftKrv
- fga
P. O. Box 86,
Kingston, Pa.
vienas iš puikiau
*:< r':.
KOMITETAS.
[16]
Pajieškau pusbrolio Antano Trako, čia
Pajieškau pusbrolio Juozo Klevo, Kauno g., Telšių pav., Plungės vol.,
siu, nes apart te
keli metai Amerikoj, Kauno gub., Tel Karklėnų sod., prašau naties arba aTĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1.
atro bus tarp aktij
šių pav., Ilakių vol., Kodžių sod., tu pie jį žinančių atsišaukti.
Town of Lake, Chicago, III.
;
į
riu svarbų reikalą jam pranešti kasFrank Trakas
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, ant
ir Jurgis.Ridzikas,
link jo turto likusio Lietuvoj. Pats Box 291,
Virden, Illinois. Town of Lake, Chicago, III., mitingai
»
1
arba žinantieji apie jį malonės atsi
bus dainos, grajįs
atsibuna kiekvieną pirmą nedėldienį
šaukti.
[16]
Pajieškau brolio Jono čekinskio. mėnesio, A. J. BIĖRZYNSKIO Salėj,
Agnieška Kalinauckiutė
ant mandolinos ir
Pirm trijų metu gyveno Kensington.
226 So. Green St.,
Baltimore, Md. III. Turiu svarbų reikalą, meldžiu jį Kampas 46th ir Paulina gatvių.
labai daug juoky.
ADMINISTARCIJA:
pati arba žinančių apie jį atsišaukti,
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
Pajieškau ANTANO GRIČIUNO, už ką busiu dėkingas.
‘Pirmi Žingsniai’
4600 S. Paulina st., Chicago,
Kauno gub., Smilgių vol. ir parapijos,
Stanislovas čekinskis
Manaitų sodos. 5 pėdų ir 7 colių au- 349 E. Kensington avė, Kensington, III Vice-prez. F. A. Misius
yra gražus veika
1644 W. 47 st., Chicago,
gščio, sveria 152 svaru, dikčiai juod
las ir los artistai
bruvas, akįs juodai mėlinos, plaukai
Pajieškau brolio Dominiko Boekaus, Prot. rašt. K. A. čiapas
1736 W. 47 st., Chicago,
juodi ir garbiniuoti, ūsai skutami. An Pajudrių sod., Judrėnų par.. Raseinių
net iš pat Vilniaus.
gliškai susikalba, bet prastai; angliš nav., Kauno g., 9 metai kaip Ameri Turtų sek r. Stan. Vaitekaitis,
kai rašosi ANTHONY GRAY. Jis gy koj, pragvveno Chicagoi ir Springfiel- 4537 So. Hermitage avė., Chicago, III.
Po Teatro visi
veno Waterbury, Conn., Aš užstačiau de apie 6 metus. Meldžiu paties ar Kasierius K. K. Strzyneckis,
4609 S. Ashland avė., Chicago, III.
už jį bilą, o jisai 17 dieną kovo, šių ba žinančių atsišaukti šiuo adresu:
galės smagiai pa
Užžiurėtojas org. St. Ragausią,
metų, pabėgo. Kas pirmutinis pra
Agota Boczkaitė
4612 S. Wood st., Chicago, III.
neš apie tą žmogų, gaus didelę dova 211 First St.,
Elizabeth, N. J.
sišokti ir susipa i
ną. Galima pranešt per telegramą, o
jei netoli, per telefoną. Telefonuojant
žinti su kitu mies
Pajieškau Kazimiero Žitkaus, Pir Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės
reikalaukit mane patį prie telefono. ma gvveno Gary. Ind. Turiu svarbų
Viršininkai ant 1913 m.
tų merginomis ir
Numeris telefono 964—3.
[?] reikalą, meldžiu paties atsišaukti.
GEO. J. LASKY
Mike Radzevičius
Pirmininkas, St. Jankauskas,
vaikinais.
775 Bank St.,
Waterbury, Conn. 1800 So. 11 St.,
Springfield, III.
350 Newark st., Hoboken, N. J.
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
GRAJĮS WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25 CENTAI
Pajieškau draugo Juozo Sadausko,
184 New York avė, Newark, N. J.
PRANEŠIMAS
Kauno g., Raseinių pav., Gaurės par.,
Burbeiškių sodos; gyveno Chicagoj.
Pranešu lietuviams, kad saugotųsi Sekretorius, A. M. Stanelis,
Visus nuoširdžiai užprašo Teatro RENGĖJAI
211 Jefferson st., Newark, N. J.
Meldžiu paties arba žinančių atsiliept. Karalinos Sobaitienės, kuri pasiėmus
Wm. Urbutis
11 metu dukterį Juzę ir $52 išvažia Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley avė., Newark, N. J.
=3 [j
1341 So. 2 St.,
Philadelphia, Pa. vo su Juozu Tamulevičium, Vilniaus
j) (5
21E

Pajieškau Antano Vaicekausko Lu
kų par., Rudupių sodos, jis gyvena
Philadelphijoj, Pa.
[18]
Pranciškus Venckus
Box 439,
Millinocket, Maine.
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Draugysčių Reikalai.

Pasauliu Ratas

J. STROPUS

Paj ieškojimai

PIRHI ŽINGSNIAI“
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Senovės lietuvių patarlės
Mokykloj.
Mokytojas: — Dėlko Kri Varpas į bažnyčią visus į
staus maldoje męs prašome: Į žmones sušaukia, o pats nie
"Duonos musų visų dienų kados bažnyčioj nebūna.
duok mums šiandieną..., o
GERIAUSIA AKUŠERKA
neprašome: ”Duok mums
duonos ant visos sąvaites,
F. STROPIENE
ant mėnesio ar metų?”
Pabaigusi kursą.
Kitaipgi duo
Vaikas:
'
W0MENS MEDICAL COLLEGE
na pasentų ir supelytų.
I ,
Baltimore, M d.
J. J. N.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie

if

I

“ 4

palago, teipgi suteikia visokias ro
das moterų ligose, parūpina gyduoles
Ofisas randasi:

Pas teisėją.
— Ar esi vedęs?
— O kam tas jums reika
linga žinoti, gal pas poną yra duktė netekėjus? Aš da
viau savo žodį niekados ne
vesti...
J. J. N.

II "

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston. 843 M.
M-

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. ;
Nedėliotus iki 8 vai. po pietą.
4
4.

naujausios mados
GRABARIŲ S IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston

1E

Mįslies išrišimas
Teisme.
"Keleivio” No 13 tilpo ši
Kaltininkas: — Meldžiu
tokia mislis:
bylą atidėti, nes mano advo
”Trįs draugai nuėjo į ho- katas susirgo ir negali atei
telį ir liepė išvirti sau puodą ti?
E
kiaušinių; kol kiaušiniai vi Teisėjas: — Ką gi jisai
rė, tie draugai nuėjo primig čia pasakys? Juk tamistą
ti. Vienas draugas atsikėlė nutvėrė krautuvės durįse
ir tuos kiaušinius išdalino beplėšiant — išsiteisinimo
Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
ant trijų dalių, savo dalį pa nėra.
siėmė ir vėl atsigulė. Antras Kaltininkas: — Už taigi
Kompanija Pasaulije.
1,210.000 tonų įtalpos.
draugas atsikėlė ir mislvda- ir man noris žinoti, ką jis
Įsteigta 1847 metais.
damas, kad jis pirmutinis, čia pasakys.
J. J. N.
paliktus kiaušinius išdalino
Vienatine tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t. y.
ant trijų dalių, savo dalį pa
AFORIZMAI.
siėmė ir atsigulė. Trečias Moterų ašaros galingos,
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.
draugas ir tą padarė. Pas bet jos labai pigios.
I
kui jie visi tris kartu atsikė
Į dešimts R]
lė, vienas apie kitą nieko ne Gražumas vyro jo prote, I Niekados
Nereikia
Dienų iš
žinodami, visi pasidalino ly protas moteries jos gražu
Mainyti
Porto į
giai, niekam neliko nė dau me.
giau, nė mažiau. Kiek tų
Laivo.
į Portą.
Gyvenime
vyro
vra
tik
dvi
kiaušinių buvo, kada jie vi
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND” ir “CINCINNATU'
rė, ir po kiek jie pasidali geros valandėlės: kada jis
608 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.
; veda moterį ir kada ją laido
no?”
ja.
•_______
Išrišimas toks:
Trečiųjų Kajutų
Išviso kiaušinių buvo 324 Nė viena moteris nemėgs
ir
Pirmas dalijo po
108 ta girdėt giriant kitą mote
Palubes
Antras — po
72 rį.
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
Trečias — po
48
Ant galo visi pasida
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Tik ta moteris lieka ne
32 kalta, tyra, kurios niekas.
lijo po
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
Išviso pirmam teko 140 niekados nemylėjo ir nemy
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
104 li.
5 Antram —
mus, kreipkitės prie
80
Treciam — * ‘ - v.
Moteris be gėdos nors ir
Sykiu~ 324 gražiausia, niekados nėra
J. Navačionis. graži.
: Antras išrišimas:
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
Kiaušinių išviso buvo 81. Kas vyrui gėda, tas mo
Pirmas padalijo ant trijų, teriai juokai.
arba 41 Broadway, New York.
gavo 27, liko 54; antras pa Kuo mažiau męs moteris
EI
Lt
1E
dalijo 54 ant 3 ir gavo 18, li mylime, tuo labiau joms pa
ko 36; trečias padalijo 36 tinkame.
ant 3 ir gavo 12, liko da 24;
atsikėlę visi trįs pasidalijo Vyrai nevisados myli tą,
24 ir kiekvienam išpuolė da ką guodoja, moters guodoja
po 8.
tiktai tą, ką myli.
Geriausia proga Baltimorėj
Ir taip, pirmas gavo 35
Ne
tas
mechanikas,
kuris
Apie 40x40 pėdu pločio žemė su namais
26
Antras
pradeda,
bet
tas,
kuris
arba be namy, nuo Pearl iki Arch gatvių.
20
Trečias
pabagia.
J. N. N. 124 ir 126 N. Pearl St.,
125, 127 ir 129 Arch St.
Viso 81
Penki gyvenimai su dideliais kiemais ir išėjimais į Pearl ir Arch gatves.
Teisme
Sale didelės išdirbystės; prie pat Lexington Marset. Dabartinės jeigos
J. Grušas.
siekia
5820.00 per metus. Žemės randa $100.00. atperkama už 6 nuošimtį.
— Kaip ten tas atsitiko,
Trečias išrišimas:
Parduosime už $4,000.00 su rendavojama žeme, kas
Kiaušinių galėjo būt išvi kad tau atėjo mislis apvogti
atneš jums $6,666.67 atlyginimo.
so ir 243. Pirmas padalijo tą poną?
Ypač tinkama vieta krautuvėms, sankrovoms, expresso ofisams, arklvdėms ir t.t. Taipgi smulkių tavorų pardavėjams ir mėsininkams gera
ant 3 ir gavo 81, liko 162; an — Atsiprašau pono teisė
vieta, nes vertelgystė ir kaina už kelių metų žy miai pas;didins.
jo,
buvo
tamsi
naktis,
lan

tras padalijo ant 3 ir gavo
Tiktai maža mokestis reikalaujama. likusią galima paimt i paskolą.
Pasiteirauk apie viena arba daugiau šių namų pas:
54, liko da 108; trečias pada gas atviras, gatvė tuščia,
lijo 108 ant 3 ir gavo 36, li jokio policisto nebuvo, na, ir A. L. FRANK, 50 W. Baltimore St., Baltimore, Md.
ko da 72. Dabar atsikėlę vi pats ponas teisėjas butum
si trįs pasidalijo tuos 72, nepraėjęs pro šalį, kada to
kiekvienas gavo da po 24. kia gera proga pasitaiko...
Pardavėjai
KIEKVIENS
J. J. N.
Tokiu budu išviso gavo
išparduoda
Pirmas
105 Kaip smuiką užtaisysi,
MUŠASI UŽ
Antras
78 taip jis griežš.
vis daugiau
Trečias
60
NEBO
Viso 243 Du gaidžiai, du durnai ir
CIGARETŲ
J. Grušas. dvi gaspadinės niekados
Antras būdas yra teisin- tarp savęs nesutiks.
Kas Diena
giauis. Taip pat išrišo ir J.
Korkiniais galais
Mikitas iš E. Arlington, Vt., Prie vienos krosnies dvi
ir K. Bikulčius iš Lewiston, gaspadinės nieko neišvirs,
bet akis sau išplikins.
Me.
Cigaretus
Geriaus namieje juoda
čebatai ir žmonės.
Čebatai turi padus, žmo duona, negu karėje kepta
nės taipgi. Čebatai tankiai višta.
būna iš veršio odos — žmo Didesnė moterų dalis ne
LIETUVIŠKA
nės tankiai būna tokiais pat rūko vien dėl to, kad rūkant
viršiais. Čebatai neatneša neparanku bartis.
jokios blėdies, taip ir dauge
lis žmonių. Čebatai turi
Arklio protas.
Užlaikome visokius Laikrodžius, Laikrodėlius, Dei
ausis — žmonės taipgi, če A
Arklys, kurį pirkau
mantus. Silabinius žiedus. Britvas ir k. Perdirbame
paveikslus iš mažų į didelius ant drobės. Darome Ka
batai būna kartais priešin nuo jūsų pereitą pavasarį
lendorius Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
gi, kaip ir žmonės, čebatai vra geras, tik vienas daly-1
tūrą. Siunčiame Pinigus, parduodame Laivakortes
ir Geležinkelio Tikictus. Apmainome senus Laikrodė
kartais spaudžia, žmonės kas man nepatinka, kad i
lius ant naujų Sutaisome Laikrodžius, Žiedus ir vi
taipgi ne vieną spaudžia.
galvą augštai nelaiko.
sokius auksinius ir metalinius daiktus. Reikalaujam
- - -būt—
keliaujančių Agentų. Pareikalavus tavoms pristatome jums į namus.
Ne kiekvieną čebatą gali B
Gal
iš gėdos.
Jei
nori būt turtingas,nusipirk Sekretnas Kortas. Rašydamas adresok: (gi)
ma įspėti, ko jis vertas, taip 1 A.
Kaip tai? Ką arkgi ir apie žmones, čebatai lys numano apie gėda?
LITHUANIAN JEWELRY CO.
visuomet turi storą odą ir B.: — Nes jaučia, kad tažmonių daugelis būna stor- mista už jį dar neužmokė28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.
odžių.
J. J. N. ijai...
‘
J. J. N.
v•
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PIGIOS

Sveikatos

Valandos:
Kuo 12-2 dieną ir nuo 7*9 vakare. Į

Gyvenimo vieta 645 Broadvay.
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Šaltinis

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:

(•>

Y

<į

'/N

$1.00
Nuo galvos skaudėjimo.10c. ir .25
Kraujo Valytojas..
■ nuospaudų.
’ . 10c ir .25
Nuo kojų
75
Gyvasties Balsamas.
.10
Nervų Stiprintojas. ..50c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo............
.25
Vaistas dėl Vidurių ..5Oc. ir■ 1.00
Nuo peršalimo....................
'/Ji
Plauku stiprintojas
stiprintojas...-25c ir .50
Plaukų
Kraujo Stiprintojas.
.50
.25
..25c.
Linimentas arba Expelleri
NUO kosulio....................
..
ir .50
.50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.. .50
Nuo plaukų žilimo...........
"3
1 00
Skilvinės proškos...........
..10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo..... .50 ir ".
Pigulkos dėl kepenų...
.25
Nuo lytiškų ligų........... 50c ir 1.00
.50
Blakių naikintojas.........
.10
Nuo dusulio........................
..25
3.00
Nuo kirmėlių.__ .......
Dėl išvarymo soliterio
.25
.25
Anatarinas plovimui...
Antiseptiška :»o-t>s. ....
.25
.25
Nuo viduriavimo.............
Nuo kojų prakaitavimo
.25
ir
Kastorija dėl vaikų.... 10c
Gydanti mostis......... .
.50
.25
.25
• Antiseptiškas muilas
Proškos dėl dantų.............
.10
Gumbo lašai
Karpų naikintojas.............
50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devjnieros 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 “ttia
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietuvišką Apticką.

VINCAS J. DAUNORA,
229 Bedford Avenue

Aptiekorius,

Kampas North 4-tos ga'.vės

•V’

Brooklyn, N. Y.

DOVANAI! DOVANAI!
sveikata ir drūtumas bei
naujausio mokslo kninga
apie sveikatą ir t. t.

PREKES

Hamburg-American Line

Pardavimui ir Parendavojimui

!

i

TA KNYGA yra aprašyta su naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo ir įvairiu
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
rasti, kas yra patilpę rankvedyj “DAKTARAS”.
ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat
nemažai kalba.
TA KNYGA “DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ligų, kaip jos prasideda, kaip išrodo,
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsisergėti. LABAI AKYVA!
ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių, apie geriausias smagumus ženybinio gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽ1NOSI kaip šitų knygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir jauniemsženotiema ir nevedusiems vyrams ir merginoms.
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele akvata perskaitys tiems garsiai kad galės daug
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tų knygų
atrasite viskų. ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip išsigyait ir 1.1., teipat sėklos nnbėgimus nuo saužagystės ir 1.1.
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo. reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido Philadelahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias
Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut Street,

Philadelphia, Pa.

Philadelphios Med.CIinikas. vyrų ir moterų, visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be
peilio, be humbugo operacijų, bet su tikroms geroms Nekarštoms. Atsilankyk arba lietu
viškai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. litam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai

i

I

NEBO
/

AUKSINUI DAIGIU KRAUTUVE

ii kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite
Sinigų ir turėsite gražius rubus.
lęs imam materiją iš gerujy firmy ir primieruojam rūbą pagal
žmogy, todėl nesudarko žmogaus
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus
pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor
nijoj, todėl męs greičiau pagau
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt gerus rūbus pigei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyruli r Motery drapanas.
Tikras Jūsų brolis lietu vys

222 W. Broadway,
ir
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street,
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston. 21013.

t
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Paterson, N J., strei
kierių atsišaukimas

F. J. Bagočius.

Tiesu patarimai

ką padaryt bažnytinei už
Teisingiausia ir Geriausia
tokį darbą?
APTIEKA
Brightono Doras Katalikas.
Sutaisom Receptus su di
ATSAKYMAS
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
Čia aiškus boikotas, tik Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik
turit gauti liudininkus, kad pasaulije
vartoja, taipgi visados
prirodyt, jog taip draugys randasi lietuvis
aptiekorius
P. JATULOVICIUS.
tės nutarta. Reikalas yra
trejopas:
EDVARD DALY, savininkas
1. Krminališkas prieš tuos, 18 Broadway> S Boston, Mass.
kurie balsavo už ”conspira- Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules pricy” ir ”boycott.”
siųsim.
2. Civiliškas už pinigišką
skriaudą teatrališkai drau
gystei. Tos bažnytinės drstės pinigus, jei ji turi, tuoj
galima užlaikyt (”attachment” uždėt).
Užlaiko geriausį
3. Quo warrranto — kad
atimt čarterį.
Eliy, Vyną, Likierius ir
Faktas, kad teatrališka kitokius gardžius gėrimus
draugystė neturi čarterio, o taipgi ir geriausio taba
čia nieko nereiškia. Boiko
ko Cigarus.
to nevalia skelbti nė prieš
Meldžiame užeiti o visados rasite
pavienius, nė prieš bendri gražų
patarnavimą.
jas.

KLAUSIMAI
Neseniai lietuviškuose lai
1. Jei žmogus atvažiuoja
kraščiuose skambėjo strei į Ameriką už darbininką ir
kuojančių darbininkų atsi paskui pabėga nuo laivo, ar
šaukimai, kad gelbėti juos apsigyvenus jam Amerikoj
kovoje su kapitalu. Pater- valdžia gali jį baust?
sono lietuviai nepraleido pro
2. Pragyvenus tokiam b
ausis nė vieno tų atsišauki metus, ir du metu turint
mų neaukavę. Bet paskuti pirmas popieras, ar galima
niu laiku juos pačius likimas gaut antras be ”certificate
privertė šauktis pagelbos.
of landing,” ir jei ne, kas
jam
reikia daryt?
Jau visam pasauliui žino
mas Patersono šilkų darbi 3. Jei žmogus kėsinosi nu
ninkų streikas, nes išėjus į sišaut, o kas nors praneštų
streiką tapo suparaližiuota policijai, ar paimtų tą žmo
visoj šalij šilko industrija, o gų ūžėtai?
toj industrijoj pirmas gene 4. Jei žmogus šautųsi ir
rališkas streikas buvo sun nenusišautų, tik susižeistų,
ku iššaukti ir sunku jį vesti, ar vra kokia bausmė už tai?
nes kapitalas suorganizuo
B. B.
tas: turi policiją, miliciją ir.
ATSAKYMAI
362 2nd st.,
So. Boston.
visą šalies valdžią savo pu
KLAUSIMAS
1. Iki 3 metų gali grąžint
sėj. Jis stengiasi iš visų pa- iš Amerikos, bet po 3 metų Aš patėmijau įvairiuose
jiegų sulaužyti negirdėtą valdžia nieko negali pada laikraščiuose apgarsinimus,
kur kviečiami jauni vyrai D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
darbininkų vienybę. Nepa- ryt.
sakosim jums, kokias męs
2. Imant antras popieras mokytis kinemotografiškas
Vienatinis lenkiškas
(moving-picture
sąlygas turėjom dirbtuvėse, reikia tik paduot laivo var mašinas
nes jums jos žinomos. Bet dą ir dieną pribuvimo, ir tą machine) valdyt. Buvau pas ;DANTŲ DAKTARAS.
paklausykit, ką męs susiti galima padaryt, paduodant tokius garsintojus nuėjęs Užtaisau pasigadinusius dantis ir
naujus. Darbą gvarantuoju.
kome kovoj dėl pagerinimo tik to laivo- vardą, ant kurio Bostone. Jie žada į mėnesį įdedu
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
tų baisių sąlygų. Miesto val už darbininką atvažiavot. išmokyt darbą, duot license
džios persekiojimas pasiekė Jei district attorney reika (laisnius) ir parūpint vietą 238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
augščiausį laipsnį iš pirmos lautų minėto ”certificate,” už nemažiau, kaip $20 į sądienos. Policija užpuolė ant tad pasakyt stačiai, kaip da Ivaitę. Ar galima tokiems
musų kaip Maskolijos kazo lykas yra, ir kad jokio certi- prižadėjimams tikėt?
Jaunas Lietuvis.
kai. Uždrausta mums susi ficato negalima pristatyt.
rinkti gatvėse ir tuščiose
ATSAKYMAS
TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ
vietose, net laukuose ir gi 3. Vien grąsinimas ar ke Humbugas.
Pirmiausia
ŽEMĖS!
riose miesto rubežiuose ne tinimas žodžiais nėra jokiu reikia mokėt gerai angliška
Gali
pirkti
tiek akrų,
leidžiama susirinkti. Atva prasižengimu, kol tas keti kalbą, paskui pažint pusėti kiek nori, ant kiekvienas
tų žemių tarpais yra
žiavę iš kitur kalbėtojai de nimas nėra kokoiu nors bu nai elektrą. Be to negalė- maži miškai, tarpais čysti laukai, kur
galima arti tiesiog be jokio valymo.
portuojami atgal; kurie ne du pradėtas vykdinti.
| šit išduot valstijos (Statė) Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
norėjo sutikt su ta propozi 4. Pasikėsinimas prie sau- egzamino ir negausit licen kus, galima pasibudavoti krajavus
ir apsitvert tvoras. Prekė
cija, tapo sukišti į kalėjimus. žudystės yra sunkus krimi- se. Antra, padėkim, kad ir budinkus
nuo $8 iki $20 už akrą, ant išmokesW. Haywoodas, Lesing ir nališkas prasižengimas, ir išduosit egzaminą, tai dar čio. Tuojaus reikia • įmokėt po $1.00
akrą, likusią sumą gali mokėt kaip
kiti nuteisti ant 6 mėnesių į sugijus tokiam gali, prie vi bas netaip lengva gaut. Vie už
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
kalėjimą. Streikierių pri sų savo bėdų, kelis metus tų nėra taip daug, kiek ap- darbės išmokėjimas palau
Turiu pardavimui GYVENA
pildyti netik kalėjimai, bet gaut sėdėt. Kiek, tai pri likantų. Pagaliaus yra u- kiamas.
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
ir mokyklų salės. Laikraš klauso nuo teisėjo ir aplin nija, kuri nepriima naujų, sais įtaisais, ir už visokią kainą. Far
mos ir žemė randasi Michigan Valsti
čiai užtarianti streikierius kybių, nuo metų iki dešim kol senieji unijistai visi ne joj,
pagal ežerą Michigan, tarpe dvie
jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės
konfiskuojami, o jų redak ties.
turi darbų, o neunijistas pardavimui greta dviejuose pavie
toriai sumesti į kalėjimą.
darbo negaus. Aš pažįstu tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
KLAUSIMAI
geriausia žemė kaip visoj val
jauną lietuvį, kuris viete
Darbininkai
lietuviai!
stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
1. Ar moteris, kuri nesu gabų
KOLIONIJA. Čia tu
Jums žinoma žiauri valdžia tinka su savo vyru, gali jį turi license jau 3 metai, o riVIŲ132FARMŲ
lietuviai Farmas ir kožną me
Rusijos, bet Patersono da pasodint į tokią vietą, iš ku darbo negali gaut. Tų ap tą nauji lietuviai prisiperka. Žemė
ir geresnę žemę greitai išžiauresnė. Darbininkai į rios jis niekad negalėtų išeit garsinimų tikslas aiškus — brangsta
parduos. Lietuviai, jei norit sau ir
gaut $25.
visa tai atsako savo vienybe be jos noro?
savo šeimynai atsakantesnio ir svefkesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po
ir nutarimu neiti dirbti, iki
2. Ar galima gaut persi G E R X A U 8 I A H bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių.
nebus jų reikalavimai išpil skyrimą prieš moteries no- i
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
aš ten pat gyvenu ir
dyti, ir paleisti visi draugai ■ rą, jei vienintelė priežastis
ac tiesuatvažiuokit,
farmeriu. Norinčiam pirkti paro
iš kalėjimo.
dau visus laukus. Norint platesnių
yra vien amžinas nesutiki j H
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
les
ir mapą, kurios plačiai aprašo aSolidariškumas darbinin mas tarp poros?
i d
pie viską. Adresuok arba atvažiuok
kų neapsakomas, bet to ne 3. Ar moteris gali kokiu i ►M
ant šito adreso:
[22]
e
užtenka .
nors budu nubaust savo vy
e
ANTON KIEDIS
F*
rą.
jei
jis
ją
apleidžia
ant
tuPEACOCK,
Lake County,
MICH.
Tūkstančiai šeimynų jau
>
c
!
lo
laiko
ir
paskui
vėl
sugrį

fe
pasiliko be duonos, šviesos
žta?
šarpas.
ir kitų reikalingų pragyve
$28.00 vertes mašina už
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
ATSAKYMAI
nimui daiktų. Protas ir šir
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
dis šaukia į kovą, bet pilvas
1. Niekas nieko negali ku darbą artistiškai. Padarau fotogra $21.00 ir dovanų 16 dai
maisto reikalauja. Jau 6 są- niekur pasodinti taip, kad , fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
nų lietuviškoj kalboj.
vaitės kaip streikuojame. negalėtų išeiti. Tik pakvai- ■ liškom parvom, iš mažų padidinėju ir ti
reikalui einu į namus fotografu o
Atsišaukiam į pasaulio dar šelius nusiunčiama Į tam ti Esant
ti. Pasilieku gero velijančiu
bininkus pagelbos. Vietiniai kras vietas, iš kur sunku iš
JURGIS STANAITIS
žmonės, kurie gali, šelpia; gauti, bet ir tada niekas ne
bet tokią minią sunku vieti klausia apskundėjų. Yra 453 Broadway So. Boston, Mass.
niams sušelpti. Todėl męs, tam tikri įstatymai visuose
lietuviai, kurių jau daugelis atvejuose, ir jei kas peržen Tel. So. Boston 784.
šeimynų pasijuto nelaimin gia juos, yra baudžiamas pa Parduoda pigiai Namus
gam padėjime, kreipiamės gal įstatymus, bet ne pagal
J. H. C A R R
prie jūsų, broliai darbinin-,i norą kokios nors ypatos.
kai, šelpkit mus ir sykiu vi 2. Persiskirimą vien dėl Parduodu Namus, Inšiurinu ir
padarau Morgičius.
sus streikuojančius darbi nesutikimo negalima gaut,:
AVĖ.,
ninkus Patersone. Męs iš- turi būt didesnės priežastis, I 840 DORCHESTER
SO. BOSTON, MASS.
rinkom komitetą ir drįstam kaip ve: paleistuvavimas,
jus broliai melsti aukų. Ir girtuoklystė, apleidimas na
jeigu jus gelbėsit, pagelbėsit mų, žiaurumas, etc.
LIETUVIAI TEMYKITE
laimėti mums kovą.
3. Jei vyras apleido na
PIRKDAMI TAVORUS
Męs turim išrinkę atsa mus, ir paliko moterį be pa- PAS MUS SUČĖDYSIT PINIGUS
Aš užlaikau Columbijos Grafofonus
Męs užlaikom vi su lietuviškom dainom, kurias išgiekantį komitetą iš streikierių šelpos, moteris gali jį pri
sokius papuošalus da labai garsiai ir aiškiai. Ant abie
ir meldžiam siųsti aukas ant verst užlaikymą duot, bet I
t. y. Ziegorius ir jų pusių yra po kitokią dainelę, re
Ziegorėlius, auk kordai yra padaryti stipriai ir gali
kasieriaus vardo, o laiškus jei jis sugrįžta ir duoda už
sinius, sidabrinius laikyti ant kelių metų. Kožnas re
ant sekretoriaus.
laikymą, už pereitą apleidi
taipgi paauksuo kordas prekiuoja tik 75 centai.
tus, su gerais vi I Jeigu neturi mano katalogo, tai
mą pati nieko negali pada
duriais Elgino ir prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o aptu
Komitetas:
ryt.
Waltham kompa rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame
nijų. Taipgi męs rasi visokių geriausių Armonikų,
Pirm. A. Mesevičius,
išdirbam visokius žiedus ir ženkle
KLAUSIMAS
Smuikų, Triubų ir daugybę kitokių
lius dėl draugysčių. Taisom viso muzikališkų instrumentų. Istoriškų,
50 Lafayette St.
Mus teatrališka kuopa kius laikrodžius amerikoniškus ir Maldų ir kitokių knygų, kokios tik
krajaus. Musų krautuvėj ga
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių
Sekr. Mikolas Navickas, rengia teatrą. Išgirdę apie seno
lima gauti ir visokių MUZIKALIpopierų laiškams rašyti su puikiais
tai krasnickinės draugystės ŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai apsiskaitymais
ir dainomis, su dru89 Franklin St.
Skripkų, Armonikų, Triubų, Klar
kuotais aplink konvertais tuzinas 25c.
nariai sušaukė susirinkimą netų,
visokių Knygų, Popierų ir
5 tuzinai už $1.00. Štorninkams, aIžd. Vincent Costello,
ir nutarė baust visus savo Religiškų
daiktų. Užsakymus nugentams ir pedlioriams parduodu vi
siunčiam visur ir viską atliekam
sokius tavorus labai pigiai. Reika
183 River St.
narius, kurie ant to teatro atsakančiai,
ne3 tą biznį varom
laukite visokio tavoro pas lietuvį, o
(ZZ)
gausite teisingus pas mane tavorus.
Paterson, N. J. eis. Į protokolą to nutarimo jau 25 metai.
neįrašė. Teatrališka drau W. Urmanaviczia & J. Almonaitis Co, Adresuokite
Meldžiam ir kitų laikraš gystė neturi čarterio, o ta
W. WAIDELIS
151
Ferry
st.,
Newark,N.J.
bažnytinė turi. Ar galima
112 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
čių perspausdint.
v•

M. Gallivan Co.

Farmos Farmos

fe

“Jleleivic”

Kalendorius
1913metams
Su darbininky šventėmis ir paminėjimais
svarbiy nuotikiy iš kovos darbo su kapitalu, ir
papuoštas gražiais paveikslais.

TURINYS.!
20-metines sukaktuvės Kražių skerdynės. Kaip atsirado popiežiai.
Ar ištikrųjų 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 smulkesniu raštų.

.. — — KAINA 25C. -

■

“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10c.
__“Keleivio” skaitytojai, kurie norite gaut gražy
Kalendoriy, meldžiame užsisakyt. Dovanai neduodam dėlto, kad daug lėšuoja prisiuntimas.
Pinigus galit siyst taįp: Suvyniokit į popierą
sidabrinį 10c., įdėkit į laišką ir užrašykit savo ir
“Keleivio” adresą. Mums labai daug taip pri
siunčia ir negirdėt, kad prapulty.
TEMYKIT! Kadangi kalendoriy jau ma
žai teliko, tad pasiskubinkite užsirašyti, nes
vėliaus gali pritrukti. Adresuokit taip:

“Keleivis” t
28 Broadway, So. Boston, Mass.
VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be 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.J 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.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 e.
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.
Viso)-ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gelių 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 sugrąžinty
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie buty Amerikos ar Europos daktary.
Gyduoliy galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
prisiysįme jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano ta vorai tiesiog iš dirbtuvės.
Toji kompanija turi gerus kriaučius.^kurie gerai at
lieka darbą. Tararai gvarantuojami. Prekės žemos.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
115 Maple Street,

-

-

-

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lietuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
per s ta to didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
g
Reikalaukite tuojaus.

I P • Tninila
822 Washington
St.
lulliuay BOSTON.
MASS:

Holyoke, Mass.

gą paspraudęs nešėsi, kaip Ateinančioj nedėlioj bus
pašautas. Būrys policistų 60 kuopos LSS ekstra susi
ir stoties darbininkų, susėdę rinkimas. Bus renkami de
į vežimus ir automobilius legatai į susivažiavimą. Po
leidosi vytis. Vilkas liko tam bus Žmonių Universite
Rubsiuvių streikas
sugautas apie Dover st. Jis to susirinkimas. Vakare ten
Pereitoj nedėlioj vėl rub buvo adresuotas profesoriui pat bus koncertas.
siuvių susirinkimas traukė H. Wilsonui į Lynn’ą.
si per visą naktį, o panedėlį
Cambridge’čiaus Lietuvių
iš ryto visi išėjo ant pipietų. 14 balandžio rubsiuviai vėl kooperacija, turės viešą susi I
Per visą naktį buvo sakoma gavo nuo firmų pakvietimą rinkimą pėtnyčioj, 18 balan
prakalbos ir -skaitomi ra
INO. 7 Į
7 vai. vakare, po No.
Girdėtis, kad da džio
portai. Iš atskaitų pasirodė, taikytis.
Burleigh st. Bus aplkalbama
______
jau daugiau nusileidžia apie
kad bėgije šito streiko, ku bar
pastatymą
tautiško
na I
ir
sutinka
sutrumpinti
dar

ris nuo panedėlio įnėjo jau bą iki 50 valandų, tik vis da mo. Visi lietuviai ateikit.
dvylikton sąvaitėn, Bostono
V. J. Radville, rašt.
rubsiuviams išmokėta jau unijos nenori pripažinti.
$29,000 pašelpos.
Linksmas vakarėlis
Bostono telefonistės susi
Toliaus buvo pranešimas, taikė su kompanija be strei 20 balandžio, 7:30 vai. va
kad New Yorko rubsiuviai ko. Gavo truputį daugiau kare, po No. 7 Burleigh st.,
daugiausia dabar remia Bo algos.
Cambridge, vakarine lietuvių
________
stono streiką. New Yorke
mokykla ir diskusijų kliubas
esama apie 90,000 rubsiu Padrąsintos telefonisčių iparengia gražų vakarą. Daivių ir jie netik renka aukas laimėjimu, Boston saldainių įnuos ‘‘Laisves choras,” bus
dirbtuvėse, bet kiekvienas darbininkės taipgi pradėjo diskusijos ir kalbės miesto
mokės 5c. nuo dolerio į pa organizuotis, kad pareika- majoras E. J. Barry. Visus
šelpos fondą, kas padarys lauti geresnių išlygų. Bos- lietuvius kviečia atsilankyt,
$4,500 kas savaitė pašelpos. tono saldainių (”kendžių”)
Paskui buvo dalijami už pramonėj dirba suiršum 5 Visų gerbiamųjų ”Keleikandžiai ir kava. Pradėjus tūkstančiai moterų ir mer- vio” skaitytojų, kurių tik
dienai brėkšti, apie 300 žmo ginų.
prenumerata
pasibaigė,
nių išėjo saugoti dirbtuvių.
meldžiame atnaujinti. Ku
31
kovo
ties
Cohasset
su

Darbdavių "demonstracijos”
sidūrė du automobiliai. 11 rie gavo paraginimus ir ne
Kapitalistai nesnaudžia. žmonių sužeista, du mirti atnaujinsite, būsime priver
Jie visur meškerioja viso nai.
sti ”Keleivį” sulaikyti.
kius valkatas ir su pagelba
Mainant adresą reikia vipolicijos veda juos į dirbtu Anądien Cambridgeporte ’sados priduot naująjį ir se
ves, kad parodyti streikie- atsitiko nelaimė. Henry
riams, jog darbininkų jie Thayer & Co. dirbtuvėj įlū nąjį adresus. Nepridavus
turi įvalias. Daugiausia ši žo stovintis ant stogo kubi senojo adreso, adresas ne
tokios ”demonstracijos” da las su vandeniu. Du darbi bus permainytas.
romos panedėliais. Štai kad ninkai, Fred Hali ir Perley
Kel.” Administracijair pereito panedėlio rytą, Hill, likos užmušti.
susirinko visi savininkai ir
Ant 21 akmens
pasiėmę savo krautuvių dar
GRAŽUS BALIUS
Gelžkelio laikrodis
bininkus ir grindų šlavikus,
Sriubelių užsuka
Šv. Jono Draugystė pa
mas,
vyriško ir mo
demonstrativiškai atmarša- rengia gražu balių 19 Balan
teriško
didumo, ant
vo prie dirbtuvės, kur buvo džio, Odd Fellows Hali, 563
*
i,
metų auksuotas.
uždaryta
keliolika skebu. Massachusetts avė., Cambri
_
Sll
Jiis dnhplsu iSrasvT
išrašytais
dubelTuos pasiėmę marš gatvė dge, prasidės 2 v. po pietų.
■-*/ tavais viršais. La
bai teisingai eina
mis į kitą dirbtuvę. Jie tuo Bus gera muzika ir gražiai
skiriamas ypatin
mi nori parodyt streikie- galės visi pasilinksmint. Togai
geležinkeliu
važiuojantiems
žmo
riams, kad štai darbininkų i dėl melždiame visus atsilan- nėms, kuriems reikia visuomet tikras
męs turim, kurie dirba, n kyti.
žinoti. Gvarantuotas ant 20
Komitetas. laikas
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs
ant streiko nepaisom. Strei Į
į išsiusime^ šį laikrodėlį ant kiekvieno
Didelis Trečias Metinis
kieriai aiškiai tai permato |
: adreso už $5.75 C. O. D. ir persiuntii mo kaštus, su teise jums viską perir nenusigąsta ir kovoja su
BALIUS
i žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, nedidžiausiu įsitikrinimu, kad Rengia So. Bostono Liet. Labdary ■ mokėk ne cento. Atsiminkite, jus
stės Dr-ja. Subatoj, 19 Balandžio. ’13. užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį
streiką laimės.
svetainėj CORINTHIAN HALL, Dea- apie $25.00, jei pirktumėt kitur. PuiSpaudos Komitetas. con Building, 1651 Washington St., ’ kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
V
------ •

Vietinės Žinios

Streiklaužiai šaukiasi prie
unijos
Lietuvių skyriaus pirmi
ninkas P. Urbša gavo nuo
streiklaužių laišką, rašytą
lenkiškoje kalboje, kur pa
sakyta, kad jie atvežti iš
New Yorko skaičiuje apie
10 žmonių ir nežinoję, kad
Bostone streikas; dabar jie
norėtų išeit iš dirbtuvės ir
įsirašyt Į uniją, bet kompa
nija neleidžia, laiko uždary
tus. Pažymi, kad dirbtuvėj
nieko nedirba, o jei ir dirba,
tai tik ”dėl mados.” Mokėt
gauna gana gerai: nuo 22 i-.
ki 35 dol. į sąvaitę. Kaslink j
valgio ir guolio, tai neper-’
rvziv-i oi n • gulėt
mil A t i-niVin
nni
geriausia:
reikia ant
plikų grindų, esą ir lovų, bet
ne visiems. Valgyt gauną
vien tik pupų ir nebaltintos I
kavos. Į jų laišką unijos ko
mitetas atydos neatkreipė, i
tiktai pasakė: te pasivalgo
pupų su kava ir te pasipini
gauja — unijai negaila kom
panijos pinigų. Iš to męs la
bai aiškiai matome, kokie
„geraširdžiai” tie musų dar
bdaviai. Streiklaužiams jie
moka po 22 ir 35 dolerius į
sąvaitę, nors tie ir nieko ne
dirba, o kada męs dirbam
kaip jaučiai įrakinti nuo
tamsos iki tamsai, tai jie
nenori mums mokėti nė
tiek, kad butų galima nors
žmoniškai pragyvent.
Spaudos komitetas.
Pereitoj nedėlioj ant So. i
Station’o ištruko atvežtas i
ką tik sugautas girioje vil
kas. Tarp žmonių pasida
rė didelis sumišimas. Tūlos
moteris net klykti pradėio. |
manvdamos. kad dabar tai
^alas — vlikas visus suės.
Tuo tarpu vilkas daueriau:
buvo persigandęs ir vuode-

Moteris ir Vaikai.
Paprastai kone visi turi kietus
vidurius, kas dažniausiai paei
na nuo to, kad žarnos neatlie
ka kaip reikiant virškinimo
darbą.

Taupmant Pinigus

Kapitalas
ir perviršis

Mus Banka po Kontrole
ILLINOIS VALSTIJOS.
Užtikrina
$262,500.00
Depozitą.

A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadway,

Laikykit gi juos'
Saugioj Rankoj.

63 Gold st.

Telephone Canal 2432.

(SEVERAS SOOTH1NG
DKOPS)
prašalina skausmą ir nesma
gumą seliant vidurius, užėjus
drebėjimui ir mėšlungiui, iš
vaiko vėjus ir gazus iš žarnų
ir skilvio, užtikrina kūdikiui
ramų miegą.
Kaina 25 centai.

Geriausia šokių mokykla
Chicagoj.

Saugokis
ligas gimdančiu mikrobų. Ge
riausias būdas jų apsisaugot tai laikanties švarumo netik iš
lauko pusės kūno, bet ir sulig
gerklės, dantų gilių ir aps
kritai visos burninės duobės.
Plovimui ir mazgojimui bur
nos vortok

j

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas
J. PETRAUCKĄ,
307 — 4 st,
ant kampo D st., SO. BOSTONE.
Kitas geras daiktas eit j Petraucko Restauracijas valgyt, nes ten
visados švieži ir gerai pataisyti
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Restauracijos randasi šiose vie
tose:
D Kampas D st. ir ,Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
2) Kamp. Dover ir Albany sL,
BOSTON, MASS.
3) 7 Harrison avė., arti Essex sL,
BOSTON, MASS.

Geriausia šokių mokykla Chicagoj
‘ Kurioje gali kiekvie
nas gerai ir gražiai
išmokti šokt į trum
pą laiką ir už labai
mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos,
nemokanti šokt, nie
kuomet negali užga
nėdinti savęs ir ne
gali turėti linksmus
laikus, nes, yra taip,
kaip numirę, o kuo
met moki gerai šok
ti, visuomet busi lin
ksmas ir kitų guodojamas.
[21]
Norinti mokytis, meldžiu, atsi
lankykite po numeriu:
• 1732 SO. UNION ST., CHICAGO.
Arti 18-tos gatvės
Mokinama: Utarninke ir Ketverge
nuo 8 iki 10:30 vakare.
Mokytoja Miss B. T.,
Pro f. F. L. Jankauskas.

Russian-American Bureau.

Profesorius medicinos
i

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
trepais į viršų tik
neikit į aptieka:
mano durys bal
tos arba telefoną
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon«

Visose aptiekose. Reikalauk,
kad tau duotų Severos vaistus.
Neimk kitokių. Jei tavo aptiekininkas negali jų gauti, tad rašyk
pas mus.

Co.

W. F. Severą

New York. 258 Broadway, .So. Boston.
Gyvenimo vieta:

ceoar rapids. 1OWA

i

Parduodam laivakortes iš Antwerp’en tiesiog į Chicagą (ne per
Angliją).
_ $47.00 —
Taipgi laivokortes per Hamburgą,
Bremą, Rotterdamą
ir Libavą. Da
.....................
bar laikas pirkti laivakortes, nes
jų kaina gali pakilti.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU.
160 N. 5th avė., tarp Randolph ir
Lake sts.,
Chicago, I1L

H. F. CORCORAN & C0.

Ei, Vyrai, visi pas

.

"

LINIJA.

Severos
Vaikams Lašai

(SEVERĄ’S ANTISEPSOL)
Jis pagelbsti labai nuo nosi
nių slogų, o taipgi nuo viso
kių besisukinimų ir apskritai
kur tik antitepsolinis skieda
las yra reikalingas.
Kaina 25 centai.

ORABOR1US

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA

(SEVERAS LAKOTOM)
puikiai pagelbsti tokiuose at
sitikimuose. Jis pažadina tul
žies veiklumą,
* taiso vidurius,
gerina virškinimą, grąžina ge
rą ūpą ir ramų miegą. Kuolabiausiai patariamas vai
kams.
Kaina 25 centai.

Severo
Antisepsol

Vienatinis Lietuvis

Gerai žinomas lietuvis S. Baracevičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
aplaikęs diplomą ant graboriaus,
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
Didžiausi, geriausi ir greičiaus) viams netik So. Bostono, bet ir apiegarlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekui I
J
pakelėj nesustodami.
Nauji su dviem šriubais garlaiviai
C AR, KURSK, RUSSIA
I Rotterdamą 8 d- į Liepoją 11 dieną
$33.00
III klesa
$35.00
$45.00
II klesa
$50.00
$60.00
I klesa
$70.00
Russio — Balandžio (April) 5 d.
Kursk — Balandžio (April) 19
kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
Czar — Gegužės (May) 3 dieną
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pai laidos velioni daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
musų agentus:
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

Severos
Laxoton

Boston, Mass. Prasidės 2 vai. po pie dykai su kiekvienu laikrodėliu.
tų ir trauksis iki 12 nakties. įžanga
vyrams 50c; moterims ir merginoms
Excelsior Watch Co.
25c. Pelnas Tautiškam Namui.
KOMITETAS. 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL

LIETUVIAI!

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver
tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

YUDEIKO!

14 Third st. kampas A, S. Boston, Mass.

Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

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

Didziausis atpiginimas
degtine ir
1 °
buvo padarytas.
i

I kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2 00.
1 Bonka BRANDŪS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTWIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už...................

s 1.00.

Priimame depozitus kadir nuo $1. ir mokame 3% nuošimtį.
Parduodame Laivakortes ir siunčiame pinigus į visas šalis.
Inšiuriname. Išdirbame “Sūrely Bonds“ ir ”Real Estate’’.

Reikalus galima atlikt per laiškus. Rašyk lietuviškai.

/

Centrai Manufacturing District Bank (UnMateweriiJ

SENI VYRAI

1112 W. 35th St., (netoli Morgan St., Bridgeport), CHICA60 ILL.
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• Tai yra indomiasis ir užimančiausis
£
Kokis tik buvo kada-nors loštas. 1 vdll Uu

P
O

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tu© knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
.
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syfili,
~

Rengia So. Bostono L. S. S. 60 kp.
Vaidinime dalyvauja 24 ypatos.
Tas pilnas sujudinančių scenų veikalas bus suloštas

I

žais kaštais.

50,000
KNYGŲ

S“batos Va>ari!- 26-tą Balnadžio < April Į, 1913
Dahlžren HaU, Kertėj E ir SILVER Sts. SOUTH BOSTONE.
*

”

Svetainė atsid. 7, teatras prasid. 8 v. vak.

Pasiskubinkite nusipirkt tikietus, nes gali pritrukti
vietų. Bostono ir apielinkių lietuviai bus visi, tai
nepraleiskite progos ir Jus, nes tai bus didžiausis
ir paskutinis šio sezono teatras.
Įžanga ypatai 25 centai ir augščiau.
Visus maloniai užkviečia Rengėjų KOMITETAS.

JI
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Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abelna pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheumatizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų,
Pūslės ir Inkštu ligas,-gali būt galiutinai
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su 'da

i

I

DYKAI DIEL VYKU

'

Tūkstančiai vyru atjrava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.
DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminol dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.............. . ...................... ..
Adresas

Stejtas

