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Metas IX.

tarė, niekas nežino. Strei I mis, spiaudyklomis, norėjo
katalikai skebauja. Bet suką veda I.W.W. Reikalauja- apgalėti policiją. Ši pradė
streikavus 500,000, tuojaus
Draugai! Gegužinis „Ke
jama
8 vai. darbo ir 25 nuo jo šaudyt. Kaliniai maty
pritruks anglies, turės sus
leivio” numeris šįmet bus iš
toti valdžios geležinkeliai, Bostono rubsiuvių streikas šimčių daugiau algos. Hay- dami, kad nieko nelaimės,
Pabėgę
kaliniai
suvalgė
16 puslapių ir gražiai ilius
woodas, vyriausiuoju teis pasidavė.
fabrikos ir katalikai nolaimėtas.
savo draugą
truotas. Jame tilps daug ge
* roms nenoroms turės sustoti Praėjusį panedėlį, t. y. 21 mu paliuosuotas iš kalėjimo,
Sudegė 9 žmonės.
dabar aštriai kritikuoja ka
rų raštų; bus plačiai apra- Cayenne, Franc. Guiana. dirbę. Šis streikas yra gry
rašyta West Virginijos an — Pabėgę keturi kaliniai į nai politiškas. Darbininkai balandžio, muzikai griežiant pitalistus ir jų šunelius. Be Malone, N. Y. — 17 balan
gliakasių kova su fotografi pelkes, iš kur jie tikėjosi da- reikalauja lygių balsavimo ir marselietei skambant veik visos dirbtuvės uždary džio naktį De Wilson Hotejomis. Labai žingeidu — lie sigauti prie aukso kasyklų, tiesų, nes iki šiol jie to netu Bostono rubsiuviai sugrįžo tos. Streikieriai tikisi lai lije kilo gaisras. Devyni
mėti.
tuvių laikraščiuose to da ne pasiklydo ir pritruko mais rėjo. Tokiam streikui, ro į darbą, streiką laimėję.
žmonės sudegė, o 15 sunkiai
Aukas,
kurias
gavom
Bos

to. Vienas jų draugas ap dos, kiekvienas darbininkas
buvo.
Vaikas nužudė mokytoją susižeidė, šokdami per lan
tono
rubsiuviams,
dabar
nu

sirgo
;
kiti
jį
užmušė
ir
iške

Norinti paimt ant pardavi
i turėtų pritarti, o tečiaus Ro
Shreveport, La. — Walter gus.
siųsime
Petersono
streikuo

pę
suvalgė.
Paskui
jie
išėjo
mos pažaboti vergai tam
mo, meldžiam prisiusi užsa
Lewis, 12 metų vaikas, ga
Mississippi upė kįla.
prie
upės
ir
pavogę
tenai
lai

pasipriešino. Jie užprotes jantiems audėjams.
kymą tuojaus.
vęs nuo mokytojos lupt, lek Natchez, Miss. — Mississi
vą su valgomais daiktais lei tavo prieš socijalistus, kada Kova su chiniečiais žmog- cijai pasibaigus, išsitraukęs
ppi upė urnai pradėjo kilti.
dosi plaukti, bet prie pat į- tie pareikalavo jiems žmo
zudziais
peilį pripuolė ir padarė jai I Daugeliui miestų gręsia patakos jie likos vėl suimti. Jie gaus tiesų.
Tarp Amerikos chiniečių 11 žaizdų. Mokytoja tuoj i vojus.
prisipažino suvalgę vieną
Socijalistu vadovai aps- yra kokios tai dvi partijos, mirė.
savo draugą.
Dinamitas burnoje.
; skaito, kad į 6 dienas šis kurios veda tarp savęs mir
Ekspliozija
Lietuvių muštynės.
streikas padarė jau $12,000- tiną karę. Nuolatos atsi
Bloomburg, Pa. — 17 ba
Studentų streikas
Pensacola, Fla. — Moore landžio vaikai rado kėlės
000 nuostolių kapitlistams. kartoja žmogžudystės ir tai
Musų
lietuviai
visur
atsi

Peterburge yra jau iš se žymi lietuviškai. Štai 5 ba Subatos naktį Brukselėj, vis tarp tų dviejų partijų na ledo dirbtuvėj ekspliodavo dėžes dinamitinių pistonų,
no pagarsėjus Karės Medici landžio Škotijoj, Bellshill’ij, Belgijos sostapilėj, sustrei rių. Daugiausia žudysčių katilas su amonija. Užmuš kuriuos vartoja angliaka
nos Akademija, kur jauni I vienas lietuvis likos užmuš kavo visi spaustuvių darbi atlieka Tong partija. Pas ta 4 žmonės.
siai, ir pasidalijo tarp savęs,
žmonės mokinami gydyto tas, o du mirtinai sužeisti. ninkai ir sustojo visi laik taruoju laiku Amerikos val
nežinodami, ką tas reiškia.
Potviniai nesibaigia
jų mokslo. Mokslas ten buvo Užmuštas vadinosi Vladas raščiai. Net socijalistu laik džia nutarė tuos žmogžu
Vienas parsinešęs namo pra
pastatytas dabai gerai ir Brazas, o sužeisti — Juozas raščio „Le People” darbinin džius išnaikinti. 19 balan Nuolatiniai lietus vis da dėjo
plaktuku. Pis
mokinama dovanai, tik pa Lavas ir Jonas Bodreckis. kai išėjo; tečiaus paskui leis džio San Franciscos policija palaiko Ohio upę ir vanduo tonasdaužyti
sprogo
ir vaikas liko
baigus mokslus jauni gydy Kaip rašo vietinis anglų ta tiek pasilikti, kad išleisti apsupo visą chinmiestį, neį nepuola. Daug miestelių pavojingai sužeistas.
Mo
tojai keletą metų turi būti dienraštis, kurio iškarpą vieną lapą žinių apie streiko leidžia tenai nė vieno balt- stovi užlieta.
kykloj keli vaikai laikėsi
i
kariumenės gydytojais. Pa I prisiuntė mums ”Kel.” skai bėgį.
veidžio ir neišleidžio nė vie
Valdžia
vis
j
ieško
20
tuos
pistonus susidėję burstaraisiais metais į tos Aka tytojas, minėti trįs vyrai
merginų
Streikas vedamas labai no chiniečio. Vaizba ir pra
non.
demijos gyvenimą vis labiau grįžo subatos vakare namo. ramiai,
monė
chiniečių
apskritirankas sunėrusTaip ir
Chicago, III.
Meksikoj mušasi.
ėmė kištis kariumenės val Išėjus jiems ant Hattonrigg
je visiškai nupuolė. Prade prapuolė 20 ateivių merginų
džia. Kadangi ten studen Road staiga užpuolė ant jų
Streikas Ispanijoj
da apsireikšti stoka valgo nuo trūkio, kuriuo jos važia Meksikoj vėl eina kova.
tai nešioja maž-daug karei trįs kiti. Brazui kirto į gal Madridas.
19 balandžio 1,700 revoliuciPereitoj są- mųjų daiktų. Valdžia mano,
višką uniformą ir kardą, tai vą kokiu tai geležiniu įran vaitėj sustreikavo Rio Tin jog tokiu budu tik privers vo iš New Yorko į Chicago. jonieriai apsupo Durango
išleista įsakymas, kad visi kiu iš užpakalio ir suvarė jį to darbininkai, reikalauda chiniečius išduoti tų organi Valdžia vis jieško, bet nieko miestą ir norėjo jį paimti.
studentai turi atiduot oficie- į smegenis. Brazas tuojaus mi daugiau užmokesčio. Ge zacijų paslaptį ir svarbiau apie jas negirdėt. Manoma, Kilo smarkus mušis ir revoriams ”garbę,’ ’kaipo karei puolė negyvas. Tuomet už ležinkelių darbininkai taip sius kaltininkus, kad paskui kad jos papuolė į „gyvojo liucijonieriai turėjo pasitavoro” pirklių rankas. Jos
viai. Studentams tas nepati puolikai pradėjo mušti kitus gi rengiasi streikuoti.
butų galima pasekmingai su prapuolė važiuojant apie traukti, Apie 100 žmonių
ko, ypač, kad afičieriai sta du ir kiekvienam jų suskal
užmušta, Ant rytojaus užjais kovoti.
čiai pradėjo priekabių jieš- dė galvas. Pradėjus tiems Slepia žinias apie popiežiaus San Francisco vra Ameri- New Castle, Pa.
puolimas buvo atnaujin
i
koti, ir Peterburgo gatvėse; šauktis pagelbos, užpuolikai
Kapitalistų
gudrumai
ir
mirtį
tas, bet ir vėl buvo atmuš
kos chiniečių centras. Te
buvo keletas susirėmimų pabėgo. Bet policija pradė Londonas. — Žinios iš Ro nai spausdinami jų laikraš
vienybė .
tas.
aficerių su studentais. Vie jo uoliai piktadarių jieškoti mos apie popiežiaus sveika čiai, tenai jie turi plačiai iš
Pradėjus Bostono telefo Pietuose eina jau tikra
nam studentui aficieris kar-; ir tuojaus tris lietuviai likos tą ateina čionai labai nere- vystę savo pramonę, turi net nistėms rengtis į streiką, revoliucija. Nužudytojo vidu galvą sukapojo, kitam areštuoti. Vienas pasivadi guliariškai ir vėluojasi. Iš savo atskira telefono stotį, majoras ir kiti kapitalistų ce-prezidento Saurezo gimi
rankų pirštus nukirto ir no Julijonu Saugaila, o du privatiškų šaltinių patirta, kur dirba visi chiniečiai ir tarnai pradėjo taikyti, rink nės ir šailninkai sukilo prieš
šiaip dar sužeidė. Studentai i padavė angliškas pavardes: buk Italijos valdžia pritaru viską vedama chinų kalboje. ti komitetus, kad tik užvilk Huertą, kuris yra dabarti
neišturėjo ir susirinkę aps-1
Gilbert lr“peter si Vatikanui, kad popiežiui
ti streiką toliau. Tuo tarpu niu Meksikos prezidentu.
Studentų riaušės
kelbė visuotina streiką: nu_ I Smith
vjxxx^xv xx
iš visų miesų pradėta siųsti
numirus sustabdyti visus te
Wilsono skrybėlė.
tarė nelankyti lekcijų ir iš-Į Dabar eina tardymas. Jei lefonus ir telegrafus, kad ke „Valparaiso
Daily
Videt- streiklaužes. Bet vietiniai
x _ .
± _ _____
eidami iš Akademijos namų pasįrodyS, kad jie yra tais neišleidus į svietą žinių apie ” praneša apie dideles laikraščiai apie tai nė pusės New Orleans. — Prezi
vis1 nusiplese nuo, kepurių užpU0]ikais, tai sunkiai pri- tai. Vatikanas norįs pirma . riaušes, kokias sukėlė 11 ba žodelio neprasitarė. Tik at dentas Wilsonas užsakė čia
Panamos
ženklelius, nuo pečių ant sieis uz žmogžudystę atsa- apie tai pranešti savo pa landžio Valparaiso universi ėjus ”New York Call” pasi sau vasarinę
kuriai padaryti
pečius ir sulaužę savo kar
| siuntiniams ir kardinolam^, teto studentai. Įsismaginę rodo, kad kuomet Bostono skrybėlę,
reikėsią
trijų
mėnesių laiko.
dus viską sumetė po durų į i kyti.
Užmuštas Brazas buvo 40 o laikraščiai tegul tik pas vaikėzai, skaitliuje apie 500, majoras šaukė mitingus ir
krūvą ir sumvnę nuėjo savo Į metų vyras ir Lietuvoj turė kui gauna žinią. Eina pas pradėjo sukauti ir stumdyti viliojo telefonistes lapės gu Mat, kam reikalingos val
keliais.
jo pačią ir šeimyną. Bodrec kalos, kad popiežius jau mi nraeivius. Ties Memorial drybėmis, tuo tarpu iš Pitts- dininkams didelės algos!
Opera House jiems pasiprie burgo, Philadelphijos, India- Pamislykit, kiek tokia skry
Valdžia dabar apskelbė, kis yra 27 metų amžiaus, o rė.
šinta ir prasidėjo muštynės. napolio, New Yorko ir kitų bėlė kaštuos! Darbininkui
kad Akademiją uždaro ir Lavas — 22. Anglų laikraš
1,764
žmonės
užmuši
ant
Išdaužyta
teatro, kalėjmo ir miestų į Bostoną buvo siun gi turi būt gera skrybėlė ir
visus studentus išvaro. Rei tis sako, kad tai lenkai (PoLondono
gatvių
bažnyčios langai. Policija čiamos streiklaužes. Į vie už 50c.
kia pažymėti didelę studen les). matyt jie patįs lenkais
Londonas. — Pakeitimas negalėdama kitaip tų iš ną dieną ir naktį Bostonan
tų vienybę: iš daugelio šim pasivadino.
Suėmė žmogžudį.
tų studentų atsirado tik a- Sužeisti prisipažinę, kad arklinių vežimų mechaniš tvirkėlių suvaldyti, pradė privažiavo į 1.000 merginu, Cleveland, O. — Vietinė
pie 20, kurie studentų nuta visą popietį jie vaikščio kais žymiai didina nelaimių jo šaudyt į orą. Du studen kurioms buvo žadama po $25 policija areštavo čia tūlą
rimo nenori klausyti ir ję po saliunus, gėrę ir buvo skaitlių. Surinktos žinios tu nuvežta ligonbutin su su į sąvaitę. Bet tuo tarpu Bo Alegero Barbarą, kuris
vaikščioja uniformoje. Taip su keliais susiginčiję. Kaip parodo, kad 1911 metais ant laužytomis rankomis, o 9 a- stono telefonistės susitaikė penki metai atgal New
gi visų Rusijos universitetų matyt, ta žmogžudystė ir Londono gatvių buvo užmuš reštuota ir pastatyta po $800 ir streiklaužėms darbo nėra. Yorke nužudė saliune žmo
Tečiaus Bostone niekas apie gų ir iki šiol slapstėsi. Jį
ir augštųjų mokyklų stu bus girtuoklystės pasekme. ta 1,557 žmonės, o 1912 me kaucijos kiekvienas.
tai
nežino, išskiriant kapita grąžins New Yorkan.
tais, įvedus daugiau mecha Streikieriai siųs savo vai
dentai visuose miestuose ap
listus.
skelbė vienos dienos streiką žmogus išsivystė iš varlės. niškų vežimų, užmušta jau
kus kitur
Moteris užima 4 urėdus.
ženklan savo sutikimo su Paryžius. — Tūkstančiai 1,764. Taigi beveik 5 žmo
Norėjo
užmušti
Wilsoną
karo akademijos studentų studentų nešiojo ant rankų nės išpuola ant kiekvienos Paterson, N. J. — Jei grei Washington. — Užperei- Colorado City, Colo. —
profesorių Pierre Brissei, dienos. Sužeistu gi 1912 me tuoju laiku šilko darbininkų toj sąvaitėj likos areštuotas Ponia May Ammerman čia
pasielgimu.
streikas čia nepasibaigs, tai
kuris sutvėrė naują teoriją tais buvo 36, 833.
čionai tūlas James Mathe- likos išrinkta policijos ma
streikieriams
prisieis
savo
Dėlei choleros.
apie žmogaus išsivystymą.
gistratu, klerku, audito
Juokiasi iš karės
vaikus išsiųsti į kitus mies son, 22 metų vaikinas, kuris rium ' ir miesto iždininku,
Sulyg
Brisset
’
o
teorjos,
Odesos miesto viršininkui
Vokiečių ”Koeln. Ztg.” ne tus, nes tėvai jau nebegali pasakė atėjęs nužudyti pre nes pagal naujo čarterio vi
žmogus
paeina
ne
nuo
bež

zidentą Wilsoną. Pas jį ra
pirmininkaujant įvyko susi
seniai užtriubijo alarmą, juos išmaitinti.
sas tas vietas gali užimti
džionės,
kaip
tai
Darwinas
rinkimas, surištas su grąsikad Vokietija turi rengtis į Pikietaujant
darbinin do durklą. Jis sako atvažia viena ypata.
mokindavo,
bet
nuo
varlės.
nančia miestui cholera. Nu
karę, nes franzuzai būtinai kams dirbtuvę, pereitoj sa vęs į Washingtoną su tuo ti
Studentai
pavadino
Bristarta priimti visas priemo setą „galvočių karalium.”
nori ją prie to priverst. Pro vaitėj gauia valkatų pradė kslu iš Nova Scotia. Jį pa Kaliniai sudegino kalėjimą
nes kovai su ja.
fesorius Seignobos atsako jo i juos šaudyt. Sakoma, ėmė ligonbutin ištirti jo pro Sterling, III. — 16 balan
Generališkas streikas Belgi ant to per „Frankfurter Zei- kad tie valkatos buvo O’- tą.
džio kaliniai uždegė čia pa
Bedarbių emigracija
joj; katalikai skebauja. tung,” kad karė tarp vokie Brieno agentūros detekti Mušis kalinių su policija vietinį kalėjimą, kad pasi
Lodziuje prieš magistra Brukselė, Belgija. — 21 ba- čių ir franeuzų yra negali vai. Policija, kuri visuomet Louisville, Kv. — Pačiam naudojus ta proga pabėgti.
tą susirinko didelė bedarbių landžo streikuojančių skait mas daiktas, nes tos dvi tau gatava areštuoti ramius vidurnaktije užpereitoj są Kalėjimo vidurys visiškai
minia. Minia reikalavo vel lius iau siekė 500,000 ir tos perdaug myli savo dai streikierius, šaudančių val vaitėj kėsinosi bėgti iš kalė likos sunaikintas. Sudegė
to užsienin praleidimo. Rei streikas vis dar platinas. lius kareivius, kad pasiųsti katų neareštavo.
jimo 34 kaliniai, kuriems už vienas kalinys ir apdegė
kalavimai ant kiek galima Katalikų unijos nutarė prie iuos ant skerdimo.
Fabrikantai buvo sušaukė stojo kelią apie 30 policistų. šerifas. Ar pabėgo kiek ka
užganėdinami.
streiko neprisidėt ir visi
”Koeln. Ztg.” savo konferenciją, bet ką jie Kaliniai apsiginklavę plyto- ilinių — nežinia.
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Laivas, kuris nS kartą nepasieks uosto.

Iš “Boston Amenc*n’’

Suokalbis prieš darbininkiš
ką laikraštį

Per "Appeal to Reason”
bylą išsiaiškino labai įdomus
dalykai. Valdžia su kata
likų kunigija daro slaptą
suokalbį sunaikinti darbi
ninkišką laikraštį, o redak
torius ir leidėjus sukišti ka
lėjiman, kad tokiu badu už
kirsti socijalizmui kelią. Ka
talikų bažnyčios kunigas
prižada surinkti didžiausią
sumą pinigų, kad tik nubau
sti nekaltus žmones — žmo
nes pasišventusius ginti dar
bininkų klesą.
Tas juodrankiškas suokal
bis išėjo aikštėn ačiū tiktai
tam, kad vienam detektivui,
kurį kunigas buvo nusam
dęs, sąžinė neleido atlikti tą
biaurų darbą ir jis teisme
išpasakojo visą teisybę.
Kada išsiaiškino suokal
bis, tada laikraščio advoka
tas Sheppard apskundė federališkąjį prokurorą Bone’ą už neteisingą persekio
jimą. Byla jau prasidėjo ir
į teismą buvo pašauktas tas
pats detektivas, Lovejoy,
kaipo liudininkas, kur jis da
plačiau apie tą suokalbį iš
pasakojo. Paduodam čia sta
tytus jam klausimus ir atsa
kymus teisme.
Klausimas — Ar tamista
pažįsti kaltinamąjį šioj by
loj H. J. Bone’ą?_
Pažįstu, viAtsakymas
dutiniškai.
K. — Kada tamista su juo
susipažinai ?
A. — 3 spalių, 1912.
Balandžio 14 d. sukako lygiai metai, kaip didžiausis pasaulije laivas “Titanic”, išplaukęs pirmu kartu iš Anglijos i New Yorką, žuvo ant jūrių,
K. — Kur tamista jį pa
nusinešdamas su savim į jūrių gelmes 1,503 gyvasčių.
matei?
A. — Jo raštinėje, Topekoje, Kansas.
likti (sunaikinti "Appeal to ir Kristaus milicijos virsi- ! tęs nakvojo su mažais vai išas toks: Frl. M. Petriks, dai; bet jeigu aš su liudinin
K. — Kaip tas atsitiko, Reason”). Ant mano patė- ninku.
kais ant sniego ir be maisto, Ostpreusen, Gamison Str. 2. kais prirodysiu, kad tas viskad tamista pamatei jį To- mijimo, kad tas brangiai lė"Toliaus aš prižadu ir pri tai ta jautrioji kapitalistų
i kas jūsų baliuje buvo, kas
pekoj pereitam spalių?
šuos, p. Bone atsakė, jog jis siekiu, kad visuomet ir visur | spauda buvo visiškai akla ir
1 minėta Viską Žinančiojo ko
A. — Mane nusiuntė tenai tai supranta, ir dabar, paė vesiu kovą viešą ir slaptą! bažnyčios buvo visiškai kur Polemika
respondencijoj, tai p. KlinDr. J. A. Pompeney ir įdavė mus kongresą demokratams, prieš kiekvieną bedievį, ma čios. Niekas apie tų žmonių
! gos $25 turi žūti. Ir aš tuos
laišką supažindinimui ma vargiai bus galima ką iš Wa- soną ir protestoną, kaip bus nelaimę nekalbėjo ir niekas
ir Kritika išloštus pinigus paskiriu po
nęs tu Bene’u.
shingtono gauti, todėl tą Į man nurodyta, kad išnai aukų jiems nerinko.
litiškų kalinių sušelpimui.
Atsakymas p. Klingai
K. — O kas per vienas tas fondą turės sudėti privatiš- kinti juos nuo viso žemės Dabar toks pat padėjimas
Kitaip ant polemikų neat
Dr. Pompeney ir kur jis gy ki žmonės, kurie nori tą lai paviršiaus; ir kad aš nepai West Virginijoj angliaka Laiškų i Red. skyriuje p. siliepsiu, nes visuomenė vis
vena?
kraštį panaikinti ir jo leidė- sysiu nė amžiaus, nė lyties, sių. Žmonės netik iš namų D. J. Klinga rašo, buk Viską nežinos, katroj pusėj teisy
A. — Jis yra katalikų ku dėjus susodinti kalėjiman. nė padėjimo (condition), bet likos išvaryti, bet ir kalnuo Žinantis korespondencijoj iš bė.
R. Match.
nigas ir dabar gyvena Pitts- Ir jeigu tik galima bus jį karsiu, deginsiu, naikinsiu, se, po atviru dangumi ne Gardner, Mass., apsilenkė su
Chicagiečių Atidai!
burge.
panaikinti kaipo laikraštį šutinsiu ir gyvais laidosiu randa vietos — ir tenai juos teisybe ir apžmeižė ”Aido”
K. — Ar gali tamista pa priešingą katalikybei, ta tuos begėdiškus atskalūnus; kareiviai persekioja. Bet draugiją.
"Keleivio” No 15 patėmisakyti, ar kun. Pompeney, į- katalikų bažnyčia pristatys ardysiu jų moterims pilvus niekas nešaukia, kad tie Jeigu draugija jautėsi tą jęs atsišaukimą neprigul- .
duodamas tamistai tą laiš tiek pinigų, kiek tik reikės. ir jų kūdikius daužysiu į sie žmonės pasiliko be pastagės, ją korespondencija "netei mingos bažnyčios komiteto
ką, turėjo kokią nors pažin Taigi to viso reikalo tikslas ną, kad išnaikinti jų visą kad reikia ištirti jų nelaimės singai” apšmeižta, tad kodėl į lietuvius chicagiečius, kad
ti su kaltinamuoju dabar yra sustabdyti "Appeal to veislę. Jei to negalima butų priežastį ir ateitije juos nuo jos valdyba ant to neatsilie visi prisidėtų prie parėmi
pė? Iššoko tik p. Klinga.
Bone’u?
Reason,” susodinti už grotų padaryti viešai, aš panaudo to apsaugoti.
mo jų sunkaus darbo, pasta
Nesuprantu, kame aš ap tyme Šv. Petro neprigulmin, A. — Jis sakė, kad turėjo. jo redaktorius ir leidėjus, o siu nuodingą taurę, kilpą, Kodėl toks skirtumas?
K. — Ką tamista kalbėjai tuomi sustabdyti visą jų į- plieno durklą arba švino Gal teiktųsi musų "rim silenkiau su teisybe. Gal sa gos bažnyčios, kurios vieš
su Bone’u, nuvažiavęs į To- tekmę į žmones ir sustabdyt kulką, vistiek kokios garbės tieji” laikraščiai paaiškinti. kydamas, kad turėjo bačką pačiu bus p. Urbonas, noriu
peką?
socijalizmą. Pinigus tam ti ar autoriteto, ypata nebūtų, "Draugui,” kaipo doros ži alaus, o nepaminėjau kvor atsakyti, kad tai butų žmo
A. — Pasikalbėjimas bu kslui skiria bažnyčia.
užimanti privatišką ar vi novui, ypač tas klausimas tos degtinės ir vyno, kurios nių nesąmonė tą daryti.
taipgi teinai radosi?
vo pusėtinai ilgas: užėmė Tai matot, skaitytojai, suomenišką vietą, jei tik reikėtų išrišti.
Žmogus nusikratęs vieną
Ir nesuprantu, kaip teisy jungą, dėtųsi kitą ant savo
beveik visą popietį ir 2 va kuomi rūpinasi musų "mo man palieps kuris nors iš
Biblija
Esperanto
kalboje
bės
žodžiais galėjau draugi sprando. Argi žmonės ne
landas vakare. Ar norit, tina” bažnyčia.
popiežiaus agentų, arba
kad atkartočiau?
švento tėvo draugijos virši Musų bendradarbis espe- ją įžeisti. Rodos tai ne ma gali be jų apsieiti? Vyru
Męs
nesykį
jau
sakėm,
rantistas praneša, jog briti no kaltė, jeigu ji nepodoriai čiai, kaip pirmas Romos tre
ninkų.
K. — Taip; papasakokit
kad
Romos
kunigai
vėl
įstei"
viską.
"Balsuodamas aš visuo škoji biblijomsjeisti draugi elgdamosi tą įžeidimą ant stas reikia savo kruvinais ir
gtų
inkviziciją
kovai
su
pro

A. — Nuvykęs jo raštimet balsuosiu už (draugijos ja išleidusi Naująjį Testa savęs užsitraukė.
sunkiai uždirbtais centais
gresu,
jeigu
jie
galėtų,
ir
šis
mentą
Esperanto
kalboje,
Klinga rašo, buk ”Aidas” palaikyti, taip reiks ir ant
nėn, aš jam įteikiau supažinvardas) narius prieš protesbiaurus
suokalbis
tai
patvir

kurią,
žinoma,
jos
agentai
turėjo
tik vakarienę. Gerai, ras ”Old Roman’ ’trustas sa
dimo laišką ir jis man pa
tonus, o ypač masonus. Jei
tina.
Jis
parodo,
ant
kiek
gu visi kandidatai pasitai platins po visas svieto dalis, bet aš ten jokios vakarienės vo centais remti. O kam jis
sakė, kad jis manęs jau lau
žiaurus,
ant
kiek
neteisin

kytų katalikai, aš visuomet nes tai kalba tarptautiška. nemačiau, apart "frank- yra reikalingas? nereik pir
kė, nes apie mano atvykimą
gas,
ant
kiek
niekšiškas
dar

jam sakęs kun. Pompeney
patirsiu, kuris iš ją geresnis Tas pats musų draugas furts,” kurių buvo užsikąst mo, nereik nė antro: galite
bas
buvo
rengiamas
Romiš

per telefoną ir laiškus. Aš
musų Motinos Bažnyčios rė praneša, jog Rusijos randas prie gėrimo. Stebėtina, kad be jų lengvai apsieiti. Ateis
kos
bažnyčios
kunigo
su
mėjas, ir už tą balsuosiu.” kreipėsi į Peterburgo espe- ”Aidas,” susidedantis iš 13, laikas, kad nebusite užganė
užklausiau, dėl ko aš jam
purvinais
politikieriais.
Ir
Paaiškinimų >prie to jau rantistų draugiją su prašy ar 15 narių, tiek daug svai dintais ir tuo "Old Roman”
reikalingas. Jis atsakė, jis
jeigu
detektivas
nebūtų
do

nereikia, ši trumpa prisie- mu, kad ši pasirūpintų su ginančių gėrimų sunaudoja trestu. Urbonas toks yra
manąs, kad apie tai man jau
resnis
už
juos
žmogus,
tie
žmogus, kaip ir męs esame,
ka atvaizdina popiežiaus mi rinkti visas žinias apie Es ant "vakarienių.”
pasakęs kunigas. Taip, aš
inkvizitoriai
tikrai
butų
peranto
kalbą,
tai
yra
jos
Ot, tas ir yra penktinu pa ir gali sau surasti kąsnį duo
licininkų dorą kuoaiškiauatsakiau, kunigas man daly
pražudę
kelis
nekaltus
žmo

dabartinį
stovį
ir
platinimąsielgimu.
Ir Viską Žinantis nos užsidirbant dirbtuvėj,
sia.
ką perstatė labai aiškiai, bet
nes
ir
nuskriaudę
tūkstan

si, nes rusų valdžia nori į- savo korespondencijoj para kaip ir męs visi užsidirbam.
aš noriu išgirsti iš tamistos
čius
darbininkų.
Kodėl
toks
skirtumas
vesti Esperanto kalbą savo šė šventą teisybę.
Nemėtykim dykai savo sun
lupų. Tuomet p. Bone pra
kariškam
laivyne.
Visa
kapitalistą
spauda
Kaslink
netikro
vardo
ko

kiai
uždirbtų centų, verčiau
dėjo man pasakoti, kad apie Katalikų doros paveikslėlis
pripildyta žiniomis apie
respondencijoj, tai tas ne juos aukaukim apšvietos
porą sąvaičių tam atgal jis
"Varpas
”
atgaivinta.
"American
Citizen,
”
ku

svarbu, svarbu žodžių teisy platinimui, ne kokių dyka
žmonių nelaimę, kokią atne
buvęs Washingtone, kalbė
ris
veda
prieš
Romos
politi

Užmigęs
septyneri
metai
bė. Bet jeigu p. Kilnga ir duonių palaikymui.
šė paskutiniai patviniai. Au
jęsis su prezidentu Taftų
Dzūkelių Juozas.
ir generališku prokuroru ką aštrią kovą, No. 19-tam kas renka laikraščiai, baž atgal "Varpas" vėl atgaivin ant toliaus norėsi eiti į pole
perspausdina
vienos
po

nyčios ir valdžia. Ir kaip ta. Prie ano "Varpo” dar mikas, ir bandysi melu už
Wickershamu, kurie sutiko
piežiaus
milicninkų
draugi

nerinkti: žmonės pasiliko be bavosi daugiausia V. Kudir stoti teisybei kelią, aš įnešu Pasarga chicagiečiams.
parūpinti reikalingą pinigų
sumą, kad išvarius iš biznio jos prisieką, kurią kiekvie pastogės ir be maisto! Kas ka ir P. Višinskis. Šitą gi — štai kokį sumanymą: aš pri Patalpinus nuims kelių
socijalistiškąjį ”Appeal to nas tos draugijos narys turi gali užsimerkti, matydamas "būrelis jų senųjų ir naujų siųsiu $25 į "Keleivio” Red., chicagiečių atsišaukimą dė
jų draugų,” kaip leidėjai pa tą ir Klinga turite padaryt. lei tveriamos tenai nepriReason” ir pasodinti kalėji priimti. Štai kaip ji skamba: tokį jų padėjimą?
”
Aš
prižadu
ir
prisiekiu,
tįs save pavadina. Naujas Ir jeigu jus su liudininkais gulmingos parapijos, kurios
Bet
kada
anais
metais
man Waylandą, Warreną
Debsą ir Sheppardą. Jis sa jog aš nekame neturėsiu sa Ludlow, Mass., sustreikavo "Varpas" yra socijaldemo- prirodysite, kad neturėjot klebonu ketina būti kun. Ur
kė, kad jis teiravosi apie vo nuomonės, valios ir noro, keli tūkstančiai lenkų ir kratiškos pakraipos ir lei bačkutės alaus ir degtinės bonas, iš Pennsylvanijos pa
mane ir girdėjo, jog aš ga bet visuomet ir visur klau kompanija išmetė juos iš džiamas Tilžėje, nedidelio tame baliuj ("vakarienėj”), isipylė laiškai su protestais
' žus mano $25 jūsų nau- prieš kun. Urboną. Nurodoliu jiems padėti tą darbą af sysiu paliepimų popiežiaus namų — jie per kelias sąvai- sąsiuvėlio formate. Antra- lai

KELEIVIS

ma, kiek jis pridarė nesma
gumų lietuviams Mahanoy
City’je, Shenandoah’rije ir
kitur. Tų laiškų spausdinti
negalim, nes viena, jie per
daug užimtų vietos, antra —
jam užmetama tokie daly
kai, kokių viešai skelbti ne
galima. Šiuomi tik atkreipiam chicagiečių atidą, kad
jie butų atsargus.
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streikuoti. Pagyvensime —
lošti tokias "roles," kad su kolę ir veidą žvėriškai ap- draugus darbininkus-socijaMONTELLO, MASS.
pamatysime.
Kovo 31 „Nuolatinės Pa kėlė iš miego visus žmones, drasKė, tečiaus sumuštoji listus, o kada męs juos iš
1-ma LSS. kp. susirinkime gelbos Panelės Švenčiau ant tos gatvės gyvenančius. gal išgis iš tų baisių žaizdų.: rinksime, tada nerekės gal
laikytame 13 bal. nutarė pa sios” draugijos buvo prakal Ant rytojaus K. S—kas bu Piktadarės brolis ramina sa- • vas skaldyti.
rengti da čielą eilę įvairių bos. Kalbėtojais buvo kun. vo areštavęs "aktorius” už vo žmoną, kad jo nedorai se- i Pirmą balandžio S. Mantemų paskaitų, iki galutinai Urbonavičius ir klerikas Ju- 1 išlaužimą tvoros. Vyrai per šeriai Dievas pragaru atly kaus sūnų Edvardą, 9 metų
neišauš pavasaris. Visų tų škaitis. Kunigas kunigiš siprašė ir už tvorą užmokė gins, matyt, kad ir brolis amžiaus, patiko baisi nelai
I nedaug vertesnis už savo se mė. Bėgant jam skersai ga
paskaitų prelegentu bus ro kai ir kalbėjo, bet ką kleri ju
dos vienas tik neseniai iš kas Juškaitis kalbėjo, nieko Tai vis girtuoklystės vai serį, kad savo gyvenimo tvės pasitaikė parpulti, o
Lietuvos atvykęs drg. Bara .nebuvo galima suprasti, a- siai. nes tą pat dieną buvo draugei liepia tokią skriau-1 tuo tarpu užbėgo arkliai su
nauskas. Philadelphiečiai gi part koliojimų. Pirmeivius K.V. vestuvės. Žmonės bu dą ir kančias nukentėti. Pik- i vežimu ir vaiką mirtinai su
"Kel.” Red. ištikro nesnaudžia progai ■ išvadino "žvėrimis;” bažny- tų "apsišvietę,” reikėtų, kad tadarei vieta jei ne kalėjime, žeidė. Gaila, kad nors ne
pasitaikius jie moka ją ir ; čią — "mokslo nešėja;” liepė kitus pamokintų, o dabar tai beprotnamij, nes draugi mirtų, nes laisvų ir dorų tė
išnaudoti.
katalikams kovoti su socija- patįs daužo .sau pakaušius. joje tokie gaivalai pavojin- vų išauklėtas.
15 bal. vežimas, kuris ap listais. Da ką pasakė: "MonMcnidžeris. gi.
A. A. Garliauskas.
Nuskriaustosios brolis jiegarsinimus po miestą išve i telloj yra daugiaus katalikų,
LEWISTON, ME.
BALTIMORE, MD.
žioja, ant 13 ir Hamilton ga negu pirmeivių, o laikraš Neseniai čia atsibuvo val ško atlyginimo teisme.
DORRISVILLE, 1LL.
švęs Pirmą Gegužės
J. Artojas.
Musų miestelije, Harris- tvių suvažinėjo Jono Pakal čius daugiausia skaito soci- džios rinkimai, kuriuos lai
Baltimorės rubsiuviai išPHILADELPHIA, PA.
burge ir Goskin City, susto nio 6 metų vaiką. Vaikas jalistiškus, ypač 'Keleivį’.” mėjo demokratai. Republijo darbai ir 3 sąvaitės kaip ant vietos mirė. Motinos 1 Sulig kleriko Juškaičio išve konai liko sumušti. Nuo ry Nors rubsiuvių streikas ir kalno jau rengiasi švęst Pir
angliakasyklos jau nedirba. bukite atsargesnės ir ne dimo išeina, kad „Keleivis” to iki vakaro politikieriai pralaimėtas, vienok dabar mą Gegužės. Tas sumany
Taipgi buvo pertraukta visa leiskit vienų mažų vaikų ant daugiausia katalikų prida lakstė automobiliais ir gau trumpiau dirbame porą va mas likosi padarytas per lie
rubsiuvių skyrių. I. W.
komunikacija geležinkeliais gatvės.
ro. Aš taipgi pritariu skai dė darbininkus, kad už juos landų į sąvaitę, negu pirma. tuvių
— vis iš priežasties didelio Pas mus jau trečia diena tyti „Keleivį,” nes tai ge- balsuotų. Vienus pirko už Unija dabar yra tvirta, o W. su tuo pilnai sutiko.
potvinio. Ohio upės išsilie kaip lietus be perstojimo li- riausis darbininkiškas laik pinigus, kitus už alaus stik streikieriai neužmiršta ir po Sykiu švęs ir socijalistai vi
jimas pasiekė ir musų mies ja ir daugelis žmonių pradė raštis. Po prakalbų iš pu lą. Statė ir saulės brolius streikų savo priešus, kurie sų tautų. Paminėsiu ir tau
telius, apsėmė geležinkelius, jo bijoti, kad tik ir čion ne blikos pasipylė klausimai, balsuot. Ant pietų demok laike streiko skebavo. Per- tas, kurios rengiasi apvaik
namus, suvirš 600 šeimynų atsitiktų tas, kas buvo Ohio bet kalbėtojas nieko neatsa ratai užtaisė puikų šposą eitoj sąvaitėj J. N—kų taip ščioti Pirmos Gegužės šven
liko be pastogės, tarp tų ran valstijoj.
kė, tik ranka pamojo ir įpuo ponams republikonams, kad apdaužė, kad vargiai dau tę: lietuviai, lenkai, italai ir
Plakatai bus at
dasi ir lietuvių į 70 šeimynų Plačiai visuomenei žino lė į panelių švenčiausių bū republikonai lėkė į lauką giau iš jo bus skebas. B. Pa- žydai.
be pastogės, drabužio ir ra mas, kaipo lietuvių tarpe relį. Vakarui pasibaigus, du vienas po kitam, o demokra geliui laike streiko sudaužė spausdinti šešiose kalbose,
kandų. Miesto valdyba šel veikėjas A. Bernotas 17 bal. vyrukai, matyt laisvi, ginči tai tuo tarpu vogė balsus. galvą ir išsukino tiesės ran apie 10,000 egz. Visų pra
darbininkai bus kvie
pia nukentėjusius kiek gali, išvažiuoja į Lietuvą.
jos su kalbėtojais. Staiga Ant vasaros bus teismas už kos pirštus, už tai, kad ske monių
dalyvauti parodoj. Bus
J. D. Taunis.
ir mano atsišaukt į visuome
priėjo dvi minėtos draugys tat. Republikonai sako, kad bavo ir kitus kalbino ske- čiami
nę pagelbos, nes reikia duot YOUNGSTOWN, OHIO tės agitatorės ir sušuko: demokratai padėjo kokių bauti. Dabar tas skebas pasamdytas parkas, į kurį
maistas, drabužis ir šiek- Kovo 27 anglių kasyklose "Ką čia kalbėt su piemeni tai vaistų į karą. Mat, ko prisiekė prieš darbininkus, darbininkai maršuos su rau
tiek pinigiškai ant rakandų, tapo užmuštas P. Rutkus. mis, durniais!” Jeigu jau a- kia laisvės šalij politika! kad kol gyvas bus, daugiau donomis vėliavomis, o susi
nes viskas paplūdo vande Paėjo iš Kauno gub., Šiaulių gitatorės iki tiek nesupran Taipgi tame tarpe ir du lie neskebaus ir kitiems pasa rinkę klausysis prakalbų.
niu. Žemesnėse vietose van pav., Joniškės parap., Sto- ta naudingumo, tai ką iš tuviai važinėjosi po miestą kys, kad to nedarytų. Dar Bus garsus kalbėtojai. Visi
dens yra suvirš 20 pėdų; ki nunų sodžiaus, turėjo 27 me moks tos, kurios prisirašys demokratų vežime, bet šiuo bininkai jam atleido ir da darbininkai vienykitės ir
musų vienintelę
tų trobesių tik patįs viršai tus amžiaus. Palaidotas 30 į tokią draugystę?
tarpu tų ypatų vardų nemi bar dirba galva susirišęs. P. i švęskit
Gegužės.
matosi. Nuostoliai labai di kovo ant laisvų kapinių. Ve Čia yra pirmeiviškų mote nėsiu, lauksiu progos, kokią Oželis (kontraktorius) ra šventę Pirmos
K.
I.
Geleželėdeli, suvirš 1,000,000 dolerių. lionis buvo nariu LSS. 196 rų draugystė, po vardu "Bi nuomonę tame išreikš 105 mino savo poną kapitalistą
Vanduo turi užliejęs didelį kuopos, kuri savo draugui rutė,” į ją priguli 117 ypatų. LSS. kuopos nariai. Tiedu ‘laike streiko, kad tas nepa- HARTSHORNE, OKLA.
plotų, sakoma, į 80 mylių. gražiai patarnavo. Lydint Į šią draugystę gali priklau- lietuviai, kapitalistų bičiu I siduotų darbininkams, saky 6 balandžio, 7 valandą va
Daug farmų užliejo. Iš mie į kapus 8 jaunos mergaitės svti be skirtumo pažvalgų. liai, priklauso prie 105-tos damas: nenusigąsk, sugrižš kare, persigėrę lietuviai su
sto važiuoja ant farmų gel nešė gėlių vainiką. Drg. T. Moterįs yra mandagios. Mo kuopos. Taigi pagal socija- darbininkai ir uždirbs du lenkais susimušė ir mušty
bėt žmonių: vienus randa L. Dundulis ant kapo į di terims ir merginoms patariu listų konstitucijos turėtų syk tiek, ką dabar trotini. nės tęsėsi ilgą valandą; vieni
ant stogų sėdinčius su vai delę minią palidovų pasakė prisirašvt prie "Birutės.”
būt prašalinti iš LSS. ir 105 Teisybė, darbininkai sugrį-i su kuolais, kiti su akmenais.
kučiais, kitus ant kalnelių graudingą ir gražią prakal Taip pat 31 kovo Montel- kuopos, nes jiems galima bu žo, bet sugrįžę pasakė, jog Mušėsi netik vyrai, bet ir
badą ir šaltį kenčiančius. bą. Taip atsisveikinom ant los lietuvės gaspadinės su vo visai nebalsuot, jei nebu męs nenorim, kad Oželis bu moterįs. Kaip pakilo triukš
Rasta du lavonu vandenije visados savo žuvusį pačioje šaukė specijališką susirinki vo socijalistų tikieto. Jeigu tu kontraktorium. Kapita mas, tai viena moteris nu
Harrisburge. Didelis žmo jiegoje draugą. Lai jam bū mą kaslink pakėlimo bur- tik tiek tesupranta socijali- listas įspyrė savo geriau šutino P. G. karštu vande
nių nusiminimas ir vargas na lengva svetimos šalies dingieriams mokesties, buvo zmo principus ir darbininku siam pataikūnui į užpakalį niu. Lietuvį J. N. buvo vi
neišpasakytas.
Nukentėję žemelė, kurią sulaistė savo ir prakalbos. Vyrų neįleido, reikalus, tai verčiaus kad ir liepė eiti, o jo vieton pa sai užmušę, bet atgijo. Gėda
P. Dagilis.
kone visi darbininkai.
prakaitu ir krauju. Velionis išskiriant kalbėtojus. Mote nesipainiotų nė darbininkų statė kitą žmogų. Tas pa peštšukams!
mokina,
kad
kapitalistams
J. B. Jusevičius. Amerikoj paliko tikrą brolį, rų buvo apie 600. Kalbėjo eilėse, nes tokių reikia sau
PRANEŠIMAS
gotis, kurie tarnauja dviem nereikia pataikauti.
Vinkšnaitienė
ir
Balčiūnie

seserį
ir
pusbrolį,
o
Lietuvoj
PASSAIC, N. J.
Gerbiamieji draugai ir
Mažesnės firmos, kurios
nė apie gaspadinių vargingą nonams. Tokie veidmainiai
seną
motinėlę
ir
tris
sesutes.
12 balandžio, LSS. 45 kp.
padėjimą ir kvietė pritarti kad nemųilintu mums akių buvo pasirašę ant visų išly draugijos:
Laidotuvėmis
užsiėmė
ar

atsibuvo parengtas vakaras.
gų, streiką pralaimėjus ir New Yorko ir Brooklyno
pakėlimui burdingieriams ir ant tolesnio laiko.
timiausi
draugai
T.
L.
Dun

Buvo sulošta dviejų veiksOlgerdas. tos atsiima, ką buvo davu siuvėjų streikas galutinai
mokesties. Kalbėjo J. Stidulis
ir
W.
Gaudvilas.
pasibaigė ir reikalinga at
mių komedija „Piršlybos.”
sios.
gienė, kuri plačiau nurodi
McKEES ROCKS, PA.
Maineris.
Jeigu paėmus atskirai ak
nėjo darbininkų skurdą ir Kovo 10 sustreikavo čia Streiko pralaimėjimo prie skaita aukų. Kaip žinote
torių roles, tai reikėtų pa
RACINE, WIS.
kritikavo kunigus. Da aiš mašinšapės ir karšapės dar žastis tame, kad kapitalis męs buvom išsiuntinėję
kritikuoti, vienok atleistina, S. D. P. Lietuvių skyrius kino J. Ustupas, P. Baltretus iš visų pusių remia. Rė blankas po visą Ameriką pas
bininkai,
taip
vadinami
lėnes nekurie aktoriai pirmą parengė prakalbas. Kalbė nas ir Petkunas apie burdinmė juos milicija, rėmė poli daugiau atsižymėjusias ypakartą buvo ant scenos. Abel- jo A. Vasiliauskas iš Chi- gierius. Leido per balsus ir beriai. Paskui sustreikavo cija, streiklaužiai, kunigai, tas, kad parinktų aukų
Daug tų
nai, lošimas išėjo neblogiau cagos, temoje "nuo ko pri vienbalsiai nutarė: Jei du ir karpenderiai ir boilerių o ant galo ir musu pačių or streikieriams.
dirbėjai.
Bet
mašinistai
pa

siai. Tik aktoriai netikusiai klauso darbininkiškas gyve burdingieriai laikys vieną
ganizatorius P. Staklickis. blankų sugrįžo, bet daug da
siliko
dirbti
po
detektivų
ap

buvo aptaisyti. Paveizdan, nimas.” Pertraukoj J. B. kambarį, turi mokėt į sąvaiO streikierius rėmė vien tik ir nesugrįžo; todėl prašom
sauga.
Piršlė, su žilais plaukais, o šeškevičia sulošė monologą tę po $1.50; reiškia $6 į mė
socijalistų pirmoji kuopa, į tų draugų ir draugių, kurie
Buvo
pakviesti
kalbėtojai,
veidas visai nenugremiruo- "Vagis.” Toliaus kalbėjo tas nesi. Vienas laikantis kam
už tai garbė socijalistams, da nesugrąžino, kad sugrą
kad
suorganizuot
streikietas, atrodė visai jauna mer pats kalbėtojas, kaip kapita barį — $8 į mėnesį. Burdin
kad užtarė darbininkus, o žintų iki 30 dienai gegužės,
gina. Kiti taipgi netinka listai išnaudoja darbininkų gieriai ant tu gaspadinių iš rius. Bet kur tau! Per sto gėda ir paniekinimas tiems 1913 metų, nes daugumas
rus tamsos klodus joks švie šašams, kurie visokiais bu-Į reikalauja atskaitos, o męs
mai buvo nugremiruoti, kas luomą.
lygų nesutinka.
sos
spindulėlis persimušt ne dais kenkė streikieriams.
labiausiai gadino visą vei Publikos prisirinko pilna
neturėdami blankų negali
Jauna Mergaitė.
gali prie tų vergų minties.
kalą.
Laike šios kovos męs pa me sutvarkyti knygas ir iš
svetainė ir užsilaikė ramiai,
Iš
tarpo
minios
tuoj
atsirado
LEWISTON,
ME.
matėme. kas yra musų drau duoti atskaitą.
Po teatrui buvo šokiai, la matomai, buvo užganėdinta.
kapitalo
ir
prietarų
vergai,
kiojanti krasa iki 12 nakties. Surinkta aukų apdengimui 12 balandžio katalikiškas kurie pradėjo šaukti, kad gais, o kas priešais. Todėl, Su pagarba, Šelp. komitetas
Pirm. J. Buchinsky,
Jaunimo Ratelis lošė vieno jie neleisią kompanijos par kada ateis balsavimas, turi
Vakaras buvo gana links lėšų $3.21.
Sekr.
A. Lelis,
me
nepamiršt
už
ką
atiduot
veiksmo
vaizdelį
"Degtinė"
mas, publikos buvo pusėti Prie partijos prisirašė 2
duoti
kokiems
ten
žydams.
Kasier. P. Mačys.
nai, matomai kuopai ir pel nariu. Po prakalbų J. B. še ir trijų veiksmų komediją Ir kalbėtojams prisiėjo gel savo balsą, t. y. už savo
no da liks. Ant kiek teko škevičia iš Milwaukės užra "Trįs mylimos.”
bėti savo sveikatą lig kad □][ę
3E
girdėti, tai buvo ir priešų, t. šė šešiems "Keleivį," pen Nieko naudingo tokie per nuo
kokių
laukinių
žmogy. tūlas eks-socijalistas buvo kiems "Laisvę” ir vienam statymai publikai neatneša. ėdžių.
sumanęs atkalbinti neku "Kovą.” Literatūros par Reikėtų dailės mylėto Na ir žinoma, kad apginti
rtas aktorkas, manydamas duota anie už $2, matomai, jams pasirinkti veikalus pri- kompaniją nuo pardavimo,
užkenkti kuopai, bet mato Racine lietuviai griebiasi už takytus prie šios gadynės, patįs vėl parsidavė kompa
-.... ..r..-.. 1913 METAMS —■ ■
mai nepavyko. Gėda jam! apšvietos. M. Tomkevicz. kurie padaro įspūdį ir paak- nijai į vergus.
Su darbininkų šventėmis ir paminėjimais
vatina kiekvieną prie dailės Liūdna, matant tokį tam
Vainilavičiuks.
KENOSHA, WIS.
ir šviesos, o ne vien tik prie sumą
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu,
darbininkų, ką jie su
PHILADELPHIA, PA.
Kovo 30 atsibuvo metinis Dievo pagelbos ir šventųjų pras apie politiškos organi
28 iliustracijos (paveikslai).
Kaip jau gal nevienas gir susirinkimas dr-stės "Lietu užtarimo. (Taip pat nupei zacijos reikalingumą, kad
dėjote, kad vietiniai rubsiu- vos Balsas." Draugystė gy kia šį "teatrą” ir kitas ko jie da tikri baudžiavos ver
TURINYS:
respondentas.
Red.).
vuoja
nuo
1910
metų
ir
ga

viai savo streiką pralaimėjo.
Naujiems Metams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir
gai, o ne laisvos šalies pilie
nelaimės.— 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei
Tečiaus vieno, ar kito dabar na sparčiai auga. Narių Neprošalį bus paminėti, čiai.
P. Samulionis.
lės).— Visų tėvynė, (eilės).— Man sielą vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina
iš rubsiuvių užklausus: kaip skaitlius gana žymus ir tai kad pas lewistoniečius įeina
vėjas?—Reumatizmas.,— Kas yrą dinamitas ir kaip jis padarytas,— Ar
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta?— Kaip atsiaado popiežiai?—s Atmosfera
CHICAGO,
ILL.
vis
da
dauginasi,
nežiūrint,
' po streikui ? „Pusėtinai:
madon "teatrai” ne vien tik
(oras) — Kaip caras Aleksandras III važiavo
Kur yra pragaras?— Dai
biskį daugiau apmoka ir pa kad turi daug priešų, kurie svetainėj, bet ir ant gatvės Balandžio 4 po num. 3211
nų atsiradimas.—x Garsas, (eilės), z— Revoliucija senovės draugijoje. —,
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eilės), z— Merkelis
čios darbo sąlygos kitokios, visaip draugystę niekina ir jau pradeda lošti. Dviliktą Illinois gatvės atsitiko pasiGiedraitis —s Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — Juokai.
negu prieš streiką ” gauni peikia. Likosi sekantiems valandą nakties, ant gatvės, biaurėtina piktadarystė. Fa
atsakymą. Kas duoda su metams išrinktas naujas ko lietuviais apgyventos, buvo natikė, matomai tėvo kapu
KAINA 25 C.
prasti, jog siuvėjai nevisai mitetas iš atsakančių vyrų, sulošta tragedija, kokia da cino pamokslų prisiklausius,
“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 centp.
streiką pralaimėjo, bet išda- todėl tikimasi, kad draugys nė vienam teatre nebuvo pasibaisėtinai žvėriškai su
Pinigus gal't siųst i taip: Suvyniokit į popierą sidabrinį 10c., įdėkit į laišką,
lies kai kuriose dirbtuvėse tė daug geriau tarps.
statyta, ką liudija tvoros ir mušė savo brolio žmoną tik
ir užrašykit savo ir “Keleivio'’adresą. Mums labai daug taip prisiunčia
ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.
da ši-tą ir išlaimėjo. Apart Susirinkime surinkta au- šaligatviai. "Aktoriai” pa už tai, kad tos nelaiminguoto da galima išgirsti ir tokių ku tvano paliestiems nelai- sidaliję į dvi partijas, vieni lės brolis yra socijalistų. Ne
Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko.
mingiemsiems
$4.39.
pasivadino "salaveišiais." o galėdama nudanginti aną,
nuomonių siuvėjų, kurie ėjo
labai neužganėdinti savo Darbai pradeda silpnėti; kiti "katalikais,” ir nusivil tai nusprendė bent jo nekal
“KELEIVIS”
nieko nelaimėjimu; ir greitu j kai kurios dirbtuvės prade kę švarkus, vieni ardydami tą seserį išsiųsti iš šio pa28Broadway,
So. Boston, Mass.
laiku jie žada vėl atkartoti da dirbti po 414 dienas sa iš šaligatvių plytas, o kiti į šaulio. Sumušė taip, kad
~ill?=
■> □
tą pačią seną istoriją, t. y. vaitėje. Narys Dr. "L. B.” laužydami tvoras, pradėjo' keliose vietose suskaldė kau- im>
3 [£
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“KELEIVIO”KALENDORIŪS

r-

čia, kad jau nosis pradeda jis vertas ir kiek iš jo gali čiaus ir šitą "nedidelę” su shingtone žino, kaip jis nu
beveik žemę siekti?
ma mušti pinigų. Kadangi mą, paėmus ją auksu, netik statomas.
— Gal būt nuo to, kad per grynas auksas yra perdaug žmogus, bet vargiai kokis Pinigai spausdinami la
ilgai vakarais prie baro sto minšktas,
•
• • V tai •visuomet
•
Į prie
• 1 arklys paneštų. Milijonas puose, po keturias popieri
vi, kitaip sakant, perdaug jo primaišo pigesnių kietų auksinių dol. sveria 2 tonu nes į lapą, atspausdinus
linksminančio skystimo var- metalų. Kada metalas yra (4,000 svarų). Žmogus, ku pjaustomi ant keturių dalių.
toji.
gatavas, tuomet leidžia jį ris galėtų panešti 50,000 au Išėšjus iš spaudos kiek
— Maike, ar tu nori tuomi tarp įkaitintų velanų, kurie i ksinių dolerių, butų rodo viena popierinė esti 50 sykių
pasakyt, kad aš perdaug iškočioja jį lygiai tokio sto mas teatruose kaipo naujas perskaityta, pakol ją išlei
snapso išgeriu?
rio, koks reikalingas pini it Samsonas.
džia į cirkuliaciją. Pereitais
— Taip.
gams. Iškočiotą metalą de Beveik nežinomas atsiti metais atspausdinta 257,— Klysti, vaike. Šnapsas da į didelę mašiną, kuri su kimas, kad butų kada atsiti 410,864 lapų.
geriausis vaistas, ypač su kapoja jį į mažus blynelius. kus vagystė iš aukso arba
"Boston Post”
imbieru ir kitokiom šakne Pagaliaus tie aukso blyne sidabro. Tuom tarpu buvo
lėm. Kaip tik išgeriu geros liai eina į milžiniško spaudi keli atsitikimai, kad'popieri-Į
MANO PATEMIJIMAI.
trajankos ir pypkę užsira mo mašiną, kuri įspaudžia nių pinigų išvogta labai
ukau, tuojaus pasidaro ge ant jų visą reikalingą raštą daug. Apie 40 metų tam at
Župos ir žiponai
riau.
— ir pinigai gatavi.
gal, vienas iš svečių, kurie
— Tame ir yra visa nelai Pinigų mušimas yra labai tankiai įleidžiami pasižiurė- Lietuviai nešioja žiponus,
mė, kad išpradžios degtinė pelningas biznis, nes valdžia įti pinigyno, tik per "neat bet nežino, iš kur jų užvarvisuomet daro gerą efek niekuomet nededa į juos tiek sargumą" išmetė iš rankos dijimas paeina. Tiesa, kai
tą ant žmogaus, ir todėl vertės metalo, už kiek jie ei savo skrybėlę ir pakėlęs ją kurie tą žodį daro grynai
žmonės mano, kad ji ge na. Jei valdžia visuomet ga išėjo. Už kelių valandų ap lietuvišku, ir nurodo, jog žiras vaistas. Bet tirinėjimai lėtų juos atpirkti, tai, padė sižiūrėta, kad toj vietoj, kur ponas tai prusiškai-lietuvišjau parodė, kad jos pasek kim, auksiniai $10 visuomet svečio skrybėlė buvo nupuo kų župonų arba žiuponų
mės visuomet esti priešin butų verti $10, bet jeigu jie lus, dingo $20,000, kurie bu drabužis. Tuo tarpu ir lie
gos. Ji negydo, bet ligą įva žūva, valdžia daug tuomet vo surišti vienam pluokšte- tuviški župonai iš svetimų
ro.
uždirba. Taip pat ir su si lije. Vos tik kelias popieri šalių savo vardą gavo.
— Tu turbut meluoji, Mai dabru. Sidabriniam doleri- nes jis spėjo išmainyti ir de- Kai kurie žodį žiponas iš
ke! Man rodos, kad aš tu je sidabro yra vos tik apie tektivai vagi sugavo. Kitą veda iš iš rytų atnešto žo
riu gumbą.
už 50 centų. "Nikeliuose,” vėl sykį klerkas pavogė 94 džio ”gopa,” ką reiškia
— Ne, tėve, aš tau neme kurie eina už 5 centus, nike-I popierines po $500 — bet ir "samdininkas.” Kur jieš— Maike, aš sugalvojau buvo, kaip aš ją gavau. Par luoju. Eik tu kad ir pas kle lio nėra nė už 2 centu. Va tas tuoj buvo sugautas.
labai gerą daiktą.
grįžus man iš vaisko, musų j boną, jis tau tą patį pasakys. riniam cente vario yra tik Bet viena iš įdomiausių koti pirmykščio to žodžio
kilimo, da neapsiimu pasa
— Ką?
augščiausis ciesorius tiesė — Na, tai gerai, Maike, kelinta cento dalis.
komercijos
departamento kyti. Man čia svarbu tik tas,
— Reikia tverti burdin plentą nuo Kauno į Starapo- jei tu taip kalbi apie mano
šakų, tai popierinių pinigų jog lietuviai žiponus apturė
gierių uniją. Sušauksim mi lę, nuo Starapolės į Kalvari ligą ir aiškini, kad aš netu Todėl, kada tik centas, ni dirbtuvė Washingtone. Yra jo
slavų per lenkų ran
tingą, aš busiu prezidentu, ją, nuo Kalvarijos į Suval riu viduriuose tokio gumbo, kelis, ar sidabrinis pinigas tai didelė spaustuvė, kur kas.nuoŠis
dalykas žiponuopamestu, valdžia vi- ldl ul“ele ”1“'““''. nui
tu sekretorius ir suorgani- kus. Aš, žmogus jau tiek kaip aš mislinau, tai pasa lieka
suomet
uždirba
tiek,
kiek
spausdinama
netik
pinigai,
tiems patriotams gal ir ne
zuosim burdingierių sosai- svieto matęs, ir pamislijau kyk man, kaip tau rodos, ar jame buvo skirtumo tarp ti- J5? ir ^rasos ženkleliai ir
ir
patinka, bet tuščia jų...
buvo skirtumo tarp tidę. Gaspadinės jau turi sa sau: geriau eiti dirbti cieso aš galiu ją be daktaro išgy jame
kros jo vertės ir vertės, koPanaslu? dalykus. Vengrijoj ačiū slavams yvo uniją, reikia ir mums, nes riui, negu kokiam mužikui, o dyt, ar ne ?
-. -J
~ _
X nop įrinmiic
nrirontrimoc
Ypač
įdomus
prirengimas ra žinomi župonai, ką iš da
į
kia
buvo
ant
jo
pažymėta,
prie
to
ir
užmoka
gerai
—
kitaip jos perdaug pradės
— Patarimą aš tau galiu
medegos pinigams. Kiek
po 40 kapeikų ant dienos. duoti, ir gali būt, kad jis taui Kitaip sakant, jei doleris viena medega, kuri įeina į lies atsako tai lietuviškiems
mus skriausti.
bajorams, tai lietuviškiems
lieka pamestu, valdžia už— Aš, tėve, nematau, ką Nuėjau ir tuojaus priėmė. pagelbės, jei tik tu norėsi jį■: dirba
piniginę
popierą,
net
kiek

urėdams. — Senovės slavai,
pusę dolerio, nes tik
čia tokia unija galėtų gelbėt. Prisiėjo nešioti prieš kalną pildyt.
vienas dažas yra kuosmul- kaip ir kitų tautų bočiai,
roji
jo
vertė
buvo
apie
50
Gaspadinės pakels mokestį akmenis. Kiti renkasi leng — Vaike, aš viską pildy
kiausia peržiūrimi ir saikuo valstijų ir karalių nežinojo.
centų,
o
valdžia
išleisdama
vesnius,
o
aš
imu
kuodiir burdingieriai turės mokė
siu, nes aiškiai matau, kad
jami. Tvirtumas yra nu Slavai tuomet gyveno atski
ti, vistiek ar jie turės savo džiausius, kad parodyt, jog tie burdai jau baigia mane jį pardavė už 100 centų.
sprendžiamas įvairiais jaus romis kiltimis (plemia), su
uniją, ar ne. Streiko ap ščyrai dirbu. O tu, "Maike, iš šio svieto varyt, o aš, vai O pametama pinigų labai liais bandymais. Darbinin sidedančiomis
iš gentų
turi žinot, kad Lietuvos ak ke, norėčiau da keliatą me daug/ Kas metai vis nesu kai, kurie dirba prie pinigų,
skelbti negalėsi..
(rod). Kilties apgyventa
— Maike, tu daug žinai a- menis, tai ne Amerikos —. tų pagyvent, kad pamatyt, grįžta 8,000,000 centų. galėtų padaryt tokią pat po teritorija
vadinosi župa, o
pie socijalistų politiką, ale pašėlusiai sunkus. Ir tuos ką tie socijalistai nuveiks. Spėjama, kad 6 milijonai iš pierą, kad ant pažiūros nė
kilties perdėtinis — župonu.
apie gaspadinės aš daugiau akmenis man vartant įsime — Gerai, tėve, štai tau tų lieka pamestois. Keli me geriausis žinovas neatskir Apie
laikų slavus impera
žinau. Štai jau kelinta są- tė gumbas. Nuo to laiko vis mano patarimas: paliauk tai atgal Suvienytose Valsti tų. Tą galima atskirt vien toriustų Konstantinas
Bagvaitė kaip sergu. Gal jau sergu ir sergu. Buvau gėręs, paliauk rūkęs, susijie- jose ėjo variokai po 3c. šian tik bandymais, iš kokių me- riaunešys tokias suteikė
seniai bučiau pasibaigęs, bet Kalvarijoj, meldžiausi prie škok gerą gaspadinę, kuri dien jų visai jau nesimato, degų padaryta popierą. O mums žinias: "Viršininkų ši
pypkė ir trajanka mane da Aušros Vartų, gėriau iš moka pagaminti sveiką val tečiaus valdžia sako, kad tą paslaptį iš valdžios išgau tauta (chorvatai) neturi,
palaiko. Aną dien buvau vi Šidlavos šaltinio stebuklingą gį, kas sąvaitė išsimaudyk, daugiau $1,000,000 vertės jų ti sunku. Net ir seniausi neskaitant župonų — persai jau pasitaisęs, bet perė vandenį, bet nieko negelbsti. užsirašyk laikraštį, o maty visai nesugiĮžo. Vadinas, darbininkai to nežino. To dėtinių (Zupanous*) geronjau ant naujo burdo— ir vėl Anais metais norėjau jau si, kad tu pasveiksi netik jie jau žuvę ir valdžia pusė dėl netikri popieriniai pini tos), panašiai, kaip tas yra
grįžti krajun ir važiuoti kunu, bet ir protu.
tinai ant to uždirbo.
gumbas pagedo.
gai, kaip jie panašus nebūtų paprotij ir pas kitas slaviš
Čenstakavon
pasimelst
prieš
Suvienytų
Valstijų
pini— Ar tai gaspadinės kal stebuklingą panelės šven
iš viršaus, iš vidaus jie visuo kas tautas.”
gerą patarimą. Pabandysiu ^Xno liepai yra didžiausio- met bus kitokie.
tos, tėve? Ir ar sutverus čiausios
paveikslą, bet tuo taip šventi, kaip socijalis- mis turto sankrovomis pa
Vėlesniais laikais župoburdingierių uniją tavo tarpu Macokas
Pinigų
spausdinimas
yra
jį pavogė ir tai o dabar gud bai, Maike. saul«e- Sldabro !kiePa,s
mais pradėta vadinti patri
"gumbas” pasitaisytų?
taip
techniškas,
taip
sudėti

pardavė žydams. Nuėjau —------------- s-------- ’--------- ra pilnas prikrautas skry
archališkas bendrijas, o žu— Maike, tu nesupranti tuomet
nas
darbas,
kad
net
žiūrėto

pas
burtininkę.
Kaip
ponais
— jų perditinius.
nių nuo žemės iki lubų. Ta
reikalo. Uniją sutverus bus užburė, pasidarė geriau.
jui
sunku
tą
suprasti,
o
apKAIP DIRBA PINIGUS. me
Šioj prasmėj šie žodžiai ligskiepe retai kada yra
galima pareikalauti geres
rašvti
tai
da
sunkiau.
Panio valgio, o dabar kiekvie — Reiškia, ir burtininkė "Keleivio” No 14 rašėme, mažiau, kaip $100,000,000 veizdan, svarstis ant pažiū šiol užsiliko tarp pietinių
žvilgančiuose sidabro dole
slavų. Namų vyresnysis, jei
na gaspadinė kitaip verda, o moka stebuklus daryt?
kaip naikinami seni pinigai, riuose, kurių didžiuma nie rėjimo išrodo didelė mašina, pas jį didelė "šeimyna," sa
—
Sakau
tau,
kad
pagel

mano gumbas to nemėgsta.
čia pakalbėsime, kaip pini kad nėra buvę žmogaus ki- kur, rodos, ir slonių butų ko: "U mene e mnogo žu— Keistas tavo "gumbas,” bėjo.
galima atsverti, o tečiaus ji
gus dirba. Skaitytojas gal
tėve, jeigu jis šviežių valgių — Pasirodo, kad tu, tėve, niekad netikėtų, kaip daug šeniuje. Kiekvienoj skry yra taip jausli, kad netik pe” (pas mane yra didelė
nioj randasi užpečėtytas
župa," arba svečias šeimy
tamsus esi, kaip Egipto pi
nemėgsta.
tarp
dviejų
aguonos
grudų
padaroma
naujų
pinigų
kas
maišas,
o
kiekvienam
maiše
nos perdėtinio taip užklau
— Nemislyk, vaike, kad aš lietis. Tu tiki da burtams metai. Štai vienų metų mu lygiai po $1,000.
parodo
skirtumą,
bet
tas
pat
sia: "O domačine, mnogo Ii
gaunu visur šviežienos. Viš ir stebuklams. Sarmata, tė šimas.
aguonos
grūdas
numestas
Šiomis dienomis visi tie ant žemės ir vėl pakeltas imaš župe?” (ar daug, do
tų ir kurapkų aš nevalgau, ve.
Popierinių
:
mačine, turi župos?)
pinigai yra skaitomi. Tas jau daugiau sveria.
nes tai poniški daiktai. Ma — Maike, juk mano gum Po $1
151,707,600 visuomet yra daroma, kada
žodis župonas
no paprastas darbininkiškas bas ir aš turiu tiesą jį gydyt, po $2
Ant tokios tai mašinos netVietomis
56.020,000
užima
vietą
nauja
adminis

varto
josi
prasmėj kuni
kaip
man
patinka.
maistas susideda iš rūkyto
nusveriama
medegos,
kiek
po
$5
214,460,000
tracija arba naujas iždinin
gas vieton "knezpadėkim,
šolderio ir kopūstų, ale ma — Bet tas parodo, kad tu, po $10
kurių
reikia
dėti
į
piniginę
139,648,000
kas.
Tečiaus
nereikia
ma

Serbijos valdonai iš XII
tai, Maike, tą patį šolderį tėve, nė kiek nemoki protau po $20
popierą.
74,080,000
nyti,
kad
sidabrą
skaito
po
ti
ir
nepažįsti
savo
kūno
su

šimtmečio
Stepo Nemuno I
kiekviena gaspadinė kitaip
Svarstis
stovi
visados
po
$50
14,200,000
dolerį — tas užimtų kelis
laikais vadindavosi "velikij
verda: viena puodus išplau- dėjimo. Ar gi tu ir tam ti po $100
tarp
ledo,
kad
kartais
tem

20,930,000
mėnesius
darbo.
Kaip
sa

župan” (didysis župonas).
ja, bet nedžiovina, kita lai ki, kad burtininkė gali nu- po $500
peratūros
atmaina
neper

950,000
kėm,
pinigai
randasi
užpeBet plačiausiai prigijo tas
ko sausus, bet nemazgotus, o burti tau nosį?
mainytų medegos svarumo. žodis prie vėliau atsiradusių
po
$1,000
8,700,000
čėtytuose
maišuose,
taigi
pa

—
Ne,
Maike.
Nosį
man
tas mano gumbą ir suerzina.
po $10,000
86,220,000 kol pečėtįs prie maišo čielos, Kaip sakėm, valdžia viską ponų—bajorų, ką apsupda
— Aš tam tikiu, tėve, kad galėtų tik daktaras moksliš
peiliu nupiauti.
Taigi vien tik popieri- tolei tą maišą skaito kaipo užlaiko didžiausioj slapty vo kunigų rumus. Ir taip,
tokie valgiai viduriams ne ku—savo
bėj. Į tą ruimą, kur daro župonais liko vien diduome
Tai kodėl tu, tėve, tiki, nių vienais metais atmušta čielą tūkstantį dolerių.
sveiki, bet juokas mane ima,
mos
klišės, netik niekas pa nės nariai.
Nors valdžia laiko stiprią
kad burĮtininkė gali tau $878,227,127,600.
kada tu kalbi apie savo gumbą
sargybą ir įnėjimą į pinigy- šalinis negali įnenti, bet nė Veikiausiai ir drabužis,
užburti?
"gumbą.”
Metalinių
:
ną uždaro plieno durįs su vienam įraižytojui neduoda
— Kodėl aš netikėsiu, jei
424,818 naujausiais užraktais, visgi ma užbaigti visa klišė: vie kurį župonai nešiodavo, liko
— Gerai tau juoktis, kaip gu man pagelbėjo — užburė Po $20
3,233,312 pinigus galima butų kaip nas daro portretą, kitas ere župonišku. Lietuviams kripo $10
tau neskauda.
kirmėlei galvą ir perėjo.
1,288,742 nors išvogti, jei skrynios ne lį, trečias raštą ir tt. Ant kštinant vietiniams bajo
— Na, tai pasakyk, tėve, — Nesąmones kalbi, tėve. po $5
122,274 būtų taip sunkios. Sidab galo viską sudeda ir užbai rams buvo duodami kyšiai,
kodėl aš neturiu tokio "gum Ar tu žinai, kas yra gum po $21/2
po 50c.
4.114.785 ras labai sunkus. Jeigu 12 gia vienas ekpsertas. Surai- kad tik tie naują tikėjimą
bo?”
bas?
6.162.785 svarų popierinių po $10,000 zgiotas linijas, kuriomis pa priimtų. Tokiais kyšiais bu
po 25c.
— Matai, Maike, tu giriesi — Tokia kirmėlė, vaike.
6.994.785 išmainyti ant sidabrinių puošti apikraščiai ir juodas vo šlėktiški balti rūbai, žiudideliu savo mokslu ir kad — Ne. Paklausk savo ga dešimtuku
nikelių
17,055,638 pinigų, tai bus 2,000 tonų si tarp figūrų dugnas yra da ponais vadinamieji. Lietu
daug išmanai, bet apie tokią spadinės, ji tau paaiškins.
148,609,529 dabro. Tokiu budu plėšikai romi tam tikra mašina, ku vių bajorai į žiuponus apsi
ligą nesupranti. Turbut ir — Ar tu misliji, kad ir ji centų
rėdę ir krikštą priėmę, ir
Didžioji metalinių pinigų ir įsilaužę į tokį pinigyną, ri vadinasi geometrišku te- patįs žiuponuotais, t. y. žiušitoj tavo knygoj visai nėra burtininkė?
to parašyta?
— Ne, tėve, burtininkių dirbtuvė randasi Philadel- neką labai galėtų išnešti. kilu (geometric lathe), ku ponais liko. Dabar apie žmokuris ris yra taip painus, taip nes-žiuponus retas lietuvis
— Teisybė, tėve; tokių da ant svieto nėra ir niekad jų phijoj. Kas tik turi šmotą Net ir auksas,
lykų čia nėra ir todėl aš no nebuvo, bet tavo gaspadinė aukso, gali nusivežti ji Phi- yra. brangiausiu metalu, iš komplikuotas, kad nežinant atsimena; bet užtai žiponų
riu, kad tu man paaiškin pasakys tau dėlto, kad tai ladelphijos pinigų kalvėn ir kokio tik pinigai yra daro paslapties, kaip jis nusta da neužmiršta, bent kai ku
moteriškas dalykas. Vyrai, tenai padarys jam jpinigus. mi, skaitomas "geru apsau toma., jis lieka niekam ne riuose kampuose, kur žipo
tum, kas tai per liga.
— Tai.yra tokia kirmėlė, tėve, jokio "gumbo” neturi. Metalą pirma gerai išbando, gojimu” nuo plėšimo. Šian naudingas. Jis nustatomas nus pradėjo nešioti ir pras
— Na, gerai, Maike, jei aš ar yra jis grynas, paskui dien žmogus turintis milijo panašiai, kaip nedegamųjų ti žmonės.
vaike, žmogaus viduriuose.
Z. A.
gumbo neturiu, tai pasakyk, atidalija nuo jo visas prie ną dolerių vargiai skaito spintų užraktai. Sakoma,
— O kur tu ją gavai?
— Da tavęs ant svieto ne- kas mane taip traukia ir rie- maišas, kad apkainuoti, kiek mas dideliu piniguočių, o te- kad tik vienas ekspertas Wa- ♦) ”Ž” grekų kalboje nėra.
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KELEIVIS

BOSTONO STREIKIERIAMS

EASTON, PA.
LSS. 42 kp. paaukavo $5; P. Jurkus,
J. Poudis, K. Ulba, S. V. — po 50c;
J. Verbauskis 40c; S. N utautas,
30c; S. Kutaitis, M. Rimkevičiūtė, F.
Eiga, A. Laurinaitis, A. Dišuta, J.
Duvidov, B. D. Mayer, A. Simutis, V.
Unikauskas, J. Pocius, L. Kardelis, J.
Bitautas, A. Anskaitis, S. Stafanavičius, A. Ūsas, M. Rupkovska, P. Lū
šis, V. Masilevičia, A. Matonis, S.
matonis, J. Jonaitis, A. Ličkunienė,
F. Ličkunas, F. Malkaitis, F. Lauri
naitis, L. Bačkis, A. Urba, M. Urba,
B. Šulskis — po 25c; P. Žemgolaitė,
M. Ragauskas, B. Dovidonis, J. Česnov,
Stankus — po 20c; A. Vainiutė, J. Stankienė, J. Valatka, J. Rauk
tis, F. Kazlauskis, J. Gamis — po 15
centų; B. Banelienė, S. Danilis, A.
Danielaitė, S. Meškauskis, J. Kižauskis, J. Danielius, P. Beržunsklenė, A.
Grikštas, A. Budis, U. Lučinskaitė, J.
Meškauskis, J. Gailis, P. Klova, S.
Montrimas, K. Bakanauskas, J. Pareigutė, B. Pareigutė, V: Anskaitis,
Ik Gustis, S. Mažolaitė, J. Jonikaitė,
B. Krisiukas, K. Snaidar, E. Katinienė, R. Masilevičienė, M. Kalnaraitė,
— po 10c; K.Striauks 8c; M. Meškau
skis, J. Strauskas, P. Pupšis, M. Balnienė, J. Vaišvila, J. Gandras, J. Lignugaris, K. Gustis, M. Trainaitienė —
po 5c; viso 19.86.
Rinkėjai: S. Kutaitis, A. Urba ir J.
Karinis.
Pinigai pas mus. — Red. Bet ka
dangi Bostone streikas pasibaigė ir
pilnai laimėtas, tai pinigai bus per
duoti Paterson’o streikuojantiems au
dėjams.

pagyvenęs kelis mėnesius, išvažiavo
užsienin. Kiti trįs paliko. Poška at
vykęs į Ameriką ir suradęs čia drau
gų ir šiaip gerų žmonių, sumanė pa
rinkti aukų savo draugams šiaurėje
palakusiems. Aukavo: O. Poška $1;
J. Z. Shimbel ir I. H. Urbas — po 50c;
J. Lekšna — 30c; J. Meškauskas, Ig.
J. Kachinskas, M. M. Juodis ir P. Kachinskienė — po 25c; P. Malerius $2;
W. Zinkus $1; E. Kavaliauskas 50c;
M. Redeckaitė 25c: I. J. Urbas D. Ur
bas po 5Oc; J. Navickas, P. Antana
vičienė ir A. Daugvila po 25c; C. Juravičia 50c; J. Z. Shimbel $1; J. Spudas ir K. Blužis po 50c; G. Rimkus
25c; I. Nausieda ir J. E. Bruževičia
50c; K. Raulinaitis 30c; S. Alyva
; P. Baltutis ir P. Žuviala po 10c;
W. Mickevičia 50c; M. Blužiukė, A.
Černiauskas, J. Martinauskas, J. Anuževich, W. Jankauskas, B. K. Radzevičia ir K. Bazaros po 25c; A. K.
Liutkus ir A. Tomanauskas po 50c; J.
Stolipinas, M. G. Zubkus, J. Masko
liūnas, S. Maskoliūnas ir I. Kviadaras po 25c; visu — $17.80. Surinkti
pinigai yra išsiųsti tiems trims drau
gams S. M., J. D. ir S. T. kožnam po
11 rublių.
L J. Kachinskas.
KLAIDOS ATITAISYMAS
”Kel.” No 14, aukose New Yorki
streikieriams pasakyta, kad šv. Juo
zapo dr-stė aukavo
40 — turi būt
$10.
J. A. Janušionis.

Paj ieškojimai
Pajieškau ANTANO GRIČIUNO,
Kauno gub., Smilgių vol. ir parapijos,
Manaitų sodos. 5 pėdų ir 7 colių augščio, sveria 152 svaru, dikčiai juod
bruvas, akįs juodai mėlinos, plaukai
juodi ir garbiniuoti, ūsai skutami. An
gliškai susikalba, bet prastai; angliš
kai rašosi ANTHONY GRAY. Jis gy
veno Waterbury, Conn., Aš užstačiau
už jį bilą, _o jisai 17 dieną kovo, šių
metų, pabėgo. Kas pirmutinis pra
neš apie tą žmogų, gaus didelę dova
ną. Galima pranešt per telegramą, o
jei netoli, per telefoną. Telefonuojant
reikalaukit mane patį prie telefono.
Kas pirmas praneš, gaus $10 dovanų.
Numeris telefono 964—3.
[?]
GEO. J. LASKY
775 Bank St.,
Waterbury, Conn.

LAWRENCE, MASS.
Aukautojų vardai: P. Čiras, J. W.
Corper, M. D. Breen, P. O. Connel,
G. Carey, M. F. K. — po $1; F. Drainis, S. Mačiulskis, F. Glavinskiutė,
G. Karniela, J. Stanionis, A. Kiauku
te, J. Makaravičius, B. Kavaliauskas,
Bevardis, J. Kentra, A. Krušas, A.
Stanevičius, J. Merkis, J. Arlauskas,
A. čiuladienė, K. Gradoskas, K. Kaselauskas, V. Kalanta, A. Ramanaus
kas, O. Snapauskienė, B. Brank, A.
Pajieškau Antano Vaicekausko Lu
Stravinskas, M. Akstinas, A. Veckys, kų par., Rudupių sodos, jis gyvena
Z. Pekarskas, P. Jaskelevičius — po Philadelphijoj, Pa.
[18]
50c; A. Balevičiutė 40c; A. šarmaviFranciškus
Venckus
čienė, J. Akstinas — po 35c; S. Ka
Millinocket, Maine.
valiauskas, S. Subačius, M. Saulenas Box 439,
— po 30c; I. čiulada, A. Antonovas,
Pajieškau pusbrolio Vinco VišnaiuA. Subačiutė, F. Vidulskis, K. Bal
čiūtė, K. Adamavičia, A. Mikulis, I. sko ir krikšto tėvo Juozo Žukausko,
Markevičia, M. Simoniųtė, M. Stepo- abu Vilniaus g., Trakų pav.~ Turiu
navičia, A. Paneliutė, V. Balevičius, F. svarbų reikalą ir meldžiu pačių arba
[18]
Raziukinas, P. Baltuškoms, V. Jur apie juos žinančių pranešti.
Vincas Višniauskas
gaitis, I. Umpa, J. Zalubiutė, J. La
Plymouth, Pa.
pinskas, J. Poges, R. Vaišnoriutė, D. 61 Elm Street,
čiras, I. Žilionis, S. J. Goodnis, T.
Pajieškau Zofijos Jezdauskaitės, iš
Strazdas, W. šlegus, A. Ivanavičia,
K. Lastauskas, K. Vaisikiutė, A. Kle- Kuršėnų par., Šiaulių pav., Kauno g:,
poniutė, O. Baubienė, G. Pušiniutė, 1905 metuose, gyveno Rygoj, 106 StolA. Jaras, M. Silevičiūtė, A. Kelpšas, bovaja ui. Ji paskolino man daug pi
M. S. Šimonienė, J. Daugelevičia, J. i nigų važiuojant į Ameriką. Ji taipgi
Petrauskas, J. Bučionis, P. Šimonis, I žadėjo važiuot į Ameriką. Buvo siu
M. Šiulada, K. Perednia, A. Bandzia- | vėja. Jai siūntėm kelis laiškus, bet
vičiutė A. Dzedulionis, M. Kazakaniu- i jokio atsakymo negavom. Ji yra 27
tė, J. Burke, M. Rudokienė, A. Petke- j metų amžiaus, geltoni plaukai. Ji tu
vičius, V. Blažis, D. Garutis, M. Ga- ■ ri du brolius Amerikoj. Jei kas apie
lubickas, S. Endukevičius, L. Balevi- i ją žino, meldžiu priduoti jos adresą,
[18]
čius, A. Kakaziutė, V. Sasnauskas, K. Į už ką bi siu dėkingas.
Veničkas, S. Vabalovski, Z. Bauba, M.
K. Romanowski
Sakeliunienė, A. Kinderis, E. Plan- 40 Waltham St.,
Boston, Mass.
duniutė, A. Paulauskas, S. S. Uždavinis, P. Bruzgiela, A. Zankus, B. Zulo- ■ Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
nis, V. Kavaliauskas, J. Balevičius, Į nuo 18 iki 26 m. amžiaus, laisvų pa
M. Bukešnevičiutė, D. Vaituziutė, P. 1 žiūrų, sutinkančios su civilišku šliuBolis, A. Nartoniutė, K. Maretis, B. bu. Mylinčios ženybinį gyvenimą
Kirkauskas, A. Lucinskas, A. Gerčius, kreipkitės laišku šiuo adresu:
[17]
S. Jančius, S. Petrukevičius. M. PeT T H
J__ S
trukevičius, F. Kaupinis, J. Trilin- 734 DuBois St.,
Detriot, Mich.
kauskas, J. Balčiūtė, V. Leviskiutė,
V. Kriviutė, J. Paukauskas, B. Tamu
Pajieškau Jono ir Aleksandros Čiulevičiūtė, J. Kieva. T. Jazikevičius, A.
Matulevičius, J. Lukašiunas, Grons- pų, Vilniaus g., Trakų pav., Jezno vokis, S. Milius, S. Stapčinskas, J. Vai last., Pelikonių kaimo. Girdėjau gy
kur apie New Yorką. Meldžiu
tkevičius, A. Melinis, V. Rauvlinas, vena
pačių
atsišaukt arba žinančių pranešt.
M. Maralovskas, J. Kelidis, B. Vitkau
Adam Adomaitis
skas, E. Balevičiutė, M. Mazalauskiu31
E
Centre
Street, Shenandoah, Pa.
tė, J. Akstinas. Bevardis. M. Polilis,
M. Lukas, S. Rudis, M. Sakalauskas,
J. Lyden, A. Žilionis, P. Gardulis, F.
Pajieškau dėdės Igno Lelckio ir
Rutkauskas. A. Stakis, G. Galunskas, Juozo Sterapato. 6 metai kaip Ame
S. Buoneski P. Malunaičiutė — rikoj; pirmiaus gyveno Chicagoj. Jie
visi po 25 centus: A. Paulekas, patįs arba žinantieji malonės pranešt.
J. Kirdiejus, S. Žardiel, M. MikelioJonas Sava
niutė, J. Matonis. J. Zinkevičius, F. 406 Erving Street,
Joliet, Illinois.
Dvareckas. F. Navickas. B. Balevi
čiutė. K. Vidunas, K. Vilkas. A. GuPajieškau Pusbrolio F. Račiaus. Jis
žauskas. I. Baznauskas. P. Kaziunas pats arba žinantieji malonės praneš
— po 20c; viso — $70.40. Pinigai bu ti šiuo adresu:
vo siųsti per tris svkius; susirinkime
P. Sprindis
liko surinkta $6.42. pasiųsta $6.32; Box 299,
North Chicago, Illinois.
kolektoujant po stubas surinkta pir
mą sykj $49.30, antru svkiu — $14.58;
Pajieškau Vinco Mažiedos, Kauno
viso pasiųsta Little Falls streikieriams $70.40.
J. J. Kuršas. g., Raseinių pav., Sartininkų vol. Žy
Aukautojai atleiskit, kad jūsų var gaičių par., Aukštupių kaimo. Se
dai taip ilgai nebuvo pagarsinti, nes niai jau Amerikoj, pirmiau gyveno
redakcija negalėjo patalpint bet iš Pullman, III. Meldžiu jį patį arba ži
Little Falls paliudijmo, o tik dabar nančių pranešti šiuo adresu:
Juozapas Jančas
męs ji gavom.
M. K. Bolis.
194 W. Statė St.,
St. Charles, UI.
DORRISVILLE, ILL.
Ona Stankevičienė, oo tėvais KetuLSS. 187 kp. parengė balių Bosto rakaitė, pabėgo nuo manęs 26 kovo
no streikierių naudai. Pelno liko $10. paimdama mano $40. Paeina Suval
Ben. Aluzas. kų gub., Starapolės pav., Panemunės
Pinigai priimti. — "Keleivio” Adm. par., dailaus veido, nedidelio ūgio, ga
vau girdėti, buk esanti Waterburyj,
ROSELAND. ILL.
Conn. Meldžiu waterburiečių, jeigu
Aukos "Lietuvos Slaptiems Jauni kuris tokią patėmytų, man pranešti.
mo Rateliams” ant padidinimo kny
Joseph Stankevicz
gynėlio. Aukavo: A. Bacevičius, A. Box 43,
So. Milwaukee, Wis.
Kuosaitis, F. Grybas, M. Bacevičius,
B. Kuosaitis — po $2; M. JuazapaviPajieškau merginos apsivedimui —
čia $1; J. Suodaitis 25c; J. Sinkus
nuo
18 iki 27 metų, laisvų pažiūrų, ne
$2.18; viso — $13.43. Pinigai pasiųs
bijančios civiliško šliubo, mylinčios
ta per J. Sinkų
Kur ir kokiam, čia negarsinam, kad gerą bendrą gyvenimą. Meldžiu at
neatkreipus valdžios atidos. O gar sišaukti šiuo adresu prisiųsdamos sy
[18]
sinanti dėlto, kad ir kiti atkreiptų a- kiu ir paveikslą.
kis ant savo brolių Lietuvoj trokš 2136 North 16 St.,
Springfield, III.
tančių apšvietimo.
Aukų rinkėjai M. Bacevičius ir F.
Pajieškau apsivedimui merginos lie
Grybas, Chicago, III.
tuvaitės, nuo 20 iki 30 metų amžiaus,
aš esu 30 met. amž., 5 ir pusės pėdų
augščio. Mergina milinti apsivesti,
Aukos pol. Kankiniams.
gali rašyti ir siųsti paveikslą šiuo ad
resu:
[18]
CHICAGO, ILL.
P. Smith
Tacoma, Wash.
"Lietuvos” No 3 š. m. tilpo straip 1105 E. 26 St.,
snelis apie ištremtųjų lietuvių padėS"mą Vologdos gub. 1911 m., lapkriPajieškau aosivedimui merginos ar
o 6, išz Rygos buvo išgabenti etapu
Tino 20 iki 26 metu, o našlės
per Petrapilės kalėjimą į Vologdos g. iki 35 metu. Norinčios apsivesti kreip4 politikos prasikaltelai-lietuviai ir kJtes ant šito adreso, o visos gausit
išskirstyti: S. Molis j Nikolska. j. atsakymą.
Dumša į Jerenską, O Poška i Veliki
W. Kalelius
Ustingą, o S. Turba i Vielską. Poška P. O. Box 51,
Rockford, Illinois.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, turi būt
laisvų pažiūrų ir mokanti skaityti ir
rašyti, geistina būt, kad mokėtų ir
angliškai. Aš esmi 24 metų amžiaus,
laisvas, moku skaityt ir rašyt kelias
kalbas. Mylinti laisvą šeimynišką gy
venimą meldžiu atsišaukti ir su pir
mu laišku savo paveikslą prisiųsti, o
kožna gausit atsakymą.
[19]
K W. Jaunikaitis
410 E. Main St,
DeKalb, Illinois.

patėmysit, malonėkit duoti žinę. [20]
GEO. RODGERS
60 Stigo St., Lumphinnans,
Cowdenbeath, Fife,
Scotland.

A. A. ANTANAS STRAVINSKAS
29 kovo, 1913, pasimirė Antanas
Stravinskas, 26 m. amžiaus. Jį pri
mušė airis, policmano sūnūs. J kapus
velionį palydėjo šv. Jurgio Draugystė.
Dabar lietuviškos Dr-stės išrinko ko
mitetą rinkimui pinigų dėl vedimo
provos.
Lai būna jam lengva ši žemelė.
Pajieškau pusbrolių Ameriko ir Ka
P. Gardziulis.
zio Lapenų, Kauno g., Panevėžio pav.,
Pasvalio par., Terervinų sod., apie 12
metų kaip Amerikoj. Jie patįs arba
A. A. Francis Šalkauskienė
apie juos žinantieji malonėkit atsišau
16 balandžio mirė Francis Balkaukti. .
skienė. Velionė 46 metų amžiaus, pa
Jonas Beita
liko dvi dukteris ir vyrą. Velionės
15 Millbury Street Worcester, Mass. mirtį paskubino duktė ir žentas. Lai
būna jai palaima ir ramumas amžinai.
Pajieškau brolio Kazimiero Bubnio,
Jurgis Balkauskas.
2 metai atgal gyveno Minersville, Pa.,
iš ten išvažiavo į Illinois valstiją, apie
PRANEŠIMAS
Cherry, III. Malonėčiau apie jį žinan
čių pranešti, arba jis pats lai atsišau
Pranešu lietuviams, kad saugotųsi
kia. Paeina Suvalkų g., Marijampo Karolinos Sobaitienės, kuri pasiėmus
lės pav., Pagermuonio gm., Pakuonio 11 metų dukterį Juzę ir $52 išvažia
par.
vo su Juozu Tamulevičium, Vilniaus
Jonas Bubnio
g., Saksekalno sodos, ir Juozu Gilium,
Minersville, Pa., S. C.
Kauno g. Girdėjau, gyvena Chelsea,
Mass. Moteris kalba lietuviškai, len
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Bal kiškai, rusiškai ir žydiška’. Jei kas
tuškos, Kauno g., Panevėžio pav., Ra tokius patėmys, meldžiu pranešti šiuo
[17]
mi galos par., Užkalnių kaimo, 3 me adresu:
Jonas Sabaitis
tai atgal gyveno Chicagoj. Paties
Montello, Mass.
meldžiu atsišaukti arba apie jį žinan 49 Arthur St.
čių pranešti šiuo adresu:
Zigmantas Masiliūnas
Reikalingas Kriaučius
57 Forbes St.,
Amsterdam, N. Y.
Reikalingas geras opereiteris prie
Pajieškau kaimyno Augusto Križa- kriaučių, darbas ant visados, mokes
nausko, paeina iš Kauno g., Vilkmer tis gera, būt linkėtina, kad mokėtų ir
gės pav., Plaštakos kaimo, Balnikų kiek nors ranka siut. Atsišaukit kuo[19]
{>arap. Jis pats arba kas žino, ma greičiausiai.
G. F. LANAUSKAS,
tinės atsišaukti, nes turiu svarbų rei
236 S. Oak Street,
Mt. CarmeL Pa.
kalą.
Walter Misunas
52 E. 103 St, Roseland, Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui,
nejaunesnės kaip 18 metų nesenesnės
kaip 25. ir kad mokėtų skaityt ir ra
šyt. Aš esu 26 met. amž, 6 pėdų aug
ščio, geltonų plaukų, apvalo veido,
atsišaukit laišku arba ypatiškai.
Antanas Jusevičia
6241 S. Statė Street,
Chicago, III.
Pranešimas............................................
Pranešu savo pačiai ONAI DUBINIENEI, po tėvais Pudraitei-Redeckaitei, kuri prasišalino su Petru Eršvaltu 8 balandžio ir paėmė mano 200
dolerių, jeigu pati sugrįžši tuojaus at
gal, tai viską dovanosiu, jei greit nesugrįžši, tad pareikalausiu valdiško
persiskyrimo. Moteris tamsaus vei
do ir apskrito, tamsiai gelsvų plaukų,

Draugysčių Reikalai.
TEATRAS ir BALIUS

Parengė L.S.S. 64 kp., LAWRENCE, MASS., atsibus Balandžio (April)
26, ’13, Hibernian Hali, 289 Oak St.
Duiįs atsidarys 7 vai., prasidės 7:35.
Bus sulošta trijų aktų komedija, pas
kui prasidės šokiai. Griežš puiki or
kestrą "Vilija.” Todėl kaip vietiniai
taip ir iš aplinkinių miestelių nepa
mirškite ant to vakaro atsilankyti.
Įžanga — 25c. ir 35c.
Visus kviečia
KOMITETAS.

PRAKALBOS IR BALIUS

Dr-tė. T. M. D. No. 1 rengia
didelį balių su prakalbomis,
dainomis, monologais ir dek
lamacijoms, nedėlioj, 27 ba
landžio, 1913, New Bohemian Turner svetainėj, ker
tė 47 ir Winchester avė., pra

džia 4:30. įžanga 25c. porai.
Kviečia KOMITETAS

rudos akįs, 5 pėdų ir 3 colių augščio,
22 metų. Kalba lietuviškai, lenkiš
kai, latviškai ir biskį angliškai. Kau
no g., Šiaulių pav. Vyras liesas, pail
go iš šviesiai raudono veido su įdu
busiais žandais, šviesios akįs, švie
siai geltoni plaukai ir biskį viršugal
vis praplikęs, apie 30 metų ir moka
save išsigirt; 5 pėdų ir apie 8 colių
augščio, kalba lietuviškai, vokiškai,
biskį lenkiškai ir angliškai. Kas to
kią porą patėmys, meldžiu pranešti.
Kas pirmutinis praneš, gaus apmokėt
iškaščius ir $15 dovanų. O tie kurie
praneš vėliau, visiems apmokėsiu iš
kaščius. Telegrafuokit arba pasarykit laišką šiuo adresu:
LIPSCHULTZ
122 Van Horn St-, Jersey City, N. J.

Pajieškau švogerio Aleksandro Si
manavičiaus, Kauno g., Šiaulių pav.,
Veikšnų miesto, 7 metai kaip Ameri
koj, gyveno Montreal, Canada, rodos,
išvažiavo į Argentiną. Dabar atvažiovo ir brolis iš Lietuvos. Jo paties
meldžiu atsišaukti arba kas apie jį žimo teiksitės pranešti.
Simanas Rakauskas
5912 Statė St.,
Chicago, Illinois.
Pajieškau pusbrolio Juozo Rukštelio
girdėjau būna Worcesterij, Mass., ir
draugų Viktoro Juknuko, K. Klumko
ir F. Klienka, jie gyvena Racine, Wis.
Visi Kauno gub., Raseinių pav., Geidanų parapijos, Silvų kaimo, meldžiu
pačių ar apie juos žinančių atsišaukti.
J. Rukštelis
Box 94, Sta. D,
Montreal, Canada.
Pajieškau tėvo Juozo Tarvainio, apie 13 metų Amerikoj, girdėjau gyve
na Brooklyne. Kas apie jį žino arba
jis pats teiksis pranešti man adresą.
Franas Tarvainis
134 Ames Street,
Montello, Mass.
Pajieškau brolio Simano Adomai
čio, Kūno g. ir pav., Skirsnemunės
par., Kaniūkų kaimo. Aš atvažiavau
Amerikon, norėčiau su juom pasima
tyt, meldžiu atsišaukti.
[18]
Marijona Adomaičiukė
298 Prospect Avė., Brooklyn, N. Y.

PAGAUKIT APGAVIKĄ
Andrius Guravičius, angliškai vadi
nas Andrew Gren; juodbruvas, apie 6
pėdų augščio, po žemutine lupa turi
ženklą, kaip išsigeria tuojaus dainuo
ja. Paeina iš Suvalkų g., Keturvalkių par. 29 kovo jis išėmė iš.Glaurick ofiso keturių vyrų algas ir neži
nia kur prasišalino. Kas tokį žmogų

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1.
Town of Lake, Chicago, I1L
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, ant
Town of Lake, Chicago, I1L, mitingai
atsibuna kiekvieną pirmą nedėldienį
mėnesio, A. J. BIERZYNSKIO Salėj,
Kampas 46th ir Paulina gatvių.
ADMINISTARCIJA:
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, Iii.
Vice-prez. F. A. Misius
1644 W. 47 st., Chicago, III.
Prot. rašt. K. A. Čiapas
1736 W. 47 st., Chicago, III.
Turtų sekr. Stan. Vaitekairis.
4537 So. Hermitage avė., Chicago, III.
Kasierius K. K. Strzyneckis,
4609 S. Ashland avė., Chicago, III.
Užžiurėtojas org. St. Ragausią,
4612 S. Wood st., Chicago, DL

Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės
Viršininkai ant 1913 m.
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Žmogžudžiai»

paraše Togobočnij

Tai yra indomiasis ir užimančiausis T aa
Kokis tik buvo kada-nors loštas. lvuLlClu

Rengia So. Bostono L.S.S. 60 kp.
Vaidinime dalyvauja 24 ypatos.
Tas pilnas sujudinančiu sceny veikalas bus suloštas
i

,lhri 26-tą Balnadžio {April}, 1913
Dahlgren HaliKertij E ir SILVER Sts*S0UTH BOSTONEPasiskubinkite nusipirkt tikietus, nes gali pritrukti
viety. Bostono ir apielinkiu 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 Rengėju KOMITETAS.

H

KNYGOS
“Keleivio” spaudos.

J

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la
bai gera perstatymui..................... 10c.
Musų padėjimas.
Vaizdelis iš gyvenimo. Para
šyta pagal naujausius atsitiki
mus
.............................................. 10c.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas
Juškevičiaus dainose.
Jei nori žinoti, kaip senovėj
lietuviai gyveno, tai perskaityk
Reikalaudami knygų
kreipkitės
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
šitokiu
adresu:
kad musų protėviai žmonas sau
"KELEIVIS”
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
nos savo dukteris parduodavo.
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
po daug pačių, o žmonos po kelis
Gerą Dieną, Drauge! —
vyrus. Labai užimanti ir pamo
gerą dieną!
kinanti knyga. ............................... 35c.
Na, o kur
tamista ei
Lengvas būdas išmokt angliškai.
ni? — Pas
Parankiausiai sutaisyta knyJONĄ
ga,taip kad kiekvienas gali iš
KULBOKĄ
išsigert sti
mokt angliškai, kuris bent kiek
klą alaus,
gali skaityti........................................ 25c.
nes ten šal
tas ir ge
riausis vi
Kur musų bočiai gyveno
sam Brook
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.
lyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
Stabmeldiška Lietuva
misliju, kad ten geriausia užeiga,
Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
nes labai rami vieta. Pas jį geri
skaityt .......................................... 10c.
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės ten gali gerai susistiprint. Bet
Amerikoniškos Vestuvės.
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
numeriu:
[16-4]
Komedija 2-juose aktuose. Juo
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
kinga ir lengva perstatymui.__ 10c.
BROOKLYN N. Y.
Kodėl aš netikiu į Dievą?
Arba tikėjimo kritika ............... 20c.
žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš
jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
su gamta ir kaip civilizavosi.
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.............................25c.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius.
Labai
naudinga knygutė. Kas yra arba
mano būti vaikų tėvu ar motina,
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei
lių, iš viso apie 40 gražių dainų,
Pirmininkas, St. Jankauskas,
350 Newark st., Hoboken, N. J. tinkamų ir deklamacijoms.......... 15c.
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė, Newark, N. J.
Paparčio žiedas
Sekretorius, A. M. Stanelis,
Ir kitos gražios apysakos, ku
211 Jefferson st., Newark, N. J. riose nurodoma, kaip žmonės įsi
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley avė., Newark, N. J. tikėję į visokius burtus ir tt. ... .15c.
Amžinos Dainos
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Parašė Jovaras ........................... 15c.
Chicago, I1L
Naujausios ir visokios dainos.
VALDYBA:
Rankius gražių dainų......................50c.
Prezidentas — Julius Joneliunas,
3305 Auburn avė., Chicago, DL
Beždžionių Prezidentas.
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
Šios
gadynės pasaka ............... 10c.
833 — 33 pi., Chicago, UI.
Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
3364 S. Halsted st., Chicago, III.
Dievo Žmogus.
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
Naudingas
ir labai užimaitis
712 — 17 pi., Chicago, IIL
Kasierius — Vincas Paplauskas,
papasakojimas ............................... 15c.
922 — 35 pi., Chicago, m.
Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,
Revoliucijos giesmės
3400 Union avė., Chicago, III.
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 3-jų ir 4-rių balsų............................ 35c.
vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
3301 Auburn avė. Metinis susirinki Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
mas pripuola sausio mėn. BertainiAiškiai išguldyti pilietystės įniai: Balandžio ir Spalių mėn. Pusstatymai,
su reikalingais klausi
metinis Liepos mėn.
mais ir atsakimais, angliškai ir
lietuviškai............................................ 1 be
AR NORITE PAMATYT
Dangų ir Pragarą?
Ir kas nenorės! Todėl šiuomi prane
šame Brooklyno ir visų apielinkių lie
tuviams, kad 3 Gegužės, S ubą tos vak.,
TAUTIŠKO NAMO Svet., 101—103
Grand St., BROOKLYN, N. Y^ bus
perstatyta krutamaisiais paveikslais
didelė penkių veiksmų drama "DAN
GUS ir PRAGARAS,” kurį parašė vi
same pasalij žinomas italų poetas —
Dantės. Visą perstatymą rodys ant
kinematografo mašinos p. A. T. Ra
čiūnas, o visą tą dramą aiškins p. V.
K. Račkauskas, su pagelba p. M. J.
Vinikaičio. Pirm teatro laikys trum
pą prakalbą p. J. O. Sirvydas — te
moje "Kokią svarbą žmonių gyveni
me turi žaidimai.” Prasidės lygiai
8 vai. vakare. Įžanga 25 c.; užtikrin
Ant Jupiterio
tos sėdynės 35c.
Visus kviečia Liaudies Mokykla.

29 MOTERŲ GROŽYBES

Tikros artistiškos fotografijos gra
žiausių moterų. Kiekviena kitokioj po
zoj. Męs jums prisiųsim uždarytam
laiške tiktai už 42 centus.
B. AUTURI,
200 E. 23 Street,
New York, N. Y.

BEKERNĖ
Parsiduoda visai pigiai, jau išdirb
tas biznis per 27 metus. Visokios ma
šinos dėl kepimo, 2 arkliai ir 2 veži
mai, taipgi dviejų štorų visokie rakan
dai. Galima sykiu pirkti bekemės na
mą ant visai lengvų išmokesčių arba
ant pigios rendos. Todėl gera proga
pastoti į gerą biznį. Atsišaukit dėl
platesnių žinių pas
[19]
LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. Bost. 605. A. Ivaszkevicz Mgr.

Reikalingas Barberis
Gerai žinantis tą amatą, mokestis
gera, nuolatinis darbas, atsišaukit pas
Peter P. Balchul
1025 S. Main St.,
Rockford, III.

PARSIDUODA SALIUNAS
Laibai pigiai, vidurij miesto, lietu
vių apgyventoj vietoj. Kas nori į ge
rą biznį įeiti už mažai pinigų, tai at
sišaukite pas
LITHUANIAN BROKERAGE Co.
441 No. 9 Street..
Philadelphia, Pa.

Farmos! Farmos!
Tėmyk čia, drauge lietuvi, — gali
surasti sau puikų gyvenimą ant šios
derlingos žemės, nes dabar geresnis
laikąs pamatyt šią gražią lietuvių kolioniją. Daug nemislyk, bet atsilan
kyk, nes dabar labai perka žemes, o
prekės taipgi trumpu laiku pakils, čia
labai reikalingas kalvis, kuris galės
rast puikų gyvenimą. Platesnių ži
nių reikalaudami kreipkitės:
[20]
Crystal Lake Farm.................................
........................... WELLSTON. MICH.
Tai vienas iš daugelio paveikslų
KNYGOJE

Pasauliu Ratas”
Astronomiška knysra apie saulę,
žemę ir kitas planetas.

KAINA 25c.
Reikalaudami adresuokit taip:

J. STROPUS
30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

6

KELEIVIS

HUMORISTIKA

Nelinksma našlė

— Dėl Dievo, tamista ”žėlaboj!”
— Nelaimė! vyras mano
prigėrė.
— Prigėrė?!
— Taip; ir jo lavono da
nerado.
— Nusiramink, tamista,
ašaros nelaimei nieko negel
bės, gali da tamista susirg
ti...
— Neramink, tamista,
manęs; liūdnumas mano neaprubežiuotas!
Supranti,
tamista, jeigu lavono neras,
tai per septynis metus nega
lėsiu ištekėti!

Profesorius (į mokinius):
Meldžiu nesijuokt! Aš nie
kad nesijuokiu, Kada matau
kvailą prieš save!
Žydų mokykloj

— Mokytojas: — Ickau,
pasakyk man, kam yra rei
kalingas muilas?
Ickus: — Pardavimui. ’
Nelemtas

— Meldžiu, buk ant tiek
geras, paskolink dešimtį do
lerių.
— Bučiau paskolinęs, bet
dabar negaliu, nes esi ne
lemtas.
— Kaip tai nelemtas?
— O taip, nes teisingai
turėtum pasakyt: Meldžiu,
buk ant tiek kvailas ir pa
skolink man dešimtį dole
rių.
J. J. N
Adresas į dangų

„Keleivio” N 13 tilpo pra
nešimas, kad adresuotas
Dievui laiškas, kuris buvo
išsiųstas iš Kauno, nenuėjo
į dangų, nes nė rusų, nė vo
kiečių pačtos nežinančios
Dievo adreso.
Aš gi pasakysiu, kad laiš
kas pas Dievą gali nueiti,
tik vietoj markės į laišką
reikia įdėti dolerį ir siųsti jį
per kunigą, o ne per pačtą.
Laiškas nueis.
Senas Dėdė.
Dabar griekas

mokratas niekuom nesiski kurios guli ant Atlantiko
Kartą kunigas nusivedė ria nuo airio demokrato. Jei dugno.
parapijinės mokyklos vai gu jis tos pat patrijos na Kunigo gaspadinei. — Ne
kus į muzejų. Vienas pama rys — jo tas pats ir tikslas. talpinsime, nes tas jokios
tęs pakabintą žmogaus ske O demokratų, taip kaip ir naudos jums neatneštų, o
letą (kaulus), žingeidauda- republikonų, tikslas mums draugijas sukiršintų, kurios
gerai žinomas — ginti biz ir be to jau perdaug pešasi
mas paklausė:
— Kas čia, tėveli, per ki nio reikalus; streikui iški tarp savęs.
lus, ginti fabrikantą, o šau Z. M. — Nėra tam tikrų
tokiai?
— Tai yra žmogaus kau dyt ir areštuoti streikierius. taisyklių, kurios rodytų, nuo
Laetuvis demokratas negali kiek metų mergina gali te
lai, — atsakė kunigas.
— Ar tai tik mėsos eina į būt geresnis, nes kitaip jis kėti. Rhode Island, Penndangų? — nusistebėjęs at nebūtų demokratas.
sylvanija, So. Carolina, USvečiui
(Škotijoj).
—
Tasiliepė vaikas.
tah, Virginia, New HampLaisvas Vaikas. mistos korespondencija ne shire, New Jersey ir kitose
suprantama. Rašykit ne sa valstijose mergina gali teke
Abudu tiki
tyros stilium. Prie to rei ti nuo 12 metų; Illinois —
Pas vieną limpamąja liga kia aiškiai pasakyti ką kas nuo 14 metų; New York —
sergantį ligonį buvo pakve- ir kaip veikia.
nuo 18. Ištekančios prieš 18
stas kunigas su sakramen A. J. Petkui. — Tamistos metu visur turi turėti tėvų
tais. Kunigas, bijodamas korespondencijos nesunau- leidimą. Pennsylvanijoj lei
prie ligonio prieiti, kad ne- dojom, nes kitas pranešė a- dimo reikia iki 21 metų. Po
užsikrėtus, ištolo atsistojo pie tai anksčiau.
tam mergina jau nereika
Vičiui — Apie tai buvo lauja tokio leidimo ir gali
ir iškėlęs sakramentus tarė:
— Ar tiki, kad čia yra šv. jau pereitam ”Kel.” nume tekėti, už ko nori. Tėvai jos
rije.
sakramentas?
vyro negali skųsti.
— Tikiu! — atsakė atsi A. Bushui. — Lietuvių lai Jonui Lenkučiui. — Apie
dūsėjęs ligonis.
kraščiai nededa ant kiekvie stočkaus mirtį buvo jau per
— Tai tikėk, kad tu jį esi no puslapio egzemplioriaus eitam numerije rašyta, ne
ir į savo širdį priėmęs.
numerio dėl to, kad tas rei spausdinsime.
Tai pasakęs, kunigas įsi kalauja daugiau darbo, o F. Bukleriui. — Korespon
dėjo švenčiausį ir išėjo.
svarbos tokis numeris daug
Toj valstijoj buvo toks pa- neturi. Į sąsiuvą galima ir dencija perdaug ilga ir ne
protis, kad kožnas pagijęs be tokio numerio laikraštį aiški. Netilps.
žmogus turi eiti kunigui už sudėti, tik reikia kiekvieną Minturiui. — Krautuvei
žygį atsilyginti. Pagijo tas egzempliorių tvarkoj padė užsidėti pilietiškų popierų
nereikia. Kareivių Rusijoj
žmogelis ir nuėjo pas kuni ti. gą. Išsiėmęs dolerį ir iškė K. A. žaliui. — Sunaudot nesveria, bet mieruoja; kalęs sako:
negalim — grąžinam atgal. reivystės amžius skaitosi iki
— Kunige, ar tiki, kad čia
V. M. Rinkevičiui. — Hu- 45J.metų.
K. Lapkričiui. — Juokai i
doleris?
moristiką grąžinam, nes jo spaudai
netinka.
— Tikiu, tikiu! — atsakė je nėra jokio humoro.
kunigas, ištiesdamsa ranką,
Kantriam sąjungiečiui —
GERIAUSIA AKUŠERKA
kad dolerį paėmus.
Nieko tame ypatingo, kad
— Na, tai tikėk, kad jį ir kuopos nariai apsileidę. NeF. STROPIENE
savo kišeniųje turi.
talpinsim.
Pabaigusi kursą? •
Tai pasakęs, žmogelis įsi Tikram katalikui— ką rašo
WOMENS MEDICAL COLLEGE
dėjo dolerį ir išėjo.
„Kataliko” korespondentai,
Baltimore. Md
Laisvas Vaikas. tai visai nesvarbu ir ginčy Pasekmingai atlieka savo darbą prie
tis su jais nėra reikalo, ge ‘palago. teipgi suteikia visokias ro
Pamokino
das motery ligose, parūpina gyduoles
riau visai jų nepaisyt.
Ofisas randasi:
Atėjęs kunigas parapiji- W. Jučaičiui. — Nesvar
nėn mokyklon sumanė vai bu, netilps.
30 W. Broadway,
kus bent kartą iš svietiškų
Fr. Stravkas. — Telegra
SO. BOSTON, MASS.
mokslų pamokinti. Priėjęs mos į Europą eina vielomis,
prie 8 metų vaiko užklausė:
— Sei, Džianai, kelios yra
^Sį^IBI
1
IRI
žemės dalis?
— Penkios!
— Olrait. Sakvk, kokios?
— žemė, dangus, rojus,
čiščius ir pragaras.
Kunigas paėmęs vaikui
B
už ausies ir sukdamas tarė:
— Nežinai tu, asilo galva:
Europa, Azija, Afrika, Au
stralija ir Amerika. Sy! sa
Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
kyk vėl.
Kompanija Pasaulije.
1,210,000 tonų Įtalpos,
Vaikas verkdamas atkar
tojo:
Įsteigta 1847 metais.
— Asilo galva, Europa,
Azija, Afrika, Australija ir
Vienatinė tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t. y.
Amerika.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.
Laisvas Vaikas.
Tik mėsos eina į dangų

AMERICAN LINIJA

Redakcijos atsakymai.

•
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Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

K. Bartui. — Nesunaudo

sime.

Mexikiečiui — Su „Lietu

vos” ir ”Draugo” korespon
dentais polemizuoti neužsi
moka. Geriau į tokius žmo
nes neatkreipti atidos, jų
melas tik jiems patiems gali
kenkti — grąžinam.
J. Stanaičiui, Chicago, III.
s
Gerai atsakė
—”Džian Bambos spyčiai”
— Na, Jonuk, pasakyk išėjo jau atskiroj knygoj,
man, be ko žmogus negali kurią už oros sąvaičių jau
būt išganytas, tai gausi ka bus galima gauti. Tenai tilps
daug ir kitų ”fonių.” Kaina
peiką.
j.:.
25c.
— Be pinigų.
Skurdžiui. — Socijalistas
J. Fisenka.
neprivalo nė agituoti, nė bal
Išmintingas vaikas
suoti už kitos partijos kan
— Ko jieškai toj knygoj, didatą, vistiek, kad tas kan
didatas ir lietuvis butų. Męs
juk da nemoki skaityti?
— Taip... bet tėtis sakei, balsuojam už partijos kandi
kad toj knygoj viską galima datus, o ne už tautos. Jei
rasti, tai aš jieškau ratukų gu socijalistų tikieto nėra,
nuo vežimėlio, nes pame tai socijalistas gali balsuoti
čiau.
J. J. N. už save; ant blankos ir yra
palikta vietos tam tikslui.
Isaiskmo
Bet jeigu yra ir socijalistų
— Paaiškinkit, kas tai y- kandidatas, o jus balsuojat
ra politiškoji ekonomija.
už demokratą dėl to, kad jis
— KaiD vienam iš bado lietuvis, tai jus jau ne soci
pilvas staugia, o kitas aiš jalistas. Ir lietuvių tauta
kina, kiek jam reikia duo susideda iš priešingų luomų
nos, kad užganėdinti pilvą, ir todėl vien tik už savo luo
tai tas ir vadinasi politiškoji tuos kandidatą darbininkas
ekonomija.
J. J. N. turi balsuoti. Lietuvis de
Jis: — Tik vistiek, ar da
bar aš tave pabučiuosiu, ar
kaip apsivesim.
Ji: — Ne, ne, eik šalin!
Dabar da griekas.
J. Fisenka.

i

Į dešimts i
Dienų iš
Porto į
[Portą.

Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “C1NCJNNATI’'
GOS p?dį ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

PIGIOS

_______________________

Trečiųjų Kajutę
Palubės

[jnr

į/ r C

=====

BRANGUUSIS

šaltinis

ŽMOGAUS TVįj.

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 {vairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

3

3

Kraujo Valytojas..................... $1.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 25
Gyvasties Balsamas........................ 75
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25
J>ervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00
.18
Nuo dantų gėlimo.............
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00
.25
Nuo peršalimo..........................
M
Kraujo Stiprintojas........................ 50
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir .50
Nuo kosulio................... 25c. ir .50
I.inimentas arba Eapelleris... .25
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
.50
Nuo plaukų šilimo
Skilvinės proškos.......... 10c. ir 1.00
50c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo..
Pigulkos dėl kepenų...................... 25
50c. ir 1-00
Nuo lytiškų ligų..
Blakių naikintojas.......................... 10
................ 50
Nuo dusulio..........
. ................. 25
Dėl išvarymo soliterio............ S.00
Nuo kirmėlių------ --------------Anatarinas plovimui......... .25
Antiseptiška mostis........................ 25
Nuo kojų prakaitavimo................ 25
Nuo viduriavimo...................
.25
Gydanti mostis..............
50
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir .25
Antiseptiškas muilas...................... 25
Proškos dėl dantų.......................... 25
Gumbo lašai................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojas.......................... 10
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

VINCAS J. DAUNORA,
•M Bedford Avenue

Kampas North <-tos gatvės

Brooklyn, N. Y.

TA KNYGA yra aprašyta, su naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo ir įvairių
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
rasti, kas yra patilpj 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 geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽU
NOSĮ kaip šit ų knygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir jauniemsženotiems 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 tą knygą
atrasite viskų, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo. odos, viduriu, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip išsigydit ir t.t., teipat sėklos nubėgimus nuo saužagystės ir t-t.
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 ledieal Clinic
Philadelphia, Pą.

1117 Walnut Street,

Philadelphios Med. Clinikas, vyrų ir moterų, visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be
peilio, be humbugo operacijų, bet su tikroms geroms Nekarštoms. Atsilankyk arba lietaviškai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. vak. nuo 6 iki 8 vai

Siutus ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
mus. kreipkitės prie

Užtikrinam kad Jus sučėdysite
pinigu ir turėsite gražius rubus.
Męs imam materiją iš gerųjų firmy ir primieruojam rūbą pagal
žmogŲ, todėl nesudarko žmogaus
išveizdos ir būna tvirtesni.

Hamburg-American Line

Genis vyrams Siutus ir Overkotus
pigiausiai ir gerai.

607 BOYLSTON STREET, BOSTON,

arba 41 Broadway, New“York.

JE

®[

*50.000 Kataliogų DYKAI!
Pasiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam i visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato 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.
I
Reikalaukite tuojaus.

J

J

P Tninula

822 VVashington St.

• * • * Ullllid, boston.

mass>

Musy firma randasi ir Califor
nijoj, todėl męs greičiau pagau
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt genis rūbus pi
gai, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyryjir Motery drapanas.

Tikras Jusy brolis lietuvys

Budreckis
222 W. Broadvvay,
ir
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street,
MONTELLO, MASS.

Telefonas: 9o. Boston. 21013.

/
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KELEIVIS

I
tuoj reikalinga suma butų tacijas . Jei pardavėjas at GERIAUSIAS
Teisingiausia ir Geriausia
KAS MUMS
buvus sudėta.
sisako parduot, tai tiesa at
APTIEKA
Taigi musų draugystė iš imt tuos daiktus užmokant E
RAŠOMA rinko
Sutaisom Receptus su di
komisiją iš trijų ypa likusius pinigus nepasibai M
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
Užlaiko
geriausį
tų sutvarkyt tą dalyką. Mel
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Valparaiso, Ind. — Sogers džiam visų draugysčių, į Są gia su 15 dienų, bet tęsiasi 3
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Elių, Vyną, Likierius ir
pasaulije vartoja, taipgi visados
ežere prigėrė mokinis Vik- ryšį prigulinčių, kad atsi iki 6 metų.
randasi lietuvis aptiekorius
kitokius
gardžius
gėrimus
8
E
4. Pardavus tuos daiktus,
tor Vozniczak. Jis įleido e- šauktų į musų draugystę,
P. JATULOVIČIUS.
o taipgi ir geriausio taba
žeran su kitu mokiniu seną kaip greitai organe patėmys pardavėjas atsiima savo neEOVARD DALY, savininkas
ko Cigarus.
valtį ir pradėjo abudu irtis. šį atsišaukimą. Taipgi dr-tės damokėtus pinigus, o liku
18 Broadway> S Boston, Mass.
Meldžiame užeiti o visados rasite
pinigus tur atiduot pir
Išplaukus į vidurį ežero, val kurios
nori
prigulėti sius
Galite
reikalaut iir per laiškus,
gražų patarnavimą.
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
tis prakiuro ir prisisėmę kad nominuotų kožna drau kėjui, nuo kurio daiktai bu šiai,
o męs per ekspresą gydules prinaujausios mados įrankiai. Atlie
siųsim.
vandens. Abudu šoko į e- gystė po vieną ypatą į kož- vo atimti.
362 2nd st.,
So. Boston.
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra j_____________________________________
žerą. Vienas išplaukė, o ki ną urėdą: ant pirmininko,
fijas kuopuikiausiai, malevoj u natūra
KLAUSIMAS
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir ti
tas ir nuskendo.
raštininko ir iždininko, o iš
Išgyvenus Amerikoje 10 Esant reikalui einu į namus fotografuo
J. J. Bagdonas. tų, kurie po tris ant kožno
D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
metų ir norint išsiimt pilie ti. Pasilieku gero velijančiu
urėdo,
tai
yra
viso
9
ir
ku

Pittsburg, Pa. — 31 kovo
JURGIS STANAITIS
Vienatinis lenkiškas
tiškas popieras, o negalint
rie
nominacijoj
gaus
dau

gaspadinių unijos preziden
naujausios
mados
rasti savo pavardės imigra 453 Broadway So. Boston, Mas$.
ĮDANTŲ DAKTARAS.
tę ponią Blažaitienę patiko giau balsų, tie turi būt ant cijos knygose toj vietoj, kur
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų Užtaisau pasigadinusius dantis ir
nelaimė. Ji buvo bažnyčioj tikrų rinkimų pastatyti ant laivas atplaukė ir nežinant
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
ir kasžin kas jai ištraukė pi blankų, o po rinkimų parei- laivo vardo, kur reikia krei
Telephone So. Boston. 845 M.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
nigus — $400. Kad pavogė, kalausim iš senų viršininkų ptis, kad gauti popieras? Aš
336 Broadway, So. Boston. 238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
tai nenaujiena, bet keista, visus dokumentus ir pini klausiau imigracijos komi- Dr.F. Matulaitis
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.
kad tas atsitiko bažnyčioj, gus, kad perduotų naujai misijonieriaus kelis sykius,
495 Broadway, So. Boston. :
kur susirenka visi dievobai valdybai.
vis
atsako,
kadjiegali
sura

Valandos:
mingi žmonės. Bedieviai Draugystės teiksitės grei sti.
Frank Pšelgauskas. Nuo 12-2 dienų L* nuo 7-9 vakare.
LIETUVIŠKA
tai
atsišaukti,
nes
laikas
bažnyčion nevaikščioja, te
Nedėlioms
iki
8
vai.
po
pietų.
ATSAKYMAS
čiaus pinigų vieni kitiems brangus.
Męs
Šv.
Antano
dr-stės
iš

Išsiimkit pirmas popieras,
nevagia. Pas kuriuos gi dau
rinktas
komitetas:
jei jų da neturit, o po dviejų
giau doros? Soho bedievis.
Pirm. V. Katilius,
Užlaikome visokius Laikrodžius, Laikrodėlius, Dei
metų gausit antras. Kad Tek So. Boston 784.
mantus, Sliubiuius žiedus. Britvas ir k. Psrdirbame
Steger, UI. — Girdėtis, kad
P. O. Box 121,
nesuranda vardo, tai niekis. Parduoda pigiai Namus
paveikslus iš mažų į didelius ant drobės. Darome Ka
Stegerio dramatiškas rate Rašt. Jurgis Bulota,
lendorius
Biznieriams ant orderio. Užlaikome Agen
Priduokit laiškus teisme,
tūrą. Siunčiame Pinigus, parduodame Laivakortes
J.
H.
C
ARR
lis rengia Chicago Heights
P. O. Box 197,.
kad negali surast dėl tamisir Geležinkelio Tikietus. Apmainome senus Laikrodė
Namus, Inšiurinu ir
teatrą Bostono streikierių
Maryville, III.
lius ant naujų. Sutaisome Laikrodžius, Žiedus ir vi
tai nežinomų priežasčių; Parduodu
sokius
auksinius ir metalinius daiktus. Reikalaujam
padarau
Morgičius.
naudai (streikas jau pasi Komiteto narys,
darodysit kaip ilgai gyvenot 840 DORCHESTER AVEL,
keliaujančių Agentų. Pareikalavus tavorus pristatome jums į namus.
baigė, laimėtas. Red.). Gero
Jei nori būt turtingas,nusipirk Sekretnas Kortas. Rašydamas adresok: (gi)
Jonas Romonaitis. Amerikoj, ir pakanka. Pa
SO. BOSTON, MASS.
pasisekimo. Gyvenimas čia P. S. Susinėsimus adresuo duokit laivo vardą, ir laiką
sunkus, vos tik galima išsi kit nurodyto raštininko var taip, kaip galit atsiimt.
LITHUANIAN JEWELRY CO.
maitinti su šeimyna.
du ir antrašu.
Vis maž-daug atsimenat
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.
Motiejukas.
kiek, ir to pakaks. Popieras
į visas drau gausit. Bet galit da pamė
Norwood, Mass. — 30 ko Atsišaukimas
gystes, priklausančias prie gint parašyti į ”Chief of the TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ
vo labdarystės draugija,
S. L. P. D. A.
Bureau of Naturalization,
ŽEMĖS!
kuri stato čionai tautišką
IO už 5c
Pardavėjai
Gali
pirkti
kiekvienas
tiek
akrų,
Washington,
D.
C.,
”
paduo

KIEKVIENS
Męs,
draugystė
D.
L.
K.
namą, buvo parengus pra
kiek nori, ant tų žemių tarpais yra
išparduoda
kalbas. Angliškai ir lietu Vytauto, Tacoma, Wash., dant faktus.
maži miškai, tarpais čysti laukai, kur
MUŠASI UŽ
galima arti tiesiog be jokio valymo.
vis daugiau
viškai kalbėjo F. J. Bago savo mėnesiniame susirinki
Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
KLAUSIMAI
me,
laikytame
6
balandžio,
čius, kuris labai puikiai nu
galima pasibudavoti krajavus
NEBO
1. Jei nuperki Amerikoje kus,
budinkus ir apsitvert tvoras. Prekė
rodė, kaip svarbu mums yra nutarėm da sykį atsišaukti į laivakortę
nuo $8 iki $20 už akrą ant išmokesCIGARETĘ
pas lietuvišką a- čio.
Tuojaus reikia įmokėt po $1.00
pasistatyti savo namą. Sma visas draugystes, priklau gentą ar bankierį,
o žmogus už akrą, likusią sumą gali mokėt kaip
gu ir paminėti, kad aukų sančias prie S. L. P. D. A,,
Kas Diena ’
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
tam tikslui sudėjo 150 dole kad atkreipt atidą, jog visas negali arba nenori važiuot, darbės išmokėjimas palau
Turiu pardavimui GYVENA
Kortiniais galais
rių su centais. Kompanas musų triūsas nuėjo ant nie ir męs norim atsiimt savo kiamas.
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
pinigus
atgal,
ar
agentas
p. Winslow paaukavo $100, ko. Pasirodo, jog męs rin tuomet turi kokią tiesą pasi sais įtaisais, ir už visokią kainą. Far
mos ir žemė randasi Michigan Valsti
už ką draugija taria didelį kom viršininkus ne dėl or laikyt dalį tų pinigų ir kiek? joj,
pagal ežerą Michigan, tarpe dvieCigaretus
ačiū.
Spindulis iš ridykų. ganizavimo mus, bet dėl su
jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės
2.
Jei
važiuojant
iš
Lietu

pardavimui greta dviejuose pavie
ardymo. Kad jau antri me
tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
Rockford, III. — 29 kovo tai męs nežinom, kiek mus vos turime sunkų pundą ir viete
geriausia žemė kaip visoj val
vietines L. U. Kliubas buvo priklauso prie SLPDA. ir per nežinojimą Hamburge stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
VIŲ FARMŲ KOLIONIJA. čia tu
parengęs teatrą su šokiais. dek musų tenai yra centų ar Roterdame neprisegs ant ri
132 lietuviai Farmas ir kožną me
VIENATINE LIETUVIŠKA
Pasisekė gerai. Pertrauko sudėta, męs nutarėme, kad rašo ir Amerikoj męs jo ne tą nauji lietuviai prisiperka. Žemė
brangsta ir geresnę žemę greitai išse buvo deklamacijos. Pub musų viršininkai nelaikytų gaunam, ar turi tiesą jo jie- parduos.
Lietuviai, jei norit sau ir
likos buvo beveik pilna sve tų musų centų pas save, bet škoti, ir kur?
savo šeimynai atsakantesnio ir svelgyvenimo, kur nereik dirbti po
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
”Kel.” Skaitytojas. kesnio
tainė.
J. Latvėnas. geriau atiduotų kankiniams
bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių.
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
arba streikieriams. Taigi
ATSAKYMAI
ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamus,
paduodam tą musų nutari
1. Paprastai agentai ne esu farmeriu. Norinčiam pirkti paro
visus laukus. Norint platesnių
mą apsvarstymui kitoms pasilaiko sau dalies tų pini dau
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
Atsišaukimas prie S. L. P. draugijoms, kurios priklau gų, bet atitraukia laivinių les ir mapą, kurios plačiai aprašo aNuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
viską. Adresuok arba atvažiuok
Nuo kosulio, grippo ir slogos 51.00. Kraujo Valytojas 81-00.
kompanijų trustas. Agen pie
D. A. Sąryšio No 25 Drs-tės so prie SLPDA.
ant šito adreso:
[22]
Vardan
dr-stės
D.
L.
K.
Nuo
saulės
nudegimo 50 c." Bobro lašai 81-00. Nuo suirimo Nervų 81-00.
tas už pardavimą šifkortės
šv. Antano, Maryville, III.
,
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
ANTON KIEDIS
Vytauto, V. Kavaliauskas, gauna ;$2.00 ”commission,”
Nuo
viduriavimo
suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Laikytame mėnesiniame 1617 E. 33 St. Tacoma Wash. o jūsų Chicagos agentai, 5 PEACOCK, Lake Connty, MICH.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
nuošmtį nuo geležinkelio tisusirinkime, apsvarsčius da F. J. Bagočius.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito 81-00.
kietų, viso nuo New Yorko į $28.00 vertės mašina už
lyką kaslink musų Sąryšio
Gyduolės
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Chicago
apie
70c.
Kada
šifir Centro valdybos negero
$21.00
ir
dovanų
16
dai

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
kortė sugrąžinama ir pini
pasielgimo link Sąryšio dė
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
gai reikalaujami atgal, tad
lei nepildymo savo pareigų,
nų lietuviškoj kalboj.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
apart
tų,
kuriuos
agentas
ir nepranešimo į organą aPročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
KLAUSIMAS.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
gavo kaipo uždarbį, kompa
pie save, ir dėl tos priežas
Visok ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Trįs
metai
tam
atgal
aš
nija pasilieka sau da iškašties buvo negalima pradėtą
Perfumos
visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
darbą užbaigti; žinoma, kad apsivedžiau ir mudu paė čių 10c. nuo kiekvieno dole
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
mums tankiai prisieina vieta mėm įvairių naminių rakan rio.
ir kitokių ligų.
2. Jieškot reikia, ir sujieiš vietos kilnotis, priklau dų ant išmokėjimo. Visada
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų
sančiam prie sąryšio, drau atsakančiai mokėjom, bet škot galima per agentą, pas
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
gui naudinga, kad nereikia dabar mano vyras susirgo, kurį šifkortė perkama, jei
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
mokėt. tik agentas nori užsiimti.
i š n a u j o prisirašyt prie aš nebegalėjau
draugystės, jeigu ir naujoj Krautuvninkas atvažiavo ir Reikia paduot gerą aprašy
Receptus sutaisau teisingai,
vietoj randa prie sąryšio išsivežė visus daiktus, man mą to pundo ir kas jame bu
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
nesugrąžindamas nė grąšio. vo, ir nors ima laiko, bet vis
prigulinčią draugystę.
Gyduolių galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
Daug spėkų yra padėta ir Ar aš galiu nuo jo ką išpro- 9 sykius iš 10 galima pun
prisiųsįme jums expresu.
Marė šliuželienė. dui} surasti.
laiko praleista kolei sutver vot?
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
ATSAKYMAS.
ta musų pašalpinių draugys
čių Sąryšį. „Keleivis” daug Mass. valstijoj, kada daik LIETUVIAI TĖMYKITE!
aukavo savo skiltįse vietos tai yra perkami ant išmoPIRKDAMI TAVORUS
be jokio atlyginimo, pakol kesčio, o paskui žmogus ne PAS MUS SUČĖDYSIT PINIGUS
kampas C st.
Aš užlaikau Columbijos Grafofonus
Męs užlaikom vi
mus supažindino su Sąryšio gali ar nenori mokėt, daly
su lietuviškom dainom, kurias išgiesokius papuošalus
da labai garsiai ir aiškiai. Ant abie
svarbumu, o dabar Sąryšio kas stovi štai kaip:
S0. BOSTON, MASS.
t. y. Ziegorius ir
jų pusių yra po kitokią dainelę, re
viršininkų apsileidimas tik 1. Mažiausia per 30 dienų
Ziegorėlius, auk
kordai yra padaryti stipriai ir gali
sinius, sidabrinius
laikyti ant kelių metų. Kožnas re
rai ardo tokį naudingą dar prieš atėmimą tų daiktų,
taipgi paauksuo
kordas prekiuoja tik 75 centai.
bą, kuris tiek daug triūso ir krautuvninkas turi praneš
tus, su gerais vi
Jeigu neturi mano katalogo, tai
duriais Elgino ir
prisiųsk už 2c. pačtmę markę, o aptu
ti pirkėjui, kad jis atsiims
energijos lėšavo.
Waltham kompa
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame
Jau ir korekta konstituci daiktus. Tame pranešime jis
nijų. Taipgi męs
rasi visokių geriausių Armonikų,
visokius žiedus ir ženkle Smuikų, Triubų ir daugybę kitokių
jai buvo atspausdinta ir toji turi reikalaut -likusių pini išdirbam
lius dėl draugysčių. Taisom viso muzikališkų instrumentų. Istoriškų,
nežinia kur dingo. Taipgi gu,
kius laikrodžius amerikoniškus ir Maldų ir kitokių knygų, kokios tik
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
seno krajaus. Musų krautuvėj ga randasi lietuviškoj kalboj. Gražių
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
buvo kalbama ir apie ats 2. Atėmus daiktus, pirkė lima
gauti ir visokių MUZIKALI- popierų laiškams rašyti su puikiais
Toji
kompanija turi gerus kriaučius,|kurie gerai at
jas
turi
15
dienų
laiko
užmo

pausdinimą persikėlimo kor
ŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai apsiskaitymais ir dainomis, su drulieka
darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
Skripkų, Armonikų, Triubų, Klar kuotais aplink konvertais tuzinas 25c.
tų ir tas viskas pas viršinin kėt likusius pinigus, ir atsi netų,
Aš keliauju per. Mass ir Conh. valstijas kaip ir po
visokių Knygų, Popierų ir 5 tuzinai už $1.00. štorninkams, akus dingo, ir nieko negirdėt. imt daiktus atgal.
Religiškų daiktų. Užsakymus nu- gentams ir pedlioriams parduodu vi
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
siunčiam visur ir viską atliekam sokius tavorus labai pigiai. Reika
Jeigu buvo trumpa pinigų 3. Jei 75 procentai suly atsakančiai,
laukite visokio tavoro pas lietuvį, o
tam reikalui, taigi reikėjo gtų pinigų buvo užmokė jau 25 metai. nes tą biznį varom
K. P. ŠIMKONIS
gausite teisingus pas mane tavorus.
(ZZ)
per organą atsišaukti, pas ta, tada pirkėjas gali parei W. U rmanaviczia & J. Almonaitis Co. Adresuokit:
Holyoke, Mass.
kiriant ant kožnos draugys kalaut, kad pardavėjas par
W. WAIDELIS
151
Ferry
st.,
Newark,NJ.
. 112 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.
tės po kiek, o be abejonės duotų tuos daiktus ant lici-

John E. noian

ęįk AMUI DAIGTĮ KRAUTUVE

Farmos Farmos

NEBO

APTIEKA

S.LP.D.1 Reikaluose

Tiesu patarimai

X •

K. ŠIDLAUSKAS

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

