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Metas IX

Giovannitti areštuotas 'reikalaudami 9 valandų darStreikininkompanijos pradėjo" samdy
Milford, Mass. — -Papirk.. bo ir $2
• . algos.
«
ti
______
ti ne unijinius darbininkus.
ta kompanijos policija už- kai norėjo neleisti į darbą
Kivirčiai su Japonija
draudė Hopedale streikie- j skebų, įsimaišė policija ir
Bomba popiežiaus pasiunti
Susekta suokalbis
čenstakavos karžygiai
niui
Tarp Suvienytų Valstijų riams rengti demonstraci- pakilo riaušės. Keli žmoMontpelier,
Francuzija.
—
Neužilgo Petrokovo kalė Madridas, Ispanija. — 3
ir Japonijos iškilo gana pai- jas. Streikieriai nežiurėda- nės areštuoti.
Policija
susekė,
kad
ant
Is-'
jime Įvyks oficialės kunigy gegužės popiežiaus pasiun
j nųs kivirčiai. Californijoj mi uždraudimo of _ _
3 gubernatoriai kelia revo
panijos
karaliaus
gyvasties
stės nuo Macocho ir Starče- tiniui čia buvo padėta dide
yra daug japoniečių ir chi surengė milžinišką demons-j
liuciją prieš Huertą.
vskio atėmimo apeigos. Ant lė bomba, kurios sprogimas, daromas suokalbis. Areš niečių, kurie valdo žemę. traciją. 3 gegužės atvažia
apeigų atvyks vyskupas kaip žinovai tvirtina, butų tuota čia vienas ispanų a- Šiomis dienomis Californi- vo čionai Giovannitti. Ei Pabėgęs iš nelaisvės guZdzitoveckis. Praslinkus aš- galėjęs sugriauti visą namą. narchistas ir iš atrastų pas jos legislatura išleido Įstaty nant jam gatve, policistai bernatorius Filipe Riveros
tuonioms dienoms nuo tų Bomba buvo padėta po ve ji laiškų matyt, kad prie mą, kuris azijatams draud sugriebė jį, kaip išalkę tig- praneša, kad jis tuojaus
apeigų, nuteistieji katorgon, randa. Policija ir kunigai suokalbio priklauso da du žia valdyti žemę. Japonija rai ir pradėjo tąsyti. Gio- griž savo vieton ir eis prieš
Damazas Macochas ir Izido sako, kad tai anarchistų vyrai ir viena moteris. Ka pakelė prieš tai didžiausi vannitti, kuris sėdėdamas Huertą. Tokiu budu iš viso
rius Starčevskis bus išsiųsti darbas. Kaip ten nebūtų, ralius Alfonso turėjo būt į triukšmą.
Netik žmonės už Lawrence’o streiką kalė bus jau trįs gubernatoriai,
nušautas
atsilankius
jam
iš Petrokovo Į Varšavą, lai bet tas parodo, kad popie
į pradėjo tenai kelti protes jime gavo džiovą ir dabar y- kurie turėdami po savo va
Francuzijon,
pas
preziden

kinės katorgos kalėjiman. žiaus generolai nevisiems
tus, bet ir pati valdžia pri ra menkos sveikatos, pradė dovyste savo valstijų kariutą
Poincare.
Elena
Krzyžanovskaitė jau išrodo šventais.
siuntė Wilsonui protestą jo šaukti:” Nevartokit spė menę kels prieš Huertą re
greitame laike bus pervežta
prieš toki Californijos pasi- kos! Aš eisiu pats! Aš eisiu voliuciją.
Iš karės lauko
Popiežius
vėl
blogesnis
Į Varšavos moterų kalėjimą.
elgjmą. Wilsonas, nežino I pats!” Beto, buvo areštuo Prezidento rinkimai pasRoma. — Pastaruoju lai Londonas. — 1 gegužės damas ką daryti, nupeikė i ti da du I. W. W. organiza- kirta ant 14 spalių. Ant to
Pasmerktas 31/, metams Į
ku
popiežius buvo jau biskį Austrija išsiuntė 100,000 sa i californiečius ir per valsty toriai. Kiekvieną jų teis- sutiko Diazas, Huertą ir
areštantų skyrių Olesinskis,
atsėdės savo bausmę Petro pasitaisęs, bet 3 gegužės pri vo kareivių Juodkalnijos bės sekretorių Bryaną ap- mas nubaudė ant $10 ”už parlamentas. Diazas bus vykovo kalėjime. Visi pas ėmė pasikalbėjimui du kar pasienin. Beto, daug kariu iskelbė, pasauliui, jog jis, surengimą streikierių de- riaušių kandidatu,
merkti žada paduoti prašy dinolu ir tas jo šventenybei menės siunčiama jūrėmis į Suvienytų Valstijų prezi monstracijos.” Visi trįs pa
mą caro vardan ir tikisi, kad taip užkenkė, kad vėl atsi Juodkalnijos uostą Antiva- dentas, Californijos pasiel davė apeliaciją į augštesni McManigal mainys veido
išvaizdą.
jų bausmė liks sumažinta. gulė į lovą. Daktarai nuo jo ri. Abidvi pusės, Austrija gimui nepritaria, o taipgi teismą ir buvo pastatyti p<)
neatsitraukia.
ir Juodkalnija, stropiai ren nepritaria ir visi šios šalies $200 kaucijos kiekvienas. j Los Angeles, Cal. — ŠniNepriėmė 100 tūkstančių
Keistai jo šventenybė el giasi Į karę. Juodkalnij’a iš žmonės.
Kapitalistų dinamitorių bv- P?s McManigal, kuris išdaTurtuolis Pustoškinas pa giasi. Būdamas šventu tė siuntė da 5,000 kareivių iš Už toki neapgalvotą išsi
i
x•
ve brolius McNamara n
aukavo 100 tūkstančių rub vu ir turėdamas artimus su- Skutari Į Austrijos pasieni. šokimą laikraščiai dabar
a artinas1
daug kitų unijos viršininkų,
lių cerkvės Danilovo vienuo sinešimus su Dievu, neprašo Juodkalnijai padeda ir Ser pradėjo be pasigailėjimo 19 gegužes Suffolk pavie- mainys savo veido išvaizdą,
lyne pastatymui, bet šv. si jis sveikatos iš Dievo, bet bija.
Wilsoną plakti. Kritikuoia to kriminališkam teisme kad išėjus iš kalėjimo niekas
nodas nepriėmė tos aukos, šaukiasi mokslo vyrų pagel- Tarp turkų ir bulgarų ji ret ir demokratiški laik- prasidės žingeidi byla, ku- negalėtų jį pažinti. Chirurnes Pustoškinas priguli prie bos. Nejaugi popiežius tiki, naujų susirėmimų iki šiol raščiai. Girdi, Amerika tu rioj kaltinami 3 kapitalistai gai sako, kad padaryti nejoanitų sektos.
kad mokslas daugiau gali, da nebuvo. Iš Konstantino ri būt amerikiečiams, o ne a- už padėliojimą streikierių sunku. Kada jis bus paleisnegu Dievas?
polio praneša, kad Turkijos zijatams, ir californiečiai namuose dinamito laike bu- tas iš kalėjimo, taipgi bus
žuvis už 980 rublių
valdžia Įsakiusi Essad Pa išmintingai pasielgė apsau vusio Lawrence’o audėjų I slepiama. Eina gandas, kad
Užsimušė
268-tas
orlaiviPalei Cariciną žvejai sušai, kuris apsišaukė Albani godami savo šalį nuo ja streiko. Tarp kitų yra kai- jis jau liuosas.
»
ninkas
digavo Volgoje stebėtinai
jos karalium, padėti ginklą poniečių užvaldymo. Pre tinamas ir ponas Wood, di
dėlę bielugą ir pardavė ją Paryžius. — 3 gegužės St. ir paleisti kariumenę. Es- zidentas Wilsonas panašiais džiausios kompanijos galva. Baisenybės West Virginijoj
Cyr’e užsimušė francuzų sad Paša neklauso.
ant vietos už 980 rublių.
savo atsiliepimais tiktai Pamatysim, kaip su tais po Padėjimas West Virgini
kariškojo oro laivyno avia
kurstąs japoniečių ūpą. Ja nais teismas apsieis.
joj, kur jau suviršum metai
Bombų sandelis
torius Battini. Jis yra jau 2 gegužės Į Berliną pra- ponija išgirdusi, kad visos
SUSineša,
kad
Essad
Paša
streikuoja,
Įstatymas
prieš
japoniečius
angliakasiai1
Manuilovo bažnytkiemije, 268-ta orlaivininkystės au
Suvienytos
Valstijos
ir
ių
vienijęs su kitu turkų gene
nuolat eina vis baisvn. Gu
priimtas
Ekaterinoslavo gub., neži ka.
prezidentas priešingi Calirolu,
būtent
Džavid
Bei,
su

Hatfield, mato
nia iš ko užsidegė prigulin Naikins visus republikos
forniiai. matvdama, kad Ca- Sacramento, Cal. — 3 ge bernatorius
rinko
50,000
kariumenės
ir
ma,
pasiryžęs
užgniaužti
ti ūkininkui Sviečinui šieno
lifornija
neturi
užtarimo,
gužės
Californijos
senatas
priešus
ketina Orioj Įsteigti savo
streiką varu. Netik kariško
daržinė. Laike gaisro vie
galinti
apskelbti
jai
net
ka

35
balsais
prieš
2
perleido
valdžią.
Dabar
Albanijoj
padėjimo apygardoj žmo
nas paskui kito pasigirdo Pekinas, Chinija. — Forrę.
Birshall-Thompsono bilių, jo
plevėsuoja
dvi
vėliavos:
va

mališkai
pripažinus
Suvie

nės
šaudomi, bet ir kitur ne
tris sprogimai.
Tai
tokios
košės
prisivirė
įsulig
kurio
ateiviai,
nega

Pasirodo, kad daržinėje nytoms Valstijoms naują karuose Albanijos patriotai musu prezidentas. Nekokia lintas būti Suvienytų Vals duoda jiems ramumo. Areš
Chinų republiką, jos prezi išrinko tuomlaikinę savo
tuojami net pašaliniai, jeigu
buvo bombų sandelis.
tijų piliečiais, negali turėti tik kas nori suteikti streidentas Yuan Ši Kai pasiry valdžia ir tenai plevėsuoja pradžia.
Drama kalėjime
žo išnaikint visus vidurinius Albaniios vėliava, kitur — Legislatura nori būt akla i nuosavybėj žemės. Tam Įs kieriams kokią pagelbą. Pe
tatymui labai priešingi ja- reitoj sąvaitėj Charlestone
Staricoje kalėjimo areš- priešus. Jis turi 50,000 ka Essad Pašos.
Atstovas Morril, socijali- | poniečiai.
tantai Drozdovas ir Grigor- reivių ir tikisi, kad su tokia Taip pat 2 gegužės Juod stas, įnešė Mass. legislatu- I
likos konfiskuotas socijalis
jevas, nurėdami pabėgti, ap šneka galės numalšinti kiek- kalnijos sosto Įpėdinis pra ron sumanymą, kad ištirus
tų sąvaitraštis ”Labor Ar
20,000 moterų parodoj
svaigino sargybini ir atėmė . vieną atžagareivių sukili nešė visoms viešpatystėms, užmušimą Bacchiocchi ir
gus,” kuriome buvo aprašy
’ New Yorke 3 geg. buvo tos
nuo jo revolveri, po ko Įsi mą. Tūli pietų politikieriai karaliaus Mikalojaus vardu, žmogžudžius
tos baisenybės, ir areš
(policistus)
veržė moterų skyriūn, kame norėjo atssikirti ir sutverti kad Juodkalnija, nežiūrint patraukti atsakomybėn, bet milžiniška moterų demons tuoti visi jo redaktoriai. Sa
užsidarė su viena pažįsta atskirą valstybę. Tie skai ant visos Europos protestų demokratai su republiko- tracija, dalyvavo 20,000 mo- koma, kad net angliakasių
ma moterimi. Po atsisaky tomi didžiausiais dabartį ir grąsinimų, prijungia Sku nais, kurie laike rinkimų vi- terų ir 40 benų. Griežiant laiškai, siunčiami iš W. Vir
benams marsalietę paroda ginijos,
mo pasiduoti policijai, ėmė nes republikos priešais.
atidarinėjami ir
tari prie Juodkalnijos. Tas Ii suomet žada darbininkų rei ėjo
turtingiausiomis New cenzuruoiami,
griauti lubas. Matydamas
kad neišleisti
pranešimas
Įvarė
.
•
j •____ iii—
pi
aiieomičio visai
<
įveli
c Aus- kalais rūpintis, tą sumany
:
Yorko
gatvėmis.
Moterįs
M
°
te
^?telS^
yk
^
triją
i
pašėlimą
ir
ji
pradeneišeinamą padėjimąą, Dro
i svietą žinių apie kapitalis
mą atmetė.
reikalavo
sau
balso.
Roosestotį ir traukinį
zdovas nušovė savo pažįsta
tų žvėriškumus. Ateinan
jo galutinai ruoštis Į karę.
Ką tas reiškia?
veltas sakė prakalbą.
mą ir paskui save nusišovė.
Kariaujančios
Škotijos , Birža Viennoje labai nupuo
tieji iš kitur laiškai taipgi
Prezidentas
Wilsonas
tu

Grigorjevas nespėjo nusižu sufragistės priima jau savo lė. Anglija, Rusija ir Fran
esą konfiskuojami-, o tas yra
Sudegė muilo dirbtuvė
dyti ir turėjo pasiduoti.
' Anglijos seserų būdą. 3 ge- cuzija tam priešingos, ypač rėjo ilgą privatišką pasikal
3 d. kriminališku prasižengimu.
Jersey City, N. J.
bėjimą
su
republikonų
sena

į
gūžės
jos
sudegino
BradforTodėl senatorius Kearn iš
Rusija. Austrijos pusėj sto
Užklydo vilkai
gegužės
sudegė
B.
T.
Babtorium
La
Follette
apie
mui

! de stotį ir traukinį su pre
Vokietija ir Italija. Jei
! bito muilo dirbtuvė. Nuos i Indianos Įnešė senatan su
Kotnicų miestelije, palei kėmis, padarydamos į $50,- vi
tus
ir
kitokius
administra

manymą, kad išrinkti komi
gu Austrija apskelbtu Juod
tolių
padaryta
ant
$200,000.
Vilnių, penki užklydę vilkai 000 nuostolių. Aberdeen kalnijai
cijos
reikalus.
Jis
taipgi
patai gali būti,
siją tiems dalykams ištirti.
sudraskė du vietiniu ūkinin i mieste sufragistės sudegino kad visoskarę,
skirė kelias žymias vietas PriDažino chinų republiką
šitos
valstybės
buku.
į pradinę mokyklą, kuri pre tu jon Įtrauktos, o tas reik progresistams ir republiko- Washington, D. C. — 2d. Gegužinio numerio pritruko
Suvienytų Valstijų
Kratos ir areštai
kiavo $2,500.
štu toki kraujo praliejimą, nams. Ką tas reiškia, klau gegužės
ambasadorius
Pekine Įteikė Nors prašėm draugų ,ku
Pastaruoju laiku Vinda- Tikėjimiški bepročiai žųva kokio da nuo svieto pradžios sia kapitalistiški laikraščiai Chinų valdžiai pranešimą iš rie nori imti gegužinio nu
ir tuojaus suranda tasakvniekad nebuvo.
voje padaryta daug kratų.
liepsnose
ma, kad tai neišpasakytai Washingtono, kad S. V. for- merio ant pardavimo, kad
Areštuota 4 ypatos. Naktį
didelis pono Wilsono partio- mališkai pripažįsta Chinų užsisakytų iš kalno, tečiaus
Juodkalnija nusileidžia
Į kovo 14 dieną buvusi pada Tokio, Japonija. — De
tizmas, meilė ir genijališkas republiką. Prezidentas Wil- daug užsakymų atėjo pas
ryta krata konsulio Reinke šimts buddistų vienuolių, į- Wiesbaden, Vokietija. — jo
protas stengiasi sujungti son tuojaus gavo nuo Chinų kutinėj dienoj, kada ”Kelei
bute — pas jo tarnaitę L. sikarščiavę savo maldose, 4 gegužės kaizeris būdamas visas
partijas. Ištikrųjų gi i prezidento telegramą su pa- vis” buvo jau atspauzdintas,
j uždegė vienuolyną ir kada operoj gavo telegramą, kad
Balman.
; tokiu budu negalėjom vi
tas reiškia, kad Wilsono ! dėkavomis.
liepsnos apėmė visą triobą, juodkalniečiai
pasitraukė
Kratos Liepojuje
siems ir išsiuntinėti. Siunadministracija yra ne demo
žuvo 25 žmonės
i visi su maldos žodžiais ant jau iš Skutari.
Šiomis dienomis, kaip pra lupų įėjo degančion bačnykratiška, bet kapitalistiška Natchez, Miss. — 2 gegu tėm tik tiems, kurie iškalno
Taip
pat
praneša,
kad
ser

ir
neša vokiečių laikraščiai, i čion ir suklaupę prieš alto
ir todėl iis renka iš visų ka
ant Mississippi upės čia prisiuntė pinigus, bet
bai ištraukia savo kariume pitalistiškų partijų valdi žės
Todėl
tiems
da
neužteko,
žandarų vyriausybei įsa rių sudegė į pelenus.
susikūlė Garlaivis ”Concornę iš Albanijos.
kius, padalyta kratos įvai
ninkus, kas parodo, jog kas dia” ir 25 žmonės prigėrė. tie, kurie prisiuntė pinigus,
o negavo užsakymo, teiksis
riose miesto dalįse. Areš 50,000 angliakasių išėjo į
Pietų Albanijoj siaučia a- sykis tarp jų lieka vis maže
Riaušės
streiką.
pranešti, ką su pinigais datuota trįs ypatos, kaltina
narchija. Essad Pašos ka snis skirtumas ir ant galo
mos prigulėjime prie anar Londonas. — Valijos ang reiviai eina piešdami turtus jie visi susivienys. Dau Greenwich, Conn. — čia ryti: ar juos grąžinti, ar nu
streikuoja 1,000 darbininkų, siųsti už juos knygų.
liakasių streikas platinasi. ir žudydami žmones.
chistų organizacijos.
giau tas nieko nereiškia.
v•
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13. Juųzas Matusevičius, gązdyta višta pabėgo, o jis ragina užsirašyti "KataliKlausimas kįla, kodėl; sakyti lietuviškai. "Monką” arba davatkų organą
žmonės nenori bažnyčių tenegro" butų jau nors 40 metų, vedęs, neseniai da — ant kiaušinių.
Gaspadinė
pamačiusi,
kas
i
"Draugą."
Da ''Katalikas”
lankyti? Kunigai jį riša tarptautiškesnis terminas, Amerikoj, paliko moterį ir
atsitiko, atbėga pas savo vietomis čia vaikščioja, kaip
visaip. įdomų paaiškinimą bet jeigu nevisi to tarptau- dvejatą vaikų.
Laidotuvės nakties laiku. duoda Brooklyno kunigas S. tiškumo laikosi (padėkim,
14. Vincas Rutkauskas, burdingierį rėkdama: "O girtas gatvėmis, bet "Drau
nečystaduki, atsivedei tą go” visai nėra, kad ir su ži
Neseniai Georgijoj mirė Edward Young. Jis nurodo, slavai sako černogorije, 25 metų, nevedęs.
prakeiktą
mainierį — žiū buriu jięškotum ir tai neras,
Czarnogorze),
tai
kam
pri

15. Vincas Sabutis, neve
nuo džiovos 24 metų mergi kad tame daugiausia kaltos
rėk ką jis pridirbo!...” Bur- tum.
silaikyti jo mums? O prie dęs.
na. Kuomet visų žmonių merginos.
"Ale
Taipgi paminėsiu apie
"Patraukiančios jaunos to juk ir "Montenegro” rei 16. Petras di ockus, neve dingieris teisinasi:
šermenįs atsibuna dieną, ši
gaspadin,
argi
jis
prakeikmusų jaunuomenės bažny
ta mergina buvo palaidota merginos galėtų pripildyti škia tą patį, ką "Juodkalni dęs.
I
tas
;
matai,
kad
šventas,
at

tinį
chorą, kaip kunigas iš
ja:
”
monte
—
kalnas,
neg

nakčia.
Nematė ji saulės kiekvieną Brooklyno baž
ik
acevičia,
ne17.
Petras
važiavo spaviednės...” Žo siunčia savo gaspadinę ant
šviesos būdama gyva, visą, nyčią kas nedėldienis, jeigu ro — juodas.
vedęs.
po žodžio, gaspadinė vakacijos, tai ant vargonų
savo gyvenimą dirbo tam-Į jos suvartotų savo gražumą Organizacija įieško narių. Neapsakomas buvo regi | dis
pliaukšt
burdingieriui per tuomet grajina vyras, jau
šioj dirbtuvėj, ir be saulės geram tikslui. Taigi jos ynys
prie
tos
kasyklos,
kada
ausi: "eik dabar išvalvk lo- niems kantonams tas nepa
šviesos ją palydėjo į kapus.1 ra kaltos, kad nedėliomis Iki šiol tarp lietuvių buvo pasklydo žinios apie eksplio- i vą
!”
i tinka ir jų choras atsisako
Vietinis anglų dienraštis musų bažynčios stovi tuš dar negirdėtas daiktas, kad ziją ir tuojaus pasirodė, jog Kaip tokia nelaimė tam giedoti. Priežastis tame,
organizacija jieškotų sau
paaiškina, jog tos laidotu čios,” sako kunigėlis.
įnėjimas kasyklon užgriu I mainieriui atsitiko, sunku kad nuo vyro netoks ska
narių.
Susivienijimas
pas

Toliau
jis
aiškina,
kad
vy

vės buvo taip nepaprastu
vęs. Moterįs, seserįs, vai suprasti. Jis, rodos, nepra nus kvapas, kaip nuo kuni
laiku dėlto, kad nabašninkė rai visuomet eina tenai, kur taruoju laiku pradėjo jieš kai ir motinos susirinko ir stas vyras, statosi mokytu; go gaspadinės. Tikros ko
turėjo daug draugų dirbtu eina merginos. Paimkime koti. Apgarsinimai pasiro vieni alpo, kitik rėkė rauda sako, 5 metus Tauragėj bu medijos.
vėj, kurie norėjo paskutinį kokį nors vakarą, balių — dė netik "Tėvynėj," bet ir mi sau plaukus nuo galvos. vęs urėdninku, o jo brolis
kituose laikraščiuose. Net
17 balandžio ties bankos
kartą su ja atsisveikinti, bet ar nueitų tenai nors vienas, premijum
Tik
ir
girdėjosi,
šauksmai:
esąs
kunigu,
bet
lovą
pridir

siūloma tiems,
namu iš nakties rado padė
dieną negalėjo išeiti iš dar-: vyras, jeigu tenai nebūtų
"Mano vyras!” "Mano sū bo ir tiek.
tą
baksuką ir tame bakssukas
daugiau
prikalbins
na

moterų? O kadangi mote
bo.
nelis!
”
"Mano
brolis!
”
Pats
mačiau..
.
I
rių: kas prikalbins 10 na
ke — kūdikis. Daktaras
New Yorko "Evening, ris daugiau mėgsta balius ir rių, tam bus duota "dešim Ekspliozija atsitiko pus RUMFORD FALLS, ME. 1 tvirtina, kad kūdikis tik 9
negu
Journal ” iš tos žinios pada pasilinksminimus,
tininko” titulas, kas šim trečios mylios gilumoj. Ekdienų ir miestas dabar jiešbažnyčias,
tai
paskui
jų
ir
spliozijos laiku po žeme bu 26 balandžio Bert Cook ko, keno jis gali būt.
ro čielą įžanginį straipsnį,
tą
—
"šimtininko.
”
Kasžin
nupiešia liūdną paveikslą. vvrai tenai eina.
A. Kiveris.
kiek reikėtų prikalbinti, vo į 200 angliakasių. Pusei pastatė prie savo namų ant;
Keista
priežastis.
Mote

iš
jų
kelias
liko
atviras
ir
iie
piazos
dviratį,
o
po
nakčiai
Prie menkos lemputės švie
kad gavus "pristavo” titu
išsigelbėjo, kita gi pusė li jo jau nerado.
sos, prastam darbininko ris atitraukia nuo bažny lą?...
MONTELLO, MASS.
čios
žmones.
Ištikrųjų
gi
kos uždaryta užgriuvusia Seredos vakare policistas Vietinio kunigo čia gana
kambarije, ant dviejų suole
priežastis
yra
visai
kitokia.
žeme.
Kurie nebuvo da už areštavo su dviračiu jauną vargingas padėjimas: airių
lių stovi pastatytas prastas
Kodėl męs plinkam?
Žmonės
pradeda
šalintis
grabas. Aplinkui, tartum še
"The Journal of the Ame mušti sprogimu, tie paskui vaikiną. Vaikinas pasakė, klebonijoj turi kambarį —
nuo
bažnyčios
todėl,
kad
ji
šėliai, stovi ir klaupia kele
rican Medical Association” užduso gazuose. Kada at kad dviratį jis nupirko iš nė savo gaspadinės negali
pertoli
jau
nuo
jų
atsiliko.
tas žmonių. Visi jie susilen
kasta kasyklon įėjimas, te-,Stepono Petarskio. Policis laikyti. Kunigas smarkiai
visuomet prisilaiko vi sako, kad dabartinės gent nai vienam tnnpliip
buvo da Į Pne
omž+ovn Petarskį.
T*c?lri TVna.
kę, visų veidai įpuolę ir visi Ji
'
tunefijebuvo
tas "areštavo
Teis- agitavo, kad aprašyti baž
kartės
plaukų
slinkimo
duramžinių
idėjų,
o
žmonės
du
pusgyviai,
o
20
jau
negujie verkia.
• me lenkas Petarskis prisi- nyčią vyskupui; bet parapi
priežastimi yra kietos skry
vų.
Tie
du
gyvi
sakė,
kad
■
pažino kaltu ir teismas nu- jonai atsisakė. Kunigas ma
"Evening Journal” sako: eina pirmyn. Todėl tarp jos bėlės.
Moterys neplinka
ir
žmonių
kas
kartas
darosi
jie
rėplioję
apie
50
valandų,
> teisė jį ant 60 dienų kalėji- tydamas, kad iš montelliečių
"Pažiūrėkite į šį paveiks
dėlto, kad jos nenešioja to
atS'
vis
didesnis
ir
didesnis
jieškomadi
senai
tuneliais
1 man.
lą ir pamąstykite. Jums ne
sunku padaryt biznį, parsi
kių skrybėlių.
Užmauta
tumas.
išėjimo,
bet
kelias
visur
bu

reikės jokio straipsnio skai
Taip rašo vietinis anglų kvietė kokį tai kapuciną, su
Skietą ant galvos skrybėlė
vo
uždarytas.
Nustoję
vil

tyt jo paaiškinimui.
Pirmeiviškų laikraščių su užspaudžia kraujo sūdy ties jie manė jau mirti ir ant laikraštis, "Rumford Falls ilga barzda, ilga rudine —
išrodo labai keistai. Mon"Yra tai paveikslas, kuris
Times."
mus, kraujo plaukimas lie
sivienijimas.
drapanų
parašė
savo
šeimy

už kelių šimtų metų bus
Ištikrųjų tai ne lenkas, telliečiai nebuvo da matę
ka apsunkintas, galvos oda
Vienas
musų
bendradarnoms
atsisveikinimą,
tuo
įdomus tiems, kurie rašys a- I bis pataria sušaukti pirmei I eina silpnyn ir plaukai pra
bet lietuvis, ir ne Petarskis, tokio sutvėrimo, todėl ėjo
tarpu
atėjo
pagelba.
pie Amerikos civilizaciją ir
bet Steponas Abželė. Teis pažiūrėti jo išveizdos. Na
deda slinkti. "Blogoj dir
viškų
laikraščių
susivažia

Lietuvių
žuvo
išviso
apie
gerovę, jeigu jie jį matys.
jis savo pravardę per ir pradėjo savo misiją, šaky,
vimą. Tautiški laikraščiai voj neauga nė augmenįs, nė 25, taip spėjama, bet tikrai me
keitė.
K. Pocius. damas: "Esu Kristaus įpė
"Istorikams reikalingas ti jau visiškai susiliejo su kle- plaukai," sako daktarų or
nežinoma.
Maineris.
dinis, per mano lupas kalba
kro dalykų stovio paveikslas. Į rikalais ir dabar ką vienas ganas.
PITTSBURGH, PA.
Dievas... Socijalistai išga
"O šis paveikslas perstato iš jų kala, kitas tą tuojaus
Šis
miestas
guli
išmėtytas
Mažiau
linčiavimų.
mos,
paleistuviai, pagedė
lygiai tokį dalykų stovį, ko i "zalatija." Kad ir didžiautarp
kalnų.
Už
kelių
mylių
liai ; neskaitykit socijalistų
kis šiandien Amerikoj yra. į šių nesąmonių pripliaukštų Daktaras Booker T. Wajau
matyt,
kaip
iš
tarpkal"Morgano šermenįs su tri Į "Vienybė” ar "Draugas,” shington džiaugiasi New WESTERNPORT, MD. nių kįla debesiai juodų du laikraščių, atimkit vaikus iš
nti vyskupais, tuzinu kunigų i "Lietuva” tuojau viską už Yorko ”World’e,” kad bė Nepaprastas atsitikimas. rnų. Tose tarpkalnėse stovi jų mokyklų; kurie einat į
ir tūkstančiais piniguočių, tvirtins. Tuo tarpu pirm gije 3 mėnesių šįmet Ame 22 balandžio atvažiavo milžiniški fabrikai, o aplin jų diskusijas, esate kiaulės,
tai paveikslas ne Amerikos eiviški laikraščiai lyg ko tai rikoj sulinčiuota tiktai... 13 čionai iš Baltimorės kuni kui surukusieji nameliai, kiaulės!” Iš susirinkusiųjų
pasipilė šauksmai: "Išmes
žmonių. Pernai per tą patį gas išklausyti katalikus ve
gyvenimo.
šnairuoja viens į kitą. Pas laiktarpį
kur
gyvena
darbininkai.
ti
iš bažnyčios, išmesti įpė
buvę sulinčiuota lykinės išpažinties . Su tuo
"Paveikslas šitos merginos taruoju laiku buvo net to
Per
durnų
debesius
retai
ka

dinius!” Tai toks iš jo
Linčiavimais tikslu į Westernportą pri
šermenų, tai tikras paveiks I kių apsireiškimų, kad vie 24 ypatos.
da
matyt
saulė.
Iš
fabrikų
"Kristaus įpėdinis” ir arti
daugiausia atsižymi pietų važiavo daug lietuvių ir iš
las Amerikos gyvenimo.
nas pirmeiviškas laikraštis valstijos
eįna
toks
bildėsis,
toks
pišmo "meilės” skelbėjas.
ir linčiuojami dau kitų kaimelių. Vienas ang
"Yra tai paveikslas gyve pritaria šmeižimui kito — giausia juodveidžiai,
kėjimas, kad rodos, tenai,
Balandžio 19, visų drau
už
už

atžagareiviams.
nimo ir paveikslas mirties. pritaria
__ ___
___ o________ puolimą ant baltveidžių mo liakasys, atvažiavęs iš Ak- uolos griūva, ir gauni tokį gysčių "Santaikos” buvo di
o taipgi paveikslas Amerikos Tą liūdną apsireiškimą ga- terų.
monto, nepataikė į bažny įsudį, kad žmonės tenai žu delis balius su prakalbomis
čią, bet į saliuną. Na, jeigu domi šaukiasi pagelbos. Tai ir įvairiais pamarginimais
industrijos ir Amerikos biz Įima prašalinti vien tik
pirmeiviškiems
laikraščiams
jau
taip pasitaikė, reikia tokiose aplinkybėse gyvena ant tautiško namo naudos.
nio metodų.
"Leisk savo fabriką dieną susivienijus. Suprantama, Ekspliozijoj žuvo 17 lietuvių. kokį stiklą ir išmesti, bus Pittsburgo
darbininkai, Džian Bambos su Keide
drąsiau kunigui savo nuo kuomet visur pavasaris ir "spyčius” gana daug juoko
ir naktį; imk moteris ir vai j pas mus negali būt tokio ak
kus ir malk juos savo fabri- lo fanatizmo, kaip pas atža- Pereitam "Keleivio" nu dėmės pasakoti. Bet žmo atgijusi gamta kiekvieną pridarė. Žmonių atsilankė
' žagareivius. Męs galim vie merij e trumpai buvo pami gus išalkęs, išgėrė vieną vilioja savo malonumu.
koj.
labai daug. Kalbėjo F. J.
"Spausk juos prie darbo nas kitą kritikuoti, nurodi nėta, kad netoli Pittsburgo, stiklą — norisi kito; po tam
"Kel.” agentas J. Kulis. Bagočius, plačiai ir aiškiai
taip, kad jie gautų džiovą nėti vienas kito klaidas, bet Cincinnati kasykloj 23 ba trečio ir taip tas katalikas,
nurodinėjo tautiško namo
ir mirtų sulaukę 24 metų tas turi būt daroma nuosek landžio atsitiko . baisi eks traukdamas stiklą po stik CHICAGO HEIGHTS, ILL. reikalingumą ir ragino pri
liai ir draugiškai.
amžiaus.
pliozija, kurioj žuvo 96 ang lo, nė nepamatė, kaip atėjo 25 balandžio numirė Va- sidėti pinigiškai prie to pra
"Tuomet laidok juos nak žinoma, šaukti atskirą liakasiai. Dabar gavom jau vakaras.
Reikia jieškoti lančienė. šaukėsi ji kunigo, kilnaus darbo. Publikai jo
čia, prie lempos šviesos, susivažiavimą, tai butų per platesnių žinių apie tą jau nakvynės. Ant laimės bet kunigas retai namie bū kalba labai patiko. Toliaus
taip, kad dienos laiką su sunkus darbas; jį galima į- nelaimingą atsitikimą. Ant čia saliune pasipainiojo pa na iriki\paskutinei valandai. kalbėjo J. Balionis taipgi anaudot dirbtuvėj.
vykdinti prie L. S. S. susi kiek buvo galima iki šiol pa žįstamas. "švoger, ar nėra Velionė labai biednai gyve pie namo reikalingumą. Po
"Tai tokia yra tikra A- važiavimo, nes visų beveik tirti, tai toj ekspliozijoj žu pas tave vietos pernakvot?” no, tai ir velykinės nebuvo, prakalbų buvo šokiai. Va
merikos civilizacija.”
pirmeiviškų laikraščių re vo ir 17 lietuvių, štai jų ir ' klausia svečias iš Akmonto. neturėjo $6.00 užmokėti. karas buvo labai gražus.
Taip kalba kapitalistiš daktoriai ir leidėjai daly pavardės:
. Gerai, sako, galėsi gauti — Bet kada sukolektavo pini
Jauna Mergaitė.
kas "Evening Journal” apie vaus jame kaipo kuopų ats 1. Juozas Liorentas, 50 m. f ir parsivedė jį namo. Nors gų palaidojimui, tad ir kuni
kapitalistišką civilizaciją. tovai. Laikraščių reikalus amžiaus, vedęs, paliko mo : gaspadinė jau turėjo daug gas atsirado namie. Nors
ROCHESTER, N. Y.
Nupiešia jis ją labai pui galima butų svarstyti vaka terį ir penkiatą vaikų.
svečių iš kitur, bet priėmė ir velykinės nebuvo, ir be
Streiko atbalsis
kiai.
Baisesnės šmėklos rais. Sumanymas, rodos,
ir šitą. Pavalgdino visus ir kunigo pamaldų numirė, te
Pasibaigus
rubsiuvių
2. Petras Dirmonas, 27 m., po vakareinei liepė eit vi čiaus už pinigus priėmė ir
jau nereikia. Bet kas čia i vietoj. Pagalvokime.
streikui męs beveik jau vis
vedęs, pati su 3 vaikų Lietu siems gulti.
—
bažnyčion ir palaidojo. ką pradedame užmiršti. Tai
kaltas, kaip tas baisias są
lyga pagerinti — jis gudriai Juodkalnija, černogorija ir voj.
Ant rytojaus gaspadinė Pirmiau, kol nebuvo čia yra musų apsileidimas. Męs
3.
Kazis
Mikelionis,
vedęs,
Montenegro.
užtyli. Ant rytojaus gi tas
ateina žadinti: "Kelkitės, kunigo, tai žmoneliai aima stojome į kovą su kapitali
pats "Evening Journal” ra "Genys margas, svietas, paliko moterį su ketvertu sveteliai, jau laiks į bažny navo, kad bėda su bažnyti stais dėl pagerinimo savo
šo, kad Amerikoj darbinin da margesnis,” sako sena vaikų.
čią !” O svečiai atsako: "Męs nėmis apeigomis; dabar yra būvio; streikas traukėsi su
4.
Juozas
Didžjurgis,
21
kas labai gerai gyvena, čia ■ lietuvių patarlė. Ištikrųjų
.jau seniai nemiegam; nuo kunigas ir kunigui užmoka viršum aštuones sąvaites.
nėra luomų, visi lygus, žmo tai už viską margiausia mus metų vaikinas.
3-čios valandos čiaudom...” algą, bet kaip reikia, musų
Kaip buvome ant kovos
nės patįs valdo savo šalį ir terminologija. Iškilus da 5. Ignas Grikas, 35 metų, "O ko čiaudot? Gal kas pi kunigo nėra namie. Net len lauko, męs buvom pasiryžę
taip toliau. Na, taip mui bar ant Balkanų karei, vie vedęs, buvo išsiuntęs žmo pirų pabėrė?” klausia gas kų kunigas juokiasi iš lie j kovoti, iki nebus visi reika
linti žmonėms akis niekas ni musų laikraščiai rašo, nai laivakortę ir laukė jos j padinė. Ne, sako svečiai, tuvių. Kada kunigo čia ne lavimai išpildyti; bet pasi
geriau nepataikys.
kad Tarabošą paėmė juod- atvažiuojant su sunumi. At tas mainierys, kad jį velniai, buvo, tai lengviau buvo ga rodė, kad musų organizato
pridirbo lovą — žiūrėk, lima apsieiti su bažnytinė riai su unijos viršininkais
kalniečiai, kiti sako, kad važiavus ji jo jau neras.
Kodėl žmonės šalinasi nuo černogorai, da kiti — mon- 6. Jonas Zalmakaitis, čia koks langas!...
mis apeigomis, nes tada ga sutiko grįžti į darbą su ma
bažnyčių?
tenegriečiai.
Skaitytojas, augęs vaikinas.
žais laimėjimais. Męs var
Pasidarė sumišimas. Mai lėjo prisišaukti lenkų.
Kad musų gadynėj žmo neapsipažinęs su svetimo 7. Vincas Tarabeiža, ne- nierys susigėdęs šoko iš lo Musų kunigas iš sakyk gome žiemos laike stovėda
nieko iš to vedęs.
vos ir bėgt! Užlipo ant mie los daugiausia kalba apie mi ant jjikietų dieną ir nak
nės pradeda vis daugiau mis kalbomis, riieko
nesupras.
Ar
negeriau
bu

gančio
žmogaus, kuris jį "Keleivį, ir sako, kad jo ne tį, bet visgi męs parodėme į
nuo bažnyčios šalintis, tai
9. Juozas Paužius, 30 me
parodo rodymas bažnyčiose tų laikytis grynai lietuviš tų, vedęs, paliko sergančią parsivedė ant nakvynės. skaitytų, bet kuo jisai dau 17 metų, kad ir Rochesterio
krutančių paveikslų, rengi ko termino — Juodkalnija, moterį su dviem kūdikiais. Tas klausia, "kas tau pasi giau keikia, tuo daugau jį rubsiuviai yra žmonėmis.
mas visokių ”fėrų” su deg juodkalnietis? Juk tą pati 10. Simonas Jokuža, 30 darė, ko tu čia lakstai?” o užsisako ir šiandien į musų Męs tik pirmą sykį pareikamainierys jam sako: "Bro miestelį "Keleivio" pareina lavom geresnio būvio, trum
tine, dalinimas ”ice crea- reiškia ir černogorija — metų, nevedęs.
mo,” rengimas visokių ka ”černa” reiškia juoda, ”go- 11. Jonas Povilauskas, 30 lau, man blogai, parodyk daugiau kaip pusė šimto eg pesnių darbo valandų ir di
Mat, kunigo desnio užmokesčio, ir nors
kur durįs..." Tas jam paro zempliorių.
pucinų misijų ir tt. Visi ra” — kalnas, ir iš čia žodis metų, nevedęs.
tie balaganai rengiami vien Černagorija; bet kam tą 12. V. Povilauskas, 38 me dė. Mainierys išbėgęs lau- keiksmo žmonės neklauso, o nedaug laimėjom, bet visgi
patraukimui besišalinančių sakyti slaviškai arba ru tų, vedęs, paliko moterį su 3 kan pataikė į tvartelį, kur žiuri, kur geresnis laikraš laimėjom. Ant ateities gi
siškai, jei tą patį galima pa- mergaitėmis.
višta perėjo kiaušinius. Iš- tis, tai tą ir skaito. Kunigas męs prisirengsim prie tikro
minių.
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Canton, III. — Darbai čia' Meco fabrikai. Ačiū rimtam ! dalykas ir išėmus iš po pastreiko ir męs tikimės, kad pasikabinęs žvejojo dolerius!
ateis tas laikas, kada viską po bažnyčią Tuomi jis aiš- Dė|ei tikybinių ir kitokių eina blogai Kasyklose dir- gaisrininkų darbavimuisi, i galvio padavė plėšikams 45
pa gaisrą lig 6 valandos išryto rublius. Tie reikalavo daulaimėsim, ko tik reikalausi kiai parodė, kad netaip jam dalykų tarp lietuvių kilo di- ba° tik pusę laiko,
” n ūkiškų
”
mm
?mnnHi
nimrinmiii
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i.
«
me.
rupi žmonių „nuodėmių iš-Į delis bruzdėjimas. Mat vie dargų dirbtuvėj irgi nege pavyko visai užgesinti. I giau.
Męs vieni nebūtume lai rišimas,” kaip rupi jų dole tinis kunigėlis pradėjo labai riau. Lietuvių yra kelioli (Nuostoliai siekia 25,000 rb. „Męs daugiau nebeturi
mėję ir to per šį streiką, ką rius į tą krepšį sužvejoti. trumpai savo avelėms vilnas ka šeimynų, gyvena sutiki | Gaisras įvyko per neatsar me,” atsakė beveik sykiu
laimėjom, bet su darbinin Kuris įmetė 2 dol. arba kirpti. Daugelis katalikų me, mat kunigo nėra, tai nė gumą.
vyras ir moteris.
kų pagelba męs tą įgijom. nors vieną, tai prieš tą gal-! pareikalavo savo kunigo, ra kam ir supiudyt.
„Niekai, jieškokite, rasi
Šiauliai (Kauno g.). Štai te! Kitaip mirtis!” Su tais
Joe Peters.
Taigi kurie prijautė musų vą nulenkė, o kuris įmetė! kad svetimą kunigą parū
kas atsitiko Ilgosios Lovos žodžiais vienas iš plėšikų
kovai su išnaudotojais, rė pusę dolerio, tai tik susirau pintų dėl velykinės išpažin
Detroit,
Mich.
—
19
bai.
viensėdijoje
(Lygumų vals j pridėjo prie Šlenderio kru
mė mus aukomis, siuntė ge kė, o kurie išdrįso įmesti ties, šis atsakė, kad kito ku
rus linkėjimus — tiems męs mažiau, tai tuos išvadino u- nigo šįmet nekviesiąs, galį LSS. 11 kp. vaidino „Tarnas čiuje).
įpainiojo,” buvo deklamaci Į ūkininko Šlenderio lan tinės didelį peilį, o kiti ėmė
tariame vardan streikierių bagais ir liepė atsiimti at pas jį eiti.
jos ir pasikalbėjimas blaivo gą kasžin kas pasibeldė. mušti ir kankinti žmoną.
širdingą ačiū už padavimą gal. Iš šalies žiūrint net
Kaip ilgai tęsėsi tasai kan
rankos savo broliams dar juokas ėmė, kaip tas dvasiš Daugelis katalikų sustrei su girtuokliu. Viskas nusi Kuomet atbudęs Slenderis kinimas, nežinia. Slanderiai
bininkams. Taipgi dėkavo- kas tėvelis nemandagiai el kavo. 78 ypatos susirašę sekė gerai. Potam šokiai ir priėjo prie lango, tai paste neužilgo nustojo sąmonės ir
jam laikraščių leidėjams už gėsi Dievo namuose su savo pasiuntė vyskupui skundą. lakiojanti krasa su dovano bėjo stovėjusį ant kiemo atsipeikėjo tik ant ryto
Vyskupas pašaukė kunigą mis. Įplaukė apie $70.
vyrą, kurs prašė jo išeiti pa jaus, kuomet pas juos atvy
siuntinėjimą dovanai laik avinais.
M.
Šurmaitis.
ant
pasiaiškinimo,
bet
kuni

rodyti kelią į Oleniškių poli- ko kaimynai.
raščių streikieriams. Re
Dvasiškas
tėvelis
biskį
gas,
matyt,
perstatė
vysku

varką.
Slenderis paaiškino Namuose viskas buvo ap
daktoriams už prijautimą
neišeidamas iš grįčios. Tė- į versta kojomis augštyn.
ir talpinimą žinių apie strei klysta, kitus ubagais vadin pui, kad tik cicilikai ir be
damas
;
jam
pačiam
tas
var

dieviai
neužganėdinti.
Ir
mydamas per langą jis pas ♦ Plėšikai, matoma, norėjo
ką taipgi ačiū!
das pritiktų daug geriau, žmonės nesulaukdami jo
tebėjo, kad klausęs kelio rasti daugiau pinigų. SlenŠelpimo Komitetas:
nes jis krepšį visiems kaišio kios pagelbos nuo vyskupo,
žmogus
nuėjo priešingon
Pirm. A. Zimnickas,
jo po nosia, it kokis biednio- bėginėja į kitas bažnyčias, Kaunas. 25 metinio Mai pusėn, būtent tvartolink. deriai skaitėsi turtingais uSek. J. D. Bendokaitis, I kas-elgeta, tik keistas iš jo kunigų pagelbos prašyt, kad ronio (kun. Maciulevičiaus) Tuomet Slenderis tyliai iš-, kininkais. Neradę pinigų,
Ižd. J. Macejunas.
literatiško veikimo jubilė- ėjo iš grįčios, kad matyt, ką jie pasiėmė 10 pūdų lašinių,
ubagas, kad 25c. jam nepini- nuo „griekų apvalytų.”
gai. Jis nepagalvoja, kiek Tikros bėdos tiems kata : jaus apvaikščiojimui susi veiks nepažįstamasai. Bet I kelius kumpius, tris kepa
STEGER, ILL.
tam tikras komitetas, pasirodė ,kad prie durų sto lus duonos, 10 sūrių ir šau
darbininkas turi * prakaito likams. Rūpinas, žmonės, tvėrė
I
19 bai. išryto atrasta pri išlieti, kad 25c. uždirbti.
dyklę. Tą viską susidėjo
vargsta, o kam tas viskas kurio pirmsėdžiu išrinktas vėjo kiti, kaip matoma, ser i Šlenderio vežiman, pasikingėrusį žmogų, P. Johnsoną,
kun. P. Janusevičius, o sek gėję namų gyventojus. Kaip
apie 45 metų senumo. P. Taigi, rumfordiečiai kata reikalinga, tai ir patįs neži retorium kun. Malevskis.
jkė jo arklį, kainuojanti 100
tik
Slenderis
išėjo,
jį
tuojau
! rublių, nuvažiavo Šiaulių
likai,
aš
norėčiau
dabar
pa

no.
Bėga
jie
skųstis
vysku

Johnsonas 15 bai. vakare
atvažiavo iš Chicago H’ts klausti jūsų, ar neteisybė, pui, bet nieko ir tenai ne Įkrito upėn. Sausio 29 d. sugriebė kelios rankos. Jis link.
pasiviešėt ir besiviešėdamas kaip kovo mėnesije vienas gauna. Mat varnas varnui 7 vai. rvte, Ona Janulevičie- buvo paverstas ant žemės ir, Pastaruoju laiku jau trįs
įsikaušė. Vakare pasiren socijalistas sakydamas čia į akį nekerta. Jie gali visi nė, 50 metų ,semdama iš Vi surištas. Tame pačiame lai i plėšikai suimti. Slenderių
gė keliaut atgal, bet nukly prakalbą pasakė, kad bažny nueit pa svyskupą, gali aša lijos vandenį, per neatsar ke jam užmetė ant galvos* gyvybė pavojuje.
do į šalį ir įgriuvo duobėn, čioje yra daromas biznis? ras tenai lieti, o kunigas pa gumą įkrito upėn ,bet sto skepetą. Slenderis spėjo pa- į
stebėti tris vyrus.
Dusetos( K. g.). Prigėrė
kuri buvo užsilikusi neužly Jeigu jus netikėjot socijali sakys žodį — ir jo bus teisy vėjusiam ant
sargybos
„Atiduok
pinigus,
kuriuos
sto
kalbai,
tai
dabar
jums
bė.
Kipšas
iš
Pakapės.
ūkininkas Indriūnas grįžda
ginta po nukeltai triobai,
miestsargiui pavyko ją iš
apturėjai
nuo
sunaus
iš
Amas iš jomarko per ežerą, įkurioj buvo apie pora pėdų kunigas kaip ant delno pa
gelbėti.
merikos,
arba
męs
tave
už

rodė,
kad
kunigams
nerupi
lužęs su vežimu.
gilumo vandens. Johnsonas
KAS
MUMS
mušime,
”
rėkė
užpuolikai
jūsų
dūšių
išganymas,
tik
nuvirto stačia galva ir, ži
Klierikai sumažėjo. Klie
Papilė (Kauno g.). Miesrupi
jūsų
doleriai.
rikų skaičius kaip Kauno, mušdami.
noma, nuvargintas baltakės
RAŠOMA
”
Eikim
grįčion,
viską
ati

telije
ir kaimuose ėmė sirg
K. Pocius.
ir alučio, neturėjo jiegų iš
taip lyginai Vilniaus ir Sei
sigelbėti ir nukeliavo pas
nų seminarijose šį metą žy duosiu,” atsakė vaitodamas ti rauplėmis; yra daug ligo
DETROIT, MICH.
sumuštasai. Įėjo. Grįčioje nių ir 7 jau mirė. Mokyklo
Abraomą ant alaus; tik po
Easton, Pa. — 28 bai. at miai sumažėjo.
buvo Šlenderio žmona, kuri se rauplės vaikams įčiepytrijų dienų vaikai bebėgio 16 bai. čia suorganizuota sidarė čia lietuvių kooperatame laike vos tik spėjo pa tos. O miestelėnai ir kai
Mažeikiai
(Kauno
g.)
Andami atrado išmirkusią deg dailės draugija, vardu „Lai tiviška mėsos krautuvė. Lie
tinės auką.
Motiejukas. svė,” kuri gyvuos po I.W.W. tuvių čia yra į 500 ir visi tradienije sausio 15 d., apie busti. Matydama neprašy miečiai skubi įčiepyti save
Lawrence’o 9 vai. vakaro Mažeikiuose tus svečius ir sukruvintą sa-t, ir vaikus.
lietuviško skyriaus čarteriu. I darbuojasi.
LAWRENCE, MASS.
„(Rygos Naujienos.”)
Draugystės mieris yra mo streikieriams pernai surin pakilo gaisras. Užsidegė vo vyrą, ji suprato kame
Balandžio 26 LSS. 64 kp. kintis dainų, lošti teatrus ir kom $55 su centais; šįmet
surengė balių su perstaty-| tt. Choras yra jau sutaisy Brooklyno rubsiuviams $22
mu „Netikėtai.” Aktoriai tas ir pradėta lavintis. Įsto su centais, Bostono—$19.85, Kadangi daug publi- j
A
|
A
norėtų, todėl antru
savo roles atliko gerai. Pu jimas draugijon vyrams $1, bet kadangi Bostone strei Kos įšalę nesutilpo, I Į *
I
kai tu Brooklyne stablika likos labai užganėdin merginoms dykai. Lavini kas jau pasibaigė, tai tuos
____________________tom4 ant scenos
ta. Paskui buvo šokiai ir mosi valandos bus du kartu pinigus skiriam Patersono o tą veikalą matyt ____ *
jaunuomenė gražiai pasišo sąvaitėj: utarninkais ir pėt- audėjams.
•v
Starka-kojis.
ko, tik apgailėtina, kad ma nyčiomis. Choro mokytoju
žai atsilankė žmonių. Mat apsiėmė būt Mikas žvalio Bridgeport, Conn. — Lie
lietuviai ant gražių pasilin ms, nereikalaudamas jokio tuvių parapijoj beveik revo
ksminimų nemėgsta lanky užmokesčio..
liucija. Mat, pasimirė tur
—-.MARIJA MAGDALENA . ..................
tis. verčiau praleidžia laiką
tingas
žmogus,
kurį
drau

Detroite tarp socijalistų gystė norėjo palaidot be ku Tas milžiniškas veikalas plačiai atskleidžia daugybę nepermatomų mums priežasčių
saliune prie alaus.
Lawrencietis. ir I. W. W. santikiai neper nigo. Kunigas perpykęs iš kilimo krikščionybės ir prasidėjimo naujos eros. Jame aiškiai parodyta gyvenimo są
geriausi. Per pasidarbavi vijo komitetą. Nutarta lai lygos tų laiku žmonių, t.y. kokiose gyveno turčiai ir kiek kentėjo vergai. Kas buvo
MONESSEN, PA.
krikščionybės apaštalais ir kas jų persekiotojais mieste Jeruzolimoje, žydų šalije.
mą lietuvių socijalistų pas
Kasyklų darbai čia suma-' mus miesto knygyne tapo doti ant angliškų kapinių,
žėjo, kiti dirba jau po 2—3 įvesta ir lietuviškas knygų bet anglų kunigas nepriima,
dienas sąvaitėj, bet darbi skyrius. Dabar visiems lie mat laikosi savo trusto, o
ninkai ant to nepaisydami tuviams yra proga pasiskai čia jau penkta diena, kaip
kūnas nelaidotas. Ot, kiek
rašosi į uniją ir ketina rei tyti.
kalauti geresnių išlygų; da 28 bai. ties Ford automo pas musų kunigėlius doros
bar dirbam 10 ir pusę va bilių dirbtuve Highland | ir sąžinės! Už dolerį jie ga
J. P. M.
landų, o manoma reikalauti Parke (ta dalis nepriguli tavi muštis.
8 valandų ir didesnio užmo- \ Detroito miestui) tapo are North Waymouth, Mass.
kesčio.
štuoti 6 I. W. W. kalbėtojai, —Bradley Fertilizing Co.
Socijalistai čia taipgi dar jų tarpe viena mergina, Ma dirbtuvėj iškilo didelis strei
buojasi : rengia prakalbas tilda Rabinowitz. Išrodo, kas ir buvo riaušės. Du vy
ir mokina darbininkus, kaip Į kad prasidės Highland Par rai likos nuteisti trims mė
kovoti už geresni būvį. Tik Į ke kova už kalbos laisvę. nesiams kalėjiman. Kom
bėda su katalikais; jie netik Mat, Ford turi daug orderių panija varo žmones iš namų,
nieko neveikia, bet bijosi ir ir mažai apmokėdamas dar o išėjus nėra kur pasidėti.
į kitų prakalbas eiti. Štai bininkus labai bijosi streiko, Ir iš tų pačių lietuvių atsi
du tokie škoplerninkai susi- tai ir samdo policiją, kad a- rado judošių, kurie laižo bo
gavę aną dien Pittsburgh reštuotų agitatorius. Kiek sams rankas ir skundžia sa
Steel Co. bosą nusivedė į sa man yra žinoma, tai Ford vo brolius.
J. Dipartas.
liuną ir tol girdė, kol tik tas pigiausia apmoka darbinin
ant kojų galėjo laikytis. Pa kams ir dirba daugiausia East Chicago, III. — Vie
kol bosas geria, tol žada ge ateiviai: lietuvviai, rusai, nas lietuvis čia užsidėjo
resnį darbą duot, o paskui lenkai, armėnai ir kiti. Mat, duonos kepyklą. Matydami,
įspiria.
Vietinis. Ford turėdamas geras auto kad žmogus neturtingas,
matiškas mašinas, nereika lietuviai jį rėmė netik imda
RUMFORD, ME.
rL
'ui
mi
iš
jo
duoną,
bet
šelpė
ir
lauja
angliškai
sukalbančių
Uy
29 balan. atvažiavo čionai
pinigiškai.
Duona
buvo
ne

arba
mechanikų;
darbą
te

S. Bostono tėvelis katalikus
nai gali atlikti ir tas, kuris tikusi. Dabar pasirodė, kaa
iš griekų išrišti.
tas žmogus mums įsiskolino
Šv. Roko draugijo tą patį da rusišku žiponu apsivil ant $600, o miltų kompani
kunigą kas metai parsišau- kęs, ir tokius greičiau pri jai dusyk daugiau ir pradė
.
■kia dėl velykinės išpažinties ima.
jo juoktis, kad gerai pelnė.
Bet
kaip
iš
darbininkų
ir tam tikras korteles pada-i
matyt, Kiek buvo da pas jį mede II
rydavo ir parduodavo komi neužsiganedinimo
miltų kompanija užra i
tetas po 50c. kožnam vy tai ar šį metą ar kitą, o De gos,
kino,
jis atėjęs išplėšė ir
rui, o moterims ir tiems, ku troito automobilių magna - viską bet
Perstatymas prasidės 7 valanda, Svetaine atsidarys 7 valandą vakare,
išpardavė.
Dabar
po

tams
iškils
sunkios
dienos.
rie neturi darbo arba serga,
licija jį gaudo.
žąsinas.
SUBAT0JE 10 GEGUŽIO ]MAV|, 1913 m. SVETAINĖJE:
duodavo už dyką.
Gegužės mėnesije Ameri
Kunigui tas labai nepati can Federation of Labor no Cincinnati, Pa. — šalia
ko ir jis kas metai žurzėda- ri iššaukti ant streiko visus Courtney, Pa., 23 balan. vie McCaddin Memorial HaliAnt ^Žooklyn2!? y3rdgatviv’
vo kaip katinas žiūrėdamas namų statytojus. Dieve pa noj anglių kasykloj atsi
į lašinius žiūrėdamas, kad dėk!
tiko didelė ekspliozija ir žu Tikietų Kaina: 25, 35, 50, 75 ir (box seat) $1.00. Kas nori nusipirkt tikietą išanksto,
čionai yra daug moterų ir
Darbai šiuomi laiku Det vo daug žmonių. Užmušta srah jraut šiose vietose: Urbono Aplinkoje, kampas Berry st.. ir Metropolitan avė.; Miliausko Krautuvėj. 103 Grand st.;
merginų ir visos uždyką roite eina labai gerai. Dar daug ir lietuvių, bet kiek, Diržulaičio Barzdaskutikloj , 97 Grand st., o taipgi pas aktorius.
Dievo kūną valgo. Taigi šį bas lengva gauti.
iki šiol da nesužinota.
Meldžiame visų atsilankyti Suvienytų Brooklyno Lietuviškų Dr-čių KOMITETAS.
met pats krepšį ant pagalio
Sugnats Syzak.
V. Laskevičia.
•v
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5 Aktu Drama iš Kristaus Gyvenimo
MARIJA MAGDALIETE

I

I

kaip 20 nuošimtį visų sūdė- |
turinio išsitarimų, nė
PRAPUOLUSI AVELE. 'šaus
ra net Rig-Vedoj, — nors
tų joje pinigų. Banka netu
ri tiesos paskolinti vienai yRig-Vedoj ir apsčiai randasi
Saulės
garbinimas
labai
patai arba
korporacijai
vietų, kurios susitvėrė da
arti
rišasi
su
avių
veisle.
Banka — tai sena jau įs daugiau, kaip 15 nuošimtį Buvo tarpolaikis, kada Sau vediškų airių bočiams toli
taiga. Randame tarpe tūlų savo kapitalo sumos ir per- lės ir LTgnies garbinimas su muose šiauriuose begyve
nant. Jei kas žino daugiau
tautų ženklus, parodančius viršiaus.
siliejo.
Tame
laike
tos
pat
buvimą bankų da prieš Kri Bankos stockholderiai, di dievystės skaitėsi ir Saulės i panašaus turinio dainų, da
nepasirodžiusių,
staus giminią. Bankos atsi rektoriai, ir bankos darbi ir Ugnies globėjomis. To spaudoj
rado tose gadynėse, kuriose ninkai gali skolinti vien tik kią, padėkim, vietą užima prašyčiau suteikti man, per
jau buvo galimas turtų tau su ypatingu daugumos dire pas vediškus airius dieve šio laikraščio redakciją.
22 VIII, 1912.
Z. A.
pymas ir kada pirklystė išsi ktorių leidimu.
Agni,
ką
ilgainiui
dievu
vir

tobulino iš primitiviškos jos Visos paskolos, kurias tik to. Dievę Agni Indijos ai
formos, t. y. paprasto mai- banka duoda, turi būti dire-1 riai perstatydavo sau kaipo Kur žuvo saulė?
nvmo vieno dalvko ant kito, ktorių pripažintos. Visas jojančią ant avino. Kada
į tokią formą, kada pradėta bankos biznis yra po prie-! pirmi krikščionįs pradėjo Musų šalij žmonės nede
vartoti pinigai, kaipo pirk- žiūra ir vadovyste direkto-; savo raštus perdirbinėti, tai juoja apie Sauėls pražuvi
lystės tarpininkas, ypatin rių. Direktorius renka stok- tarp ko kito, ir iš Indijos mą, nes ji kasryt užteka. Bet
gai pradėjus vartoti metali holderiai iš savo tarpo. Di raštų, krikščionįs prisisavi visai kitaip dalykai dėjosi,
nius ir popierinius pinigus. rektorius turi turėti nema no sau dievę Agni. Bet iš kada žmonės gyveno toli
Šiandien bankos lošia la žiau, kaip dešimtį šėrų.
dievės Agni, jojančios ant muose šiauriuose, kur per
Keletas
augščiau
paduotų
bai svarbią rolę vaizboj.
avino, pas krikščionis liko trumpesnį ar ilgesnį laiką
Šiandien banka liko taip taisyklių duos kiekvienam vien avinas, kurį pasirūpino Saulė visai netekėdavo. Te
svarbia įstaiga, kad net ir supratimą, kas tai yra vals- su ypatybyti su Kristum. f nai žmonėms prisieidavo
darbininkui sunku be jos tijinė banka ir kaip ji ski Kristus lieka avinėliu (Ag kreiptis prie Saulės, prašant
butų apsieiti, išskiriant vie- riasi nuo privatiškos. Ne- nus). Katalikų altoriuose jos greičiau tekėti. Rig-Ve
ną-kitą prasčiokėlį, vis da reikia būt advokatu, kad monstrancija, kaipo Saulės doj pilna atsakančių maldų,
laikantį savo pinigus pan- matyti, jog visos šitos tai ainis, stori greta avinėlio. kuriose žmonės su nekan
čiakoje arba panašioje vie syklės padarytos dėl to, kad Saulės ir Ugnies susigi trumu laukia Saulės pasiro
apsaugoti stokholderį ir
toje.
miniavimas su ariu veisle, dymo, kur jie aukomis pa
Dabartinės bankos Vyra taupintoją. Iš to taipgi ai matomai, priklauso nuo to, deda šviesai tamsą apgalėti.
Taip, tėve: tu pats ge šimtmečių vaizbos vystymo šku, kad valstijinės bankos jog seniau avinus ir avinė Matoma, ir pas lietuvių bo
— Maike, gerai kad tu at
rai žinai, kad Dievui pinigų si vaisiumi. Kaip viskas turi būt geresnės už priva- lius (erukus) tankiau, kaip čius panašių maldų, himnų
ėjai.
— O ką pasakysi, tėve? nereikia; tuos pinigus vi draugijoje prasideda nuo tiškas, tai yra saugiau lai kitus gyvūnus, sudegindavo seniau nemaža butą. Dabar
prasčiausios formos ir eina kyt savo pinigus valstijinėj ant Saulės garbės. Bedegi nuo jų užsilikę vien gabalė
— Turiu tau, vaike, pasa suomet pasiima kunigas.
A. Petraitis.
kyti paslaptį, žinai, mano — Na, tegul ir taip bus, vis tobulyn, taip ir bankos bankoj.
nant Saulei avinėlius, ilgai liai, ir tai smarkiai iškreip
iš
prastos
įstaigos
išsivystė
gyvenimas jau neilgas, tai tai visgi
aš nesuprantu, iš
niui, žmonės pradėdavo ma ti. Privedu čia vieną jų —
v•
i
stebėtinai
komplikuotą
Geriau
negu
Rusijoj.
noriu tau pasakyti visą tei kur čia gali būti grie
nyti, jog toji veislė Saulei Miela saulyte, dievo duktyte
transakcijų mašineriją.
sybę.
kas?
Kur taip ilgai užtrukai
Vienas anglų laikraštis labiausiai patinka.
Pirmutinės
bankos
tai
bu

— Na, na, sakyk!
Kur
taip ilgai gyvenai,
— Suprasti, tėve, nesun
Ir lietuvių dainose Saulė
surinko
skaitlines
užmušėvo
tik
paprastas
užstatas
— Maike, aš turiu vienam ku. Tu, atiduodamas jam
rišasi su avelėmis. Imam Nuo mus atstojus
skiepe užkasęs 300 dolerių. savo pinigus, didini jo tur mainytojo pinigų. Tokia jisčių Rusijoj ir Amerikoj šią dainą —
Aišku, jog saulė buvo il
ir sulygina jas. Pasirodo,
”
banka
”
buvo
privatišku
sa

— Nemeluoji?
gesniam laikui pražuvus.
tą, o sulig Kristaus mokslo,
O vakar vakaratij
— Kaip tu mane gyvą ma ”greičiau verbliugas išlįs vininko dalvku. Su laiku, kad Amerika šitam atvėPrapuolė mano ovatė. Po jūrių, po kalneliu
juje kurkas pralenkia Rusi-'
auggant
bankos
svarbumui,
tai.
per adatos skylutę, negu
Ai, kas gelbės jieškoti Kavojau siratėles;
ją. Rusijoj per 5 metus
— Tai kur?
turtingas įeis dangaus ka valstija vis daugiau ir dau (1907 — 11) užmušta žmo
Mano vienturtę ovatę? Sušildžiau piemenaičius:
— Na jau tu neklausk ralystėn.” Ar tu, tėve, da giau kišosi į tvarkymą ban
Iš šitos vietos matyti, jog
kur; kol aš gyvas, tu jų ne bar mątai, dėl tavo pinigų kinių reikalų, taip, kad šian nių 7,716, arba po 1,543 kas Iš tolimesnio turinio aiš musų pratėviai iš poliariškų
ku bus, jog toji ovatė ne pa
metai.
gausi.
kunigs gali dangaus kara dien tikra banka liko beveik Amerikoj gi per 5 metus prasta avaitė, bet dalykas kraštų jau nuo senų laikų
— Bet jie tenai supus, tė lystės netekt? Vadinas, tu jau pusiau valdiška įstaiga,
(1905 — 10) užmušta 12,- surištas su Saule. Čia de kaip piemenįs.
ve.
ypač
Amerikoj.
gali prapuldyti kunigo dū
saulyte, dievo duktyte
— Nebijok, vaike; visi j šia, o tas vra nuodėmė.
Amerikoj yra dvejopos 198 žmonių, arba po 2,439 juojama ne dėl to, kad kokia Miela
į tai avaitė pražuvo, bet čia Kas rytais, vakarais
pančiaką sudėti, į seną čevebankos: neinkorporuotos ir kas metai.
— Dabar, vaike, supran inkorporuotos. Neinkorpo Ant kiekvienos užmušė- dejuojama, kad nuo vakaro Prakurė tau ugnelę?
ryką įkišti ir užsiūti.
— Kodėl tu iki šiol niekad tu, kad tu teisybę kalbi, ir I ruotos, tai privatiškos „ban jistės Rusijoj, Amerikoj iš turi prasidėti laikas, kada Tau klojo patalėlį?
Saulė perstos pasirodyti. Iš Matoma, ši vieta rišasi su
palikęs tau pinigus galėsiu kos:” tai yra Įstaigos netu puola tris.
man apie tai nesakei?
tolimesnio
dainos turinio taja auknešyste, kuri seniau
— Mat, mislinau visus ant ramiai numirti.
rinčios jokio valdiško čarte Mažiausia žmogžudysčių
bažnyčios palikti, bet vakar — Bet kodėl tu taip užsi rio, nesančios po valdžios Anglijoj, nes per 10 metų bus aišku, jog šitos dainos buvo reikalinga, kad amžiną
apsvarsčiau, kad tu geras' manei mirti?
kontrole, bet atliekančios (1900 — 09) užmušta tik turinis susistatė da tais lai tamsa neviešpatautų.
kais, kada lietuvių bočiai Jei kur da užsiliko pana
vaikas, tai paliksiu ir tau — Matai vaike, gazietos transakcijas taip, kaip tokių 2,982.
trečią dalį.
rašo,- kad popiežius visai jau bankų savininkams patinka. Ant kiekvienos užmušė- gyveno poliariškose šalįse. šios rūšies dainos, tai butų
— Kodėl tik trečią dalį ? * silpnas ir turbut neužilgo Tokips bankos tai liekanos jistės Anglijoj, Amerikoj iš Ši daina apdainuoja ne avai- labai naudinga jas surinkti.
tės pražuvimą, bet saulinių Panašių dainų ligšiol surin
— Visų, Maike, negaliu mirs, o kas sykiu su popie da nuo tų laikų, kada žmo puola 55 užmušėjistės.
Z. A.
tau palikti; tu priguli prie žium miršta, tas, vaike, lai nės sudėdavo savo pinigus Minėtas laikraštis paduo mėnesių pražuvimą. Sauli kta permaža.
niams
mėnesiams
pražuvus
socijalistų, tuoj išdalinsi ant mingas.
pas savo gabesnį kaimyną, da nekuriuos didesnius Asreikierių ir kitokių reikalų, — O iš kur tu ,tėve, žinai, kunigą, arba taip sau „mo merikos miestus, kiek ku žmonės kreipėsi į visas pu
Pusantrų metų vyras.
o Dievui ant garbės ir nebus. Į kad jis tokis laimingas ? Gali kytą” žmogų. Tokią banką riame buvo nužudyta žmo ses, tai prie Aušrinės, tai
— Dievui pinigų nereikia, būt, kad ir pats popiežius gali atidaryti bile kas, bet nių tarp 1901 ir 1910 metų. prie Vakarinės, tai prie Mė Patriarchališkų bendrijų
Memphis, Tenn. . ..
nulio, pagelbos bejieškant,
556
tėve.
saugumas sudėtų tokioj
nebus da laimingas.
Charleston, S. C., .
159
bet
iš to kreipimos nieko ne laikais, kada kiekviena to
— Tu, Maike, neini į baž — Vaike, jis yra Kristaus bankoj pinigų prigulės nuo
Savannah, Ga., . ..
154
New Orleans, La.,
išeina — nes kol Saulė ne kia bendrija gaudavo žemės
702
nyčią ir nežinai. Aš kas ne- vietininkas, jis stačiai eis į jos savininko doros ir pasi
Atlanta, Ga., ....
215
bus, tol ir šviesos — ovatės prisilaikant bendrijos šei
dėlia girdžiu, kaip kunigėlis dangų.
Louisville, Ky., . .
356
sekimo.
mynų skaitliui, tokių bend
St. Louis, Mo., . .
804 ! nebus. Ir kreipiasi žmonės,
sako pamokslus ir aiškina, — Vargiai, tėve. Man Inkorporuotos bankos da
132 ! pagaliaus, prie pačios Sau rijų perdėtiniais arba tė
Nashville, Tenn., .
kad jei žmogui atlieka kiek rodos, kad iš jokio atžvilgio lijasi į du skyrių: „Nailo
San Francisco, Cal.
343
lės sujieškoti ovatę, suteikti vams rūpėjo daugiau pas sa
Cincinnati, Ohio, . .
328
pinigų, jis turi juos paau jo negalima su Kristum su- nai” ir ”State.” Skirtumas
Spokane, Wash., . .
55
šviesą. Saulė išklauso tą ve šeimynos turėti. Tam ti
kauti ant Dievo garbės. O j lyginti.
1,659
Chicago, III., .........
tarpe tų dviejų bankų rūšių
meldimą. Tie besikreipimai kslui tėvai supačiuodavo sa
Seattle, Wash., ...
119
kunigas nemeluos.
yra
tas,
kad
National
Bank
vo mažus sūnūs ir net kūdi
Washington, D. C., ........... 210
—
Kodėl,
vaike?
dainoj
taip
perstatyti
:
Manhattan
and
— Tai netik melas, bet
po federališkos valdžios
kius. Pereitam šimtmetije
Kristus buvo pavargė yra
The Bronx, N. Y., .... 1,249
Išėjau
pas
Aušrinę.
stačiai apgavystė, tėve. Tu lis,—nerinko
priežiūra,
o
Statė
Bankas
Rusijoj galima buvo rasti
Cleveland,
' ' Ohio,
'
...
234
turtų, ne- prižiūri valstijos valdžia.
Aušrinė atsiliepė:
Pittsburgh, Pa., ...
243
paaukausi savo pinigus Die 'jieškojo sau jokių
kaip
žmonos savo vyrus ant
garbės,
netroš

Providence,
R.
I.,
.
97
”
Aš
anksti
rvt
Saulvtei
vui ant garbės, o kunigas
Kad banka turėtų tiesą;
rankų nešiodavo. Tokių kū
283
Boston, Mass., ...
ko valdžios, gyveno be na vadintis
Turiu prakurti ugnelę.” dikių žmonos ligi laikui bū
nusineš juos savo bankon.
44
Dayton, Ohio, — .
valstijinę
(Statė),
mų, o pažiūrėk tu į popie
Brooklyn, N. Y., .
583
Išėjau pas Vakarinę.
davo tų kūdikių tėvų meilu
— Ne, Maike, čia nėra jo žių — jis gyvena didžiau turi gauti čarterį nuo vals
Baltimore, Md., . .
215
Vakarinė atsiliepė:
32
Reading, Pa., ....
žėmis.
Ir pas lietuvius jų
kios apgavystės. Kunigas siam palociuje, puikybė jo tijos sekretoriaus. Vienok
529
Philadelphia, Pa.,
”
Aš
vakarais
Saulelei
kad
tą
gauti,
reikia
sutverti
patriarchiališkų bendrijų
skaitė paties Kristaus ištar neišpasakyta, prasto žmo
Buffalo, N. Y., v.
. 109
Turiu
klot
patalėlį.
”
korporaciją
su
kapitalu,
at

Hartford,
Conn.,
.
24
tus žodžius, kad greičiau gaus ir artyn tarnai nepri
laikais veikiausia gyvavo
Minneapolis, Minn
71
Išėjau
pas
Mėnesėlį.
panašus papročiai. . Bent
verbliugas išlis per adatos leidžia, o savo turtams jis ir sakančiu miesto gyventojų
Newark, N. J., ..
68
Mėnesėlis
atsiliepė:
Rochester, N. Y.,
43
veikiausiai nuo tų laikų pa
skylutę, negu turtingas įn- skaitliaus nežino. Sulig skaitliui (Chicagoje reikia
56
Milwaukee, Wis.,
”
Aš
kardu
perdalytas^
200,000
dolerių).
Toks
ka

eis dangaus karalystėn. Ir Kristaus mokslo, tėve, asi
eina šios rūšies dainos —
Smutnas mano veidelis.”
9,672
Sykiu .................
aš dabar, vaike, supratau, las greičiau išlįs per adatos pitalas turi tikrai būt įmo
Apsivedžiau vyra
' Išėjau pas Saulelę
kokią nuodėmę papildžiau skylutę, negu popiežius įeis kėtas pinigais prieš bankos
Nuo pusantro meto.
Saulužė atsiliepė:
atidarymą.
Merginų pajieškojimas.
rinkdamas tuos pinigus, to į dangų.
Ar tai nedyvai ?
”
Devynes dienas jieškosiu Nė mok darbus dirbti,
Stockholderiai yra atsadėl noriu juos kuogreičiausia atiduoti ant bažnyčios, — Jeigu taip, tai aš, vai komingi su savo turtu (du Daug yra tokių moralis O dešimtą nė nusileisiu.”
Nė malkas kapoti.
ke,
mirti
nenoriu.
Galėčiau
Saulės
atsakinėjimas
aiš

tų,
kurie
sako,
kad
nedoras
syk
tiek,
už
kiek
jie
turi
Še

tegul už mane pasimeldžia
Kur aš dėsiu vyrą savo
motina švenčiausia ir jos da pakliūti kur į karštą rie- rų korporac.) bankai suban- tas vaikinas, kuris pajieško kus: šios dainos turinis su Niekam negi vertą?
per laikraštį sau mergi sidėjo tolimuose šiauriuose, Vyras netikęs, bet užtai
tą
Trijų pėdų milžinas. krutijus.
■vyras šventas Juozapas.'
Banka turi išduoti valsti nos — arba mergina, kuri kur būna saulės nenusileidi- žmona buvo reikalinga to
— Tėve, tu visuomet ma
jos valdžiai smulkią atskai atsišaukia ant pajieškojimų. mai. Saulė prižada per tū vvro tėvui ir jo giminėms.
nęs klausei, paklausyk ir da
Ką matė bučiuoj anties
tą iš bankos stovio nema Tas neteisybė. Vaikinai lą laiką ovatės jieškoti, o pa
bar, o aš tau duosiu protin
Z. A.
gą patarimą: jei tu nuodė Kartą kunigas parvažiuo žiau, kaip 5 kartus Į metus, pajieško merginų per laik skui ji prižada ”nė nusileis
mių bijai, tai atiduodamas damas iš atlaidų pamatė kiekvieną kartą valdžios pa raštį dėlto, kad nori gauti ti,” tai yra ji prižada, jog TOLSTOJAUS STOVYLA
tuos pinigus ant bažnyčios pakelij vaiką su mergaite skirtam laike. Toks rapor- apšveistesnę, kad nenori žmonėms suteiks ilgąją potu da" daugiau nusidėsi, to-: bučiuojanties. Sustojęs pasi- tas tampa pagarsintas laik- lenkt galvos prieš tas, kurios liarišką dieną? šis Saulės Ponia Smirnovą nupirko
netik pačios paskendę tam atsakinėjimas užganėdina už 25,000 rublių Tolstojaus
dėl atiduok juos man, o tuo- šaukė ir išbaręs, kad bučiuo- raščiuose.
mi atliksi gerą darbą ir sa- tis griekas, paklausė, ką jie Valstija visados turi tiesą sybėj, pilnos tikybinio fana ovatės savininką (žmones), stovylą, iškaltą iš suomių
prisiųst savo revizorius per tizmo ir prietarų,'bet ir ki nes jis gauna viltį vėl ovate granito skulptoriaus Mervo dūšios neapsunkinsi.
matė bučiuojanties.
naudotis, vėl gyventi prie il kulovo. Stovyla sveria 600
— Kaip tai, Maike, kaip — Sylyt kunigėlį į atlai- žiūrėjimui knygų ir pinigų, tą nori juose paskandinti.
gosios
poliariškos dienos.
tai gali išeiti, kad aš atiduo- dus važiuojant matėm su si- ir nemažiau kaip vieną kar Mergina, kuri atsiliepia Šios rūšies dainos labai pūdų. Smirnovą paaukavo
ją Tolstojaus d—jai su ta
damas savo pinigus ant Die- ta melga bučiuojantis, atsa- tą ant metų turi padaryti ant pajieškojimų, žinoma,
yra
apsišvietus
ir
joks
pro

retos.
Man
ligšiol
pasisekė
išlyga,
kad ji butų pastatyta
vo garbės apsunkinsiu savo kė mergaitė, rodydama į ša- pilną reviziją.
------- Išvirožyk tu man, ha kunigo sėdinčią gaspadi- Banka turi laikyti vaul- tingas žmogus negali jos pa vien tris atsakančias daine ant plečiaus prieš šianiausdusią?
J. J. Povilaitis. les surasti. Rodosi, pana- ko universitetą.
-- - *
nę.
Laisvas Vaikas. tuose (kasoje) nemažiau, juokti.

Valstybinės ir privatiškos
bankos.
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kaip tas gali būt?

5

KELEIVIS

Pajieškau pusseserės Emilijos Raš- Liet. Imigrantų šelp. Dr-tės
Amerikos kapucinu. Kaip pas jį, taip pas
lavičiutės, po vyru Kasakaitienės, ir
Viršininkai ant 1913 m.
pusbrolio Jokūbo Rašlavičiaus, Suval
Amerikos kapuciną kūdikių čepčiai tveriasi
ALKOS LITTLE FALLS KALINIŲ kų g., Mariampolės pav. Turiu svarbų Pirmininkas, St. Jankauskas,
tokiu pat budu. Vadinas, taršius spectrum
APGIMML1
reikalą; jie patįs arba apie juos ži
350 Newark st., Hoboken, N. J.
nantieji malonės atsišaukti.
[21] Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
kapucinui giminė. O kadangi kapucinas gi- Surinktos So. Bostone, 26 balan
184 New York avė, Newark, N. J.
M. Raslavičiutė
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir Aitus
džio, laike LSS. 60 kp. teatre. Aukavo 212 N. Farehill St, Philadelphia, Pa. Sekretorius, A. M. Stanelis,
miniuojasi
su
antropoidais,
o
šitie
su
žmo

Pr. Notas, J. Pauliukonis — po $1;
211 Jefferson st., Newark, N. J.
SUTAISĖ
J. Niukas, M. Smikas, Pajieškau brolio Juozo Vitkaus Kau Iždininkas, P. Vaiceliunas,
gumi, tai tasai keistas Sundos salų gyvūnė i J.V. Aukštuolis,
Karkičas, Stropienė, Ch. B. — po
S. Michelsonas.
38 Farley avė., Newark, N. J.
g., Raseinių pav., žigaičių parap.,
lis, taršius spectrum, yra surištas su genea- j 50c; P. Pečiukonis 30c; J. Vaičiūnas, no
Ringinių sod., gyveno Prūsuose, da
• Račkausaks, V. Kos- bar nežinau kur randasi. Jis pasiva
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
logiška žmogaus kilme. Tai bus vienas iš 1Į Skerstonienė,
cila, Norbutas, Lavuckas, Raulinai- dinęs Joseph Yakscht. Kas apie jį ži
Chicago, IIL
(Tąsa).
A. Navickas, M. Tuinila, A. no arba jis pats malonės pranešti šiuo
VALDYBA:
seniausių, augščiau minėtų, bezdžionžvėrių iI tienė,
Grabiskis, B. Jankevičius, S. Stevau- adresu:
[21] j Prezidentas — Julius Joneliunas,
Priešistoriškų gyvūnų kaulų liekanos grupos atstovas.
ckas,
K.
Makauskas,
Kazlauskas,
A.
3305 Auburn avė., Chicago, IIL
Vincentas
Vitkus
I Davuonis, P. Svičienė, E. Stupelis,
Prez.
pag.
— Jonas Simbalis,
506
N.
10
St.,
Philadelphia,
Penn.
visai neliudija, kad visų pirmiausia butų
Rauman, K. Kiškis, K. Vaškis, V. Ga
833 — 33 pi., Chicago, IIL
linis, A. Barliškis, P. Sinkevičius, S.
Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
PRANEŠIMAS
atsiradę kanopiniai gyvūnai, paskui graužLevickiutė, M. Krizevičiutė, F. Tutai3364 S. Halsted st., Chicago, IIL
Aš
Katarina
Rutkevičienė
pranešu
tis, K. Varauskas, J. Balčius, Keizis,
liai, vėliau draskantieji mėsaėdžiai, o ant
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
savo
vyrui
Jonui
Rutkevičiui,
kuris
Smelstorius, St. Bakanauskas, J. Vin712 — 17 pi., Chicago, IIL
pat galo jau beždžionės; negi atbulai, kad
kevičius, J. Dajutis, P. Vedluga, J. pabėgo palikęs mane su kūdikiu, kad Kasierius — Vincas Paplauskas,
vaikutis
serga
sunkia
liga
ir
jeigu
Kucenskas, A. Butėnas, V. Krol, T.
922 — 35 pi., Chicago, IIL
visi gyvūnai butų prasidėję nuo beždžionių.
Kasparavičia, J. Pavilionis, J. Ruze- nori gyvą pamatyti, tegul skubinasi Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,
namo.
nas — po 25c; viso 9.80; sumlkių —
3400 Union avė., Chicago, IIL
Visai priešingai; męs turim tokį įspūdį, kad
Katarina Rutkevičienė
$13.04, sykiu — $22,84.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
27 Harlem Street, Worcester, Mass. nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼.
J. Klevas ir P. Svotelis.
viename atsakančiame laiktarpije ant že
vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
PAGAUKIT APGAVIKĄ
mės sykiu pasirodė įvairios gyvūnų grupos.
PATERSONO STREIKIERIAMS
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. BertainiAndrius
Guravičius,
angliškai
vadi

Briedžiui čia nereikėjo būti meška, negi
Brooklyno darbininkai kriaučiai
nas Andrew Gren; juodbruvas, apie 6 niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
suaukavo ............................. $11.40, pėdų augščio, po žemutine lupa turi metinis Liepos mėn.
beždžionei zuikiu. Vien tik žmogus su bež
ženklą, kaip išsigeria tuojaus dainuo
džione turi bendrą pradžią ir seniausis jų
ja. Paeina iš Suvalkų g., Keturval- PARSIDUODA SALIUNAS
Philadelphijos lietuviai darbininkai
aukavo ................................. $13.10. kių par. 29 kovo jis išėmė iš Glaubotis turėjo jau maždaug tokią pat ižvaizdą.
rick ofiso keturių vyrų algas ir neži- , Puikioj vietoj lietuviais apgyvento;,
geram žmogui galima padaryt gražų
Kad galutinai tame persitikrinti, turim
Rochester, N. Y., Lietuvių kriaučių _ nia kur prasišalino. Kas tokį žmogų gyvenimą ir keletą centų ant toliau.
unijos skyrius paaukavo .... $25, patėmysit, malonėkit duoti žinę. [20] Pigios laisnės. o graži vietuke. Kas
siekti da giliau į eoceno laikus, t. y. į pačią
GEO. ROPGERS
nori padaryt lengvą gyvenimą ir su60
Sligo
St., Lumphinnans,
čėdyt kelis dolerius, atsišaukit per
BROOKLYN,
N.
Y.
trečiosios gadynės pradžią.
I Cowdenbeath, Fife,
Scotland.

v

Žmogaus išsivystymas

%

J. Dumbliauskas surinko J. Užupio ir J. Kriorikaičio kriaučių šapoj
$8.05. Aukavo: J. Šimokaitis, J. Dumbiiauskas, J. Lugauskas, P. Lenkaus
kas, A. Pivariunas, S. Marcinkevičia,
K. Višniauskas, F. Jankus, F. Šeiberis, J. Miliauskas, V. Krupavičius, P.
Duoba — po 50c; F. Čepreckis 30c;
J. Ilgūnas, J. Urbanavičia, O. PečkaiTaršius spectrum, maža, į varlę panaši bezdžionaitė, tienė, M. Širveičiutė, J. Ručinskiutė,
kuri gyvena ant piet-azijatiškų Sundos salų, yra surišta O. Duobienė, P. Bujokienė — po 25c;
viso — $8.05.
slaptingu ryšiu su genealogišku žmogaus paėjimu.
Per pasidarbavimą A. Katulio su
rinkta Dirbtuvėj p. M. Roseno $46.25.
Jei pastatysime klausimą, iš kur galėjo Visos aukos priimtos, M. Naviskas.

I
Į

laišką arba ypatiškai. Priežastis par
davimo: savininkui užkenkė sveikatai
taip kad ilgiau negali atlikinėt tą darbą.
[22]
J. A. KARSOKAS
7 N. Straight St.,
Paterson, N. J.

Dviejose labai tolimose viena nuo kitos
REIKALINGI VYRAI
vietose ant žemės kamuolio — Francuzijoj,
Labai lengva uždirbt pinigus, po 3 !
sąvaičių gali būt bazrdaskučiu. Męs
Reims apygardoj, ir Amerikoj, Naujoj
išmokinam į 6 sąvaites ir duodam di
plomą; pusę algos po 15 dienų mokMeksikoj — iškasta minėto eoceno laikų gy
MUZIKOS MOKYKLA.
nimosi. Męs žadam jums ateitį. [22]
COSTELLO & WISE
vūnų kaulai ir jie kuoaiškiausia išaiškino
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio2 Rivington street, New York, N. Y. mis lekcijos duodamos ant šių instru
klausimą. Iš vienos pusės matyt, kad jų
mentų: Piccoolo, Klarinet, Oboe, Bassoon, Comet, Altos, Saxophone, Bari
Pajieškau Kepėjo
savininkas buvo labai prasto sudėjimo, jei
tone, Bass clef, Trambone, E Bass,
Kuris
moka
kepti
lietuvišką
ir
an

taip galima išsireikšti,
tik pradinio sudėglišką duonas, butų gerai, kad mokė Drums. Utarninkais ir Ketvergais:
tų ir smulkius daiktus daryti, kaip kompozicijos (gaidų) lekcijos. [20]
jimo bandymą. Tečiaus jo dantis jau taip toji bezdžionžvėrių grupa atsirasti, tuojaus Aukos Politiškiems Kankiniams. tai
MOKYTOJAS A. M. GRUBIS
keikus ir peistrus. Rašykit laiš
D. L. K. Vytauto Band,
sustatyti, kad nesunku pasakyti, jog tai randame istorijoj ir išaiškinimą.
kus šiuo adresu:
[21]
339 W. Broadway, So. Boston, Mass.
DETROIT, MICH.
M.
MIMONTS
žmogaus ar beždžionės dantis. Turi jis ke
Mesico, Maine.
Kada kalbam apie tą pirmutinę bez- Kovo 30, drg. J. Jakubenas pasiprašė P. O. Box 182,
DARBO BIURAS
turias rankas su tikrais 5-kiais pirštais, to I džionžvėrių grupą, reiškia, męs esam atsi- svečių, nes buvo jo naujo namo įkur
tuvės. Tarp svečių kio sumanymas
Męs visuomet samdome žmones į
PAJIEŠKAU
AGENTŲ
dėl čia jau susiduriam su žmogaus ar bež j durę jau į pat trečiosios gadynės pradžią. kuomi nors pažymėt įnėjimą į naują Pardavimui Laikrodžių, Deimantų Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
Kadangi gaspadorius yra pir
kitokių Auksinių daiktų. Męs par ležinkelių.
džionės rankos forma, o ne su arklio kano Padarykim da žingsnį atgal ir atsidursime namą.
meiviškas žmogus, tai patarė paau ir
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
duodam viską ant išmokesčio ir ant
politiškiem skaliniams. Aukau labai
UNITED STATĖS EMPLOYMENT
pa arba meškos letena. Prie tų pirštų butą i jau didelių driežų gadynėje. Žemės pavir kauti
lengvų
šlygų.
[22]
tojai velija, kad vardai butų ”KeleiOFFICE
S. SEDAR JEWELRY CO.
ko tai panašaus tarp nago ir kanopos, taip šius čia jau turi visai kitokią išvaizdą. Tai vije.” Aukautojų vardai: J. Jakube 5 Broomfield
43
Portland
Street,
Boston, Mass.
Street,
Room 53
nas, A. Laukus, V. Žemaitis, A. ŠneiTel. Main 3523-R
kad iš to galėjo išsivystyti viskas: žvėries i yra antrojo žemės istorijos skyriaus gady der, K. Vingilis, V. Bakiavičius, F.
PIGIAI PARSIDUODA
BOSTON, MASS.
Gabrėnas, T. K. Chuberkis, J. Markus,
nagai arba žmogaus nagas.
Motorinis dviratis (byciklius), vi
M. Butaitis — po 10c; A. Vaitekū
nė. Šita gadynė buvo neišpasakytai ilga, ir
Reiaklingas Atsakantis Bučeris
sai mažai vartotas. Galima matyti
nas 5c; viso — $2.75.
r20]
Už pirmininką ir kasierių, mokantis kasdien 5 vai. vakare.
A. Laukus.
Iš kitos vienok pusės tarp tų gyvūnų joje pasidarė kreidinės Rugijos uolos, jurapo No 1635 Marshfield Avenue
vesti knygas, krautuvėn Lietuvių VaiPinigus gavom. — ”Kel.” Admin.
tūlose dalįse matyt skirtumo ženklai. Vieni jiškos Švabijos lupinos ir raudonas smė
CHICAGO, ILL.
zbiško Susitelkimo. Geram žmogui
gera mokestis ir darbas ant visados.
iš jų artinasi prie draskančių mėsaėdžių, ki lys. Didžiuma užsilikusių iš tos gadynės
Atsišaukit tuoj, vakarais apie 6 v. po
BEKERNĖ
[20]
ti — prie graužlių, da kiti —prie kanopinių. kaulų priguli vis prie didelių ir net milžiniš Paj ieškojimai numeriu
Parsiduoda visai pigiai, jau išdirb
11438 Calumet Avė., Kensington, III.
tas biznis per 27 metus. Visokios ma
Nėra mažiausios abejonės, kad tame tarpe kų čiuožų. šitie milžinai plaukiodavo tuo Pajieškau brolio Petro Podzunuko,
šinos dėl kepimo, 2 arkliai ir 2 veži
Suvalkų g., Vlkaviškio pav., Bartinin
Reikalingas Kriaučius
mai, taipgi dviejų štorų visokie rakan
buvo ir toji grupa, iš kurios atsirado visos met po jūres, kaip musų bangžuvės; volio- kų
par., Užkabalų kaimo, 4 metai at
Reikalingas geras opereiteris prie dai. Galima sykiu pirkti bekernės na
gal gyveno Jesus, Vokietijoj. Mel
tų laikų žinomos žinduolių eilės. Nėra abe davosi pakraščiuose dumblyne, kaip hipo džiu
kriaučių,
darbas ant visados, mokes mą ant visai lengvų išmokesčių arba
jo paties arba žinančių atsišauk
tis
gera,
būt
linkėtina, kad mokėtų ir ant pigios rendos. Todėl gera proga
[21]
jonės ir tame, kad viena iš tų šakų buvo ir potamai; ganydavosi tyruose, kaip musų ti šiuo adresu:
kiek nors ranka siut. Atsišaukit kuo- pastoti į gerą biznį. Atsišaukit dėl
Konstancija Podzunutė
platesnių žinių pas
[19]
greičiausiai.
[19]
beždžionės šaka, kuri laikui bėgant vėl tu karvės; šokinėdavo ant paskutinių kojų, 429 Workman
St., Montreal, Canada.
LITHUANIAN
AGENCY
G. F. LANAUSKAS,
315 Broadway, So. Boston, Mass.
rėjo įvairiuose atvejuose išsišakot; iš čia tai kaip dabartinis Australijos kengaru, o drą
236
S.
Oak
Street,
Mt. Carmel, Pa.
Pajieškau draugių Anastazijos ir
Tel. S. Bost. 605. A. Ivaszkevicz Mgr.
prasidėjo žmogaus ir įvairių beždžionių vei sesni iš jų, pasinaudodami šikšnosparnio Barboros Kasputaičių, ir draugo Jur
gio Baraso, visi Kauno g., Telšių p.,
jau
slės. Ta pirmoji grupa seniai
Darbėnų par., Sloveitų kaimo, girdė
—
... išnyko, i rųšies
. —sparnais,
...
- net
-„ oran iškildavo, lyg tie jau
Farmos! Farmos!
Kasputaitės gyvena Chicagoj, o
bet nekurie jos vaikų, beždžionės ir žmogus, pasakiški „smakai.” Ir tik povaliai, bėgi- Barasas
New Yorke. Jie patįs arba
Tėmyk čia, drauge lietuvi, — gali '
iki šiai dienai užlaikė da kaikuriuos jos žen- je tos ilgos gadynės, kuri traukėsi daug mi apie juos žinanti malonės atsišaukti. Gražus Gegužinis Balius su Programų surasti sau puikų gyvenimą ant šios
Mickus
Parengtas Jaunų Lietuvių Lavini derlingos žemės, nes dabar geresnis
klus — tai rankos su penkiais pirštais ir ly- ii jonų metų, laipsniškai pradėjo pasirodyt 255 WallaceTeodor
St., New Haven, Conn. mosi Kliubo, nedėlioj, 11 Gegužės ’13, laikas pamatyt šią gražią lietuvių koFreiheit Turner Svet., 3417-21 S. Hal lioniją. Daug nemislyk, bet atsilan
gus suglausti dantis. Tie ženklai ir parodo, j paukščiai: Pirmutinis buvo archaeopteryx,
Pajieškau draugo Romaldo Šalčio, sted St., CHICAGO, ILL. Pradžia 5 v. kyk. nes dabar labai perka žemes, o
kad žmogus ir beždžionė yra tos grupos ai arba prapaukštis. Jo sudėjimas aiškiai da Kauno g., Pandėlio par., Eidžonių.vso po pietų. Įžanga 25c. porai. Bus gra prekės taipgi trumpu laiku pakils. Čia
džiaus, gyvena, rodos, S. Bostone, jis ži muzika iš Lietuvos Beno po vado labai reikalingas kalvis, kuris galės
liudija, jog paukščiai yra tos didelės čiuožų pats
niais.
rast puikų gyvenimą. Platesnių ži
[19]
ar kas kitas meldžiu atsišaukti. vyste K. J. Fillipovich.
[20]
širdingai
kviečia visus Komitetas. nių reikalaudami kreipkitės:
Petras
Kairis
Crystal
Lake
Farm.
...................
....
Kas matė, kaip gimsta kūdikis, tas gali šeimynos šaka.
1946 String Street,
Chicago, III.
.............................. WELLSTON, MICH.
Užsilikę
iš
tų
laikų
kaulai
parodo
vie

atsiminti tą kruvinąjį daiktą, kuris išeina
Pajieškau draugų Viktoro Bočio,
29 MOTERŲ GROŽYBES
paskui kūdikio. Tai taip vadinama „dra nok, kad ir tuomet jau buvo žinduoliai. Bet Jono Ješinauskio, Prano Teverkaus,
Jurgio
ir
Martino
Poškų.
Visi
Kauno
Tikros artistiškos fotografijos gra
pana,” arba čepčius. Pakol kūdikis tebėra jie, matyt, nelošė svarbios rolės; Iki šiolei gub., Raseinių pav., meldžiu atsišau
žiausių moterų. Kiekviena kitokioj po
reikalas.
[21]
Rengia L. S. S. 71 kuopa,
zoj. Męs jums prisiųsim uždarytam
motinos iščiuje, tasai čepčius jam yra svar tiktai nekuriose vietose antrosios gadynės kti, nes yra
Jurgis Damijonaitis
laiške tiktai už 42 centus.
[21]
biausiu organu, nes jame susirenka iš moti I uolose surasta jų kaulai, bet ir tie labai 155 Sigel Street, Philadelphia, Pa. 10 GEGUŽIO (MAY) 1913
B. AUTURI,
nos kraujo maitinančios sultis, kurios per menkų gyvūnų. Tečiaus kaip ten nebūtų, o Pajieškau pusbrolio Juozo Baubo- TURN HALL svetainėj po N. 200 E. 23 Street, New York, N. Y.
nio, Suvalkų g., Seinų pav., šventaže- i
Middlesex st., BOSTONE
eina į kūdikio organizmą ir tokiu budu mai tos liekanos mokslui gana svarbios ir daug rio gm. ir parap., Nemajūnų kaimo. 29
Prasidės
8 vai., svetainė atsidarys 7 v.
Jis pats arba kas apie jį žino malonės
Gerą Dieną, Drauge! —
tina jį. Nuo to čepčiaus tvėrimosi priklau pasako.
pranešti, nes yra svarbus reikalas.
Meldžiame gerbiamą visuomenę at
gerą dieną!
Ona Ragauckiutė
silankyti.
KOMITETAS.
Pereinant mums iš trečiosios gadynės
so ir busimo gyvūno forma. Pas kiekvienos
223 E. Main St. New Britain, Conn.
Na, o kur
veislės gyvūną tasai čepčius tveriasi vis ki į antrąją, męs matom, kad ant jų slenksčio
tamista ei
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1.
Pajieškau savo vyro Povilo Kierio,
Town of Lake, Chicago, IIL
ni? — Pas
tokiu budu. Gi pas žmogų ir antropoidą staiga kaip ir išnyksta visos augštesnių žin jis išvažiavo didėjėj subatoj prieš Ve
JONĄ
ir negrįžta. Kurie žmonės jį Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, ant
KULBOKĄ
beždžionę jis tveriasi vienodu budu. Ne duolių pėdos. Išnyksta net ir ta pirmikštė lykas
Town
of
Lake,
Chicago,
IIL,
mitingai
gerai pažįsta, kalba, kad jį suvažinė
išsigert
sti
Jeigu tebesi gyvas, buk geras atsibuna kiekvieną pirmą nedėldienį
galima tad stebėtis, kad judviejų ir kūdikiai grupa, kurios gyventa trečiosios gadynės jo.
klą alaus,
mėnesio,
A.
J.
BIERZYNSKIO
Salėj,
tuojaus atsišaukt ir paaiškink ką aš
nes ten šal
labai panašus. Iš to išeina da vienas nesu- pradžioje Francuzijoj ir Naujoj Meksikoj. turiu daryt su fomičiais. Jeigu kas Kampas 46th ir Paulina gatvių.
tas ir geapie jį ką nors žino,taipgi malonės
ADMINISTARCIJA:
riausis vi
Bet
užtai
visur,
kur
tik
buvo
randama
žin

mušamas faktas, kad tiedu gyvūnai tarp sa
pranešti, už ką busiu labai dėkinga. Į Prezidentas A. J. Bieržynskis,
sam Brook
paeina iš Lietu.vos Daržininkų so
4600 S. Paulina st., Chicago,
lyne alus ir
vęs yra artimi giminės. Ir tame atvėjije duolių kaulai, sutinkam atstovus žemesnės Jis
dos, Valkininkų par., 33 metų amž., Vice-prez. F. A. Misius
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
augštas ir blogas.
[20]
1644 VC 47 st., Chicr.go,
mokslas įgijo labai svarbų įrankį, kada di žinduolių grupos, būtent „krepšinių.”
misliju, kad ten geriausia užeiga,
TARASE KIERIENE
Prot. rašt. K. A. čiapas
nes labai rami vieta. Pas jį geri
dis tirinėtojas Selanka prirodė, jog visam
Tos grupos atstovas ir šiandien da gy 46 Morris Av. Brookline Village Mass.
1736 W. 47 st., Chicago,
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės
ten gali gerai susistiprint Bet
gyvūnų pasaulije kūdikių čepčiai tveriasi vena Australijoj. Tai plačiai žinomas ken Pajieškau apsivedimui merginos, į Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
■
4537
So.
Hermitage
avė.,
Chicago,
UI.
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, turi būt Kasierius K. K. Strzyneckis,
numeriu:
[16-4]
vienodu budu vien tik pas žmogų, giboną ir garu. Beto yra da čiela eilė ir kitų jos na laisvų
pažiūrų ir mokanti skaityti ir
4609
S.
Ashland
avė.,
Chicago,
III.
74
Grand
St.,
kampas
Wyte
Avė.
orang-utangą. Pas vuodeguotas beždžio rių, kurie gyvena daugiausia Australijoj, o rašyti, geistina būt, kad mokėtų ir Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
BROOKLYN
N.
Y.
angliškai. Aš esmi 24 metų amžiaus,
4612 S. Wood st., Chicago, III.
nes magotus tas darosi jau truputį kitaip, o išdalies ir Amerikoj. Šalia kitų savo keis laisvas,
moku skaityt ir rašyt kelias
Mylinti laisvą šeimynišką gy
pas Amerikos beždžiones da kitaip — pri- tumų, krepšiniai gyvūnai prie apatinio žan kalbas.
venimą meldžiu atsišaukti ir su pir
Tai vienas iš daugelio paveikslų
mu laišku savo paveikslą prisiųsti, o
do turi da kablį, taip kad jų žandas yra vi kožna
mitiviškiau.
gausit atsakymą.
[19]
KNYGOJE
K. W. Jaunikaitis
Ant Sundos salų, vadinas ten pat, kur sai kitokis, negu kitų gyvūnų. Tarp suak 410 E. Main
St.,
DeKalb, Illinois.
Pasauliu Ratas”
gyvena gibonas ir orang-utangas, o taipgi menėjusių gyvūnų kaulų iš antros gadynės
Pajieškau apsivedimui merginos, aš
visuomet
randami
tokie
kabliai,
o
tas
jau
Astronomiška knyga apie saulę,
kur kitkart gyvendavo pitekontropus, ir
esu 26 metų amžiaus, kalbu keliom
žemę
ir kitas planetas.
merginos gali atsišaukti nuo
šiandien da gyvena keistas gyvūnėlis, lyg ir reiškia, jog turime reikalą su ta žinduolių kalbom;
17 iki 28 metų amžiaus.
[20]
KAINA 25c.
bezdžionaitę primenantis, bet pasiremda grupa, kurios vienatiniais atstovais šian P. O. Box 19,J. Dobilaitis
Wilkes
Barre,
Penn.
Reikalaudami adresuokit taip:
mas pasturgalinėmis kojomis šokinėja kaip dien yra krepšiniai. Kaulai tos rųšies ran
Pajieškau
Dominiko
Kazlauckio,
aJ. STROPUS
varlė ir moka gerai laipioti ant medžių. dami Afrikoj, Azijoj ir Europoj. Tas rei pie 30 metų amžiaus, 5 pėdų augščio,
škia,
jog
krepšinių
giminė
buvo
tuomet
iš

8
metai
kaip
Amerikoj,
paeina
iš
mie

30 W. Broadway,
Mokslas jį pavadino „taršius spectrum.”
sto Siauių, Kauno gubernijos. Meldžiu
blaškyta
po
visą
žemę.
paties arba žinančių atsišaukti. [20]
Tasai mažytis taršius spectrum turi vienok
SO. BOSTON, MASS.
Ant Jupiterio
Stanislovas Kochanskis
i
(Toliaus
bus).
vieną ypatybę, kuri stačiai jį giminiuoja su
561 W. Barber Street,
Chicago, III.

Draugysčių Reikalai.

Teatras-šokiai
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„KELEIVIS” J LIETUVĄ.;!
Gaunam laiks nuo laiko užklausi
mus, ar siunčiam iš Redakcijos "Ke
leivį” į Lietuvą? Rusijos cenzūra
"Keleivį” konfiskuoja, dėlto, kad
"Keleivis” jiems labai tankiai pasako
karčią teisybę, todėl siųsti iš re
dakcijos ”Keleivį” į Lietuvą neparan
ku. Visi tie, kurie norite "Keleivį”
siųsti į Lietuvą, siųskit patįs, nes ta
da sunkiau sukontroliuot cenzūrai.
Padarykit taip: susukit tvirtai visą
laikraštį į kokią nors popierą, bet pa
darykit taip, kad galai butų neužlipyti. Už rašyki t aiškiai adresą ir pri
lipinę už 2c. markę, įmeskit į pačto
skrynelę.
"KeL” Administracija.

— Ar tiki Į Dievą, tėvą.
Dievą sūnų ir Dievą dvasią?
— Ui, tikiu į visą krūvą
dievų — atsakė žydas.
— Sakyk, eretike, kad ti
ki i vieną Dievą — suriko
kunigas.
— Niu, kunigėli, kaip jam
gali visi sulįst Į vieną? — at
siliepė nusistebėjęs žydas.
Laisvės vaikas.

— Vyras butų nieko, bet gavom, bet į gegužini nume
kam jis su tais vagimis su rį nesuspėjom Įdėti. Su
sideda...
Laisvas Vaikas. naudosime vėliau — ačiū.

Niekas neatsakė
Vaikas parėjęs iš moky
klos: — Žinai, mama, šian 
dien niekas neatsakė Į mo
kytojos klausimą.
‘Mama: — Tai ko gi ji
klausė?
Klausė, kas išVaikas:
mušė mokyklos lango stik
lą.
Laisvas Vaikas.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Garbi „Keleivio” redakci
ja ! Aš pasiunčiau jums $10,
kad perduotumet Bostono
rubsiuviams. Tie pinigai
buvo paaukauti vietinės mu
Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
sų LSS. 187 kuopos, kuri 5
Kompanija Pasaulije.
1,210,000 tonų įtalpos.
balandžio buvo parengus
Nenori pyktis
tam tikslui balių ir pelną pa
Įsteigta 1847 metais.
skyrė streikieriams. PiniŪkininkas Į tarną: —Jur
gai jums buvo nusiųsti 11
gi, kodėl tu taip povaliai aVienatinė tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.
balandžio, bet iki šiol aš da
ri? Sušerk arkliams, tegul
negavau jokios žinios ir ne
Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.
greičiau žengia.
mačiau
laikraštije
pagarsin

M.
Juozapaičiui.
NeseTarnas: — Dėde, nežinau,
ar ilgai aš pas tave tarnau niai buvo apie tai aiškinta; ta, taigi nežinau, ar tuos pi
Į dešimts
Niekados
I
nigus
apturėjote,
ar
ne.
Tai

kiekvienam
numerije
atkar

siu, kam man su gyvuliais
Dienų iš
Nereikia
pyktis?
M—kas. tot tą patį dalyką negalima, gi meldžiu duoti atsakymą, ■
Porto į
Mainyti
nes laikraštis pasidarytų be nes jeigu žmonės nematys |
[Portą.
Laivo.
vertės.
į laikraštije pranešimo, kad.
Ar tai galėjo būti?
Kitkart buvo moteriškė, Gudžiūnų Jurgiui. — Juo- pinigai nusiųsti .streikieDviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND” ir “CINCINNATI”
i
riams,
tai
mums
reikės
ir
iš
kų
sunaudot
negalim.
608 p?dę ilgi — 65 pėdę platus — 17,000 tonų įtalpos.
kuri turėjo gražius dantis,
Dorrisvillės
išsikraustyt,
J. K. — Tokių dalykų vie
bet niekuomet nesijuokė.
Trečiųjų Kajutų
šai aiškinti negalima, nex pradės rėkt, kad socijalistai
ir
Kitkart buvo moteris, ku valdžia draudžia. Pasiklau- sau pasilaikė.
Su pagarba, Ben. Aluzas.
Palubės
ri neapkalbėdavo savo pato skit apie tai pas kokį nors
gesnių ir jaunesnių kaimv- daktarą ypatiškai.
Musų atsakymas: Taip,
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
: nių.
Zalijušui. — Juokų nesu- pinigai gauti ir perduoti
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
streikieriams.
Pakvitavi
naudosim.
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
Senovės astronomiški
Seniaus ėjo tokis laikraš Z. M. — Apie Amsterda mas tilpo „Keleivio” No. 17
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
pranašavimai
tis, kuris nesibarė su konku mo prakalbas buvo jau per šių metų. Pažiūrėkite aukų
mu s. Ikreipkitės prie
Vienas astronomas išpra rentais laikraščiais.
eitam numerije rašyta, taigi skyriuje, o persitikrinsite.
Red.
našavo, kad merginos būdas
atkartot to jau neužsimoka,
Kitkart
buvo
rengiami
di

priguli nuo mėnesio, kokia
o kad kunigai keikia apšviedeli baliai vargdienių nau tą ir kad kapucinas prisiek Gerbiamoji Redakcija!
me ji gimus.
Jeigu gimė sausije, bus iš dai, kurie vargdieniams at dina žmones neskaityti laik
Meldžiame patalpinti
nešdavo
daug
pelno.
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
mintinga šeimininkė, me
raščius, tai irgi ne naujiena. „Keleivije” šį musų laišką.
lancholike, bet turės gerą Sykį buvo tokis literatas, Tegul sau tie žmogučiai Męs, Vologdos rėdybos po
arba 41 Broadway, New York.
prigimtį.
ką Įsimylėjęs nerašė eilių. draskosi — greičiau ateis litiški ištremtieji — ištrem
Jei gimė vasarije, bus
ti iš Rygos lietuviai darbi
jiems galas.
*
]§[
0[
IS
žmoniška, mylinti pati ir Syki buvo toks sužadėta J. B. J.—Feljetonėlis „Ti ninkai — tariame širdingą
jausli motina.
sis, kuris taip Įsimylėjo į sa kri atsitikimai” laikraščiui ačiū Amerikos draugams už
Jei kovo mėnesije, mėgs j vo mylimąją, kad pamiršo iš netinka. Mat ne apie viską, tiek maloniai suteiktą mums '50.000 Kataliogų DYKAI!
daug kalbėti ir bartis.
kas gyvenime atsitinka, lai pašalpą, kurios męs gavome
: uošvio atsiimti kraiti.
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
Jei balandije, bus nerim
po
11
rublių
visi
trįs:
Stanis

kraštije
galima
kalbėti.
tuviškoj
kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
J.
J.
Nienius.
---------------------ta, nelabai išmintinga, bet II
ŽIEDŲ
ir
visokią auksorišką daiktą. Siun
lovas
Tūla,
Juozas
Dumša
D. J. Klingai. — Mums
čiam
į
visas
dalis svieto. Mūsą kataliogas
patogi.
Su vagimis susideda
rodos, kad užtenka jau to, i *r JSimanas.
e Molis,*
perstato
didžiausią
Auksorišktį Daiktų Krau
Jei gegužėje, bus patogi Kartą kunigas su zakris kas buvo pasakyta. Atkar Po manifesto męs visi patuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
ir maloni, ir matomai lai-! tijonu susimokinę pakavojo toti jau neužsimoka, ypač, liuosuoti ir dabar gyvena
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
minga.
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviką.
žydo arklius. Žydas, nera kad tas apeina tik kelias me Rygoje.
j
Reikalaukite tuojaus.
Jei birželije, bus įsikraš- dęs arklių, nuėjo pas kunigą vietines ypatas. Laikraštis
S. Molis.
čiavusi, anksti ištekės už vy klausti, kas reikia darytį turi tarnauti visuomenei.
P Tiiinila 822 Washington St.
1 balandžio, 1913 m.
oi. lUlllUd, boston.', MASS:
ro ir bus užimta niekybėmis. kad jam arkliai prapuolė. Netalpinsime.
Jei liepoje, gana daili, bet
Onai Janušauskienei. —
negera. Jei rugpiutije, bus — Tau arklius pavogė. Tamista rašai teisybę, bet LIETUVIAI TĖMYKITE! i
PIRKDAMI TAVORUS
meili ir praktiška ir, regis, Reikia duot Šv. Antanui ant kritikuoti tą vyrą neužsimo PAS MUS
GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
SUČĖDYSIT PINIGUS
mišių,
tai
atsiras,
—
atsakė
gaus turtingą vyrą.
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
ka, nes jis pats save sumu
Męs užlaikom vi
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
Jei rugsėjije, bus sugabi, kunigas.
sokius papuošalas
ir Itališkas armonikas dideliam pasiša.
Nespausdinsime.
— Nu, reikia, tai reikia,
t. y. Ziegorias ir
nuolanki ir visų mylima.
skyrime. Parašyk tik man savo adre
L P. A. — Į Suvienatas Val
Ziegorėlius, auk
aš
jam
penkinę
galiu
duot.
są ir pridėk už pora centų marke, o
Jei spąliuj, bus poetiška ir,
sinius, sidabrinius
stijas
neįleidžia
chiniečių
tuojaus
gausite mano naują iliustruo
Kunigas gavęs penkinę,
taipgi paauksuo
nerimta.
tą
katalogą
No. 9, dykai, iš kurio ga
moterų, kad neprisiveistų
tus, su gerais vi
lėsit pasiskirti visokių muzlkališkų in
Jei lapkritije, bus duosni, ; pranešė zakristijonui, kad jų perdaug. Teisėjams ir
duriais Elgino ir
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
tas, naktį, nuvestų žydui
Waltham kompa
gera ir malonaus budo.
rų britvų.— Adresas:
kitiems
valdininkams
užten_
nijų. Taipgi męs
Jei gruodije, turės labai arklius, ką tas ir padarė.
M. J. DAMIJONAITIS
išdirbam visokius žiedus ir ženkle
ka
vien
tik
anglų
kalbos.
812-814 W. 33rd St.
Chicago, 111.
dailų lėmenį, bus žingeidi ir Radęs rytą žydas arklius, Nekaltam avinėliui. — lius dėl draugysčių. Taisom viso
kius
laikrodžius
amerikoniškus
ir
išlaidi.
J. J. Nienius. ! nuėjęs pas kunigą pranešė, Sunaudot negalim.
P. S. Nesiunčiu katalogą į užrubežius ne į Chicagos miestą.
krajaus. Musų krautuvėj ga
i seno
kad arkliai atsirado, bet jis
lima gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai
I nori pamatyt,
kas tas per B. Slifkai. — Apie šito Skripkų,
Bedieviškas žydas.
Armonikų, Triubų, Klar
kius
tamsos
vergus
neužsi

i Antanas.
netų. visokių Knygų, Popierų ir
Į
Pas kunigą atėjo kartą
DOVANAI! DOVANAI!
moka nė rašyti. Nors jie ir Religiškų daiktų. Užsakymus nužydas ir pranešė, kad jis no | — Gerai, — atsakė kuni vadinasi katalikais, jie nie- siunčiam visur ir viską atliekam
'S
sveikata ir drūtumas bei
atsakančiai, nes tą biznį varom
gas, ir tuoj nuivedęs žydą Į kuom nesiskiria nuo lauki jau
naujausio mokslo kninga
ri apsikrikštyt.
25 metai.
(<<)
apie sveikatą ir t. t.
bažnyčią
parodė.
— Gerai,-r- atsakė kuni
nių.
W.
Urmanaviczia
&
J.
Alnmitis
Cr
gas ir, pažiūrėjęs į savo bu Žydas pažiurėjo i stovylą Miriamido. — „Kokiu bu
ir tarė:
siantį aviną, paklausė:
du aš tapau esperantistu” 151 Ferrv st., Newark.N J

Redakcijos atsakymai.
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Kaip jus ketinat virti
Jeigu norit, kad galima butų be didelio
įsikaitinimo ir greit išsivirti, vartokite

New Ter/ectioR
©ii Cook-stove

Visuomet yra gatavas panaudojimui.
Nereik anglių, nėra durnų bei pelenų.
Valgis išvirtas geriaus, kiekvinas šeinoj linksmesnis.
“New Perfection” pečius padarytas su
1, 2, 3 ir 4 ugnavietėmis.

i jb—
—i

j-į'.

TA KNYGA yra aprašyta su naujausio mokslo if radimu ir geriausio budu gydymo ir įvairią
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
rasti, kas yra patilpg 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 DAŽINOSĮ kaip šitų 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 tų knygų
atrasite viskų, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip išsigydit ir t. L, 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 Philadeiphia Medical Ciinic

1117 Walnut Street,

Philadeiphia, Pa.

PMIadelphioa Med. Clinikas, vyro Ir moterų, visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be
peilio, be humbugo operacija, bet m tikroms geroms nekarštoms. Atsilankyk arba lietavilkai parašyk apie savo nesveikumas.
Kasdien nuo 10 Iki 4 po pieL Nedalioj ano IO iki 3. Utarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki S vai

KELEIVIS

7
i

F. J. Bagočius.

Tiesu patarimai
1. Jeigu nuperki laivakor
tę pas lietuvišką agentą Amerikoj ir nusiunti į Lietu
vą kokiai ypatai, kad atva
žiuotų pas tave, bet ji atsi
sako važiuoti, ir norėtum
gaut už laivakortę pinigus
atgal, ar agentas turi tiesą
pasilaikyti dali tų pinigų, ir
kiek?
2. Jeigu važiuodamas į Ameriką turi pundą nuo 15 ar
20 svarų ir Bremene ar Ro
terdame neprisega čekio ir
atvažiavus čia jo negauni,
ar galima jį surasti ir kur
reikia kreiptis?
Vyktor S—us.

praneškit, kad nevaikščiotų; 2. Ar jie gali paduot į tei GERIAUSIAS
jei da eis, skųskit už „tres- smą, nes viršininkai neišsiuntinėjo korčiukių prieš g
pass” ir laimėsit.
Vienatinis lenkiškas
<
susirinkimą, apgarsindami M *—
naujausios mados
DANTŲ DAKTARAS.
KLAUSIMAS
permainymą konstitucijos? a
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
Užtaisau
pasigadinusius
dantis
ir
Konstitucija
to
nereikalau

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų
Jei siunčiant laišką iš Aįdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
kuogeriausiai
už nebrangią prekę.
ja.
merikos į Rusiją butų para
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
šyta prieš rusų valdžią, o 3. Ar galima prašalint iš
336 Broadwav, So. Boston.
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
sugrįžus į Rusiją bile kas draugystės tokį narį, kuris «5 TUrrėM ^1
Gyvenimo vieta 645 Broa4way.
apskųstų už tai ir parodytų keltų triukšmą dėl to per
Mano dirbtuvė yra įrengta puikiaumano laišką, ar gali mane mainymo?
šiai,
naujausios mados įrankiai. Atlie
Ne šventakupris. ku darbą
nubaust už tai, ir ar didelė
Jei nori keliaut į Europą ar atsiimt iš tėvynės savo
artistiškai. Padarau fotogra
bausmė?
V. Darbininkas.
draugus bei gimines, pirk laivakortę ant seniausios
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
ATSAKYMAI
X

g

ATSAKYMAS

Draugystė gali daryt to
Baust už priešvaldišką a- kius nutarimus diduma bal
gitaciją rusų valdžia niekad sų, kokie jai patinka, bile
neatsisako, jei tik gauna nesipriešina valstijos tie
progą. Kokia bausmė, tai soms. Draugystės narių di
priklauso nuo to, ką rašėt.. duma yra absoliutišku val
donu draugystės reikaluose,
KLAUSIMAI
kol neperžengia įstatymų
Mano brolį užmušė anglių I rybų , o panaikinimas ausi
kasykloje, už ką pagal III. nės nėra tokiu peržengimu,
tiesas galima gaut kiek pi nes Amerikoj yra tikėjimo
ATSAKYMAI
nigų, bet aš jų negaliu gaut, laisvė, ir tik prigimti dva
1. Agentas gauna $2 už nes yra motina Lietuvoj. sios vergai rūpinas svetimų
kožną parduotą šifkortę; Advokatai išrinko kokį ten i „dusių” likimu.
kada šifkortę reikia grąžint, globėją, kuris išdalinsiąs pi 1. Jie nieko negali kenkt,
tad kompanija nuo užmokė nigus kam priklauso. Tam ir jei kels ermiderį, galit
tos sumos atitraukia tuos globėjui teismas paskyrė 6 baust diduma balsų, arba iš
$2, kurie yra agento vienin nuošimtį iškaščių. Taigi: draugystės išmest ir neduot
1. Jei globėjas pasiimtų
teliu pelnu, o nuo likusių po
pinigų. Daugumos
10c. nuo kiekvieno dolerio | advokatą, kas jam užmoka, įmokėtų
nutarimą mažuma turi pil
pasilieka sau. Taigi ne a- i jis pats, ar iš tų pinigų?
gentas, bet kompanija žmo 2. Ar globėjas arba advo dyt.
2. Į teismą negali paduot.
katas gali nusukt pinigus?
gaus pinigus pasilaiko.
konstitucija speciališkai
2. Pametus bagažą, kom 3. Jei tuos pinigus neda Jei
nereikalauja, niekas negali
panija priduoda agentui lintų, ar galima ką padaryt? | paliept jums kokias nors
tam tikrą blankutę išpildy 4. Nekurie žmonės baugi I korčiukes siuntinėti. Didžiu
mui, ant kurios yra surašo na, kad aš tų pinigų nejieš- ma balsų susirinkusių nuta
ma visi daiktai ir nusiunčia kočiau per Rusijos oknsulį, rė, ir dalykas yra pabaigtas.
ma kompanijai, pagal kurią bet nežinau kodėl.
jieškoma, ir tankiausiai dai 5. Aš atvykau Amerikon 3. Didžiuma balsų gali vi
ktai surandama. Kaštuot 16 metų, dabar kaip brolį sada, įad ir už menkiausią
nieko nekaštuoja, agentas užmušė aš likau vienas su priežastį, bet priežastis tu
už savo triūsą gauna $2 už motina ir seserimis. Ar aš ri būt, nubaust savo narį
pardavimą šifkortės, ir jo galiu pasiliuosuot nuo ka taip, kaip didžiuma nutaria:
priderystė yra patarnaut riumenės, būdamas čion A- pinigiškai arba išmesti, tei
merikoj?
K. P. Rutkus. smas nieko prie to neturi.
žmogui iki galui.
Į

KLAUSIMAI

Aš pirkau nuo kaimyno
Pa. valstijoj namus, rakan
dus ir daržą, bet iškilo keb
lumai, kuriuos malonėkit
man išaiškint. Štai jie:
1. Namai ir rakandai buvo
pardavėjo apdrausti ir ”insurance policy” da yra gera
ant dviejų metų, viskas ap
mokėta, bet sudegus rakan
dams kompanija atsisako
mokėt, sakydama, kad „po
licy” ne mano.
2. Pardavėjas išrandavojo
krautuvės vietą apačioj ant
5 metų, išduodamas kontra
ktą (lease); ar aš galiu su
laužyt tą kontraktą ir išva
ryt rendauninką, jei kitas
man duoda daugiau rendos?
3. Per mano daržą eina ta
kas į gatvę, kurįuom dėl su
trumpinimo kelio žmonės
vaikščioja į krautuvę ir gat
vę, kuri eina pro mano na
mus. Aš norėjau uždaryt
taką, bet jie eina ir gana.
Ką aš,galiu daryt?
Mikolas Genutis.
ATSAKYMAI

1. Iš prisiųstos ”fire insurance policy” matyt, kad
pirmasis savininkas, pagal
kontraktą, tos „policy” ne
galėjo niekam perrašyt (assign), todėl nors jis Jums ir
atidavė ”policy,” jos tamistai negiliuoja. Turėjot nu
eit į kompanijos ofisą ir per
rašyt ant savo vardo. Kaip
dabar stovi, kompanija tamistai nieko nemokės.
2. Tamista pirkdamas ma
tei tą kontraktą (lease), ir
pirkai namus su randauninko privilegija ten dabaigt
savo penkis metus. Jis turi
tamistai mokėt rendą pagal
kontraktą, bet pakol ar jis
pats nesutiks išeit, ar nesu
laužys kontrakto, išvaryt jo
negalima.
3. Priklauso, kaip ilgai tas
takas buvo vartojamas. Jei
tie žmonės ar jų pirmtakunai vartojo per 20 metų ar
daugiau, nieko negali pada
ryt, jie užgyveno tiesą vartot (right by prescription) ;
jei mažiau kaip 20 metų,

«f"s" domi e. noian

ATSAKYMAI

KLAUSIMAS

liškom parvom, iš mažų padidinęj u ir u
Esant reikalui einu į namus fotografu o
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadway

So. Boston, Mass.

: $

1
n

Su visais nujausiais Trečios kla
jos įtaisimais ir
patogumais.

Telephone $«. Boston. 845 M.

Ii Dr.F. Matulaitis
::
•! ►

n
::
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Tūla draugystė Schenectady, N. Y., pirma turėjo
priverstiną ausinę. Pasku
tiniam susirinkime nutarė
prašalint tą baudžiavą, bal
savo viso 20 už ir 1 prieš
prašalinimą. Draugystė na
rių turi viso 36. Čarterio da
neturi. Bet dvasios vergai,
kurių yra apie tuzinas, veda
agitaciją, kad ausinę vėl su
gražint. Dabar klausimai:
1. Ar jie gali draugystei
ką kenkt?

So. Boston.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas
18 Broadway> S Boston, Mass.
Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules prisiųsim.

Visiems Pasažieriams yra rui
mai su 2 arba 4
lovomis.

495 Broadvvay, So. Boston.
Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėlioms iki 3 vai. po pietų, i j

I

2 ‘i

Tel. So. Boston 784.

Nėra jokių
pridedamų
mokesčių

Duodama
geriausias
maistas

Puikus nauji, greit dviem šriubais varomi, garlaiviai “Franconia” ir “Laconią’’

Parduoda pigiai Namus

625 pėdų ilgi, 72 pėdos platus 90 pėdų gilus ir turi 18,150 tonų įtalpos.

J. H. C A R R

ŽEMOS PREKĖS

Parduodu Namus, Inšiurinu ir
padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖL,
SO. BOSTON, MASS.

Dėl pasiteiravimo apie laivakorčių prekę arba dėl gavimo
knygelių, aprašančių parankumą ir įrėdimą musų Trečios
klasospasažieriams vietų, kreipeis.prie artimiausio agento

Farmos Fanuos
TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ
ŽEMĖS L
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų,
kiek nori, ant tų žemių tarpais yra
maži miškai, tarpais čysti laukai, kur
galima arti tiesiog be jokio valymo.
Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
kus, galima pasibudavoti krajavus
budinkus ir apsitvert tvoras. Prekė
nuo $8 iki $20 už akrą ant išmokes
čio. Tuojaus reikia įmokėt po $1.00
už akrą, likusią sumą gali mokėt kaip
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
darbės išmokėj imas
palau
kiamas. Turiu pardavimui GYVENA
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
sais įtaisais, ir už visokią kainą. Far
mos ir žeme randasi Michigan Valsti
joj, pagal ežerą Michigan, tarpe dvie
jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės
pardavimui greta dviejuose pavie
tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
viete geriausia žeme kaip visoj val
stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
VIŲ FARMŲ KOLIONIJA. čia tu
ri 132 lietuviai Farmas ir kožną me
tą nauji lietuviai prisiperka, žemė
brangsta ir geresnę žemę greitai išparduos. Lietuviai, jei norit sau ir
savo šeimynai atsakantesnio ir svefkesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po
bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių.
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir
esu farmeriu. Norinčiam pirkti paro
dau visus laukus. Norint platesnių
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
les ir mapą, kurios plačiai aprašo apie viską. Adresuok arba atvažiuok
ant šito adreso:
.[22]

Akušerka i

362 2nd st.,

Įsteigtos 1840 metai*.

Jos laiviai didžiausi iš visų, kokie tik į Bostoną ateina.

Globos reikalauja įstaty Aš turiu pirmas popieras,
mai, ir todėl globėjas buvo ir dabar jau laikas išsiimti
paskirtas kaipo būtinai rei antras ir likt Amerikos pi
kalingas, pagal III. valstijos liečiu, bet nemoku rašyt, o
tiesas.
be to, sako, neduoda popie
1. Jei globėjas yra advoka rų. Ar pasamdžius advoka
tas, jis daugiau negali gaut, tą jis galėtų kaip pagelbėt
kaip teismo paskirtus 6 nuo man?
M. Matuz.
šimtį. Jei jis yra neadvokaATSAKYMAS
tas, tad teismas palieps iš
tų pinigų apmokėt da ir ad Daug nereikia mokėt ra
vokatui. Advokatui sumą šyt, tik vardą ir pavardę, ir
paskiria teisėjas, apie $15 i- to pakanka. O tą galima iš
mokt j vieną vakarą, be jo
ki
v • $30, tokiame dalyke, kaip kio vargo. Advokatai čia
SIS.
2. Globėjas su savo advo nieko negali gelbėt, ir nemėkato pagelba turi išduot tei tykit geriau pinigų. Toks
smui atskaitą, kiekvieną yra įstatymas ir advokatas
centą priimtą ir išduotą, ir jo nepermainys. Vardą pa
ANTON KIEDIS
nurodyt už ką. Tamista ga sirašyt pamokins jus bile
PEACOCK,
Lake County,
MICH.
li pasipriešint, jei kokias ne koks draugas, o išmokt pa
teisingas bilas jis priduos. sirašyt vardą, tai nesunkus
Nusukt negali nieko, nes tei darbas.
$25.00 vertės mašina už
smas prižiūri visą dalyką,
$21.00 ir dovanų] 16 < dai
bet reikia pridabot, nes teis i
mas pats, neparagintas ir be
nų lietuviškoj kalboj.
protesto, priims visas pri
duotas globėjo bilas.
Pabaigusi kursą Woman» Medical
CoUege, Baltimore. Md.
3. Globėjas turi išdalint s
Pasekminsrai atlieka savo darbą prie
pinigus į metus po mirčiai, gimdymo,
taipgi suteikia visokias rodąs ir s
pagelbą invairiose moterų ligose.
s
bet prašant teismo, pailgina S
jam laiką iki 18 mėnesių. Jei I F• Stropiene, broadway s
so
nepadalinta į tą laiką, tuoj «
SO. BOSTON, MASS.
reikia paduot peticiją į teis
mą, ir tas privers jį.
4. Konsulis tokiame daly
ke absoliutiškai nieko negali
padaryti, tik kelis dolerius I
kaštų pasiimtų.
Užlaiko geriausį
5. Dėl pasiliuosavimo nuo
kariumenės reikia paduot Elių, Vyną, Likierius ir
prašymą į Rusijos įstaigas, kitokius gardžius gėrimus
nusiunčiant brolio mirties o taipgi ir geriausio taba
metrikas ir tam tikrus pa
ko Cigarus.
Aš užlaikau Columbijos Grafofonus
liudijimus, kad jis ištikrųjų
su lietuviškom dainom, kurias išgieMeldžiame užeiti o visados rasite
da labai garsiai ir aiškiai. Ant abie
buvo tamistos brolis.
gražų patarnavimą.
jų pusių yra po kitokią dainelę, re
KLAUSIMAI

Cunard Linijos

kordai yra padaryti stipriai ir gali
laikyti ant kelių metų. Kožnas re
kordas prekiuoja tik 75 centai.
Jeigu neturi mano katalogo, tai
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame
rasi visokių geriausių Armonikų,
Smuikų, Triubų ir daugybę kitokių
muzikališkų instrumentų. Istoriškų,
Maldų ir kitokių knygų, kokios tik
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių
popierų laiškams rašyti su puikiais
apsiskaitymais ir dainomis, su (Tin
kuotais aplink konvertais tuzinas 25c.
5 tuzinai už $1.00. štominkams, agentams ir pedlioriams parduodu vi
sokius tavorus labai pigiai. Reika
laukite visokio tavoro pas lietuvį, o
gausite teisingus pas mane tavorus.
Adresuokit:

W. WAIDELIS
112 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.

arba i The CUNARD STEAMSHIPS CO. Ltd.
126 Statė Street,
Boston, Mass.
New York—Philadeiphia—Chicago—Minneapolis

IO už 5c

KIEKVIENS
MUŠASI UŽ

Pardavėjai
išparduoda
vis daugiau

NEBO

NEBO

CIGARETŲ

Kas Diena

Kortiniais galais

Cigaretus
VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

6yduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 cj Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

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

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

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

SO. BOSTON, MASS.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailins rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Toji kompanija turi gerus kriaučius,|kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
Aš keliauju per. Mass ir Conft. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
-

-

-

Holyoke, Mass.

v

bandė visus budus sulaužy
mui darbininkų vienybės,
valdžios persekiojimas pa
siekė žemiausį žvėriškumo
laipsnį, bet darbininkų soliPirmos gegužės šventė Apie 9 valandą vakare, dariškumas
nesulaužomas.
praėjo labai iškilmingai. A- pereitoj subatoj, Charles Ri- Tik tiek vargas,
kad darbi
pie 15,000 darbininkų su ver upėj prigėrė 6 vaikai. ninkų visi pragyvenimo
bu
raudonomis
vėliavomis, Pasisamdė jie luotelį ir susė
išsibaigė, ir tik vieninte
griežiant bėriams „Marse dę 8 išplaukė. Luotelis bu dai
lis
būdas
pas mumis užsili
lietę” ir „Internacijonalą” vo tik penkiems, todėl jiems ko — tai viltis,
kad jus, bro
perėjo didesnėmis Bostono pasijudinus tuojaus prisisė
gatvėmis, paskui susirinko į mę vandens ir visi supuolė liai darbininkai, neįeisite
pusbadžius pasiduoti
Tremont Temple ir Ford upėn. Du išplaukė, o 6 pri mus
kapitalistams,
kas reikštų
Hali. Bet minia taip skait gėrė, 3 iš jų bernaičiai ir 3
linga negalėjo sutilpt į sve mergaitės, visi tarp 12 ir 16 pasiduoti-į amžiną vergystę.
Broliai darbininkai, šelpkit,
taines, todėl keli kalbėtojai metų amžiaus.
šelpkit mus! Musų dirbtu
įvairiose kalbose, tarp tų ir
vės
uždarytos jau 10 sąvailietuviškai, kalbėjo lauke a- Ant Jurgio Pocevičiaus
pereitoj subatoj ant A gat čių, bet kalėjimai pripildy
pie Statė House.
ti iki durų.
Lietuviams, tečiaus, nela vės, So. Bostone, užpuolė Kiek gavom aukų, tai pabai nusisekė.
O tai dėlto, valkata. Gindamas savo gypo 20c. į dieną žmokad visų tautų rubsiuviai vastį, Pocevičius išsitraukė skyrėm Pamislykit,
broliai,
subadė.
broliai.
nutarė susirinkti vienoj vie peili ir užpuoliką
,
i,
rrvvcm
i m a c 117 viln '
koks pragyvenimas už 20c.!
toj, Bostone, ir tai daug Policistas Lvnch abudu a- Aukas meldžiam siųst ant
airvs
V
V iždininko vardo, o laiškus
ankščiau, negu visi žmonės restavo. Subadvtas
nuvežtas
ligonbutin,
o
lietu

pareina iš darbo. Ant 7 vai.
ant sekretoriaus.
visi rubsiuviai buvo jau ant vys policijos nuovadom
Park Sųuare’o, o apie 7:20 5 gegužės Lavvrence sus Pirm. L. M. Tacionis,
nuėjo ir paroda. Kada So. treikavo 100 anglies išvežio- I Sekr. M. Navickas,
Bostono lietuviai pasiekė tojų, nes jiems atsisakė pa Ižd. V. Costellp,
87 Franklin Street,
Park Sąuare’ą, tenai jau kelti algą.
Paterson, N. J.
nieko nerado. Tokiu budu
apie 1,000 lietuvių, kurie iš 6 vyrai, kurie pereitoj ne Red. Prierašas. „Keleiėjo po 7 vai. iš So. Bostono, dėlioj buvo areštuoti po No : vis” niekados neatsisakė
maršavo jau vieni, ir tik nu 16 Charter St. už lošimą darbininkams jų kovos rei
ėję pas Ford Hali susiliejo kortomis, užsimokėjo po $10 kaluose, neatsisakvs
•z ir dasu kitomis tautomis. Tenai bausmės.
bar. Netik aukavusių var
kalbėjo Schenectady socija
dus pagarsinsim, bet pada
listų majoras Lunn, rubsiu Iš nedėlios į panedėli ant rysim viską, kas tik bus
vių unijos prezidentas Zorn Harrison Avė. po No 80, po ; musų galėję. Tik laikykitės,
ir buvęs streikierių advoka licija įsilaužė Į chiniečių bu draugai, o męs visuomet bu
tas Rower angliškai, o S. veinę ir areštavo 11 ilgaka sim su Jumis.
Michelsonas — lietuviškai. . sių už lošimą iš pinigų. Visi j
Demonstracijoj dalyvavo jie užsimokėjo po 83 baus-1
daug ir studentų iš Harvard mes.
DIDELIS ALBUMAS!
universiteto ir Wellsley ko Herbert W. Joyce, 14 me
legijos (merginų). Welles- tų vaikas, įsivaizdinęs sau, HK Už 30c. su PRISIUNTIMU
artistiškų foto
ley profesorė Eilėn Hayes kad daktarai rengiasi ateiti
grafijų ir vaiz
dų, kur telpa į
savo kalboj pasakė, kad tyrinėti jo protą ir gali pa
9 0 0 paveikslų
tarp universitetų studentų imti į beprotnamą, pareitoj
garsiųjų k o mpozitorių, poe
socijalistų skaitlius nuo pe nedėlioj iš baimės pasikorė.
tų, literatų, did
reitų metų padidėjo keliais
vyrių, socijali
karalių, prezidentų, garsių otūkstančiais.
Socijalistų kuopa pasi stų,
peros dainių, šokių kostiumuose ir
Reikia pastebėti, kad po samdė jau laivą ir jei bus be, visam pasaulij žinomų gražuo
moteriškų galvelių ir tt.
licija šiuom kartu pasirodė gana šiltas oras, tai 1 birže lių,Ašgražių
siunčiu tą puikų albumą už
labai mandagi. Nuo pat lio bus pirmutinė ekskursi 30c. Pinigus siųskit money orde
arba lc. štampais. Kanados
pradžios iki galui darė de ja. jei ne 1, tai 8 birželio tik riais
štampų nepriimu. Paskubėkit, kol
monstracijai kelią, stabdė rai. Ekskursija bus su mu albumas neišparduotas. Adresuo
karus ir vežimus. Kapita zika, dainomis ir visokiais kit taip: S. MAIDANSKY [19]
listų laikraščiai pašventė žaislais. Kas važiavo su so- 328 — 6th St. Dept. 45, New York
daug vietos darbininkų cijalistais pereitą vasarą,
tas žino, kaip linksmai pra
šventės aprašymui.
Ypač didelis entuzijazmaS; eina laikas tokiose ekskurEi, Vyrai, visi pas
buvo So. Bostone. Airiai tik I sijose.
\UDEIKO!
žiopsojo stebėdamiesi, kada VIEŠAS SUSIRINKIMAS CambJis
užlaiko
gerą Restauraciją, vi
i
ridge
’
iaus
Lietuviškos
Kooperacijos
per pusę Broadway išsitėsė kasling lietuviško tautiško namo at
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
lietuvių paroda ir vakaro ty sibus Seredoį. 14 Gegužės (Mav), ’13,
Vyno ir Cigaru.
loj suskambėjo revoliucijo-i! salėj 7 BURLEIGH ST., CAMBRIDPrieinamiausią ir parankiausia
MASS., 7 vai. vakare. Meldžianiškos Marselietės aidas, o |: GE,
me visus be skirtumo atsilankyti.
vieta lietuviams,
V. I. Radville.
rmidoni žiburiai nušvietė vi i Prot. rast.
304 Broadway ir 259 D streets.
są demonstraciją. Ir tai
SO. BOSTON, MASS.
Laiškas Redakcijai.
lietuvių socijalistų demon=:
' jI
straciją! Žmonės bėga iš|
visų pusių ir patįs nejaučia, Gerb. „Kel.” Redakcija!
Kaip buvom atsiliepę per
kaip entuzijazmo apimti,
Ant 21 akmens
„Keleivį
”
į
visuomenę,
pra

stoja į eiles ir eina sykiu su •
Gelžkelio laikrodis
šydami
šelpti
Patersono,
N.
Sriubelių užsuka- !
socijalistais. Pakol nuėjo
mas. vyriško ir mo- j
nuo kampo E St. iki Dorche- J., streikierius, atsiliepimas
R
tęriško
didumo, ant
ster Avė., paroda pasidarė nepasiliko „balsu tyruose.”
50 metą auksuotas,
Žmonės prijaučia ir prade
tris syk didesnė,
su išrašytais dubel!
da mus šelpti. Bet Visuome
tavais viršais. La
bai teisingai eina
Iš subatos į nedėlią. likos nė, kuri šelpia, reikalauja,
skiriamas ypatin
išplėštas ant Washington kad šelpėjų vardus pagar
geležinkeliu važiuojantiems žmo
gatvės po No. 333 Colpitto sinti „Keleivije,” todėl męs gal
nėms, kuriems reikia visuomet tikras
tikietų ofisas. Durys atida ir meldžiam gerbiamosios laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs
rytos žirklėmis, o geležinė „Keleivio” redvsteš
neatsa- išsiųsime
V
šį laikrodėlį ant kiekvieno
spinta sudaužyta matiku, kyti mums šio patarnavimo, adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
kaštus, su teise jums viską per
tokiu, kokius vartoja gatvių t. y. pagarsinti aukautojų mo
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
darbininkai. Iš spintos pa vardus (kurie to reikalau mokėk nė cento. Atsiminkite, jus
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį
imta $1,875.
ja).
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
Dabar žodis linkui strei kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
Prie taip vadinamų Com- ko. Streiko bėgis nepersi dykai su kiekvienu laikrodėliu.
monwealth Pier darbų So. mainė, kas kart vis darosi
Excelsior Watch Co.
Bostone pereitoj subatoj su gyvesniu. Kapitalistai iš- 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL
streikavo 300 darbininkų
dėlto, kad prie elevatoriaus
priimta neunijistai darbi
CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK
ninkai. Streiką užsakė A.
F. of L.
Kapitalas 250,000.00.
Po priežiūra lllnois valst■
Pereitoj pėtnvčioj, vaka
re, Bostono Teatre nusišovė
to teatro kasierius tikietų
ofise. Priežastis nežinoma.

Vietines Žinios
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Anarchizmas
Vienatinis Lietuvis
SU LAKIOJANCIA KRASA.
Pagal Proudhono mokslą. Ver
Lietuvių Kooperacija W. Lynne, tė Briedžių Karaliukas. Nau
parengia labai gražų balių su įvai dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.
Gerai žinomas lietuvis S. Barace.____
riais pamarginimais, Subatoj, 10 Ge _
_-----------------------------------------------------,
=I | vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
gužės (May), *13, Lietuvių Svetainėj,
aplaikęs diplomų ant graboriaus,
25 Camden St. W- LYNN, MASS.
dabar
atidarė savo ofisą ir kiekvie
Prasidės 6 vai. vak. šis balius bus
nam
reikale
galės patarnauti lietu
tikrai puikus: muzika bus pirmos kleviams
netik
So.
Bostono, bet ir apie
sos; gavusieji daugiausiai atviručių . TIESIOGINĖ LINIJA TARP
linkių.
Todėl
jeigu
lietuvis numirs,
RUSIJOS IR AMERIKOS
gaus dovanas — vyras ir mergina.

PUIKUS BALIUS!

GRAB0R1US

RUSISZKAI-AMERIK0N1SZKA
LUSTU A.

Bus visokį žaidimai. Todėl meldžia
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
me visus lynniečius ir apielinkių lie- riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi• tuvius atsilankyti.
Komitetas. nius laivus.
Russia — 16,000 tonų
Kursk — 13,500 tonų
Czar — 13,000 tonų.
Roterdamą
per.9 dienas be per
I
mainos, per 11 dienų be permai
Į Libavą.
nos
$33.00 — 3čia klesa — $35.00
$45.00 _ 2-ra klesa — $50.00
$65.00 — 1 ma klesa — $75.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip
kitės pas generališką agentą

Vidurių

A. E. JOHNSON & ( O.
27 Broadwav, New York.

Visi gydytojai sutinka su tuom.
kad didžiausia dalis ją pecientą
—laiž monės serganti vidurių li
gomis. Neprileiskit prie to. kad
_jusą viduriai išeitą iš tvarkos ir
tuom nutaisytu kelią kokiai nors
pavojingai ligai.

Geriausia šokių mokykla
Chicagoj.
Geriausia šokių mokykla Chicagoj
Kurioje gali kiekvie
nas gerai ir gražiai
išmokti šokt į trum
pą laiką ir už labai
mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos,
nemokanti šokt, nie
kuomet negali užga
nėdinti savęs ir ne
gali turėti linksmus
laikus, nes, yra taip,
kaip numirę, o kuo
met moki gerai šok
ti, visuomet busi lin
ksmas ir kitų guodojamas.
[21]
Norinti mokytis, meldžiu, atsi
lankykite po numeriu:
1732 SO. UN1ON,ST., CHICAGO.
Arti 18-tos gatvės
Mokinama: Utarninke ir Ketverge
nuo 8 iki 10:30 vakare.
Mokytoja Miss B. T.,
Prof. F. L. Jankauskas.

išves jus ant sveikatos kelio. Jis
sustiprins jūsų pilvą, suregu
liuos virškinimo darba. Suteiks
taipgi sveiką normalį apetitą.
Kaina $1.00

Reumatyzmas

W.F.S
eveę
C £[5aR. .raPI d:

[s* a

GERAS DAIKTAS

Russian-American Bureau.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

Męs Parduodam Laivakortes
Važiuojantiems iš Europos už $24.
Perplaukia mares į 10 dienų. Šią są
vaitę 100 rublių męs išsiunčiame už
$51.75 stačiai per valdišką Peterbur
go Banką, musų siuntimai nueina į
16 dienų. Taipgi męs padedame pi
nigus į visas Europos bankas ir ban
kinę knygutę pristatome pinigų sa
vininkui.
Biuras atidaras kasdien nuo 8 vai.
ryto iki 8:30 vakare. Nedėliomis ir
šventadieniais nuo 8 ryto iki 4 vai. po
pietų.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU
160 N. 5 St. tarp Lake Ir Randolph St.
CHICAGO, ILL.

7 Parmenter St.

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
trepais į vir-ą tik
neikit
į aptieką:
(Severa’s Gothard Oil)
mano durys baltos arba telefoną
yra patariamas ir vertas patari
duok o aš atesiu.
mo, kaipo vaistas tokios rūšies
Ofiso valandos
skauduliams ir kenkimams.
Nuo 9 iki 11 ryte
Kaina 50c. r; nuo 1 iki 2 ir 6 iki
! 8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

Pas aptiekorius. Klaus
kit Severos, vaisto ir rei
kalaukit, kad jums jį
duotų. Jeigu jūsų aptie
korius negal jų pristaty
ti, orderiuokite stačiai
nuo mus.

258 Broadway, So. Boston.
Gyvenini, vieta: 63 Gold st.

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

Telephone Canal 2432.

(Severa’s Stomach Bitters)

Severos Gothardo
Aliejus

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
ar.t visokių išeigų. Ofiso adresas:

Arba pas vietinius įgaliotus^ agentus.

Severos
Kartus Vynas
Viduriams

neuralgija, susidaužymaį, suti
nimai, paralitiški skausmai, subrinkimas gilią, sustingimas sunarią arba muskulą, padagra,traukučiai, sireną skaudėjimas,
skausmai krūtinėj ir šone— rei
kalauja išlaukinio vaisto pavydale gero linimento.
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H. F. CORCORAN & CO.
14 Th'rd st. kampas A, S. Boston, Mass.
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
•

s

j

•

•

•

koks tik kada nors ant

Didžia usis atpiginimas
degtines
vynų
■ °
'buvo padarytas.
1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2 00.
1 Bunka BRANDES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTIVIN’O 25c.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už....................
$1.00.

i
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Pereitoj nedėlioj ant Bos
ton Common kalbėjo Haywood, Ettor ir Coldwell, visi- I
trįs I .W. W. organizatoriai.
Klausytojų buvo į 8,000. Po-:
I
licija žiurėjo iš tolo.

v

Bostono telefonistės ant
t:ek persiėmė unijizmo dva
sia, kad 3 gegužės savo susi
rinkime nubalsavo sudeginti
visus čeverykus, kurie tik
neturi unijos žymės.

1112 W. 35 6ATVE,

tWT BRU>6EroRT0,

CH|CA60i itLlNOIS.

Priima depozitus kadir nuo $1. ir moka 3% nuo laiko įdėjimo.
Inšiurina nuo ugnies ir skolina pinigus ant mortgagią.
•
Parduoda Laivakortes ant Geriausių Linijų taip pigiai, kaip pa
čios kompanijos ir siunčia pinigus į visas šalis, pigiau kaip kitur:
už 50 rublių tik $25.80c.; už 100 mbliij $51.70c

Nesudegamos dėžutės laikymui dokmentų $3 metams.
Atidaro čekių account.
Sukalbama lietuviškai.
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VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai lrarie būdam?
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
.
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfili,
Triperi, arba gonorrhoea, Nuailpneima, Abel- -----na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes aky
AV------------------ 8timo, Naktinius nubeglmua, Rheumatizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų,
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai

išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, so ma
žais kaštais.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Reikalai atliekami ir per laiškns.

Atidarą Panedėliais ir Subatornis iki 8 vai. vakaro.

VYR
SENI VYRAI.
f
o

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

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.
DR. JOS. LISTER A CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖL, CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimtnal dfykal
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.
Vardas ir pavardė........... .
Adresas
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