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laužymą. Kodėl? Kodėl vi grįžti darban arba apleisti
si teismai ir valdininkai vi valstiją, atvažiavo iš kitur
_______
Į Is Konstantmopolio prasuomet tokie greit1, kuomet unijos viršininkai ir nutarė,
įsigerusį darbminką reikia kad streikieriai grįžtų į dar
Kaip suomiai šventė Pirmą Grekai mušasi su bulgarais neša, kad 24 gegužės Smyr- j Teismas uždarė miesto
bą, bet didžiuma darbinin
areštuoti?”
T T
,
, .
- - nos uztakoi nuskendo tur• krautuvę.
Gegužės.
l
i į Londoną telegrafuoja, įų laivas ”Nevada,” ant ku-'
Gegužės 1 dieną, nežiū kad stovinčių ties Salomka: rjo buv0 200 pasaž>erių. 120
Schenectady miesto val I Ar areštuos socijalistų kų atsisakė grįžti ant senų
sąlygų,o kurie norėjo grįž
rint į blogą orą, kaip prane grekųirbulganį kanumenej žmonių žuvo Hsu laivu
džia (socijalistų) buvo įstei
komisiją.
ša rusų laikaštis ”Luč,” nuo pereitoj sąvaitėj kilo smar-,
gusi savo ledinyčias ir per Anglų Socijalistų Parti ti, tai kompanijos nepriėmė.
\
„
pat ryto ant Helsingforso kus mušis, kuriame veikė Kareiviai kelia nauses. eitą vasarą pardavinėjo jos centrališkas komitetas
Užpuolimas.
stoties pradėjo plaukti dar artilerija ir pėstininkai. Išl Įvedus francuzų kariume- žmonėms ledą beveik per i nusiuntė į West Virginiją
New York. — 22 gegužės
bininkai.
grekų pusės krita apie 250 i nėj trijų metų tarnystę, li pus pigiau, negu privatiškos komisiją iš 3 narių: Dėbso, ant bankinio pasiuntinio už
Lygiai 10 vai. prasidėjo žmonių. Į Salonikų prtbuvęs kosi sulaikyti visi karelai, kompanijos. Žmonės džiau Bergerio »r Germerio, kad
puolė ant gatvės 4 plėšikai.
demonstracija.
... ,Priešakije
.
pats grekų karatus. Paga- kurtuos šįmet, pasibaigus gėsi, kad ledas taip atpigo. jie Stirtų tenai darbininkų Jie sušoko į jo vežimą ir no
eina
:socųal
” 1 - demokratų iįaus mušis pertraukta.
dvimetine1 tarnystei, reikė Bet tas nepatiko ledo trus- padėjimą ir visus kapita- rėjo atimti pinigus. Pasiun
I
frakcija. Paskui
su77
savo7vėj Sakoma, kad grekų vai-. jo paleisti namo. Sulaikyti tui ir vyriausis (supreme) Pstų žvėriškumus.
........
liavomis, metalo, ita
f io^Vn
'
teismas uždraudė miestui Dabar kįla klausimas, ar tinys pradėjo kovoti. Plėši
džia areštavo Salonikoj 20 j pradėjo kelti rtaušes.
medžio darbininkai, laukon bulgarų
ledą pardavinėti. Dabar išdrįs gubernatorius Hat- kai peršovė jam ranką ir
revoliucijoniertų,
$1,000,000
nuostolių.
darbininkai,
tarnautojai, kurie rngę prieš grekų val
, trustas vėl plėšia iš žmonių Peld areštuoti socijalistų perskėlė jam galvą, bet pini
gų vistiek neatėmė. Ant šū
pardavėjai, dainorių kliu- džią sukilimą. Visus areš Valdiškas Belgijos gele dvigubai.
'komisiją?
Jei
išdrįs
—
su

bai, muzikos orkestrai, dar tuotuosius ketinama atiduo žinkelis turėjo čielą milijoną Paskui socijalistai suma kels baisų triukšmą. Nea vių atbėgo policija ir vieną
plėšiką sugavo, kitą peršo
nuostolių per 10 dienų strei nė, kad miestas partrauktų
bininkų jaunimo organiza ti kariškam teismui.
reštuos — bus Stirtos visos vė. Du užpuolikai pabėgo.
cija, darbininkų vaikų gru- Žinios ta^gi skelbia, kad ką, kurį socijalistai buvo su anglių ir pats žmonėms par jo
šunybės ir visas baiseny
rengę reikalaudami lygių davinėtų. Buvo išskaitliuopa.
Sieroj sukilo bulgarų karei
bes socijalistai iškels į aikš Japonija atmetė Suv. Valst.
10-12 tūkstančių darbi viai reikalaudami, kad juos balsavimo tiesų.
ta, kad toną geriausių ang tę.
pasiaiškinimą.
Bomba
observatorijoj.
ninkų plaukia puikiausioje palestų namo, Oficierius,
lių bus galima parduoti už
Kaip rašėm, Japonija pri
Edinburgh,
Škotija.
—
Ka

Streikas be policijos.
$4 ir miestui dar liks pelno.
tvarkoje, pakraščiais eina negalėdamas kareivius nusiuntė į Washingtoną pro
rališkoj observatorijoj 21 Privatiškos anglių kompa Schenectady, N. Y., kur testą rieš siaurinimą japodarbininkai tvarkdariai su malšinti, nus'žudė.
gegužės sprogo bomba, iš nijos ėmė ir tą pieną suardė. miestą valdo socijalistai, niečiams tiesų Californijoj.
raudonais ženklais ant krū
paVokietijos
parlamentas
tinių. Policija žiuri iš tolo.
griaudama antrąsias lubas. Dabar žmonės turi mokėt už jau kelinta sąvaitė streikuo Suvienytos Valstijos nu
vojuje.
Orkestrą griežia darbinin
Spėjama, jog tai sufragisčių anglį po $8.50.
ja namų statytojai. Nuo pat siuntė Japonijai savo pasi
I
kų maršą, o darbininkų
Kaip ”Lokal Anzeiger” darbas.
Pagaliaus socijalistai įstei pradžios socijalistų majoras aiškinimą. Japonija tą pa
choras dainuoja revoliuci praneša, Vokytijos parla
gė miesto valgomojų daiktų Lunn uždraudė policijai kiš siaiškinimą atmetė. Ji sako,
Japonija jį^luojasi.
jos giesmes.
mentas gali but labai greitai Japonija matyt ištikrųjų krautuvę. Visi valgomi dai tis į streikierių reikalus. kad Suvienytos Valstijos
Užsimiršta, kad tas vis išvaikytas, ir ta1 dėl to, kad rengiasi į karę. Pereitoj są ktai atpigo. Žmonės vėl nu Kontraktoriai prašė, kad laužo savo sutartį su Japo
kas atsitinka netoli Peter centras su
socijalistais vaitėj nu^pMTko nuo. Angli džiugo. Bet neilgam. Štai duotų jiems policiją skebams nija.
burgo.
grtežtai priešingi valdžios jos 4 laivus transportams. vietinis socijalistų sąvait- apginti ir tokiu budu streiką
Demonstrantai eina di- norams padidinti kariume- Apart to, Anglija stato Ja raštis ”The Citizen” 23 ge sulaužyt1. Majoras prašy Areštavo 57 streikierius.
desniomis miesto gatvė nę. Kada balandžio mėnesi- ponijai du karišku skrai- gužės praneša, kad privatiš- mą atmetė ir streikas eina Paterson, N. J. — Išalkę
mis prie tam tyčia surengtų je centras su socijalistais, duoliu, vienas esąs jau kaip kiems biznieriams uzprotes- kuoramiausia — nėra jo šilkų darbininkai 20 gegu
tribūnų. Nuo pirmosis tri svarstant valstybės biudže ir užbaigtas. Abudu turėsią
^nausįo teismo tei- kios betvarkės, nėra riau žės pradėjo laužtis į valgo
būnos kalba seimo pirmsė- tą, pradėjo karpyti valdžios po 25,000 įtalpos, po 27 maz- s®Jas H- T. Kellog įsake mie šių, niekas streikierių nea- mųjų daiktų krautuves ir
dys Tokįs. Nuo antrosios I pienus, kanclerius von Beth- gus greitumo ’r apginkluo- s7 krautuvę uždaryti ir pa- reštuoja, niekas galvų nešti duoną. Pieno bonkos
atstovė Persinen. Nuo tre mann-Hollweg jiems pra t1 sunkiomis kanuolėims.
liuosuoti visus darbininkus. žmonėms nedaužo. Ot, ką liko nuneštos nuo visų durų.
čiosios social-demokratų at nešė, kad parlamentas bus
Tas teisėjas savo nuospren reiškia streikas be policijos! Buvo pašaukta policija ir
Mikado
serga,
stovas, švediškai. Nuo ket uždarytas, jeigu jie nesi
di remiąs tuomi, kad priva- Ot, ką reiškia socijalistų kilo muštynės. Areštuota 57
Tokio,
Japonija.
—
Japotiški
biznieriai moka miestui valdžia!
virtos jausmingai kalba ru liaus taip darę toliau.
streikieriai.
siškai Sotmanas.
Dabargi valdžįa reikalau nijos .mikado Jošišito gavo taksas, todėl įmestas neturįs
•
Tuotarpu Hopedale, Pa- 26 gegužės vėl buvo riau
Svarbiausia kalbų tema ja 1538 kariumenės lieute- plaučį” uždegimą. Jam bis- tiesos daryti ju frzniui kon- tersone, Syracuse ir kitur, šės ir 32 pikietninkai areš
buvo gegužės 1 dienos obal- nantų daugiau. Centras pa- kį pasitaisius apsirgo jo pa- kurenciją.
kur tik miestus valdo demo tuoti.
sis. antimilitarizmas ir 8 tariai tą skaitlinę sumažinti ti Sadako.
37 žmonės žuvo ir 117
kratai ir republikonai, strei Emma Goldman vėl kalėjime
valandų darbo diena.
i ant 1,008. ta^p, kacĮ iieka tik Užmušė turkų generolą.
sužeista.
kieriai šaudomi, areštuoja San Diego, Cal. — Žinoma
Gegužinė šventė Rygoj. 530. Socijalistai tam prita- V’enna. — Buvęs Skutari Los Angeles, Cal. — 24 mi jų vadovai ir kemšami
anarchiste Emma Goldman
Gegužės 1 Rvgoj sustrei- ria ir tokiu budu parlamen- tv’rtovės apginėjas Essad geužės čia buvo apvaikščio- kalėjiman.
jos draugas d-ras Reitkavo 54 fabrikai ir nedirbo to didžiuma pasidaro val- Paša, kuris pasku1 buvo ap- jama 100-metinės sukaktuKuri valdžia jums griau ir
man,
20 gegužės buvo suimti
džios _pienams _priešinga ir šaukęs save Albanijos kara- vės nuo karal’enės Viktori- patinka?
24.000 žmonės.
oi fnc
cfi oc galima
crslimu liumi, 20 gegužės liko nužu- jos gimimo. Ant Long Beach
atvažiuojant čionai trukiu ir
8 vai. vakare Gertrūdos ridėl
tos nri
priežasties
gatvėje susirinko minia ir laukt1 parlamento paleidi- dytas. Jį nužudė kito turkų susirinko daug aristokraci- Hopedale darbininkų algos. pasodinti kalėjiman, neva už
v drumsti čia ”tvarI generolo šalininkai.
Pereitoj sąvaitėj įvyko suokalbi
dainuodama nuėjo Aleksan- mo.
n
jos, Britamjos pavaldinių.
I
dro gatvėn. Čia užstojo ke- c
d b k j
jki
Juros banga padarė daug Einant tam tikru tiltu į pa Hopedale streikierių komi- Mi
lią raiti sargybiniai ir peš. .
“
silinksminimų svetainę, nuo teto ir arbitracijos komisi Pasmerkė Vilsono irazii
nuostolių
čių policistų būrys. Demons- Pereitoj subatoj Berline Balboa, Ispanija. — 15 d. didelio žmonių sunkumo Vi jos konferencija. Buvo ban
dintojus.
trantams liepė tuojaus išši- buvo Kumberlando kum- gegužės, iš priežasties smar tas lūžo ir nuo 40 pėdų augš- doma
. taikytis, bet nieko ne- Newark, N. J. — Prisaiskirstyti, bet jie nepaklau- gaiksčio ta*p vadinamos si- kaus vėjo, didelė juros ban čio vis1 nubraškėjo žemyn. įseJ°Streikierių komite kintųjų suolas pereitoj są
sė; tada policija įsiskverbė dabrines vestuvės. Visa iš- ^a.
ga užliejo muvu
didelį cauosaus- 37 žmonės liko užmušti, o tas padavė surašą algų, vaitėj atrado kaltais Zeley
minion ir ėmė ją vaikvti. kilme buvo kaizerto palocm- žemio plotą. Sugriauta daug 117 sužeista. Darbininkų čia kiek darbininkai prieš strei Davenportą ir Jacobą DunKai-kurie iš demonstrantų ję. Ant tos iškilmės atva- namų ir žuvo keliolika gy- nebuvo, vis aristokratai, ka- ką gaudavo. Didžiausia al ną už parašymą dabartiniam
pasipriešino ir pristavo pa- žiavo Anglijos karalius ir ventojų.
! rališkos giminės garbinto- ga buvo $9.08 į sąvaitę. Pa prezidentui Wilsonui gązdigelbininkui Samusjavui kas Rusijos^ Mikė. Pirma pribū $80,000,000 kareivių už ijai.
ėmus visą surašą, algos iš nančio laiško, kuriame jie
rodo taip: $9.08, $8.25, $7.75, reikalavo $1,000 pinigų. Ditai akmeniu drožė į žandą. ; vo Anglijos karaPus. Jis at
laikymui.
Reikalauja
areštuoti
guber

Tečiaus minia likos išvaiky važiavo kaip paprastas žmo- Paryžius. — Karės minis
į $7.54, $7.37, $6.92, $5.94,! džiausią bausmė už tai gali
natorių.
'gus,
be
jokios
apsaugos
ir
ta ir areštuota virš 30 žmo
$4.30 ir t.t. Vyras su 6 vai-! but 20 metų kalėjimo,
teris Etienne reikalauja
nių. Antras bandymas pa vaikščioja tarp žmonių nie $80,000,000 užlaikymui ka Darbo Federacijos organo kais ir pačia, kuris dirbai
daryti demonstraciją buvo ko nebijodamas. Atvažiuo reivių, kurių tarnystė šį ”Wheeling Majority” re | pono Draperio dirbtuvėj Bijosi japoniečių tarnautojų
anie 10 vai. vakare, palei. jant gi rusų Mike1, visa sto met pasibaigė, bet kurie pa daktorius, Walter B. Hilton, jjau 12 metų, gauna $1.60 į Suvienytų Valstijų tar
Vermano sodą. Minia dai-j tis likos apstatyta kariume gal naujo įstatymo turi pa socijalistas, reikalauja areš i dieną. Ir kada tie žmonės nystės kliubas, susidedantis
nuodama bandė eiti sodan,- nės siena »r nuo pat stoties silikti ant toliau, kad ištar tuoti West Virginijos guber parikalavo daugiau užmo- iš laivyno ir armijos oficiebet tuojaus liko išvaikyta ir į iki kaizerio rūmų visas ke nauti 3 metus. Iš kur gauti natorių Hatfieldą. Jis sa Į kesties, valdžia pradėjo rių, paliuosavo visus japoareštuota 28 žmonės. Areš- lias buvo taip pat apsaugo tiek pinigų, valdžia nesu ko: ”Kas nors turėtų areš i juos šaudyti. Ar ilgai da męs niečius tarnautojus. Mat,
tuoti jį. West Virginijoj rinksime tokią valdžią?
tuota viso 60 žmonių, tame tas. Jį pasitiko ant stoties galvoja.
bijosi, kad jie nenugirstų ap
turėtų
but
didesnė
galybė
kaizeris. Mikė bijojo ir iš
skaičiuje 13 moterų.
kalbamų kariškų pienų.
West
Virginijoj
santaikos
Kova
su
sufragistėmis.
už
Hatfieldą,
kuri
galėtų
jį
vagono
išlipti.
Tik
kada
kai

Gertrūdos gatvės demon
da nėra.
Kad apsivesti, liko arklia
stracijoje dalyvavo daug f zeris užtikrino, kad viskas Kovojančios Anglijos mo areštuoti ir sulaikyti jo be
vagiu.
moksleivių.
Demonstran tvarkoj ir gerai apsaugota, teris pereitoj sąvaitėj da ke teises. Jis perdaug jau siun ”App>al to Reason” 17
tai dainavo darbininkų dai caras išlindo ir drebėdamas lis namus sudeg’no. Nor- ta. Jis teror’zuoja gyvento gegužės praneša, kad sulyg Los Angeles, Cal. — Pla
nas ir liepė praeiviams nu kaip zuikis atsisėdo karie wich m’estel’je likos areš jus. Jis naikina žmon’ų sa paskutinių žinių Cabin ir čiai žinomas čia bažnytinis
tuota mokyklos mokytoja vastį, slopina laikraščius, * Paint Creekų angliakasių veikėjas John Levvis pavogė
siimti kepures. Iš minios ton.
Caras atvažiavo į Berliną Miriam Pratt ir uždaryta panaikino kalbos laisvę ’r streikas net’k nepas’baigė. arklį, kad pasidarius kiek
šaudė iš revolverių.
Raudoną vėliavą, iška savo locnam trukije, kurts kalėjime be kaucijos. Ją kal uždraudė susirinkimų lais bet dabar jis da toliau nuo pinigų, kurie jam buvo būti
bintą ant 1-jo miesto ligon- vra apšarvuotas plieno šar- tina už padegėjistę. Ministe- ve. Jis papildė šimtus bau santaikos, negu buvo kada nai reikalingi apsivedi
riai atsisakė dalyvauti vie džiamų West Virginijoj nors pirma. Kada guberna mui su gražiaja Nellie Walbučio kamino prisiėjo nu va’’s.
imti su gaisrininkų pagel Tas niekšas, matyt, pats šuose susirinkimuose, jeigu prasižengimų, bet ‘ki šiol ! torius liepė visus unijos or ker. Bet ant jo nelaimės ar
ba, kurie atvyko čion su me supranta, jog jis nevertas visuomenė neapsaugos juos tebėra da neareštuotas >r ganizatorius susodinti ka klį iš jo atėmė, o jį belangėn
nuo sufragiščių užpuolimų. nenubaustas už įstatymų lėjiman, o darbininkams į pasodino.
gyvenimo.
chaniškais laiptais.
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pradėjo vaikščiot ant pas- respondencija, kurioje tu- žinta 13 moterų ir 5 vyrai, nasi — linksminasi sodo- Falls, paskui drg. Pruseika
miškai. Štai nedėlioj, 20 ba pradėjo kalbėti apie koope
kutinių
kojų: geriau tiktų las K. Arminas keliais žo- kurie važiavo iš Bostono.
I
I
ant visų keturių. Pas tokj džiais apibriežė visą KanaRed. landžio, Šv. Marijos Ražan- racijos reikalus. Po prakal
cavos moterų draugystė tu bai buvo deklamacijos ir tar
užėjus į namus pa dą. Tas labai pagirtina. Bet
ir Kritika žmogų
rėjo metini balių p. Vaitke pais vėl griežė benas. Dar
matysi tik viedruką alučio kadangi K. A. vietomis ar iš
vičiaus saliuno svetainėje.: pirminsiu, kad laike prakal
ant stalo, o aplinkui apie tu nepatyrimo, ar nesuprati
Burdingierio žodis
Kas čionai darėsi, šlykštu ir bos atsirado tokių "pat
zinas burdingierių ir smul mo, visai neteisingai statė
YOUNGSTOVVN,
OHIO
i laikrašti rašyti, bet kan riotų", kurie murmėjo per
Kelios sąvaitės atgal pa- kesnės šeimynos apie tiek. savo išvedžiojimus, tai man,
Gegužės
4
čia
sulošta
ko

trybės
neužtenka — reikia... visą vakarą ir trukdė kalbą.
tėmijau lietuviškuose laik O koks ten oras? Kaip ir a- kaipo Kanados piliečiui, ti
raščiuose Pittsburgo Mote velių tvarte. Langai užkam kiuosi, kad "Kel." suteiks medija "Amerika pirtije," Svetainė mažutė, publikos Sustojo prie durų būrelis
rų Unijos atsišaukimą prieš šyti, mat, anglis brangi, iš vietą tas klaidas pataisyti. kurią statė ant scenos Y. L. prisirinko pilna, dauiausia girtuoklių ir rėkavo ,kad nu
burdingierius. Labai nu kur imt šilumą? reikia nau "Pragyvenimas čia pigesnis P. Kliubas. Sulošta neblo jaunų mergaičių ir moterų, stok kalbėti. Bet niekas ne
džiugau. Manau sau: na, tai dot tą pačią, kuri atsiranda negu Suv. Valstijose, o už giausiai, tik mažai publikos senų diedų ir jaunų vaikinų. atkreipė ant to atidos. Patėjau lietuviškos gaspadinės iš visos šeimynos. Smulkio darbiai tokie pat." Šitokis buvo, apie 60 ypatų. Tai jau Šokimas ir staugimas prie miję tai, jie išrinko iš savo
lvginai kaip lauki- tarpo senį, pliku pakaušiu,
pralenkia ir kitų tautų gas ji šeimynėlė suskretus, ap- pasakymas mane verčia ma gėda youngstovvniečiams už baro
tokį
nerangumą.
Ir
tai
bu

nių Afrikos
gyventojų.
‘
Ir kuris priėjo prie pirmsėdžio
padinės. Pas kitų tautų ga- driskus, pačios gaspdiaelės nyt, jog autorius ar tik ne
vo
pirmas
teatras
Youngsir sako, kad tegul kalbėtojas
•jpažymėtina
tas,
kad
į
balių,
spadines to da nebuvo girdė taipgi šonai aplipę. Dėl ko gyvena Montreale, ar bent
ti. 0 gal kitų tautų ir bur- taip? Gal kad laiko nėra ap- rytinėj Kanados dalij, kur towne, tikėtasi gerai laimė da gi po vardu Šv. Marijos, užbaigia kalbą.
prisirinko daugybė minėtų Na, kur tų žmonių protas
dingieriai geresni, netaip iš i sišvarinti ? Gaspadinelė ke išdalies da viskas pigiau, bet ti, bet apsigauta.
naudoja gaspadinės? Bet lias nuo 4 ryte, o gula ant 10 pažiūrėkime i vakarinę Ka Pelnas buvo skiriamas prostitučių, kurios girtos, ir kada jie susipras? Męs
ką padaryti su tais lietuviš ar 11 vakare, reikia suprast, nados dali, tai pamatysime Kliubo knygyno naudai, bet ištvirkusiais savo apsiėji matome, kad kalbėjo vien tik
kais burdingieriais? Štai ge kad jos padėjimas sunkus, ką kitą. Čia pragyvenimas reikės patiems lošikams ir mais traukė į savo amatą apie kooperacijos naudin
ras sumanymas: reikia su reikia dirbti 18 valandų į pa pigiausis $25 ant mėnesio, o lėšas apdengti, nors lošėjai daugybę kandidačių iš jau gumą, bet ir tas jiems nepatverti uniją: suorganizuoti rą. Gal tiek nereikėtų varg vietomis, ir virš $30. Uždar sakosi, nedatekliaus nebu nų mergaičių ir vaikinų. i tinka. Tokiems žmonėms vi
Kaip minėjau, čionai yra sai neverta gyventi šiame ci
lietuviškas kūmutes, pasta ti, jeigu daugiau suprastų biai gi fabrikuose 25—30c. i sią.
tyti išlygas, kad tiek ir tiek gaspadinystę ir nereikėtų valandą, o gelžkelio darbi Tai jau tikrai gėda youn- dūšių ganytojas, bet nors vi- vilizuotame pasaulije, o tik
turi mokėti gaspadinei bur- laikyti po 18 burdingierių. j ninkams tik 20c. už valandą. gstowniečiams, kad nė už į sa ta Sodoma ir Gomora de- veršio vuodegą pridėti ir pa
dingieris, nežiūrint kaip ka Bet, matai, gaspadinelėms Darbo diena visur 10 valan triūsą lošėjams neprijausta. , dasi jam po nosia, tečiaus jis leisti kur į girias. Būnant gi
Bet lošėjai žada tuojaus ki atidos į tai neatkreipia ir žmogumi, reikia ir užsilai
tra burdingierius užlaiko. tas naudinga. Sako, kaip dų.
Kaslink valdžios žiauru tą veikalą mokytis ir dides nesirūpina apsaugoti jauną kyti kaip žmogui. Jeigu kal
Jei taip, tai kas gi daryti pas mus tų burdingierių yra
J. A. S. ją gentkartę nuo ištvirkimo, ba nepatinka, neklausyk, ar
tiems vargšams burdingie- daug, tai nors alučio atsige mo, tai tiek turiu pasakyt, ni.
savo pamokslus pašvenčia ba stok ir kritikuok. Rodos
riams? Ar neprisieis pasijie- ri: vienas pantę, kitas pan- jog socijalizmo propagandą
LEVVISTON, ME.
škoti sau locnų gaspadinelių, tę — ot gaspadinelė ir prisi- galima'varyti ant kiek”’tik 11 gegužės, D. L. K. Drs- keikimui apšviestesnių žmo 'jau Afrikos tyrų negrai iš1 spėkos
-leidžia,
— valdžia
---nė tės susirinkimas nutarė pa nių, kurie skaito laikraščius, 'moko žmoniškumo, o musų
nežiūrint ant gyvenimo san- traukia sau.
lygų? Ot, merginos, džiaug- Ar negeriau būt, kad mu kiek nepersekioja ir laisvės rengti balių ir lakiojančią o ypač "Keleivį,” kuris lavi katalikai vis da negali iš
P. Sakolovas.
kites! jums ateina geri lai sų gaspadinės laikytų bur tame nevaržo. O piliečiu krasą su dovanomis. Tarp na žmonių protą i rmokina mokti.
doros.
Kurie
užsiprenume

dingierių mažiau, bet steng tapti, kad dalyvauti politi kitų dovanų paskirta $2.00
kai!
BRIGHTON, MASS.
ruoja geresnį laikraštį, tai
tųsi
žmoniškiau
“
juos
užlai

koj,
čia
kur
kas
lengviau,
ne

Bet eikime prie gaspadi
18 gegužės buvo kooperalaikraščiui. Įnešta, kad laik turi skaityt pasislėpę nuo
gu
Suv.
Valstijose.
Čia
tris
kyti?
Valgį
pagamint
atsa

nelių, kurios taip jau var
raštį paskirt darbininkišką: orasnadinių, šitokiu budu: racijos susirinkimas. Koo
gingai gyvena su savo bur kančiai, ruimą ir lovą užlai metus išbuvęs be jokių kliu- "Keleivį,” "Laisvę," arba Laikrašti isideda į skrvnele peracijos krautuvės darbi
dingieriais. Kas yra tame kyti švariai ir neduoti vai j čių gali gauti pilietiškas po "Kovą.” Bet mažiau susi ir orasivože antvožą skaito; ninkai
pareikalavo sutrum. .
_
pieras.
kams
trankytis
burdingie

kaltas? Atsakykit, gaspapratę nariai norėjo, kad da j pajutę ateinant gaspadinę, Pimm9 darbo valandų.^ Dadinelės, ar ne šiandieninis rių lovose. Dėlko nekurios "Lietuviai Kanadoj tam vatkų arganą. Pirmininkas tuojaus uždaro. Ant stalo ^ar dirba nuo o vai. išryto
surėdymas? Ar ne ekono gaspadinelės laikot tam tik sus ir girtuoklystėj pasken irgi tam pritarė, sakydamas, sergėk Dieve, neparodyk jo iki 9 vakaro. Taigi 16 va
miškai jus vargstat? Taip. ras juodas paklodes ir ant dę." Taip galima pasakyti buk ir davatkų organe esą kio laikraščio, nes tuojaus landų į dieną. Reikalauja
O kodėl nestojate i kovojan klodes? — kad nebūtų žy tik ant tame pačiame mieste gerų straipsnių.
liksi apšauktas bedieviu ir iš ma gi, kad tris vakarus są
čių vyrų eiles? Kovoti su mu purvų.
gyvenančių lietuvių, jeigu Keista, kad musų pirmei burdo išvarytas. Musų ku vaitėj e krautuvė butų už
skurdu per pakėlimą bur- Daug vra ir taip, kur vy jie tokiais yra, bet ne paimti viškos draugijos pirminin nigėlis to mokina gaspadi- daroma kaip 7 vai. Susirin
dingieriams mokesties, tai rai dirba naktimis, tai dieni- visą Kanadą, kurios platu kas apie laikraščius supran nes. Bet kad jaunuomenė kimas reikalavimą atmetė.
klaidingas kovos būdas. Kad i niai vakare parėję randa da moj visaip gali būti. Kana ta taip, kaip kapucinas.
ūžia prostitučių tarpe, kada Darbininkai davė laiko iki
skurdą prašalinus, reikia vi šiltą migį. O paprastai gu dos lietuvių apšvieta šiuomi
M. B.
jaunoji musų gentkartė 26 gegužės. Jei iki tai die
sų pirmiausia atrasti prie-,i li po tris, tai šešiems vyrams laiku žymiai kįla, taip kad
maudosi alaus putose ir vo nai reikalavimas nebus iš
NORTH
EASTON,
MASS
žastį, kuri tą skurdą gimdo. išpuola viena lova.
kokiam tik miestelije apsi
liojasi ištvirkimo dumblyne, pildyta, ketina streikuoti.
O kad nriežasti suradus, rei Ar galima kada išvėdinti gyvena nors keletas lietuvių, Lietuvis Petras Kamins tai to musų kunigėlis nema Kaip girdėti, tai visi
kia mokintis, skaityti ir stu lovą ir kambarį? Supranta tuoj tveria draugijas. Pavyz kas ir švedas A. Johnson, 17 to. Turbut jis nenori gadin- Į Brightono lietuviškų krau
dijuoti socijalistų raštus. ma, kad ne. Valgyt vienas džiui: Medicine Hat, Altą., i■ balandžio pasiėmę 4 kvortas ti saliuninkams biznį. Liud- i tuvių darbininkai mano or
Jus turit suprasti, kad ne burdingieris prašo parnešti iš gyvenančių tame mieste i degtinės išėjo iš vakaro žu nas apsireiškimas!
ganizuotis ir riekalauti, kad
burdingieriai čia kalti, bet kiaulės kojų, kitas kepenų, lije nedaugiau kaip 30 lietu vauti. Pasigėrę abudu iš val
C. H. katalikas. trįs vakarai sąvaitėje vi
telės
išvirto
ir
nuskendo.
Jų
surėdymas. Šiandien gerai trečias kitokių galų. Gas- vių jau antras metas gyvuo
sos krautuvės butų uždaro
i
draugai
žiurėjo
nuo
30
pėdų
da. kad jus vvras uždirba 2 padinė kol apibėga bučernes, ja soc. kuopa iš 10 narių. O
ma 7 vai. vakare. SąvininBROOKLYN, N. Y.
doleriu ant dienos, bet kaip pereina visas pusdienis, ži da reikia žinoti, kad platini atstumo, bet nė vienas ne Brooklyno Lietuvių Ap kams tas nuostolių neat
kur nė tiek negauna. Ar ga noma, jieško kur pigiau. O mas tarp Kanados lietuvių mokėjo plaukti ir niekas ne švietos Draugystė, tai, gali neštų, nes moterįs butų pri
lima gyventi žmoniškai? Su parnešus kaip verda? Suve- apšvietos yra neapsakomai išdrįso gelbėti skęstančius. ma drąsiai sakyti, yra žibin- verstos ateitį ankščiau apsi
prantama, kad ne. O pas ria kiekvieno ant šniūro ir sunkus, nes miesteliai da Kaminskas paėjo iš Vil jtuvu, kuris veda vietinius pirkti, o darbininkams butų
lietuvius visados šeimynos šutina. Kad ir geriausia bu maži, ir lietuviai po juos taip niaus gubernijos, Trakų pa į prie apšvietos, dailės ir dorų didelis palengvinimas.
nestokuoja, už minėtą algą tų mėsa, o taip šutinta netu išsisklaidę, kad vietomis ap- vieto, Varėnos valsčiaus. i pasilinksminimų, Ji rengia
Darbininkas.
sigyvena
1
—
2
šeimynos,
iš
Moteris
paliko
su
dviem
vai
išmisti jokiu budu negali.* ri jokio skonio. Tuo tarpu iš
perstatymus, įvairių temų
BRIGHTON, MASS.
O kur da kiti prie namų rei tos pačios mėsos galima pa kurių jokios draugijos nė kučiais didžiausioj nelaimėj. paskaitas, viešus susirinki
16 gegužės čia atsibuvo
kalingi daiktai, apsirėdv- daryti visokį valgį, tik rei kuopos nesutversi. Bet rei O vis tai degtinės vaisiai.
mus
ir
prakalbas.
Ji
turi
di

teismas
Aleko č. su Marijo
šventakuprio brolis.
mas? Tai priverstos esat lai kia mokėt. Paimkime jau kia džiaugtis, kad jie nors
delį viešą knygyną ir įvairių na A. Ir tai prieš pat šliu
kyti po tuziną burdingierių. tieną — iš jos galima pada laikraščių skaitymu užsii CHICAGO HEIGHTS, ILL. laikraščių pasiskaitymui, o
Tr namus turite imti kuo- ryt į 30 įvairių valgių, o mu ma. Ir girtuoklystėj pas Šis miestelis nuo Chicagos "Keleivį” turi už organą. Ji bą. .Alekas norėjo Marijo
biauriausius, prie dirbtuvių, sų gaspadinės sako, kad iš kendusiais jų negalima pa guli už 25 mylių. Čia yra ke nenustoja savo energijos ir ną pabučiuoti. Marijona ne
supuvusius, kur pilna dul jautienos galima tik ”štei- vadinti pilnoj to žodžio pra liolika milžiniškų geležies karščiams užėjus — rengia norėjo duotis. Alekas pa
vartojo kumsčią. Marijona
kiu, durnų ir bakterijų. O ką” iškepti. Bet ir to nega smėj, nes jie tokiais nėra.
liejiklų, o miestas apgyven išvažiavimus į sodus. Lai išpirko warrantą ir savo Anrie to ir Į darbą netoli, ve lima valgyt, kaip jos iške Tarp ko kito K. A. aprašo tas daugiausia italais ir len kytame susirinkime 16 ge
lyk nikeli pragerti, o ne ant pa. 0 tečiaus reikia tverti ir įvažaivimą iš Suv. Valsti kais, tarp kurių tirštai gy gužės nutarė daryti pasi leką areštavo. Abudu pasi
strytkario pavažiuoti. Ge unijas ir reikalauti daugiau jų į Kanadą, nurodydamas, vena ir lietuviai, kurie turi linksminimus soduose ir gi samdė po advokatą, ku
resnis burdingieris privers užmokesčio už tokį burdą. iog vien tik Suv. Valstijų pi savo bažnyčią, kunigą ir ke riose, ant tyro oro laikyti riems reikėjo užmokėti po
tas gyventi vienas, pasiėmęs Ne, moterėlės, ne su bur liečiai tegali į Kanadą įva letą menkos vertės pašelpi paskaitas ir pratinti jauni $15. Pridėjus bausmę ir
kambarį kur mieste. Taip ir dingieriais kovokit, bet mo- žiuoti, bet nepasako, kuri mų draugijų. Lietuviai apsi mą prie įvairių žaislų. Tam teismo lėšas, per abudu už
aš pats gyvenu. Reikia mo kinkites. Vietoj kovos su valdžia keleivius taip kon gyvenę rytų miesto daliję, tikslui išrinko švietimo ko mokėta $47.
kėti vien tik už kambari $2 burdingieriais, suraskit ką troliuoja: Kanados, ar Suv. ant Wentworth avė., arti ge misiją, kuri parūpins refe Tai pavyzdis, kaip pas
i sąvaitę, o kur valgis? Rei nors geresnio, kas vestų prie Valstijų? Ant kiek man ži ležies dirbtuvių. Baisus re ratų skaitytojus, monologų tamsuolius prasideda šei
kia eiti Į restauracijas. O apšvietos. Sykiu ir mergi noma, tai Kanados valdžia ginys metasi j akis tenai pa sakytojus, ir žaislų vedėjus. myniškas gyvenimas. Abu
skalbimas? Abelnai vienam nas veskit, kad nebūtų molio netik ką neapsunkina įva žvelgus: gatvės purvinos, Mėnesiniai L. A. Drg. susi du katalikai ir neskaito jo
kių laikraščių. Kunigėliai
kaštuoja pragyvenimas $8 Į stovylomis, bet žmonėmis ir žiavimą, bet da prie progos negrėstos, žmoneliai
pa rinkimai atsibuna kas trečia visuomet kaltina lakirašsąvaitę, o kaip kam da ir stotų į eiles darbininkų, ko kviečia žmones iš kitų šalių, skendę didžiausioj tamsy pėtnyčia.
Susirinkimuose
daugiau. Gal aš nežinau ki vojančių už pagerinimą jūsų kad tik greičiaus apgyventų bėj, girtuoklystėj ir ištvir svarstoma, kas atsitinka čius. Bet kurie laikraščius
skaito, tie taip nesipeša.
tų miestu, bet kalbu apie De gyvenimo. Tie žmonės yra gulinčius joje da neapgyven kime. Lietuviškų "tautiš plačiame pasaulije.
Teisme buvęs.
troitą, Mich., kur aš gyvenu. socijalistai, kurie jus pripa tus tyrus. Ir esu patyręs, kų” saliunu ant minėtos ga Butų geistina, kad kiek
Argi man nebūtų smagiau žįsta lygiais žmonėmis, tik jog nesivežant jokių tavorų tvės randasi 15 ir visi pusė vienas lietuvis ir lietuvaitė
CAMBRIDGE, MASS.
gyventi pas lietuvius, jeigu neatsilikite, nebūkit vuode- pervažiuoti rubežių iš Suv. tinai bujoja, subatomis ir prigulėtų prie L.A. D-tės. Į- Pagaliaus aplankė ir mus
butų žmoniškas gyvenimas? gomis, bet bukite galvomis. Valstijų į Kanadą nėra jo šventadieniais grūste prisi stojimas vyrams $1, mote nevedęs tėvas kapucinas.
Bet kur tau! Gyvena, kaip Tik susimildamos neįsižei kių kliūčių nė piliečiams nė grūdę, o kada ateina "pė rims ir merginoms dykai. Nedėlioj, 18 gegužės, per
indi.ionai, arba da aršiau: Ir skite visos, nes aš čionai nepiliečiams. Kur kas sun dės” diena, tai tikra Sodo Mėnesinė mokestis, kas ne savo "pamokslą" išplūdo vi
čia kaltas gaspadinių tam ne apie visas kalbėjau. O jei kiau iš Kanados į Suvieny ma. Mat, pastaruoju laiku ima organo, vyrams 10c., sus susipratusius darbinin
sumas.
gu jums bus da reikalingi tas Valstijas įvažiuoti, nes Chicagos miesto valdžia moterims 5c. Gaunantiems kus, išvadindamas juos ”ciTaigi ir čia moterėlėms geresni faktai apie lietuviš apart kito ko (o ypatingai pradėjo valyt miestą nuo organą visiems 15c. Susirin cilikais," "ištvirkėliais” ir
reikia apšvietos. Išmokit, kas gaspadinelės, tai su mie emigrantams) kartais da ir paleistuvystės; daug, pros kimai laikomi kas trečia pėt kitokiais vardais, kurių laigaspadinelės, pirma žmoniš lu noru suteiksiu, kurių da akis tirinėja, o atradę nes titučių išvaikė, taigi daug nyčia, 8 vai. akare, Lietuviš kraštije ir minėt negalima.
kai užlaikyti kambarius ir čia neišdrįsau paminėti. veikomis, taip kaip iš kitų jų susimetė j Chicago ko Tautiško namo svetainėj, Ir jis sako, buk jis skelbiąs
atsakančiai pagaminti valgį, Kaip elgiasi nekurios gas šalių, taip ir iš Kanados į Heights, kame jos rado tik ant pirmų lubų, No. 101—103 "meilę artimo.” jis tik kur
o tuomet patįs burdingieriai padinės su burdingieriais, ži Suv. Valstijas neįleidžia.
rą priegaudą. Šio miesto Grand st., Brooklyn, N. Y. sto žmogų prieš žmogų. To
J.
Žebrauskas.
pakels iums mokestį. Dabar not jus ir pačios, bet tylite,
valdžia joms nekenkia. Tai
L. A. D. sekr. J. Patašius. liaus iškeikę visus susirin
jus nieko daugiau nemokat, tik kaltinate burdingierius,
kimus, prakalbas, knygas
P. S. Pirmas musų kores gi saliuninkams tikras rojus
LEWISTON, ME.
kaip tik "pokčans” sušutint kad tie jus vaikelius paver pondentas drg. K. Armonas iš tokios "autonomijos.” Jie
ir laikraščius; ir uždraudė
ir iau keliat mokestį.
čia į niekus. I. E. Vasaitis. rašė teisybę apie įvažiavimą laukia ”pėdės” dienos, kaip
Gegužės 17 čia buvo pa savo "avelėms,” po "grieku
Žinoma, kitos priveistos
į Kanadą. Įvažiavimas ap velykų. Kiekvienas stengia rengtos prakalbos, kad dau smertelnu” nelankyti jokių
KANADA
būti tokiomis, nes jų vyrai
sunkintas. Štai nelabai se si kuodaugiausiai parga giau žmonių prisirašytų prie susirinkimų ir neskaityti
kartais da žemiau stovi yir Po tokiu antgalviu tilpo niai, 12 gegužės, š. m., nuo benti prostitučių,, parsikvie- kooperacijos.
Pirmiausia "bedieviškų raštų.", ypač
už tūlą gyvūną. Kaip kurie 15-tam "Kel.” numerije ko- Kanados rubežiaus sugra- čia muzikantus ir linksmi griežė benas iš Rumford kliuvo vietiniams laikrasišrodo, kad da peranksti
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1. Korespondentas rašo, I darbelius, nurodė, kaip jie nedėlios dienoj. Betgi kaip
čiams, nors jų vardų nedrį | knygas jie bruka. Tai gry tamsus. Bet yra viltis, kad
jog S. Stočkui numirus gi stengiasi darbininkų vieny- abelnai visos draugystės da
so minėti, bet sako: „tie, ką nas melas. Ateik ir pama su laiku susipras.
čia pat išleidžiami, tai šlam tysi, kad kiekvienam atsi 1 birželio čia bus LSS. 72 minės nesuranda jokių do | bę išardyti, perstatydami ro, pasinaudodamos tikieštai, netikę” ir t.t.
lankiusiam į knygyną taipi kuopos susirinkimas. Lie kumentų, ar jis užsimokėjęs socijalistus baisiausiais ne- tais, parduoda tikietus už
į SLA. Tas neteisybė. Jo doleriais. Kalba n’ blikai pa- pinigus, o alų už tikietus,
Tą pačią dieną D-tė Lie pat patarnauja ir jokių tuviai malonės susirinkti.
tuvos Dukterų buvo suren žvairavimų nėra. Mat, ki
Jonas Vita. išvogeris A. J. gavo jau $150 l tiko. Publikos buvo nedaug, taip ir ši draugystė elgėsi.
posmertinės iš SLA., kas ir laukų surinkta $10. Musų Vienas iš jų tarpo neįtikė
gusi prakalbas, žmonių pri taip negalima žmonių nuo
'
CLEVELAND,
OHIO.
„Tėvynėj” buvo jau pagar miesto lietuviai labai šaltai jo į šventų reikalų pelną ir
ėjo pilna svetainė, kad dau apšvietos sulaikyti, tai nors
.atjaučia streikierių vargus; pirm laiko pasigamino tokių
gumai ir sėdynių neužteko. melu bandoma. Ir jie nesi Pas mumis, jeigu kas sinta.
Pasirodo, kad kapucino pa gėdi da apie dorą kalbėti. nors atsitinka su socijalis2. Korespondentas sako, negalima nė į salę įvesti, jei pat tikietų, už kurios gali
mokslas nuėjo visai ant nie 19 d. gegužės tapo kasyk tais, tai vietinis klebonas kad LSS. 21 kp. nutarė su išgirdo, kad dėl aukų suren ma pirkti ką draugystė turi
kų. Cambridge’iaus žmonės loje užmuštas V. Seilius,, per kelis nedėldienius rė rengti balių dėl uždengimo gtas vakaras. O ant alaus ant pardavimo. Na ir pirko.
supranta jau prakalbų ir kuris paliko moterį ir 5 kū kia, o jeigu kas atsitinka su palaidojimo lėšų. Ne LSS. nesigaili.
Buvo visiems gert, valgyt ir
Praeitą
sąvaitę
atrasta
J. Krapas.. katalikais, tai tada niekas 21 kp., bet visuomenė sušau
susirinkimų vertę ir skait dikius.
rūkyt turkiškų cigarų.
užmuštas
žmogus,
Passaic
lingai ant jų renkasi. Kal
ir
negirdės.
Štai
neseniai
kė susirinkimą ir nutarė
Baliui pasibaigus draugy
ABERDEEN, WASH.
bėtojais buvo H. M. Gerry, Vis naujos žinelės tarp vienas katalikas padegė sa rengt balių. Tame susirin River, prie pat Newarko. Jo stė pamatė, kad liko labai
F. J. Bagočius ir A. Ivaške musų jaunuomenės. Štai vo namus, kad gauti ap- kime buvo socijalistų, tau motina pažino ant drabužių, nuskriausta per kokį tai kyvičius.
Kalbėtojai gerai i koks buvo pas mus atsitiki draudą; dėl geresnio perti- tiečių ir katalikų; ir susirin kad tai jos sūnūs, K. Kegž- truolį. Įtardama vieną ap
kalbėjo ir publiką užganė mas. Laikraštije tilpo pa- krinimo „Kel.” redakcijai kimą šaukė ne dėl lėšų den dis. Velionio kojos ir ran gavystėje, nusiuntė pas jį į
dino. Tarpuose sakė mono jieškojimas merginos apsi- prisiunčiu ir iškarpą iš ang gimo, bet nutart, kaip pa kos sulaužytos. Matosi, kad namus advokatą, kad drau
logus A. Morkiutė ir A. ; vedimui. Pajieškojimas bu- lų vietinio dienraščio. (Iš laidoti, nes nabašninkas gy žmogžudžių darbas atliktas gystei skriaudą atlygintų.
Bartkevičia, kurie taipgi ' vo iš Tacoma, Wash, o atsi karpą gavom*? Anglų dien- vas būdamas mylėjo drau vėlai. Miestas palaidojo be Šis užpykęs už įtarimą, ap
jokių ceremonijų. Velionis skundė tris draugus į teis
savo užduotį atliko gerai. šaukta iš Aberdeen, Wash., raštije ir paveikslas to žmo gijas.
Publika užsilaikė kuora- bet atsišaukta ne merginos, gaus atspaustas. Red.). O Visuomenė vienok paren buvo da nevedęs, 24 metų. mą už pardavinėjimą alaus
miausiai ir visi su atida o musų sportelių vaikinų, antras neseniai prisigirdė, gė balių ir atliko $40 pelno. Liko seni tėvai. Velionis mė nedėlioj. Teisme teisėjas pa
klausėsi. Kaip jau sykį bu nes musų merginos laikraš bet likos iškilmingai palai Baliui dirbo ne vieni soci gdavo lietuviškas gertuves klausė skundiko, ar tau par
vo ”Kel.” rašvta, kad mote- čių neskaito ir nežino apie dotas su bažnytinėmis apei jalistai, bet ir visuomenė. Po lankyt. Policija jieško žmog davė alaus tie vvrai? S kunPalangietis. dikas atsakė, kad ne; drau
rys priims ir vyrus į savo tai. Tacomietis gavęs porą gomis. Neseniai dešrų dirb- baliui nabašninko švogeris žudžių.
,
tuvėse
buvo
sustreikavę
draugystę, tai taip ir buvo
gystė jam pardavus alų, o
TACOMA, WASH.
merginos vardą, ir darbininkai; ir čia vienas pasakė, kad jis už tuos pini
dabar: prie draugystės pri laiškų,
gus pastatys paminklą ant Čia gyvuoja D. L. K. Vy tie vyrai buvę draugystės
du antrašu, atvažiavęs ima
sirašė per prakalbas suvirs jieškoti, kur tokia mergina katalikas, kurio vardo šiuo- kapo. Taigi koresp. nebuvęs tauto
komitetu. Teisėjas paaiški
pašelpinė
draugystė
ir
70 iš abiejų lyčių, o tai vis gyvena. Ten nesuradęs, nu mi laiku neminėsiu, atsižy ant to susirinkimo ir ne ta viskas gerai ėjo, bet nekurie no, kad už prasižengimą rei
da tik pradžia. Kaip viskas ėjo kur mergina dirba. Ten mėjo streiklaužiavimu; jei me mieste negyvenantis, tik dievobaimingi draugai pra kia skųsti tiesiog prasižen
liks sutvarkyta ir surengs turėjo vaikščiot kelias va gu jau butų koks tamsunas, ant šermenų buvęs ir tikrai dėjo protaut, kad reikia pa gėlius, o ne komitetą, ir
da kitas prakalbas, beabe landas aplink hotelį, kol su tai nebūtų galima ir stebė dalykų neištiręs prirašė ne daryt biznį. Proga pasitai skundą atmetė. Dabar tie,
jonės prisirašys da didesnis rado minėtą merginą, tai tis, betgi dabar skaitosi ap teisybės.
kė: buvo šventinimas nau ką buvo apskųstais, vėl nori
skaičius. Taigi yra viltis, buvo K. N. Užklausus vaiki sišvietusiu ir visuomenišku L. N. U. K1 nariai:
jos Slavokų bažnyčios; už kaip nors skundikui atker
kad šita draugystė greitu nui, ar tai jos laiškai, mer veikėju, o tečiaus musų kle
šyti, rinkdami faktus ir įtar
Jonas Žebrauskas,
prašė
ir
lietuvių
draugystę
laiku pralenks kitas drau gina nusistebėjo. Ji niekam bonas nematė .reikalingu
dami jį už nelegališką pa
K. Kizlaitis,
apvaikščiot
tą
garbingą
nupeikti
tokį
niekšišką
dar

gystes. kurios jau seniai tokių laiškų nerašiusi. Vai
Frank Shalna.
šventę, žinoma, netiek dėl dirbimą tikėtų.
gyvuoja. O tai vis dėl to, kinas matydamas, kad jis v- bą. Juk didesnio niekšo ne
Dievo garbės, kiek suvieni- Tokie tai apsireiškimai
kad ši draugija laisva, ne ra suviliotas, turėjo persi reikia, kaip skebas, kuris at JOHNSTON CITY, ILL. mo dviejų tautų girtuoklių musų lietuvių tarpe, o prie
varžo žmogui sąžinės jokiais prašyti merginą už įžeidi ima darbininko šeimynai Čionai yra dvi liet, pašel- dėl geresnio pelno, nes lie-l žastis to visko — neapykan
duoną. Jeigu nebūtų soci pinės draugvstės. SLA. 103
prietaru pančiais, o antra mą.
tuvis ir slavokas turėjo iš- ta viens kito dėl tikėjimiškų
tai tas, kad prie jos gali da Negražu musų sporteliams jalistų ir jų laikraščių, tai kp., TMD. 31 kp., 03 LSS.j vien
saliuną ir jų vertelgy-l pažiūrų. Kurie apsiginkla
bar prigulėti vyrai ir mo taip elgtis. Už rašymą sveti musų klebonas neturėtų nė kp. ir Liet. Tautiškas kny stė reikalavo lietuviu su sla-I vę tikėjimo prietarais, tiems
teris. Kitos gi draugystės mu vardu laiškų galima la i ką sakyti per savo pamoks gynas.
nerupi nė žmonijos, nė pa
vokais susivienijimo.
užsideda ant sprando nerei bai lengvai ir į belangę pa lus; dabar apie kitką mažai Dabar turim nusamdę sa-I Mus karštieji tarėsi tuoj čių gerovė, tik gerti ir kerkalinga jungą, kaip tai eiti pulti. Antra, ir dora turėtų teišgirsi. Ir kaip pradeda lę ir ant lango užrašyta: L. pirkt lietuvišką vėliavą ir šyti viens kitam.
ant mišių po bausme, daly nepavelyti žmogų taip suvi keikti, kitą sykį net ausis Knygynas. Turim 234 eg eit ant gatvių pasirodyt, kad Musų miesto lietuviai
prisieina užsikimšti; pris zempliorius knygų, knygy jie rudi gerdami da neuž smarkiausia darbuojasi ant
vauti parodoj bažnyčios pa lioti.
šventinime irgi po bausme, o Vaikinui daug iškaščių pa- tinga lietuviškų žodžių, tai no turtas vertas 90—$100. miršo Dievo ir bažnyčios, I girtuoklystės dirvos, nes
tasapvaikščiojimas neatneša padaryta, nes atvažiavimas rusiškai užbaigia. Ir tai Prieš naujus metus turė bet sumanesni draugai pasi tam tikslui sutverė net ats
mums jokios naudos, per tai kaštuoja daugiau negu 7 dol. Dievo namuose, prie alto jom parengę balių knygyno priešino aikvojimui draugy kirą draugiją, užvardindami
laisvas žmogus jokiu budu O keliauninkui taipgi reikė riaus. O kitus mokina doros. naudai; pelno atliko $53.75. stės turto ant nereikalingų „Jaunuomenės Rateliu.” Ra
negali prigulėti prie tokios jo labiau apsižiūrėti, nes bu Musų klebonas nuolat keikia Dabar visos draugystės ir vėliavų ir kitų juokdarysčių. telio tikslu yra platint gir
draugystės. Taigi dabar vo nujaučiama, kas tuos laiš socijalistus, bet sykiu ir pa kuopos laiko knygyno sve Nuo to laiko ir prasidėjo ki- tuoklystę, nes prisakymas to
Cambridge’uje turime dvi kus rašė. Merginai tas taip- tarnauja jiems, nes kožną tainėje susirinkimus.
Ratelio, mokėt po 50c. į mė
nedėldieni per pamokslus po Lietuviai gyvena sutiki virčiai.
laisvas dideles draugystes: gi nesmaguma padarė.
nėra lietuviško kuni nesį ir surinktus pinigus
4 ir 5 svkius garsina „Ke me, tik nekurie bijosi užeiti go,Čia
„Lietuvos Sūnų” ir dabarti
tai dievobaimingi nuta prageri, o kad tų neužtenka,
Aberdeenietis. leivi,” „Kovą” ir „Laisvę.” į knygyną, užtai, kad tenai
nę moterų ir vyru draugi
rė parsitraukt iš kitur, kad tai turi kiekvienas narys
ja, kuriai vardas dar nepa SAN FRANCISCO, CAL. „Keleivį” geriausia išgiria. laikraščių yra.
juos apkirptų; prie užden aukauti uždengimui girtuo
skirtas, vieni nori, kad butų Lietuvių yra ir čia nema sako: kas tiktai ”Keleivį” Lietuvių inteligentų visai! gimo iškaščių draugystė vėl klystės kaštų. Girdėjau vi
„Lietuvos Dukterų ir Sū žas būrelis, spėjama, kad ne | perskaito, tas neatbūtinai nėra; parengus prakalbas, neprisidėjo. Na! mus drau sokių draugijų ir kliubų, bet
kalbėtojus kviečiam iš ki
nų,” kiti kad „Laisvės” d-ja. mažiau, kaip 40 šeimynų, o ! taps bedieviu.
gai aiškiai pamatė, kad čia gi šitoks tai gal bus pirmas
Bet vardas netaip svarbu, pavienių gal da daugiau. YGeistina butų, kad ir mu tur; anais laikais per pra yra socijalistai ir bedieviai atsitikimas. Vertėtų užpa
by tik laisvų pažiūru d-ia. pač pavasario laiku lietuviai sų „Draugas” turėtų tokią kalbas p. Bagočius atgaivi —sutvėrė savo šventą drau tentuoti.
galybę, kad kuris tik bedie no LSS. 63 kuopą, p. Kas- gystę , po globa Šv. Juoza Bravo, tacomiečiai!
V. Genys. i pradeda čionai važiuoti.
Čia atvyko vienas lietuvis vis ji paskaito, kad ir taptų parka padaugino skaitlių po, su prisakymu, kad kiek
„Laukis.”
PITTSTON, PA.
narių kuopos ir knygyno, o
iš Philadelphia, Pa., vardu kataliku.
Katalikas.
p. šeštokas pavaišino bul vienas turi duotis apsikirpt NAUJAM VISŲDRAUGUI
L. Knygynas puikiai gy F. Tapalis. Jisai gavęs adre
nors kartą ant metų, jei ne
MONTELLO, MASS.
viene koše.
vuoja; turi apie 100 narių są iš „Kovos,” mat čia yra
išgali
daugiau, o kirpiko ke-! „Keleivio” numerij 20, po
17 geg. teatrališkas rate Nuo 1 gegužės miestas li
ir nemažai lankytojų. Kiek LSS. 72 kp., drg. J. Adamso.
lionę ir visi iškaščiai bus už- i korespondencija iš Norwoovienas atsilankęs tampa už Visųnirmučiausia atvažia- lis „Vėsula” sulošė gana juo ko sausas, tai nekuriuose dengiami iš šventos draugy do, Mass., pasirašo nekokganėdintu, nes gauna pasi• vęs jisai užsipuola, kad tasai kingą komediją „Šalaput- lietuvių namuose alaus kei- stės iždo, tai busią daug pa i sai Visų Draugas, o tai yra
skaityti visokių knygų, taipi1 pamestų socijalizmą. Vėliau ĮĮ ris.” Prie to buvo dialogai, sų prikrauta iki lubų.
rankiau, nes nereiksią ko- mano slapyvardis, kurį aš
gi ir visi Amerikos lietuviš iisai apėjo daugiau lietuvių, monologai ir dainos. L. Bel- Su darbais visai bėda, ki lektuoti, kaip pirma.
jau seniai vartoju. Melsčiau
ki laikraščiai atsilanko. Bet. kurie visi buvo tokie. Sako skiutė griežė ant smuikos. tokių išdirbvsčių čia nėra, Na, šventa draugystė lai draugo nesidėt mano keputurim knygom ir apšvietai „nedyvai, kad čia žemė dre M. Ustupienė ir J. Čeliutkai- kaip tiktai anglių kasyklos;! kė balių šventiems reika-j' rėš ant savo galvos, nes aš
priešų, kaip antai kun. Ka- ba, o tai vis pertai, kad tokie tė gražiai padainavo. Žmo žiemos laiku visos kasyklos lams ir pardavinėjo šventą nenoriu likt be kepurės, o ir
sakaitis ir keletas moterų, blogi žmonės.” Ir kur tik jis nių atsilankė neperdaug. dirba pusėtinai, užtai prisi rašalą, kas yra priešinga ]pamištai svetima netiks.
kurios nori išauginti savo nuėjo, jis visur rado ant sta bet kurie buvo, turėjo labai renka daugybė žmonių, o valstijos įstatymams, o ypač
Visų Draugas.
pavasarije dvi dalis darbų
dukteris į kunigų gaspadi- lo „Keleivį,” „Kovą.” ir „Lai linksmą vakarą.
15 geg. Local Union No sustabdo ir darbininkus at □
nes. Tos moterėlės uždrau vę.” Jis stebisi: „Kas jums
3d
100
B. & S. W. U. atsibuvo leidžia. Todėl patariu neva E
džia lankyti knygyną savo paveliia bedieviškus laikraš-1
vyrams, burdingieriams ir čius skaityti? Kibą jus čia mitingas kaslink rinkimo žiuoti čionai vasaros laiku
vaikams. O kun. Kasakai- kuniero neturit? Kaip aš bu delegatų į Montreal susiva darbo jieškoti.
F. S. Grikepelis.
Tapo išrinktas
tis per savo pamokslus me vau Philadelphijoj, tai kun. žiavimą.
luoja žmonėms, visai neži Kaulakis nepavelydavo ir vienas ir lietuvis, Jonas Us—
1913 METAMS
NEWARK, N. J.
nodamas dalykų. 18 gegu ! ant burdo laikvt tokius tupas, socijalistas.
Su carbininky šventinis ir paminjimais
žės jis rėkė: „Neikit nė vie žmones, kurie laikraščius 18 gegužės buvo diskusi 15 gegužės LSS. 15 kuopa
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu,
nas i tą bedievišką ir.cici- skaito, o pamatęs tuoj su jos temoj: ”Ar socijalistai surengė prakalbas Paterso28 iliustracijos (paveikslai).
mandagiaus kovoja su prie no streikierių parėmimui. i
listišką knygyną, ba kaip draskydavo.”
jus skaitote „Keleivį” tai Toliaus tas philadelphietis šais, ar kunigija?” Kunigi Iš I. W. W. buvo pasiųstas
TURINYS:
jie tik džiaugiasi, o kaip nradėio kalbinti nekuriuos niai gana smarkiai diskusa- drg. Masonis už kalbėtoją,
Naujiems Metams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir
skaitot katalikišką „Drau lietuvius, kad čia pastatyti vo; vienok nieko negelbėjo; kuris aiškino, dėl kokios
nelaimės.
— 20-metinčs sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei
gą,” tai jie susiraukę šnai lietuvišką bažnvčią, ir jis laimėjo tie, kurie nurodinė priežasties įvyko streikas iri lės).— Visų
tėvynė, (eilės).— Man sielą vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina
kokiam padėjime darbinin
vėjas?—ReumatizmasKas yrą dinamitas ir kaip jis padarytas./— Ar
ruoja. Taipgi giriasi, jog duosiąs tam reikalui kuo- jo, kad socijalistai.
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta. — Kaip atsiaado popiežiai?—. Atmosfera
kai dabar randasi. Darbda
Jauna Mergaitė.
turi šventų knygų, o jums daugiausia.
(oras) /— Kaip caras Aleksandras III važiavo z— Kur yra pragaras?— Dai
viai persekioja kožną jų žin
nų atsiradimas.—. Garsas, (eilės). r— Revoliucija senovės draugijoje. —,
bruka bedieviškas. Jie su Taip manoma, kad jisai
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eilės), z— Merkelis
HERRIN, ILL.
gsnį, susirinkimus stengia
tvėrė knygyną kad sugriaut vra atsiųstas nuo kun. KauGiedraitis—, Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — Juokai.
musų bažnyčią, knisasi kai lakio. kad ištirtų, ar negali Męs, L. N. U. Kliubo na si išardyt, vienybę jų su
---------------- KAINA 25 C.
b
riai, 17 gegužės, š. m. laikė griauti, bet darbininkai iki
po koki kurmiai po pamatu ma čia lietuvių pažaboti.
doros. Sakau, skaitymas at Bet tegul nesitiki. Ro me susirinkimą ir vienas šiolei labai tvirtai laikosi,
“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 centp.
draugas
patėmijo,
jog
„Ke

nesiduoda
jokiam
kapitalis

ims jums dorą.” Išrodo, kad mos trustui čia vietos nėra <
Pinigus galit siųsti taip: Suvyniokit į popiera sidabrinį 10c.. įdėkit į laiško,
ir užrašykit savo ir •‘Keleivio” adresą. Mums labai daug taip prisiunčia
pats laikraščių neskaito, bet tarp lietuvių. Lietuviai da- 'leivio” 16 numerij korespon tų melagiui suvedžioti ir ti
ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.
S. Jodsnukis pasakė kisi streiką laimėti.
<
kodėl pas jį nėra tos doros? bar čia gyvena kaip broliai dentas
Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko.
< dalyku apie S. Sločkaus Antras kalbėjo drg. J. Ju
Kodėl jis taip meluoja baž ir spiečiasi prie L.S.S. kp. du
palaidojimą
neteisingai.
Ta
kelis,
iš
New
Yorko.
Jo
tema
nyčioje? Jis da nebuvo nė Kurstytojų ir vienvbės ar
"KKLKIVIS"
vienbalsiai visi nariai pat buvo: kaip atsirado unijos ir
kojos ikėlęs i knygyną ir dytojų mums nereikia.
ir išrinko tris drau ką jos gero padarė darbinin 28Broadway,
’
nematė kain knvgvno pri Tas lietuvis yra da jau- virtino
So. Sosto r, Mass.
gus
parašyt
į ”Keleivį” at kams. Prie pabaigos nepa
žiūrėtojai elgiasi su lanky nas vaikinas, anie 25 metų i
--------------^~i] n
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miršo ir dvasiškių tėvelių i h
tojais, o pasakoja, kokias amžiaus, tik gaila, kad toksi:šaukimą.
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t

sargybinių sistema, bet vis ”Prie pat namų pasitai miršo aplankyti ir lietuviais
veltui. Pernai buvo renka kė kitas sargybinių būrys ir apgyventas žemes. Net normas gubernatorius. Kandi vienas iš jų, vardą Parker, manų dalis Lietuvoj apsigy
Gegužiniam „Keleivio” datas
Hatfield sakė: „Ang sušuko į mus: ’Ko jus čia veno, ir čia jie prisidėjo prie
numerije buvo rašyta apie
greitesnio lietuviškos diduo
balsuokite už ma valkiojatės?*
West Virginijos angliakasių liakasiai,
ne, aš panaikinsiu privatiš„Maynor atsigrįžo atgal, menės atsiradimo (plačiau
kovą, bet kas tą kovą iššau kų
apie tai kalbėjau savo „Se
sargybinių
sistemą.
”
An

kė, kodėl tenai angliakasiai gliakasiai už jų balsavo ir tuo tarpu sargybinis kirto novės lietuviai ir kitos tau
griebėsi už šautuvų, tai tik Hatfield likos išrinktas gu jam į veidą. Maynor susvy tos”). Ačiū tam tarp lietu
dabar tą aiškiai apšviečia bernatorium. Bet vietoj iš ravo ir gavo kitą smūgį. viškos diduomenės užsiliko
„Everybody’s Magazine” ir pildyti angliakasiams savo To tarpu pribuvo da Keli gana daug skandinaviškų
”Appeal to Reason,” kuris prižadėjimą, jis apskelbė sargybiniai. Parker dabar vardų. Tarp tų skandinavi
buvo nusiuntęs specijalį sa prieš juos karės padėjimą, išsitraukė revolveri ir atki škų vardų matom — Vitold
vo korespondentą dalykams kad jie, nebegalėdami toliau šo Maynorui. Maynor persi- (Vid-hold), Ringold (Ringands norėjo bėgti, bet sar
ant vietos ištirti.
nešti tokį vergijos jungą, gybinis kirto jam revolveriu hold), Gaštold (Gašt-hold)
Angliakasiai West Virgi apskelbė streiką.
ir parmušė ant žemės. Kada ir tt. Šie vardai besilietunijoj daugiausia nelaisvi
jis atsikėlė, kitas sargybinis vinant šiek-tiek persikeitė:
darbininkai, bet vergai. Jie, Streikas prasidėjo balan spyrė jam į pihą, o Parker vienuose žodžiuose ’ h” vi
gyvena kompanijų „šantė- džio pradžioje, 1912 metuo sušuko: ’žiurėk, kad dau sai iškrito (ir pas atėjūnus
se,” kurias saugoja sargybi se, Kanawha paviete. Su giau čia tavo ir kojos nebū normanus ji jau neaiškiai iš
niai. Jei kuris pasiskųs, kad streikavo į 7,000 angliaka tų, nes kitaip męs tave nu sitardavo), kituose ji perėjo
neteisingai jam sveria ang sių. Kompanija tuoj įsakė sausini kaip šunį !”
į „g.” ”01” irgi, matoma,
lį, jį tuojaus užrašo ant taip savo sargybiniams išmėtyti
seniau neaiškiai išsitardavo
vadinamo ”black list’o” kai juos iš namų. Vieną rytą Galų-gale jie pripuolė prie (tai galėjo būti garsas pupo ”socijalistą” ir tam jau prasidėjo mėtymas. Dauge- Maynoro namų ir pasislėpė siau
2Ž2U „oi ” — pusiau „au,„ ir
vargas. Alga išmokama sy • liję vietų žmonės valgė pus- šėpoje, o Maynoro žmona pas lietuvius jis perėjo į aiš
kį į mėnesį, bet retai kada ' ryčius; atėję sargybiniai ne- užrakino duris. Sargvbiniai kią ”au,” tuo tarpu pas sla
žmogus algą gauna. Kom | davė pabaigt nė valgyt — iš pradėjo belstis į duris ir rei vus, pav. pas baltgudžius, li
panija turi pasistačiusi savo varė laukan. Vienoj vietoj kalauti, kad atidarytų, lies ko neaiški „oi” vietomis net
krautuves ir angliakasiai išmetė sergančią prieš gim kitaip jie apversiu namą artima ”ov” — (Vitovt). To
turi tose krautuvėse pirkti dymą moterį, kuri tuojaus augštvn kojomis. Jie būti kiu budu, žodžiuose „Vit-aunai norėjo Browno ir sakė, tas,” „Bit-autas” ir pana
reikalingus sau daiktus. ant gatvės ir gimdė.
kad
geriau jam išeiti tuo šiuose vidurinė „t” priklau
Tas
beširdiškas
pasielgi

— Sveikas
tėve! išjuokiamas, tai ne biblijos Kompanijos šitame atvėjije
jieškok, bet stengkis praša labai ”mielaširdingos,” nes mas taip suerzino angliaka jaus, nes jie nutarę jį užmuš so ne prie antrojo žodžio, ne
Kaip tau einasi?
— Viskas butų gerai, bet linti tas priežastis, dėl ku duoda ant bargo. Bet kada sius, kad jie nutarė tiems be- ti ir todėl neužsimoka jam prie „autas,” bet prie pirmo
negaunu niekur biblijos pa rių juokiasi iš tavęs visi sueina mėnuo ir angliaka širdžiams atkeršyti. Išmė slėptis, nes ankščiau ar vė jo, — ir „Vitaute,” padėkim,
žmonės.
siskolint.
sys eina algos, tai jam paro tyti angliakasiai iš namų, iš liau, o vistiek jie jį užmušią. turim sekančias dalis „Vit,”
— Kodėl neklausei ma — Bet pasakyk, Maike, do knygą, kad šį mėnesį jis ėjo į kalnus ir pasistatę te Kreiptasi pas majorą, kad atsiradusio iš „Vid” ir „au
nęs? Aš tau galiu pasko kokiu budu tas priežastis daugiau iš krautuvės suval nai šėtras apsigyveno, kaip, apgintų to žmogaus gyvas tas,” atsiradusio iš „hold.”
galiu prašalinti? Kaip aš, gė, negu uždirbo. Ir taip, nelyginant, čigonai. Vieną tį, bet majoras atsakęs: „U- Šį mano daleidimą aiškiai
lint.
nijistui pas mus nėra jokios patvirtina Ringaudo var
— Kad tavo turbut bedie daleiskim, galiu sustabdyti žmogus dirbdamas da įsi dieną jie užtraukė ant kal pagelbos.
”
plaukų augimą?
skolina kompanijai. Ir kaip no tuščią vagoną, kuriuo
das. „Ringaude” jokio gau
viška, Maike.
anglis
vežioja,
prikrovė
jį
Kada
sutemo,
Brown
su
jis
neįsiskolins,
kad
žmogus
—
Stabdyt
plaukų
augi

dimo nėra. Tenai randasi
— Kur tu, tėve, matei be
akmenų
ir
paleido
J
buri
Maynoru
patylomis
išspru

tas pats „hold;” tiktai tenai
dievišką bibliją? Biblija y- mą visai nereikia. Plaukus, uždirba daugiausia $47 į sargybinių, kurie susirinkę
ko
ir
pasislėpė
kitur.
Ant
mėnesį,
o
valgomų
daiktų
tėve, reikia apkirpti.
„h” neišpuolė, bet persikei
ra tik viena.
pakalnėje
lošė
kortomis.
rytojaus
sargybiniai
suga

kainos
kompanijos
krautu

—
Ar
tu
misilni,
kad
tuo

tė į „g” (matoma, besilietu— Olrait, Maike, jeigu tu
sakai, kad tu man gali pa met jie iš manęs nesijuoks? vėse dvigubai didesnės, ne Sargybiniams ir kompa vo Maynoro dukterį 18-kos vinint „h” išpuldavo tik tuo
skolinti gerą bibliją, tai tu Juoksis da labiau. Aš ži gu kitur. Paveizdan, kitur nijoms to tik ir reikėjo, kad metų ir atkišę revolverius met, kada prieš ją būdavo
kainuoja apskelbti streikieriams ka grasino nušausią, jeigu ji „d” arba panašus garsas);
nau, kad ne plaukų ilgumas bušelis bulvių
man daug pagelbėsi.
— Bet kam ji tau reika kaltas. Aš žinau daug žmo $1—$1.20; West Virginijos rę. Kompanijos parsitraukė nepasakysianti, kur jos tė „oi” perėjo, kaip ir kituose
žodžiuose į ”au,” o „d” pasi
linga? Juk tu į kunigus jau nių, kurių plaukai ilgesni angliakasiai už bušelį bul mašininius šautuvus, kurie vas.
į
vieną
minutą
išleidžia
po
Subatos
vakare
Maynor
da ir už mano, vienok iš jų vių moka — $2.00 — $2.50.
liko nepersikeičiusia į „t,”—
neisi.
300
šūvių
ir
muša
už
5
my
parėjo
namo,
bet
policija
Dabartiniu
laiku
visur
gali

niekas
nesijuokia.
ir turim „Ringaudas” —
— Taip, vaike, į kunigus I
aš negaliu eiti, nes sykį bu — Taip, tėve, yra daug ma gauti šviežių kaušinių lių, o taipgi keliasdešimts jam liepė tuojaus išsinešti iš „Rin” (arba panaš.) „hold.”
vau jau ženotas, bet aš no žmonių su ilgais plaukais, tuziną už 25c., o kompanijos tūkstančių patronų su dum to miestelio, nes kitaip bu Ir taip „Vitaute” ir pana
pernykščiai dum kulipkomis. Tos kulip- siąs užmuštas. Maynor ne šiuose žodžiuose jokios lietu
riu dasižinoti, ar tikrai Die tečiaus iš jų niekas juokų krautuvėse
vas visus žmones lygiai su nedaro. Bet ar tu žinai ko kiaušiniai kainuoja 40 ir 50c kos turi tokią ypatybę, kad turėjo laiko nė vakarienės viškos ”tauos” nėra; tenai
i atsimušus į kaulą sutyška ir pavalgyt; pasisamdė arklius
tvėrė.
dėl? Jų plaukai gražiai su už tuziną.
vra vien skandinaviškas
— O kam tau tas reikia šukuoti, o tavo auga plau Privatiškos krautuvės nie išdrasko baisias žaizdas. ir susidėjęs savo baldus nak „hold” („gold” arba ”old”),
Hagos kongresas tas kulipžinoti, tėve?
kas prieš plauką. Taigi kas tenai negali uždėti, nes kas pasmerkė kaipo per čia išvažiavo su savo šeimy persikeitęs į lietuvišką „au
na į Oak Hill.
— Matai, vaike, žmonės žmonės juokiasi iš tavo ap policija neleis tokiai krau
tas” arba „gaudas.”
daug
barbariškas
ir
už

iš manęs juokus daro.
sileidimo, kad tu tingi ir tuvei atsigabenti tavoro. draudė jas vartoti net karė Ir kada senatorius Kearn Iš kur atsirado žodis „tau
įnešė anądien senetan, kad
Pasiskųsti nėra kur, nes
— Kokiu budu?
j galvą sau susišukuoti.
paskirti
komisi ta,” da neapsiimu pasakyti.
— Mat, jie sako, kad aš į — Na, gerai, vaike, tegul policiją užlaiko kasyklų sa se, bet West Virginijos ka reikia
Z. A.
jas pavartojo prieš ją West Virginijos bar
žmogų nepanašus.
jau čia bus ir mano kaltė; vininkai, teisėjai yra patįs pitalistai
— Tai ką čia biblija pa bet ką aš kaltas, kad mano kasyklų savininkais, guber savo darbininkus. Ir pakol barizmui ištirti, senatas bal
gelbės?
natorius yra kasyklų savi i sargybiniai šaudė dum-dum sų didžiuma įnešimą atme
[nosis didelė?
darbininkus, tė. West Virginijoj viskas
— Aš, vaike, norėčiau — Tiesa, šį blogumą sun ninkas, legislatura taipgi kulipkomis
jiems prirodyt iš biblijos, ku pataisyti, tečiaus ir iš susideda iš angliakasyklų valdžia buvo akla ir kurčia. esąs tvarkoj. Ot, kaip de27 balandžio parvežė iš
kad aš esu taip pat sutver- tavo nosies butų kurkas; kompanų arba jų agentų.. Bet kada angliakasiai parsi mokrat.-republikoniškai val Courtney, Pa., J. Didjurgį,
4 karus šautuvų ir džiai rupi darbininkų rei
tas, kaip ir jie.
mažiau juokų, jeigu jos ga West Virginijos senatoriai traukė
kuri neseniai atsitikusioj ka
ir kongresmanai Washin- tokių pat dum-dum kulipkų, kalai !
— Tėve, nebūk tu toks las nebūtų raudonas.
tastrofoj
mainose užmušė.
lygiai sargybiniams at
paikas! Žmonės iš tavęs da — Vaike, o kodėl kiek ingtone — tai vis didžiausių kad
Nuėjau ir aš pažiūrėti —
gubernatorius
daugiau pradėtų juoktis, vieno policmano nosis rau kasyklų savininkai. Visa be simokėjus,
jaunas vyras, apie 25 metų,
MANO PATEMIJIMAI'
Hatfield tuojaus apskelbė
jei tu pradėtum jiems iš bi dona, o niekas iš jų nesijuo veik valstija, visa žemė ir karės
o jau lavonas. Mažai ir žen
stovį ir atsiuntė mili
įstaigos, tai vis privatiškas
blijos tokius daiktus priro- kia?
klų yra, tik veidas apdrasky
TAUTA ir „AUTAS.”
kad nuginkluotų abidvi
— Juokiasi, tėve, ir kaip tų kompanijų turtas. Vien ciją,
dinėti.
puses. Bet mlicija nugink Buvau rašęs, kad slavų tas. Man pasidarė gaila ir
da juokiasi. Tik paimk ne- tik valstijos vieškelis yra lavo
. — Kodėl, vaike?
tik angliakasius; atėmė žodis „narod” (tauta) atsi prisiminė deklamacijos žo— Todėl, kad kiekvienas dėldieninius anglų laikraš visuomenės savastimi.
jų 1,500 šautuvų, 1,000 re rado iš „rada” ir „narada” dziai:
žino, kad tu taip pat sutver čius, visur policmanas bus Taip dalykams stovint, a- iš
Lyg kad ramsčiai rūmų griūva,
ir apie 50,000 pat (taryba).
nupieštas su raudona nosia. pie teisybę negali būt nė kal volverių
tas, kaip ir kiti.
Talentuoti
žmonės žųva;
ronų.
Kompanijų
sargybi

Panašiu
budu
išvesti
lie

bos.
Šalies
ir
valstijos
kons

Jauni
žengia
į kapus —
— Aš, vaike, abejoju apie — Gerai, Maike, tai ką
niai
ir
šiandien
tebėra
gink

tuvišką
žodį
„tauta
”
man
ro

Vyrai,
vyrai,
kas čia bus?
tai, nes kur tik aš neinu, vi reikia daryti, kad nosis ne titucijos seniai jau atmes luoti. Net patįs sargybiniai
dosi negalima. Iš kuopinių Moterįs verkia ir sako,
tos. Angliakasyklų kompa
sur iš manęs juokiasi. Pe būtų raudona?
krečia
angliakasius
jieškoreitoj nedėlioj norėjau pri- — Nieko ypatingo tam nijos turi išdirbę jau savo dami ginklų, kaip Rusijos vardų tik tuntas jam šiek- kad tai „Dievas taip davė,”
sirašyt prie Penkių Ronų tikslui daryti nereikia, tik tišką konstituciją. Sulig tos kazokai revoliucijos metu. tiek artimas. Tiesa, žodį nes jas kas nedėldienis baž
sosaidės, ale zakristijonas nelaikyk ant lentynos „tra- ”konstitucijos” unija yra Štai kaip pasakoja apie tai „autas” kai kurie nori maty nyčioje taip mokina: jei tik
ti varduose (ir pavardėse) kokia per kapitalistų godu
priešingas įstatymams daik
užprotestavo. Ir tai mano jankų.”
„Appeal
to
Reason
”
kores

Vitautas,
Bitautas, Zaštau- mų nelaimė pasidaro, kuni
geras draugas. Liteuvoj — Aš, ,vaike, ant lenty tas, todėl angliakasiams už- pondentas :
tas, Gaštautas ir panašiuo gėliai tuoj sako, kad „Die
sykiu kiaušinius vogdavom. nos niekad ir nelaikau, ba uždrausta netik organizuoti
„27
kovo,
du
angliakasiai,
se. Tik gaila, jog ligšiolei vas taip davė.”
Taigi mitingui pasibaigus gaspadinė išgeria; pas ma uniją, bet ir kalbėti apie ją
Brown
ir
Maynor,
grįžo
su
nesusekta, ar lietuviško at
aš jo ir klausiu: kodėl tu ne visuomet bakse užrakin nevalia. Tiktai dvejuose pa
manim
į
Mt.
Hope,
kur
ran

siradimo tie žodžiai, ar kito Ar ištikro tas jūsų Dievas
prieš mane protestuoji? O ta, o vienok nosis raudona. vietuose darbininkai turi
yra toks baisus, kad ant syk
jis man sako: ba tu į žmo — Visai reikia iš namų jau iškovoję teisę organizuo dasi jų namai. Įnėjus mums niško. Man rodosi, jog šiuo išmuša po 150 žmonių, palik
gų nepanašus. Na, pamis- išmest ir prie to da saliunų tis. Tie yra žinomi visoj val į miestelį tuoj trįs sargybi se varduose (ir pavardėse) damas be duonos kąsnio nie
lyk, Maike, ar tai neišjuoki- nelankyti. Taip, tėve. Bet stijoj kaipo ”laisvi anglia niai mus sulaikė ir klausia, nieko lietuviško nėra, išski- kuo nekaltus jų kūdikius?
ar nėra vienas iš musų var rus panašumo į netikusiai
mas? Ir taip visi parapijo- i dabar vistiek persunku ta kasiai” („free miners”).
Daugiausia angliakasiai du Brown? Mano draugai sutvertą žodį ”tauta.” Ma O ne, čia ne Dievas taip
vo nosį pataisyt, nes tu per
nai iš manęs juokiasi.
kenčia nuo kompanijų sar atsakė, ne, ir mus paleido. ža to. Jei męs norėtume davė! Čia darbdavių godu
— Tai turbut yra tam ilgai gėrei.
— Na, o ką aš galiu pada gybinių. Tie ginkluoti žmo- Paėjus biskį toliau, du sar tautos užvardijimą rasti mas taip padarė. Darbdapriežastis.
augščiau
paduotuose
pavyz— Maike, nėra jokios prie ryt, vaike, kad mano drabu nės-žvėrįs turi neaprube- gybiniai mus vėl sulaiko:
fv•
- —
» .
— -- — vis neapsaugoja darbininkų
”
’
Mums
pranešta,
kad
gyvasties, bet žiuri, kad tik
dziuose,
tai
vieton
žodžio
žiuotą valią ir kaip jiems
žasties, o vienok jie randa žiai suplyšę.
priežastį: vieni sako, kad — Sakei, kad turi $300 patinka, taip jie elgiasi. Jie jus turit revolverius,’ vienas „tauta” prisieitų vartoti daugiau pinigų jam atneštų
mano plaukai pergreit au skiepe užkasęs. Kam juos užeina pasigėrę ir nesant iš jų paaiškino. Tr aš jus „autas,” — vienok mažai jo dirbtuvė — ir atsitinka
kam norėtųsi priklausyti nelaimės.
ga ; kiti vėl juokiasi, kad tenai laikai? Susitaisyk ge vyrams namie užpuldinėja krečiu.’
Ir kol tik jus klausysit ku
mano nosis perdidelė, kad resnes drapanas, nusikirpk ant jų moterų ir seserų. Mo ” ’Kur tamsos warran- prie lietuviško auto narių.
tas?
’
.
užklassė
sulaikytas
Kodėl gi ”autas” išeina, o nigų melagysčių, kol duosite
skrybėlė mano ausis nulen plaukus, išsimaudyk, apsi terims pasipriešinus, jie jas
darbininkas.
ne
”tauta?” Mat, vardai Vi- kvailinti savo jaunus kūdi
sumuša,
suspardo
ir
eina
ki

kusi, kad drabužiai suplyšę vilk švariais marškiniais, ir
ir taip toliau. Dėl tų visų busi į žmogų panašus. Tie tur. Jei vyras bandytų skų ” ’Man neriekia jokio war- tautas^ ir jam panašus ne kius į parapijines jų mokyk
priežasčių jie mane visur patįs tavo draugai pradės stis, jį taipgi sumuš. Kelis ranto,’ atsakė sargybinis ir lietuviški, bet, veikiausiai, las, o nesirupinsit apie page
kartus angliakasiai kreipė pradėjo krėsti kišenius, skandinaviški. Žuvėdai iš rinimą darbo sąlygų, tolei
užkabinėja ir neduoda pa- guodoti.
— Olrait, Maike, einu si į legislaturą, reikalauda keikdamas, kaip tik jo pur Skandinavijos varomi į pie jūsų broliai žus kasyklose ir
kajaus.
tus, rytus ir vakarus, neuž- fabrikose. Soho bedievis.
mi, kad butų panaikinta tų vina burna mokėjo.
— Tėve^ jei tu nenori būt tuojaus siutą nusipirkt.

Barbarizmas W. Virginijoj.
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KELEIVIS
F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai

tės, bet sugrįžta metams vė
liau?
A. Juodvalkis.
ATSAKYMAI
1. Pagal straipsnį 17, įsta
tymų 1906 m., ant paantrinimo gali šaukt į 3 metus, o
atsargoj (v zapasie) pasilie
ka per 15 metų.
2. Už nepribuvimą gauna
nuo 7 iki 1 mėnesio liuoso arešto (volnago areštu). Ka
rės laike ta bausmė gali būt
labai padidinta.
(Pabaiga ant 7 pusi.)

KLAUSIMAI
1. Rusijos pilietis išvažia
vęs į užsienį su gubernsku
pasportu, išgyvenęs tenai apie 12 metų ir norėdamas
grįžti atgal, ar gali tą pasportą užslėpti ir pasakyti,
kad išvažiavęs buvo be pasporto, jei pasportas išduotas
kitos gubernijos.?
2. Ar Rusijos valdžia rei
kalaus užmokesčio nuo pasBostono Streikieriams.
porto už visą prabūtą laiką
MARRISA. ILL.
kad ir 12 metų ? Arba jei pa- Mikolas Pranulis atsuntė $1.00 Bos
sporto savininkas neturi ar tono streikeriams.
ba nenorėtų mokėt, ar val
HUDSON, MASS.
džia gali jieškot tų pinigų iš Dr-stė šv. Juozapo paskyrė iš iždo
tėvų, brolių,, giminių, jei tie $5; taipgi išrinko kolektorius, kurie
ėjo per stubas rinkdami aukas. Auka
žemę valdo?
vo: V. šeškutis $1.00; S. Balauckiutė,
3. Grįžtant į Rusiją, kaip K. Statkus, J. Grinkevičius, J. Kalen
J. Stanina, J. Lipkevičius po 50c;
geriausia padaryt: ar nu da,
A. Lazauckas, J. Lazauckienė, J. Namesti guberską pasportą, ar vačionis, F. Lazauckas, J. TaparaucV. Lazauckas, J. Begonis, M. Bė
parodyt, kad nereikėtų mo kas,
goms,, V. Greska, A. čėsna, V. Valkėt valdžiai daug pinigų už kauckas, L. Subačienė, D. Zdanevičiutė, K. Lazauckienė, M. Subačiukė, D.
prabūtą užrubežije laiką? Jančauskas,
P. Zanow, A. Juknukė, J.
W. Waitkevič. Abakas, A. Shimas, J. Rimkus, A. Sebeika, J. Ramoška, M. Lazauckas, K.
Valentukevičius, B. Begonis, A. MiATSAKYMAI
Kulukė, Z. Mikščiukė, V. Valentukevi1. Numesti tą pasportą ir čisu, J. Melkunas, A. .čepuraitė, M. IF. Melkunas, J. Valenčiutė,
niekam apie jį neužsiminti, vaškutė,
M. Sapitavičiutė, A. Sidlevičius, J.
tai geriausia. Kadangi taip Simanavičius, A. Paloniukė, V. Nor
K. Beleška, M. Struzdas, B.
seniai išduotas ir kitos gu kevičius,
Kraunalis, B. Taparauckienė, M. Kapbernijos
gubernatoriaus, tik, J. Maidewski„ J. Greška, B. Mar
M. Stanina, A. Janušukė, M.
niekas nesužinos, kad jus jį kūnas,
Ličkutė, M. Jurkauskas, M. Vainivhu
kada turėjot.
nas, G. Bunickas,, M. Balcukė, A. TraK. Šiatas, A. Navickas, K.
2. Nežiūrint kiek pragy- kimiutė,
Navickienė, S. Lakstutienė, M. Greš
venot užrubežije, valdžia,' ka, A. Kraunalukė, L. Venčevič, J.
Mazuronis, D. Lazauckienė, M. Baparodžius pasportą, reika gonis,
K. Grenda ir M. Ziminskas po
laus po 15 rublių už kiekvie 25c; smulkių
90c; viso §26.40
Pinigus
priėmė
streikierių komite
nus 6 mėnesius taip pragy tas 17 balandžio, 1913
m., bet per ne
ventus. Jei neturėtumėt tų apsižiūrėjimą tvarkytojų,
vardai už
sivilko nepagarsinti ten, kur aukaupinigų, pareikalaus iš vals tojai
norėjo.
Antanas Spurga.
čiaus, kad sukolektuotų iš
Patersono streikieriams.*
tėviškės, jei yra, jei ne —
Surinkta
sekančiose dirbtuvėse:
valsčius užmokės. Broliai pp. M. V. Bush
§23.15; V. Strogio
ar giminės neturės nieko $12.30; J. Lengvino §15.90; S. Unguraičio §11.00; K. Vilko §10.00; P.
mokėt.
Titlaus §8.60; J. Bušinsko §8.00; A.
3. Geriausia to pasporto Dragūno §7.00; R. Zubrio $7.25; P.
Praiso §6.00; Kairukščio ir Daugir
nerodyt, bet nueit pas Rusi dos
§5.25; Tranio ir Opaus §5.00; V.
jos konsulį Johannesburge Juškausko §4.90; J. Geenelas§4.50; V.
T. Zaviastovskio
ar Capetowne, arba Liver- Vyšniausko$3.50;
§3.10; M. šalčiunienės §3.34; S. Nepoolije, kur beabejonės už- cunskas §1.00; M. Lietuvninkas 45c.
G. Kunickio dirbtuvėj §18.50; viso
važiuosit, arba nors ir Ber- ir
surinkta §159.34.
line. Už 1 rub, 50 kap. gau Aukas priėmė streikierių komitetas
M. Navickas.
sit ”prochodny list,” ant rubežiaus užmokėsit 3 r. 50 kp.
SO. BOSTON, MASS.
ir viskas. Pasakykit,, kad Surinktos So. Bostono liet, socija
prakalbose, 18 gegužės, ir kon
kokius 5 mėnesius užrubeži listų
certe, 25 gegužės. Aukavo: J. Žekaje tepragyvenote.
Jūsų nis §1.00, P. Paltanavičia, M. Balčiū
nas, J. Raulinaitis, V. Klemka, A. Negyvenimo istorijos niekas ne viackas,
K. Gedris, J. B. Bekampis, J.
Bekampis, A. Stančikas, A. Stančikas,
klausinės.
KLAUSIMAS.
Jeigu iš Rusijos atva
žiuoja kas su kito žmogaus
pasportu, o paskui norėtų
parsiust jį atgal į Rusiją, ar
jis nežūtų, jeigu siųstum re
gistruotam laiške? O jeigu
pražūtų, ar galima surast?
Jei galima, tai kur reikia
klaustis?
P. Repečka.
ATSAKYMAS
Pirmas dalykas yra tame,
kad taip sugražintas pas
portas niekur negiliuoja.
Pasportas turi du išplėšia
mus lapus, vadinamus „tū
lom” Vieną ”tuloną” išplė
šia išvažiuojant, antrą par
važiuojant. Išvažiuojant jumi ”tulonas” likos išplėštas
ir su juom į užrubežį negali
jau niekas bevažiuoti. Negi
galės tas žmogus to paspor
to nors parodyt, nes tuoj
klaus, kaip jis sugrįžo, kad
”tulonas” neišplėštas ir ta
možnės žymė grįžtant nepri
dėta. Geriausia numest tą
pasportą , ir užmiršt apie jį.
Bet jei siųstumet regis
truotam laiške, jis negali
pražūti. Jei kur užkliūtų,
tad pačtos reikia pareika
laut, kad surastų, kur jis
dingo. Pačta atsako už re
gistruotus laiškus.
KLAUSIMAI
1. Tarnavus Rusijos kariumenėj ir pabaigus ją, per
kiek metų šaukia ant paantrinimo tarnystės?
2. Kokia bausmė gręsia
tiems, kurie išvažiuoja į už
sienį ir nepargrįžta į laiką
paantrinimui savo tamys-

S. Keize, J. Paulikonis, E. Mairioniutė, J. Mažulis, J. Purvėnas, T. Kibildis, A. Simokaitis, A. Laurinaitis, M.
Raulinaitienė, J. P. Raulinaitis ir
Hartman po 25c; A. Belickas, S. Ur
bonas, J. Gabriunas ir R. Pernickas
po 50c; smulkių nerašyta. Viso per du
nedėldieniu surinkta §18.10.
Pinigai priimti.
Streik Šelp. sekr.
J. E. Klawin.

įžanga ypatai 25c. Braoklyno L. G.
BIZNIERIŲ ATIDAI!
Kliubas grajįs "Base Bali Game” su
Sumaniau pirkti grošerštorį su mėNewarko G. K.
Malonus Viengenčiai! Šis piknikas i sos skyrium. Norintiems panašų iš- *
yra parengtas gražiame parke, kur ■ dirbtą biznį parduoti arba į kitokį bizbus visokių baikų. Taipgi to paties ' nį pereinant, atsišaukite. Už prieina[24]
choras, po vadovyste p. P. L. Eremino 1 mą kainą pirksiu.
V. J. STANKUS,
dainuos. Meldžiam visų atsilankyti.
Easton, Pa.
Važiuojant iš Brooklyno reikia pa į 468 Northampton st.,
Pajieškau Petro Remaškos, 23 meimti
bile
karą
iki
Ridgewood
dipu
su
! tai kaip Amerikoj, Upitės miestelio,
PARSIDUODA
Pajieškau Jurgio, Jono ir Petro i Kauno gub. Meldžiu atsišaukti arba permaina ant Cypress Hill karo, kuris
davešž iki pat Parko.
Antanavičių, visi trįs Suvalkų gub., žinančių pranešti.
Su pagarba L. G. K. KOMITETAS. 2 namai su štėbeliais 8 arkliams,
Jonas Kazlauckas,
Kaupiškio gm., Padvarniškių kaimo;
mėsinyčia ir štoras, rendos ant mėne
girdėjau gyvena Waterbury, Conn. P. O. Bx 281,
Erie, Pa.
sio atneša $125. Kas įdės §2,000, tai
Meldžiu atsišaukti:
PIKNIKAS!
PIKNIKAS!
pirks
už §6,000, o kas įdės §1,600,
Mikas Ališauskas,
Pajieškau dėdės Jono Kreivio, Kau
'
tas
už
§6,500. Aš paimsiu į mortgaGražus
piknikas,
parengtas
Suvie

119 S. Poplar st.,
Mt. Carmel, Pa. no gub., Vilkmergės pav., Deltuvos
I
ge
ir
mokės
tik 5 nuošimtį, kas yra
miestelio, 10 metų Amerikoj. Turiu nytų Rubsiuvių Amerikoj, skyriaus visai pigu, čia
gyvena apie 300 lie
269,
Nedėlioj.
1
BIRŽELIO
(June),
Pajieškau Kazimiero Dūdos, kuris svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti
tuviškų
šeimynų.
[22]
1913 m„ JUSTICE PARK, Justice
6 mėnesiai atgal išėjo iš namų ir ne Į arba žinančių pranešti.
[23]
MARTIN
BARAVIKAS
III,
prie
lietuviškų
tautiškų
kapinių.
žinia kur dingo. Jis apie 5 pėdų augBarbora Kreivaitė,
ščjo, juodų plaukų, lieso veido, mėg 72 Dorchester avė., So. Boston, Mass. Pradžia 10 vai. išryto. įžanga 25c. po 20 Printery Street, Providence, R. I.
rai. Piknikas bus su prakalbomis,,
davo kaziruoti iš pinigų. Kauno gu
ANT RENDOS.
bernijos. Jei kas patėmysit meldžiu t A. A. Vincentas Kalasauckas. t kalbės visiems žinomas kalbėtojas A.
pranešti.
[23]
10 gegužės, mieste Carbondale, Pa. Antonov ir P. Galskis..
Draugai ir draugės, meldžiame at Puikus kambariai, naujame name
Povilas Banukštis
mirė 62 metų amžiaus V. Kalasauc
gražioj vietoj, pasirandavoja labai
silankyti,
nes išgirsite tą, ko da ne i ir
2228 Tustin Street, Pittsburgh, Pa. kas Amerikoj išgyveno 42 metus,
pigiai.
Namas randasi ant Park St.
paliko sūnų ir dukterį. Velionis paėjo buvote girdėję ir prie to gražiai pa- J Platesnių žinių klauskit pas
[22]
sibovysite;
griešž
puiki
muzika.
Tie,
Pajieškau Kazimiero Šyvio, Kauno iš Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Jo
G.
AMBRAZUN
gub., Ukmergės pav., Utenos parap., navos gmino, Gulbiniškių sodžiaus. kurie ateis prieš 12 vai. ir užsimokės 407 Park Street,
Stoughton, Mass.
už tikietą, gaus už 15c. gėrymų dova
Garnalių kaimo, 4 metai Amerikoj, Lai būna jam amžina atilsis!
Užprašo KOSlITETAS.
Dirmiau gyveno Brooklyne. Turiu
Brolis Antanas Kalasauskas. nai.
PASARGA: Važiuojant imkit bile PARSIDUODA SALIUNAS
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti
kokį karą iki Archer avė., iš ten pa Puikioj vietoj lietuviais apgyventoj,
paties arba žinančių pranešti.
PAJIEŠKAU BURDO.
imkit Archer Limits ir važiuokit iki geram žmogui galima padaryt gražų
John Patumsis,
Nenoriu gyventi pas svetimtaučius, galui, paskui paimkit Chicago Joliet, gyvenimą ir keletą centų ant toliau.
1015 Market st.,
DeKalb, III.
todėl pajieškau vietos ant burdo pas kuris davežš iki daržo.
Pigios laisnės, o graži vietukė. Kas
nori padaryt lengvą gyvenimą ir suPajieškau merginos apsivedimui, lietuvius, kurie gyvena netoli nuo da
čėdvt kelis dolerius, atsišaukit per
nejaunesnės kaip 18 metų ir nese bartinio mano adreso. Meldžiu pra
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1
laišką arba ypatiškai. Priežastis par
nesnės kaip 26 metų, laisvų pažiūrų, nešti per laišką.
Town of Lake, Chicago, 111.
NVILLIAM B ART Ašį,
davimo: savininkui užkenkė sveikatai
kuri nemyli svaiginančių gėrimų. Aš
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, taip kad ilgiau negali atlikinėt tą dar
New York, N. Y.
23 metų.. Meldžiu atsišaukti, o kiek 141 West 109 st.,
Tarp Columbus ir Amsterdam avė. ant Town of Lake, Chicago, III., mi bą.
[22]
viena gaus atsakymą.
tingai atgibuna kiekvieną pirmą neJ. A. KARSOKAS
Pah Lu,
mėnesio, A. J. BIERZYNS- 7 N. Straight St.,
Paterson, N. J.
Box 111,
Gvanho, Pa.
PAJIEŠKAU DARBO. dėldienį
KIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sts.
Esu atsakantis marškinių prašy
ADMINISTRACIJA
Pajieškau Miko Brazio, Kauno gub., tojas.
DARBO BIURAS
Galėčiau dirbti ir kitokį dar
Šiaulių pav., šiadvos parap., girdė
Prezidentas
A.
J.
Bieržynskis,
Jeigu kurie draugai žinotų kur
Męs visuomet samdome žmones į
jau kad gyvena Chicagoj. Meldžiu bą.
4600 S. Paulina St., Chicago, III. Kanados
nors
darbą,
meldžiu
pranešti,
už
ką
dirbtuves, ant farmų ir ge
atsišaukti.
Vice-prez. F. A. Misius,
iš augšto tariu ačiū.
ležinkelių.
Juozapas Bokas,
1644 W. 47 St., Chicago, III. Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Simanas Sadauskas,
521 Market st.,
Waukegan, III. 631 Snediker
avė.,
Brooklyn, N. Y. Prot. rašt. K. A. čiapas,
1736 W. 47 St., Chicago, III. UNITED STATĖS EMPLOYMENT
OFFICE
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
Pajieškau pusbrolio Edvardo Kup
REIKALINGA
MERGINA
43
Portland
Street,
Boston, Mass.
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III.
čiūno ir pusseserių Agotos ir Kle
mentinos Kupčiunaičių, Kauno gub., arba moteris prie namų darbo; mokes Kasierius K. K. Strzyneckis,
4609 S. Ashland Avė., Chicago, III. 29 MOTERŲ GROŽYBES
Panevėžio pav,
pirmiau gyveno tis gera, darbas lengvas. Meldžiu at
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
Great Neck. N. Y. Meldžiu pačių at sišaukti.
Tikros artistiškos fotografijos gra
4612 S. Wood St., Chicago, III. žiausių moterų. Kiekviena kitokioj po
sišaukti arba žinančių pranešti šiuo
J. GUTAUCKAS,
adresu:
9 Burton st.,
Montello, Mass.
zoj. Męs jums prisiųsim uždarytam
M. Liumas,
laiške tiktai už 42 centus.
[24]
Liet.
Imigrantų
šelp.
Dr-tės
108 Main st.,
Marlboro, Mass.
B. AUTURI,
Viršininkai ant 1913 m. 200 E. 23 Street, New York, N. Y.
Reikalingas KRIAUČIUS
Pajieškau švogerio Petro Liumos,
Pirmininkas,
St. Jankauskas,
.
t į
kuris gyveno Grand Rapids, Mich. mokautis kostumierišką dar
350 Newark st., Hoboken, N. J. —
Prašome parsisiųzdinti geriausį Juo
Meldžiu paties atsišaukti arba žinan bą. Atsišaukit tuojaus. Dar Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
kų. Kritikos, Muzikos ir Dailės
čių pranešti, nes turiu labai svarbų
184 New York avė, Newark, N. J
paveiksluota Laikraštį (23)
reikalą.
bas ant visados, mokestis Sekretorius, A. M. Stanelis,
Vicentas Armonavičia,
211 Jefferson st., Newark, N. J.
21 Lark st.,
Albany, N. Y. gera.
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
Eina kas menesis, 20 puslapių
38 Farley avė., Newark, N. J.
Z.
BUDRECKIS
v
su viršeliais,
Pajieškau savo moteries Marijonos
č'ienia
metams
tik §1., pusei m. 60c.
Paliavičienės, (po tėvais Malinauskiu- £22 Broadway,
So. Boston, Mass. LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Pasižiūrėjimui 1 egz. siunčiam už 10c
tės), ji apleido mane 5 gegužės, 1913.
Chicago, I1L
Pinigus ir laiškus siųskit šiuoadresu:
Kalba lietuviškai ir angliškai, 22 me
VALDYBA:
PAJIEŠKAU
AGENTŲ
tų amžiaus, vidutinio augščio, turi
“TARKA
”
Bos 103
lAltAA , LAWRExCE. Mass.
su savim 6 metų vaiką, vardu Petru Pardavimui Laikrodžių, Deimantų ir Prezidentas — Julius Joneliunas,
3305
Auburn
avė.,
Chicago,
III
kas, motiną vadina ne mama, bet Me- kitokių Auksinių daiktų. Męs parduo Prez. pag. — Jonas Simbalis,
dam viską ant išmokesčio ir ant la
833 — 33 pi., Chicago, III.
bai lengvų išlygų.
[22] Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
S. SEDAR JEWELRY CO.
3415 Auburn Avė., Chicago, 111. Gerą Dieną, Drauge! —
5 Broomfield Street,
Room 53 Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
gerą dieną!
Telephone — Main 3523-R
712 — 17 pi., Chicago, Ui.
BOSTON, MASS.
Na, o kur
Kasierius — Vincas Paplauskas,
tamista ei
922 — 35 pi., Chicago, III.
ni? — Pas
Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,
REIKALINGI VYRAI
JONĄ
3400 Union avė., Chicago, Ui
Labai lengva uždirbt pinigus, po 3
KULBOKĄ
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
sąvaičių gali būt barzdaskučiu. Męs nę subatą kiekvieno menesio, 7:30 v.
išsigert sti
išmokinam į 6 sąvaites ir duodam di vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
klą alaus,
plomą; pusę algos po 15 dienų moki- 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
nes ten šal
nimosi. Męs žadam jums ateitį. [22] mas pripuola sausio mėn. Bertainitas ir ge
COSTELLO & WISE
riausis vi
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
2 Rivington Street, New York, N. Y. metinis Liepos mėn.
sam Brook
lyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
Reikalingas Barberis
PARSIDUODA SALIUNAS misliju, kad ten geriausia užeiga,
Gerai suprantantis darbą. Darbas Geroj vietoj, apgyventoj lietuviais ir nes labai rami vieta. Pas jį geri
ant visados, mokestis gera. Norintis lenkais ir seniai išdirbta vieta, arti eigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
gauti gerą darbą barberis, lai atsi dviejų fabrikų, cukraus ir skrybėli- nės ten gali gerai susistiprint. Bet
šaukia tuojaus pas:
[22] nės. Priežastis pardavimo — nesvei kur jis gyvena? — Nugi štai, po
[16-4]
PETER P. BALCHUL
kata. Kreipkitės dėl platesnių žinių numeriu:
1025 Main Street,
Rockford, I1L pas:
[23]
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
MIKE ASEVICH,
BROOKLYN N. Y.
114 Riverdale avė.,
Yonkers, N. Y.

Pajieškau brolėno Povilo Tūbelio,
Kauno gub., Vilkmergės pav., Ku
piškio parapijos, Malinausko vien
sėdijos. Turiu labai svarbų reikalą.
Kas apie jį žino, malonės pranešti,
arba jis pats tegul atsišaukia šiuo
adresu:
[23]
Jonas Tūbelis,
12 OUah avė.,
Norwood, Mass.

ry. Kas apie juos kur patėmys, ma
lonės duoti man žinią, už ką širdin
gai atnagradysiu.
[ ?]
M. D. PALIAVIČIUS
Brooklyn, N. Y.
Pajieškau J. Butkevičiaus, pirmiau 109 Grand Street,
jis gyveno 12 Main st., Gardner,
Pajieškau merginos apsivedimui,
Mass. Lai tuojau atsišaukia jis pats
arba kas apie jį žino meldžiu pranešti nesenesnės kaip 25 metų, arba naš
lės nesenesnės 30 metų; aš vaikinas
Z. BUDRECKIS,
222 Broadway,
So. Boston, Mass. 30 metų; 5 pėdų ir pusės. Norinčias
apsivesti meldžiu kreiptis šiuo adre
Pajieškau pusbrolio Francišk. Siau- su:
Petras Miknevičius,
rusevičiaus, Suvalkų gub., MarijamTacoma, Wash.
ęolės pav., Naujų Prienų sodžiaus, Box 41, Sta P,
aipgi ir kitų giminių. Meldžiu at
sišaukti.
Pajieškau Kazimiero Juodvalkio,
Antanas Švirynas,
Kauno gub., Aleksandravo pav., apie
533 N. Marshall st., Philadelphia, Pa. 18 metų atgal gyveno Ladd, III. Mel
džiu paties atsišaukti arba žinančių
Pajieškau savo tėvo Juozapo Val- pranešti šiuo adresu:
cuko, jau 20 metų kaip Amerikoj, iš
Jonas Jozavitas,
Kauno gub., Raseinių pav., Kelmės Box 199,
Ladd, III.
parap., Varvalų kaimo. Malonės pats
arba žinantieji atsišaukti.
[23]
Pajieškau Pettro Giegžno, Kauno
Dominikas Valcukas
gub., Panevėžio parapijos, Šilagaliu
560 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. kaimo, 10 metų Amerikoj. Kas apie
jį žino, malonėkit pranešti, arba lai
Aš, Simanas Kalinauskas, angliš pats atsišaukia.
kai vadinuosi Kelly, išvažiavau iš
John Shepard,
Worcester, Mass du metai atgal ir 3308 So. Lowe avė.,
Chicago, III.
turiu tenai daug draugų ir pažįsta
mų, su kuriais norėčiau susirašyti,
Pajieškau Petro, Pijušo ir Adomo,
bet neturiu adresų.
Meldžiu nors
Kazakevičių,
turiu svarbų reikalą.
vieno iš jų parašyti man laišką.
Kas apie juos žino malonės pranešti
Simanas Kalinauskas,
309 Second avė.,
Seattle, Wash. arba lai patįs atsišaukia šiuo adre
su:
A. Jablonskiutė,
Pajieškau pusbrolio Antano Petro
120
Thistle
st, S.S. Glasgow, Scotland
nio, Kauno gub., Vilkmergės pav.,
Kupiškio parap, Račuponų kaimo.
Pajieškau
draugų
Franciškaus
3 metai kaip antru kartu Amerikoj.
Meldžiu atsišaukti arba žinančių Juozupavičiaus ir Kastantino Budrevičiaus, Kauno gub., Telšių pav.,Tirkpranešti šiuo adresu:
šlų parap, Skaudiškių sodžiaus, gy
Vicentas Žekonis,
29 Morris st.,
W. Lynn, Mass. veno Racine, Wis. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti:
Antanas Kopliewskis,
Pajieškau Jono ir Mykolo VariakoKenosha, Wis.
jų, Klausučių sodžiaus, Biržų parap., 956 Garden st.,
ir Onos Pipinaitės, po vyru Dagie
nės iš ten pat. Meldžiu atsišaukti ar
Pajieškau savo vyro Kasparo Stum
ba žinančių pranešti.
bras, kuris 1911 išvažiavo ir grdėjau,
George Uzunaris,
kad buvo kur apie Pittsburgą. Jisai
326 Washington st, Lead, So. Dakota Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės
vol., žemietiškių kaimo; jo tiesi ran
Pajieškau kaimynkos
Karolinos ka kolieką, myli girtis ir moka gerai
Pernavitės, Kauno g., Jūžintų par., ji meluoti; augštas, šviesus. Jeigu kas
pati lai atsišaukia ar žinančių apie ją girdėjot arba matėt tokį, meldžiu
meldžiu pranešti šiuo adresu:
pranešti šiuo adresu:
[25]
J. Širvidas
Mrs. Anna Stumbrienė,
1607 N. Ashland Avė.,
Chicago, III. 121 Kensington avė., Kensington, Dl.

Paj ieškojimai

Pajieškau brolio Jokūbo Jambralio,
girdėjau kad gyvena kur apie Chicago.
7 metai Amerikoj. Meldžiu atsišaukti
arba žinančių pranešti, nes turiu
svarbų reikalą.
Jonas Jambralis,
2835 So. Centrai st., Philadelphia, Pa.

“TARKA”

Draugysčių Reikalai
PUIKUS BALIUS!
Draugystė šv. Kazimiero Haverhill,
Mass. parengia labai gražų balių
30 GEGUŽĖS, (May), 1913 m., gra
žiausioj
svetainėj
LAFAYETTE
HALL, Haverhill. Prasidės 2 vaL po
pietų ir tęsis iki vėlai naktį. Bus ge
ra muzika, užkandžių ir gardžių gė
rimų. Gerbiamąją lietuvių visuome
nę meldžiame atsilankyti ir gražiai
pasilinksminti.
Kviečia Komitetas.

Reikalingas Aptiekorius
Susipažinęs su Amerikos Aptiekoryste, mokantis lietuviškai, lenkiš
kai, rusiškai ir šiek tiek angliškai. Gera mokestis ir darbas ant visa
dos dėl teisingo žmogaus. Atsišaukite laišku, paduodant išlygas ant
šio antrašo:

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Avė., Brooklyn, NLY.

EKSKURSIJA.
Pirmą didžiausią ekskursiją ren
gia Brighton’o draugystė "Vienybė,”
15 d. BIRŽELIO, (June), 1913 m.
Laivas išplauks 8:30 vai. ryte iš City
Point, So. Bostone. Laivas plauks 3
ar 4 valandas jūrėmis, o paskui iš
kels visus važiuojančius ant gražios
salos, kur gražiai pasilinksminę, va
kare grįšime atgal. Laivas naujas,
ant dviejų lubų ir labai gražus, ap
šviestas elektra. Grajįs puiki orkes
trą. Todėl kviečiame lietuvius ir lie
tuvaites išvažiuot su mumis ir gra
žiai pasibovyt.
Meldžiam kitų draugysčių ant tos
dienos jokių pokilių nerengti.
KOMITETAS.

TEATRAS ir BALIUS
Rengia LSS. 133 kp., Finų Salėje,
Chapel Court, NORWOOD, MASS.,
ant 7 Birželio, 1913. Durys atsidarys
7 vai., perstatymas prasidės 7:30; bus
statoma "PIRŠLYBOS,” po persta
tymui šokiai, kurie trauksis iki 12 v.
Muzikantai vieni iš geriausių. Todėl
lietuviai ir lietuvaitės, vietiniai ir iš
apielinkių malonėsit atsilankyti.
[22-3]
Visus kviečia
KOMITCTAS.

12-tas Metinis Piknikas
Su visokiais gėmiais, parengtas Lie
tuvių Gimnastikos Kliubo. atsibus Su
batoj, GEGUŽĖS (May), 1913 m.
CYPRESS HILL PARKE. Cypress
avė ir Fresh Pond Road. Evergreen,
L. I. Muzika po vadovyste prof. J. Jacoby; prasidės 3-čią valandą po pietų.

OPERA!

OPERA!

OPERA!

SCENOS MYLĖTOJAI STATO

7 DIENĄ BIRŽELIO, 1913
McCADDIN MEMORIAL HALL
BERRY STREET

FAUSTA ir ŠIENAPJŪTĘ
ML’ZIKa(H.GOLM)b

mI'zJKa

IIKo

ietkais.v

Sumokyta tie veikalai po vadovyste Liuso Mer.o Daili
ninko Miko Petrausko. Scenos Mylėtoju koras, skaitlingiausis iš visu Brooklyne esančiu koru, susidedantis
iš geriausiu pajiegu ir atsidavusiu scenos mylėtoju. Tai
gi abu veikalai bus atlikti netik sąžiningai, bet ir gerai.
Solistais yra iš Broklyno Lietuviškos Muzikos Konser
vatorijos mokiniai.
TIKIETŲ KAINA nuo 25c. iki $1. Pradžia 8:15 vak.
Tikietai iš kalno galima gaut pas: A Kandrotą 126 Grand St.; P. Dr*n ge
lį, 73 Grand St,; J. Martinaitį, 109 Grand St.; J. Garšvą, 326 Wvthe Avė.;
J. Miliauską 103 Grand St.;pas Scenos Mylėtojus; “V.L." Red.; Garsas A
Co.,209 Bedford Avė., J.J. Miką. 31 Hndson Avė.; Maliauskas ir Vildziuna*
.687 3rd Avė.
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Daugiau neturiu ką ra- negalėjo būti jų ir kalbos,
UTIMADTCĮrTTIf A ituriu Jums pasakyk kad
syti;
aš esu sveikas ir gyvas, Velnio taipgi niekad nebuvo
IBI Z1 vartai iš vienos geležies ir
•VlllU * 111*1ĮgerįaUsio plieno uždėta. pas mus žmonės serga džio ir nėra. Tai tik pasakos.

E-ž-7
■r7 A"

Į O kaminas musų šapos aug- va ar kokia ten cholera, ko Kunigai sako, kad tas visir jums veliju nuo augščiau- kas buvo, bet kaip reikia pri! štesnis už visus bildingus.
„Kasdieną vaikščioju ap sio pono Dievo. 0 dabar rodyt, jie gražiai nutįla.
siavęs ir skrybėlę nešioju, pasilikit sveiki ir linksmi. ( Gegutei. — Reikėjo tuo
jaus parašyt apie gegužinės
j Pėdės gaunu 8 dolerius, arGud bai,
apvaikščiojimą, dabar žinu
I ba 16 krajavų rublių. Bosas
Jūsų
frentas,
tė jau sena. Netilps.
I sakė, jei neliaufysiu, tai ant
Mr. Pyter Braun.” Kaziui Stankui. — Ačiū už
kitų Krismų pafiksins. Gal
Didžiausioji Garlaiviu
Turi 480 didžiųjų laivų,
būt, kad tuomet gausiu apie
prijautimą musų darbui. To
Kompanija Pasaulije.
1,210,000 tonų Įtalpos, gj
j 20 rublių. Sy, prie ko aš da Kaip perskaičiau, Pvteris kie balsai iš skaitytojų pusės
Įsteigta 1847 metais.
bar priėjau. Tiek negauna apkabino mane, pabučiavo, pridoda mums da daugiau
ir
sako:
jūsų volosties učytelis nė pii energijos darbuotis darbi
Vienatinė tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t. y.
— Džian, aš niekad nemi- ninkų labui, dą karščiau ir
sorius.
„Naujienos pas mus to slinau, kad tu tokią galvą drąsiau ginti jų reikalus.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.
kios: katalikų Jemerike vi turi. Iš tavęs butų lojaris, I Tečiaus laikraštin jūsų raš
sai nėra. Svietas čia labai iš laik heli! — ir išėmęs doleri telio nedėsime, nes tas išro
Niekados
Į dešimts
mytų, lyg kad męs norime
tvirkęs, rožančių nenešioja padėjo man ant stalo.
Dienų iš
Nereikia
prieš skaitytojus girtis savo
ir negalima gaut niekur nu — Denkiu, Pyter.
TTOTT
—j
Porto į
Mainyti
pirkti. Jeigu jus galėtumėt — Džian, tu turi galvą! — nuopelnais.
J. Webberui. — Juokai per
S* į Portą.
Laivo.
man per tiligrafą vieną pri- jis man atkartoja.
rašyti
iš
„Rygos
Naujienų
”
siųst, tai aš jums atnagraDviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND” ir “CINCINNATI”
dvčiau. Sako, kad musų ša — Šiur, kad turiu. Jeigu išleistos knygutės. Dėti po
608 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.
□
pos bosas katalikas, bet ir neturėčiau tokios galvos, jais savo parašą neišpuola.
Trečiųjų Kajutų
tas valgant jau nesižegnoja. tai ir saliuno negalėčiau ru- J. Jusevičiui. — „žodelis
nyt
—
aš
jam
atsakiau.
teisybės
”
gavom,
peržiūrė

Pasninkų čia visai nėra. Ir
ir
Džian Bamba. sime.
šventas tėvas prieš tai nieko
Palubės
Jaunai mergaitei. — Ži
nesako. Mat, čia labai sun
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
nutė apie gegužinės apvaikš
kiai reikia žmonėms dirbti.
I
čiojimą užsivilko ir dabar
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Musu šapoj žmonės tokias
jau nespausdinsime.
geležis nešioja, kad krajaKeliaudamai ar partraukdami savo gimines
Jurgiui
Aižiui.
—
Tokio
ALSS.
116
kp.
—
Atsaky-l
vas arklys nepavežtų; o yra
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
tokių balkių, kad žmonės ir domo su Jieva, kaip biblija mas gautas ir tilps gal se
mus. kreipkitės prie
pakelti negali — tenai suka aprašo, visai nebuvo, todėl kančiam numerije.
lektrikas. Jus nežinot, kas
tai yra lektrikas — tai yra
Pora auskariy, špilka, žiedas ir branzoletas
toks tinksas, kaip ugnis, tik
be ugnies.
Papuošti puikiais brang-akmeniais ir gvarautuoti, kaipo tikro aukso
607 BOYLSTON STREE T, BOSTON,
viską
tai
sykiu
su
§
100
dovana
duosime
tam.
kas
prisius
mums
teisingai
„Čia taipgi yra didelė cipadarytą uždavinį ir pirks 4 lotus, kurių tikra kaina 850. kiekvienas.
arba 41 Broadway, New York.
cilistų sosaidė ir ai-dabliuTaisyklės uždavinį darant ir kontestui laimėti.
UŽDĄ VINIS IŠ 15.
ŲSudėkit numerius nuo 1 iki 9 į kletkutes taip,kad
dabliu. Cicilistai daro viso-į
nepaantrinus jokios skaitlines suskaitant ar skersai
]g[
JEI
□t
kias pulitikas, o ai-dabliuar išligai išeitų po 15.
2) Atliktas užduainis tur būt prisiųstas į 15 dienų.
dabliu kelia visokius trube3) Ypatos iki IS metųamž. kontestan nepriimamos.
lius. Jie turi savo karalių
4( Neatsakome už negerai užadresuotus laiškus
"50.000 Kataliogų DYKAI!
5) Atsiųsdamas padarytą uždavinį pareikalauk musų mapų ir kitų infor
Eivudą, Džiovanitį ir kito
macijų, kaslink aplaikvmo minėtos premijos, šiuo adresu:
(23)
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
kių, kurie važinėjasi po visą
MAIL ORDER DEPARTMENT, C.
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
63 Park Rovv. Room 1013,
N'EW YORK. N. Y.
Jemeriką ir sako, kad nerei
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
kia nė ponų, nė kunigų, nė
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
policijos, ba jie nieko gero
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
nepadaro, o daug suėda ir
Dėl
Reklamos
Auksinis
Laikrodėlis
Dovanai.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
užtai pabrango šolderiai ir
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
pokčaps. Ar jie gerai daro,
Reikalaukite tuojau3.
Dėl išgarsinimo išleisime tarp mustj Žemaičių Suvienytose
ar ne, tai ne mano biznis; aš
P Tuinila 822 Washington
St.
Valstijose ir Kanadoj visai dovonai 1000 prapuikių laikrodė
• 1.1 UllUld, BOSTO.V.
.V1A.SS:
jums rašau tik dėl to, kad
liu, 14 karato auksu išpildytų ir ant 20 metų gvarantuotų.
žinotumėt, kaip čia yra.
Rašykit dar šiandien, atsiųsdami už 12 centų štampų dėl
Prie to, musų mieste yra
(23)
apmokėjimo pasiuntimo lėšų, šiuo antrašu:
garsus
Džian
Bamba,
kuris
:
GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
runija saliuną, sako gerus
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
Morozow & Co.
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
spyčius ir parašė šitą gro
ir Itališkas armonikas dideliam pasimatą. Jis yra labai moky
skyrime. Parašyk tik man savo adre
3202įThird Avė., NEW YORK, N. Y.
tas vyras ir žino visą geog
są. ir pridėk už pora centų marke, o
tuojaus gausite mano naują iliustruo
rafiją apie pulitiką.
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga

AMERICAN LINIJA

A

ĮĮMĮą

Hlp

lt , j H
Džian Bamba kaipo rašti
ninkas
„Kas skaito ir rašo, tas
duonos neprašo,” sako seni
žmonės. Ir ai beč jur laif,
kad žmogus išėjęs škulę vi
sur gali biznį padaryt. Aną
dieną ateina pas mane Pyteris ir sako:
— Sei, Džian, ar negalė
tum tu man gražiai sustaty
ti gromatą į seną kontrą?
sakau, — tik
— Šiur!
pasakyk, apie ką rašyt.
Jis man išekspleinino kur
dirba, kiek pėdės gauna, ką
valgo ir taip toliau; aš vis
ką sumarkiavau ir liepiau
ateit kitą vakarą į mano auzą.
— Olrait, Džian — jis sa
ko— jei bus gerai sustatyta,
tai gerai užmokėsiu.
Ant rytojaus jis ateina:
— Ar gatava mano grometa?
— Šiur. Klausyk — ir
pradėjau skaityt:
„Gromata rašyta Džiuniaus mėnesije...”
— Veit di minit! — jis
man sako. — Juk dabar da
ne džiunis.
— Never mai — sakau —
pakol nueis, tai ir bus džiu
nis. Jei uždėsi kitaip, tai
netiks, ba, matai, Jemerikos
mėnesiai eina kitaip, seno
kontro kitaip, o šifas, ką
gromatas veža, da kitaip.
Sy, reikia dėti „Džiuniaus.”
— Olrait, Džian, — sako
Pyteris — aš matau, kad tu
mokytas vyras ir misteik
nepadarysi. Gohet toliaus.
Aš vėl pradedu skaityt:
„Grometa rašyta Džiu
niaus mėnesije, naityn-tortyn. O dabar aš, Pyteris
Rudis arba, jemerikoniškai
sakant, mister Braun, rašau
jums šitą margą grometelę
savo baltomis rankelėmis,
pradėdamas pono Dievo žo
džiais: Tegul bus pagarbin
tas. su jūsų atsakymu: ant
amžių amen.
„O dabar aš, paėmęs už
rankos, sveikinu visus savo
senus frentus, ir prašau nuo
savęs labai pakarnei, kad
jus pasilenkę iki kojų ir ki
tus pasveikintumet su mano
balta rankele. Aš esu Jemerikoj, tai yra toks didelis
frykontras, kur nėra ne vie
no mužiko, bet visi ponai, ir
patįs net šiušių nešainina,
ale užmoka nigeriui nikelį
ir jis nušainina. O kaip pa
žiūri ant stryto. tai čyst Peterburkas, tik ne Peterburkas. Žmonės čia netokie —
visi nusišeivinę, išrodo kaip
kunigai. Aš taipgi nusišeivinau ir jus dabar manęs
nebepažintumet. Palaukit,
neužilgo nusiųsiu jums sa
vo pikčių, tai pamatysit, ko
kis aš džentelmonas. Dabar
aš gavau labai gera džiabą
toj šapoj. ką ant Heli strvto.
Bosui užfundijau, tai davė
gerą nleisa — nieko nedir
bu, tik kaip kada su mėlinu
pensiliu pasirašau prie va^tu; mat, esu staršu. Kaip
visi išeina iš šanos, tai aš
uždarau vartus ir apžiūriu,
kad viskas butų olrait. O

PIGIOS

PREKES

Redakcijos atsakymai.

Hamburg-American Line

J

>

Vistomef Gatavas
Panaiidoiiniiii
Jus nereikalaujate kurt ugnį, ka
da vėlai sugrįžtate namo, arba
kad turite anksti išeiti, jei turite

Oil Cbok-stove
Tik užžiebkit degtuką, prikiškit
jį prie ugnavietės ir tuoj turit ga
tavą kaitrą dėl išvirimo ką tiktai
norite be įšildymo jųsų virtuvės.

Nereik anglių, ne malku

Nėra pelenu, nėra dulkiu
“NEW PERFECTION” pečius padarytas
su 1, 2, 3 ir 4 ugnevietėms. Indikatorius
parodo, kaip daug aliejaus randasi tankoj.

Pasiklausk pas vietinius pardavėjus arba
pareikalauk aprašančio katalogo nuo:

Standard Oil Company
iš New York’

lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd St.
Chicago, III.

P. S. Nesiunčiu katalogą i užrubežius ne į Chicagos miestą.

PHJUDtLFHJA

MfDJCAL CLJNJC

'i

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
Kuriems buvo plrmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę,
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike
išgydyti ir dabar yra sveiki,
laimingi, ir iš gilumos širdies
dėkingi, taip sako išgydyti:

gg UŽŠVIS SAULELĖ gg
Į MUSŲ LANGELĮ!
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liekarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir
lengvyn, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrą galingą gerą liekarstą, kaip sniegas nuo
saulės spindulią nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliurgs-sukumpgs, o per galybg augšCiausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik Philadelphios M. Klinikui.
Su guodone M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Avė., Chicago Ilk
Mrs. Petronėlė Bakutėnė. 125 2nd st. Somerville. N. J. Teipat dėkavoja už išgydymu, nes
pirmiau jį gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok PhiladelphlJos M. Clinikas, atsakančiai į trumpį laikį. moteriškg padarė sveika nuo labai didelės ir apsenėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už išgelbėjimį jo gyvasties ir išgydymą nuo nervą, krutinės skaudėjimo, silpną plaučių,
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpiiavim'). Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rasiks. 333 15th av.
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318
Franklin st Port IVashington, Wis. Mr. Jonas Tamulis. R. D. I. Malboro, Mass. M r. Jos.
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st Philadelphia, Pa.
Ir tūkstančiai kitą, kurią negalime į laikraštį sutalpinti.
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamačlyvį vietį traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatneš.s su mandagumu priduos laiškįtkas kenkia, o busi .šgydytas. Džiaugsies
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia,
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras Klin.'ko pripažins, jog gali būti išgydyta, tai
gali tikėti, kad apturėsi tikrį page.bį; be peii.o be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo:
inkstą ligos, skaudėjimo sįnariu, kaulą, strėną, koją, pvčią ir šoną.
Užkietėjimą,
skaudėjimą ir nedirbimį vidurią. Galvos skausmį. širdies, kepeną, kosulio ir plaačią ligas.
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršdimo, slogi, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo,
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų Ii jos: teipat nuo jaunystės išdy kumo klaidą, sėklo, nubė
gamo, blogą sapną, nemigos ir nuo visokią slaptą užsikrečiamą ligą. Teipat moteriškų li
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitą visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 IVALNŲT STREET,

.

PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto iki 4 po p.
Medelio) nuo 10 iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.
Teipat reikalauk nuo Kfiniko knygos „DAKTARAS**, o Imis prisiųsta.
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Jeigu nerasite mano vardo KašieAmerican Citizen” (kaina 25c.). Taip
gi yra vadovėlis ir dėlei pirmųjų po garnėje, tai jieškokite kitose Kaslepierų "Ukėsystės Popieros” (kaina garnėse.
25c.), kurių dėlei lietuviai ypatingai
Pagal tokius faktus niekas negali
rūpinas, stengiasi išsiimti, nes tas nė surast laivo vardo, ir todėl visados IS
ra sunku, tiktai reikia žinoti — pasa reikia paduoti laiškuose šiuos faktus: a
a
kyti laivo vardą, ant kurio atkeliauta
Vardas ir pravardė — pilnai, kaip
KLAUSIMAS
į Suvienytas Valstijas, kas tūliems, buvo paduota ant šifkortės?
s
Norint važiuot į Lietuvą, o nežinantiems laivo vardą, užkerta ke Laivo vardas? —
E"
turint pinigų bankoj ir no lią — negali gauti pirmųjų popierų. Kokioje klesoje keliauta — antro
O
rint su savim vežtis, kas rei Priegtam visi turi mokėti rašyti.
je ar trečioje?
Kiekvienas ateivis į Suvienytas Val
kia daryt? Ar palikt knygu stijas
Kokiame mieste sėdote ant laivo:
yra užrašomas, nepaisant, ar
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
tes bankoj, ar prisiųst jas į toks ateivis atplaukė laivu, ar atke
Antverpe ?
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
banką iš Lietuvos? Ar ban- liavo geležinkeliu, ar pėsčias atėjo
Bremene ?
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
Glasgowe ?
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
kos teisingai pasiųs pinigus (iš Kanados). Visi norintieji gauti
Hamburge
?
pirmąsias
popieras
turi
pasakyti
tei

liškom
parvom, iš mažę padidinėju ir tt
j krajų?
Liepojuje ?
singai atkeliavimo laiką — mėnesį,
Esant reikalui einu į namus fotografu o
Narys Pittstono Knygyno. dieną ir metus ir kokiu keliu atvyko,
Liverpoolije ?
ti. Pasilieku gero velijančiu
Southamptone ?
kad natūralizacijos valdininkai galė
ATSAKYMAS
JURGIS STANAITIS
Kurioje dienoje mėnesio ir metuose
tų surasti tuos atkeliavimo užrašus
Bankoj palikt knygutes ir patikrinti aplikantų pasakymą. atkeliavote į Suvienytas Valstijas ir 453 Broad way So. Boston, Mass.
negerai, nes tada jau tu Daugelis, vienok aplikantų yra užmir i kurią prieplauką — kaslegarnę:
šę atkeliavimo laiką, o paprastai lai
New Yorko?
rėsi pasirašyt, ir jokio žen vų
vardų, niekad negirdėtų įvairiose
Bostono ?
klo neturėsi, kad pinigus tu svetimose kalbose vadinamų, visai neBaltimorės ?
Telephone So. Boston. 845 M.
ri ten. Bankos pinigų ne įsitėmija, nes keliaujant nemano —
Philadelphijos ?
suks, bet reikia atmint, kad nemislija, jog tas bus jam kada rei Iš kokios šalies — viešpatystės pa
bankose dirba žmonės, ku kalingas, neužsirašo laivo vardo, nė' einate ?
nepasilieka laivo popierų — laiva
Kiek metų turite?
rių moralai yra skirtingi kortės;
495 Broadway, So. Boston.
bet vėliaus, kada pradeda ma
Paduokite
ir pavardes 2 ar 3
nuo pačios bankos, o antra, nyti apie pilietystę kaip viršui minė žmonių, kurievardus
Valandos:
jumis sykiu atkeliajei jus mirtumet, pinigai pa ta, tai nežino nė kaip save bausti už j vo ant to patiessulaivo.
E Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
liktų ant visados ten, nes padarytą klaidą — nežinioms, neuž- Ir tikslą, kam tokio liudijimo rei
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.
sirašymą
laiko
atkeliavimo
ir
laivo
kas ir kaip juos išims?
kalaujate? (Žinoma, gavimui piųjfųvardo.
jų
ir antrųjų pilietystės popierų.)
Geriausia knygutės yra
Pagal ateivystės įstatymus, visų atAngliškai
tie faktai šiaip reikalau
palikt pas ištikimą draugą eivystės stacijų (kaslegarnių) virši jami :
arba laikraščių redakcijose, ninkai suteikia visiems atkeliavimo Name given at time of sailing from Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus
arba paimt knygutę su sa paliudijimus (certificate of arrival), foreign country,
vim, ir kada reiks, tada pa bet pirm išdavimo paliudijimo, kiea- {■ Name of vessel on which voyage
reikalaut, kad pinigus pri ■vienas prašytojas turi savo prašyme was made,
Parduoda Namus, Inšiurino ir
paduoti savo vardą ir pavardę lygiai,
Steerage or cabin,
siųstų. Jei knygutes palie kaip
padarau Morgičius.
buvo užsirašęs atkeliavimo lai
kat kitam, bankoj galima ke — ant laivakortės, — laiką atke Port from which vessel sailed,
840 DORCHESTER AVEL,
Date of arrival in the United Statėspalikt raštelį, kad pinigą liavimo ir kokiu keliu, ir laivo vardą, Native
SO. BOSTON, MASS.
country ,
tam knygučių laikytojui ne kad suradus užrašuose tą patį vardą Present age,
išduotų, bet, pridavus jam ir kitus faktus, sutinkančius su pra Name of persons who arrived on
šymu, ir tiktai tada išduoda ”certišame vessel,
knygutes, pasiųstų jums. ficate
of landing,” o ne kitaip.
Kur tą knygutę neturėtu Bet čionai atsiranda skerspainės, Purpose for which certificate is
mėt, visuomet turėkit kny kurių viršininkai negali apgalėti jo desired.
sėda ant laivo Liepojuje
gutės numerį, sumą pinigų kiu budu. Pirm visko reikia imti į —Daugelis
Libave, Hamburge ar Bremene, ir TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ
ir bankos adresą gerai už domą, jog kas metai į Suv. Valstijas plaukia Anglijon: į Londoną, Hull ir
ŽEMĖS!
atkeliauja apie 1,000,000 ateivių, tai Glasgową, o paskui geležinkeliu iš
sirašę pas save.
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų,
gi milijonas vardų, o vieną tarp jų Hull ir Londono į Liverpoolį arba kiek nori, ant tų žemių tarpais yra
surasti, tai reikia žinoti mėnesį, die Southamptoną, ir iš tų miestų sėda maži miškai, tarpais čysti laukai, kur
ną metus ir linija — laivo vardą, be ant didžiųjų laivų ir plaukia į Suvie galima arti tiesiog be jokio valymo.
ko prašytojo vardo negalima surasti nytas Valstijas ir tokiame atvėjije Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
kus, galima pasibudavoti krajavus
tarpe milijono vardų. Priegtam lie reikia paduoti ne Liepojaus, Breme budinkus ir apsitvert tvoras. Prekė
tuviai savo vardus ir pavardes tampo no ar Hamburgo miestus, bet jau Li nuo $8 iki $20 už akrą ant išmokesį lenkų, rusų, vokiečių ir anglų kal verpoolį (Cunard Line arba White čio. Tuojaus reikia įmokėt po $1.00
bas, o prašyme pasirašo grynai lie Star Line), Sauthamptoną (Ameri- už akrą, likusią sumą gali mokėt kaip
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
tuviškai o ne taip, kaip buvo užsira can Line) arba Glasgow (Anchor Li darbes išmokėjimas
palau
Suvienytos valstijos yra lietuvių šę atkeliavimo laiku.
kiamas. Turiu pardavimui GYVENA
ne).
FARMŲ visokio didumo ir su vi
antroji tėvynė, kur kas metai atke
Štai pavyzdžiai:
Aš apsiimu visiems "Keleivio” skai MŲ
sais įtaisais, ir už visokią kainą. Far
liauja apie 15,000 žmonių, iš kurių
Jonas Glaveckas prašo atkeliavimo tytojams pagelbėti surasti laivo var mos ir žemė randasi Michigan Valsti
dauguma yra pasiryžę ant visados
paliudijimo, bet pagal kitus faktus dą. Rašydami, paduokite faktus apie joj, pagal ežerą Michigan, tarpe dvie
gyventi Suvienytose Valstijose, ir to
tokio vardo nėra užrašuose, nes jis atkeliavimą, kaip viršui reikalauta, ir jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės
kių tai visų priedermė yra pastoti pi užsirašė rusiškai, kaipo Ivan Glavic- pridėkite už 2 centu stempą atsaky pardavimui greta dviejuose pavie
tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
liečiais, įgyti šalies tiesas, rūpintis kij, arba lenkiškai, kaipo Jan Glawic- mui.
P. Mikolainis.
viete geriausia žemė kaip visoj val
šalies gerove, kaip ir turėti šalies už ki ir tokiu budu musų Jonas Glavec 120 Grand Street,
Brooklyn, N. Y. stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
stojamą — protekciją, nes iškeliavus kas negali gauti paliudijimo, nes to
VIŲ FARMŲ KOLIONIJA. čia tu
iš Lietuvos, tankiausia be valdiško lei kio vardo nėra užrašuose.
ri 132 lietuviai Farmas ir kožną me
tą nauji lietuviai prisiperka. Žemė
dimo, išeivis nustoja savo tiesų, ir jei
Arba: Jurgis Vėgėlė atkeliaudamas LIETUVIAI TĖMYKITE: brangsta ir geresnę žemę gTeitai išgu neįgyja teisių — pilietystės šalies,
parduos. Lietuviai, jei norit sau ir
PIRKDAMI TAVORUS
kurioje gyvena, tokis žmogus lieka užsirašė rusiškai, kaipo Jurij Vegello
savo šeimynai atsakantesnio ir svefPAS MUS SUČĖDYSIT PINIGUS
kesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po
be protekcijos ir skaitomas esti ke- ir Jurgis Vėgėlė nerandamas užra
šuose ir negali gauti paliudijimo.
Męs užlaikom vi
bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių.
leiviu-vandrauninku, be tėvynės.
sokius papuošalus
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
Toliaus
kitų
prašymai
negalimi
išVisiems lietuviams pilietvstė yra
t. y. Ziegorius ir
ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir
Ziegorėlius, auk
būtinai reikalinga, ir kiekvieno prie nildvti dėlei stokos faktų apie atke
esu farmeriu. Norinčiam pirkti paro
sinius, sidabrinius
dau visus laukus. Norint platesnių
dermė yra pasistengti tapti piliečiu. liavimą, kurie jvairiuoja šiaip:
taipgi paauksuo
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
Meldžiu man pasakyti, kada aš at
Bet kad tapti piliečiu, reikia mokėti
tus, su gerais vi
les
ir mapą, kurios plačiai aprašo askaityti, rašyti ir angliškai kalbėti. keliavau j Suvienytas Valstijas, nes
duriais Elgino ir
pie viską. Adresuok arba atvažiuok
Waltham kompa
Tai išmokti galima laike 5—7 metų, aš nieko neatmenu, arba:
ant šito adreso:
[22]
nijų.
Taipgi
męs
Aš
išėjau
iš
namų,
kaip
Kupiškij
ėjeigu kiekvienas bemokslis pašvęs to
išdirbam visokius žiedas ir ženkle
ANTON KIEDIS
kiam pasimokinimui bent po valandą mė jaunus vyrus vaiskan, apie 11 me
lius dėl draugysčių. Taisom viso
PEACOCK,
Lake County,
MICH.
arba dvi valandi sąvaitėje, ir po 5—7 tų tam atgal, arba:
kius laikrodžius amerikoniškus ir
metų mokinimosi galės susikalbėti an
seno krajaus. Musų krautuvėj ga
Aš atkeilavau pavasarije iš Bregliškai gana gerai. Nemoksliams ar men; plaukiau 9 dienas, laivo kami lima gauti ir visolaų MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai
ba mažai mokantiems skaityti ir ra nas buvo juodas, arba:
Skripkų, Armonikų, Triubų, Klar
šyti, yra rodijami šie vadovėliai:
netų, visokių Knygų, Popierų ir
Išplaukiau iš Hamburgo, šipas bu
”Vaikų Draugas” — knygelė su 110 vo su dviem kaminais, arba:
Religiškų daiktų. Užsakymus nu
siunčiant visur ir viską atliekam
paveikslėlių (kaina 15c.), "Naujas
Aš atvažiavau į Ameriką rudenije,
atsakančiai, nes tą biznį varom
«
Pabaigusi kursą Womans Medical
«
Budas” — kaip išmokti rašyti (kai
CoOege, Baltimore, Md.
£
(ZZ)
1895 ar 1896 ar 1897 metuose, neat jau 25 metai.
na 10c.) ir "Gramatika Angliškos,
2 Pasekmingai atlieka savo darbą prie £
menu katruose, arba:
JR gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir R
Kalbos” (kaina $1).
W.
Urmanaviczia
&
J.
Almonaitis
Co
į; pagelbą invairiose moterų ligose.
£
Buvau jau Chicagoje liepos 25 d ,
Pilietystė yra reikalinga kiekvie
151 Ferry st., Newark,N.J.
1911 m., vakare, ant 9 valandos, arba:
nam iš daugelio atžvilgių. Suv. Val
BROADWAY
stijų Federališkoji Valdžia prie viso
kių savo darbų priima vien piliečius
arba bent turinčius pirmasios popieras. Pavienių valstijų valdžios irgi
I
I
panašiai elgiasi. Tūli fabrikantai dar
: PILNAS DIDELIS MAIŠAS VISOKIŲ JUOKŲ!
bininkus priima vien tik piliečius arba
su pirmosioms popieroms. Tūlos uTabakas, nuo kurio visi čiaudi ir spjaudo. Degtukai, ką explioduonijos į narius tepriima vien piliečius
ja
ir nieką neužmuša. Vabalai, ką taip kanda kad paskui niežti pu
arba turinčius bent pirmąsias popieUžlaiko geriausį
sė adynos, blogiau neg nuo žydo utelių, ir šimtai kitokią juoką.
ras. Ne pilietis negali gauti valdiš
24
Rašyk į JUOKŲ Companiją:
Eliy, Vyną, Likierius ir
ko darbo, negali gauti darbo geres
nėse fabrikose, negali tapti unijos na
kitokius gardžius gėrimus
185 Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.
riu ir dėl to negali gauti unijonisto
Ir įdėk 2 c. štampą, kad žinotume, jog norite juokavot
o taipgi ir geriausio taba
algos, negali gauti laike ligos arba
ko Cigarus.
streiko pašelpos, negali nė smuklės—
saliuno laikyti, ir laike rinkimų viso
Meldžiame užeiti o visados rasite
kių valdininkų nepilietis negali bal
grąžą patarnavimą.
suoti, negali pagelbėti išrinkti gerus
362 2nd st,
valdininkus, negali dalyvauti įvedime
I
geresnio draugijos surėdymo, nė ge
ros tvarkos užlaikymo, negali gelbė
ti atmainyme ar panaikinime netin
Teisingiausia ir Geriausia
kamų gyvenime įstatymų, kaipo ir
Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laiKrodžius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir
įvesdinime naujų, gerų įstatymų. Ne
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
pilietis negali būti jokiu valdininku, o
Sutaisom Receptus su
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
Arizonos ir Kalifornijos valstijose
džiausią atyda, nežiūrint ar iš
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
neturintis pirmųjų popierų negali jant naują. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
Gyduolių
galite gauti, kokias tik
me
pinigus
į
Lietuva.
Perdirbame
paveikslus
iš
m
a
gyti nejudinamą turtą, tai yra negali
pasaulije vartoja, taipgi visados
žą
į
didelius
ant
audimo.
Darome
kalendorius
biz

pirkti žemę, namus ir tt.
I
randasi lietuvis aptiekorius
I
nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
P. JATULOVIČIUS.
Pilietystė yra reikalinga kiekvie
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotą 25 me
tams retežėliu, vertu *8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikanam save gerbiančiam — guodojanEOVARD DALY, savininkas
laujme agentą nešiojimui auksiną daiktą.
(20-24)
čiam žmogui.
18 Broadway> S Boston, Mass.
LITHUANIAN JEWELRY CO.
Kaip postoti piliečiu gauti antras—
Galite
reikalaut iir per laiškus,
pilnas popieras, yra rodos tam tikra
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.
o męs per ekspresą gydules prime vadovelije "Kaip pasilikti Ameri
siųsim.
kos Piliečiu” arba ”How to become an
F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai

mst ramu Jol)!) E. IlOlail

s

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Jos laiviai didžiausi iš visy, kokie tik į Bostoną ateina.
Su'visais nujau
stais Trečios klasos įtaisimais ir
patogumais.

Visiems Pasažie
riams yra rui
mai su 2 arba 4
lovomis.

Nėra jokiy
pridedamą
i'mokesčip

Duodama
geriausias
maistas

Puikus nauji, greit dviem šriubais varami, garlaiviai “Franconia" ir “Laconią”
625 pėdą ilgi, 72 pėdos platąs 90 pėdą giląs ir turi 1°, 150 toną įtalpos.

ŽEMOS PREKĖS
Dėl pasiteiravimo apie laivakorčią prekę arba dėl gavimo
knygelių, aprašančią parankumą ir įrėdimą musą Trečios
klasospasažieriams vietą, kreipeis prie artimiausio agento

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

KIEKVIENS
MUŠASI UŽ

Visiems, kurie yra pasiryžę
gyventi Suvienytose Valsti
jose, reikia pastoti piliečiu.

Lietuviška Krautuve
Auksinių Laikrodėlių

APTIEKA

IO už 5c.
Z*

Pardavėja
išparduoda
vis daugiau

NEBO

i

NEBO

CIGARETŲ
Kas Diena

Kortiniais galais

<♦

c 1760 •

Cigaretus
VIENATINE LIETUVIŠKA

AI’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:

i
■

iAkušerkat

JUOKAI!

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

(steigtos 1840 metais.

Farmos Farmos

JUOKAI!

336 Broadway, So. Boston.

Cunard Linijos

J. H. C A R R

1

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

Jei nori keliaut į Europą ar atsiimt iš tėvynės savo
draugus bei gimines, pirk laivakortę ant seniausios

|Dr.F. Matulaitis!

• F. Stropiene,

naujausios mados

t

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c." Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00.
Vaiką ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
N uo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. *
Gydanti mostis nuo pučką 50 c- Nuo prakaitavimo koją 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurią 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakią (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
t
Pilės dėl Kepeną ir Inkstą 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantą gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visolie kvepianti muilaijlO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokią gėlią 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokią gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokią paslaptingą
ir kitokią ligą.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintu
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.

S0. BOSTON, MASS.

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

K. P. ŠIMKONIS
115 Maple Street,

Holyoke, Mass.

Vienatinis Lietuvis
Cincinnati, Ohio. — 14 d. Gubrnatorius Foss užtvir
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
gegužės atvažiavo čionai ko- i tino legislaturos priimtą biLINIJA..
D Ą C A M Ą kis tai „tėvelis” išklausyti lių, sulig kurio Mass. valsti
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
žmonių velykinės ausinės. joj „parodose nevalia bus ne
RUSIJOS IR AMERIKOS
Gerai žinomas lietuvis S. BaracoSusirinkęs pinigus išsitrau šti kitokios vėliavos, kaip
Turi didžiausius, gražiausius ir ge vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
New Britain, Conn. — Vie kė cigarą ir užsirūkęs išva- Suvienytų Valstijų, ar vals
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubiaplaikęs diplomą ant graboriaus,
nius laivus.
Vietinės pašelpinės drau- žiavo°
sau. Žmonės paliko tijos, ar draugiškos tautos,
_2__ _____
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
Russia — 16,000 tonų
Kursk — 13,500 tonų
gystės suvienytomis spėko nespaviedoti. Dabar žmonės arba tokios tautos pavaldi
nam reikale galės patarnauti lietu
Czar — 13,000 tonų.
viams netik So. Bostono, bet ir apieVisi gydytojai sutinka su tuom,
mis pastatė savo namą ir tai pešasi tarp savęs, kam išlei nių.” Kaip matot, raudonos
I Roterdamą per 9 dienas be per
kad didžiausia dalis jų pecientų
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,
turbut puikiausi, kokį tik do kunigą su pinigais.
mainos, per 11 dienų be permai
vėliavos nešti jau nevalia.
—laiž monės serganti vidurių li
nos
| Libavą. J
kada Amerikos lietuviai kur
Žuvininko vaikas.
Legislaturos kapitalistų čegomis. Neprileiskit prie to. kad
$33.00 — 3čia klesa
$35.00
nors gali turėti. Ant pirmų
$45.00 — 2-ra klesa
$50.00
batlaižiai padarė tai kaipo
jūsų viduriai išeitų iš tvarkos ir
$65.00 — Ima klesa
Philadelphia, Pa. — 5 ge protestą prieš raudoną vė
$75.00
lubų yra dvi krautuvės, užtuom nutaisytų kelią kokiai nors I
Išplaukia kas antrą Subatą.
gužės
kareivių
d-ja
apvaikš

pavojingai
ligai.
pakalije svetainė draugys
Reikalaudami platesnių žinių kreip
liavą, ant kurios laike Lawkitės pas generališką agentą
čių susirinkimams. Ant an čiojo savo 10-metines sukak rnce'o streiko italai buvo pa
A. E. JOHNSON & CO.
trų lubų yra didelė salė, į- tuves. Tam tikslui parengta rašę: „Nė Dievo, Nė Pono.”
27 Broadway, New York.
taisyta pagal naujausią ma prakalbos ir balius. Temple
i
Arba pas vietinius įgaliotus agentus. kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
dą ir tinka baliams, teat universiteto studentas J. Ateinančioj nedėlioj socilaidos velionį daug pigiau, negu sve
rams ir t.t. Visas to namo į- i Jasinskas kalbėjo temoje:jalistų svetainėj, 7:30 vai.
Prie to užlaiko karietas
ANTANAS AšMIANSKAS i timtaučiai.
taisymas atsieina apie 35 „Vienybė.” Po prakalbai bu-į vakare bus prakalbos, pašant visokių išeigų. Ofiso adresas:
Kareivis. I vestos rubsiuviams. Kalbės
tūkstančius dolerių. Gegužės i vo šokiai.
drg. Bagočius ir Smelsto- (Severa’s Stomach Bitters)
30,31 ir 1 birželio čia rengia
258 Broadway, So. Boston.
Forest
City,
Pa.
—
Lietu

išves
jus
ant
sveikatos
kelio.
Jis
rius.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.
ma iškilmingas to namo ati
vių
kunigužis
skundžiasi,
sustiprins
jūsų
pilvą,
suregu

darymas ar, kaip čia vadina,
liuos virškinimo darba. Suteiks
kad daugelis parapijonų ne Ant North Station’o sus
pašventinimas.
taipgi sveiką normalį apetitą.
Profesorius medicinos
30 gegužės išryto prasidės atliko ausinės. Mat, žmonės treikavo 150 darbininkų.
Kaina $1.00
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
apvaikščiojimas, kur daly jau pradeda susiprast. O Kompanija parsitraukė darkunigužiui
pinigų
i
reikia,
bininkus
iš
kitur,
visai
jiems
7
Parmenter St.
vaus visos draugystės Po apįneš
dvi
gaspadines
turi
apBoston,
Mass.
nesakydama, kad čia strei
vaikščiojimo bus prakalbos,
Visokias
ligas
gv
rėdyt, o žinoma, tai ne mai- kas.
o vėliau balius.
dau pasekmingiausiai. Ateikit tieNeperseniai buvo pabėgęs nierio žmonos, nebile ką ir
siok pas mane 1
valgo.
Angliakasio
sūnūs.
Socijalistų
koncertas
pavy

neuralgija, susidaužymai. suti
kasierius šv. Andriejaus
trepais į viršų tik
ko
gerai.
Salė
buvo
pilna
nimai,
paralitiŠki skausmai, suaptieka:
neikit
draugystės, kuris buvo išne
v
mano
urvs
bai
brinkimas
gilių,
sustingimas
sužmonių ir visi buvo užganė
— •
šęs keletą šimtų draugystės
tos arba telefoną
narių
arba
muskulų,
padagra,
dinti. Geriausia patiko dai
duok o aš atesiu.
pinigų, bet likos pagautas ir
traukučiai, strėnų skaudėjimas,
nos,
juokai
ir
muzika.
PaterOfiso valandos
draugystei skriauda atly
skausmai krūtinėj ir šone— rei
Nuo
9 iki 11 ryte
sono streikieriams surink
kalauja išlaukinio vaisto pavyginta. Dabar išėjo aikštėn,
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
dale gero linimento.
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont
Lavvrence’o milijonierių ta $8 su centais.
kad minėtos d-tės sekreto
rius K. Baikauskas, besek- dinamitninkų byloj išsiaiški 21 gegužės likos nubausti
retoriaudamas per vienus no daug įdomių dalykų. Col- 5 So. Bostono krautuvnin- Severos Gothardo
GERAS DAIKTAS
metus išaikvojo daug d-tės lins prisipažino, kad jis pa kai už klastuotą pieną. Lie
dėliojo
dinamitą
savo
ranko

pinigų. Baikauskas tano aVisus valgomus daiktus pirkit pas
evera’s Gothard Oil)
tuvis Gvazdikas taipgi užsi
mis,
bet
nežinojo,
jog
tai
di

J.
PETRAUCKĄ,
307 — 4
reštuotas ir dabar eina bvla.
I
mokėjo
$15
baudos.
yra patariamas ir vertas patari
ant
kampo
D
st.,
SO.
BOSTONE.
Kampas B St. ir Broadway,
namitas. Breen liepęs jam
B. Salaveičikas.
mo, kaipo vaistas tolios rūšies
Kitas
geras
daiktas
eit
į PetraueSo. Boston, Mass.
būtinai padėti dinaimtą ita 24 gegužės prie Draperio
skauduliams ir kenkimams.
ko Restauracijas valgyt, nes ten
Montello, Mass. — 8 geg. lų spastuvėje, kur buvo
Pranešame lietuviams gy visados švieži ir gerai pataisyti
Kaina 50c.
teatrališkas ratelis „Viesu spausdinami streikierių at dirbtuvės Hopedale buvo di
venantiems Bostone ir apie valgiai ir pigiau kaip kitur.
delės
muštynės
streikierių
randasi šiose vie
lą” parengė linksmą vakarė sišaukimai ir kur Ettoras
linkėse, kad męs turime spe- Restauracijos
tose:
su
policija.
Tris
policistai
su

lį su prakalbomis. Buvo de turėjo ofisą. Bet ten buvo
cijališkas prekes jaunave D Kampas D st. ir . Broadvay,
Pas
aptiekorius.
Klaus

žeisti.
klamacijos, Džian Bambos perdaug žmonių ir Collins
SO. BOSTON, MASS.
džiams ir tiems, kurie nori
kit Severos vaisto ir rei naujus
„spyčiai,” M. Užtupienė gra padėjęs greta esančioj kur- LINKSMAS VAKARAS.
Kamp.
Dover ir Albany st,
2)
rakandus.
kalaukit,
kad
jums
jį
BOSTON,
MASS.
žiai padainavo, o J. Čeliut- pio krautuvėlėj. Breen jam Cambridge’iaus lietuvių vakarinė
Didelis pasirinkimas. Tei
kaitė pritarė ant piano. To užmokėjęs už tai $50, o pats, mokykla parengia linksmą vakarą, duotų. Jeigu jūsų aptie singos prekės ir atvežimas 3) 7 Harrison avė., arti Essex st,
BOSTON, MASS.
1 d. birželio (June), 1913 m.
liaus kalbėjo drg. Smelsto- sakė, gausiąs už tai mažiau nedėlioj,
korius negal jy pristaty dykai. Musų maža renda ir
7 Burleigh st., Cambridge. Pradžia
rius apie dailės svarbumą, sia $500 ir busiąs sekančiu 7:30 vai. vakare. Bus iliustruoti pa ti, orderiuokite stačiai
kiti iškaščiai duoda mums
dainos ir muzika. Visuome
gana nuosekliai. Jaunimo Lawrence’o majoru. Tą jam veikslai.
|
progą parduoti daug pigiau,
nę meldžiame atsilankyti. Įžanga dy
nuo mys.
Ant 21 akmens
buvo pilna svetainė. Kalbė užtikrinęs ponas Wood, di kai.
Rengėjai.
negu kur kitur Naujoj An
Gelžkelio laikrodis
tojas publiką užganėdino. džiausios vilnų kompanijos
glijoj, užmokant tuoj arba
Sriubelių užsuka
Antras kalbėjo ratelio na prezidentas.
ant išmokesčio.
Russian-American
Bureau.
mas. vyriško ir mo
W.
F.
everą
o
rys P. M. Balsys apie minė Breenas dabar prie to vis
Atdara panedėlio ir subateriško didumo, ant
ceOar rapids. iowa
to ratelio tikslą. 11 geguž. ko prisipažįsta, bet sako,
20 metų auksuotas,
tos vakarais.
su išrašytais dubelsocijalistų salėj atsibuvo vie kad jis pats pataręs Atteaux
JAMES ELLIS CO.
tavais viršais. La
šos diskusijos.
pavartoti prieš streikierius
145 Broadway,
bai teisingai eina
Jauna Mergaitė. dinamitą. Atteaux ant to su
South Boston, Mass.
DAKTARAS ir CHIRURGAS
skiriamas ypatin
tikęs,
parūpinęs
jam
dinami

gai
geležinkeliu
važiuojantiems
žmo
Lawrence, Mass. — 11 ge
nėms,
kuriems
reikia
visuomet
tikras
gužės pas p. F. Dvorecką tą ir užmokėjęs $700 už jo iš
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20
Ei, Vyrai, visi pas
Tikras lietuvys daktaras
nešiojimą.
metų.. Ypatingas pasiūlijimas. Męs
baigės mokslą eteitaviškabuvo krikštynos. Jo dvi ne
i išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno
me universitete. Buvo mie
Taigi
čia
jau
matom
ištei

VUDEIKO!
I adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
didelės dukrelės svečiams
sto daktaru Indianapolie,
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sinimą
Woodo,
prieš
kurį
mo kaštus, su teise jums viską per
Ind. ir epecijališkai moki
gražiai padainavo „Ant kal
sokios
rūšies
Alaus.
Degtinės,
Į
Roterdamą
Gegužės
31
d.
išbėga
i
nosi
NEW
VORE
E
DID

» žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
no karklai siūbavo” ir „Lai pirma liudijo ir Breenas ir e.vpresinis laivas, kuris perbėga į ŽIOJE MOKYKLOJE da
Vy no ir Cigarą.
Į mokėk nė cento. Atsiminkite, jus
Collinsas.
Vis
tai
pinigo
ga8%
dienas,
per
vandenį
prekiuoja
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį
ryti
visokias
operacijos
ir
gyvuoja mus tauta.” Paskiu
Prieinamiausią ir parankiausia
Į apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75. gydyti pavojingas ligas.
Ivbė.
vieta liet uviams.
sumanyta parinkti PatersoPrie kiekvieno siuntinio reikia pridėt Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Drkus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
20c.
persiuntimui.
Pinigus
nusiundykai su kiekvienu laikrodėliu.
įrengė eavo locną SANATOR1UM
no streikieriams aukų ir I. W. W. Pradėjo organi čiam Į Rusiją per 16 dienų, greičiau, Stankus
!
304 Broadway ir 259 D streefs,
(naminiligonbuti) ir užlaiko vieokiue ligo
šeimyn’nkas mielai sutiko. zuoti Hvde Parko darbinin negu siunčiant per kitus.
Excelsior Watch Co.
nius dėl gydymo ir darymo operaciją.
SO. SOSTCN. MASS.
RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU,
906
Athenaeum
Blg^ CHICAGO, ILL
Surinkta $3.50. Čekis prisių kus, kad surengus tenai
Gydo ligas:
160
N.
5
avė.,
tarp
Lake
ir
Randolph
st
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir
sta „Kel.” redakcijai.
streiką.
pečią. Gėlimą sąnarių, kaulą ir kosulio
CHICAGO, ILL.
»
Reumatizmą, nedirbimo vidnrią, slinkimu
Kulpmont. Pa. — 8 gegu
plauką, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką
l'gą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
žės Maria Heights kasyklo
H. F. CORCORAN & C0.
ro visokias operacijas.
je atsitiko nelaimė. Užtai
Jeigu sergi
■
14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass.
sant šūvi, ekspliodavo dina
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas ;
daktarą Stanką ypatiškai abra per laišką. o Į
DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSEL1S.
I
mitas ir lietuviui St. Maišiu
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius pa-'
Geriausia
proga
Baltimorėj
•
i
•
•
•
koks
tik
kRcia.
nors
ant
kui nutraukė abi ranki ir iš
dėka vonią už išgvdymą nuo visokią ligą. Dr.;
Ign.
Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus
Didziausis atpiginimas
etines ir vynų
mušė vieną akį; ji nuvežė
Apie 40x140 pėdų pločio žemė su namais
Amerikoj Į Kanadą ir Angliją. Visuomet;
■
buvo padarytas.
Shamokino ligonbutin. Su
kreipkitės ant tikro adreso taip:
arba be namų, nuo Pearl iki Arch gatvių.
______ 1 kvorta CONVE CLUB WHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2-00.
žeistas nieko negalėjo kal 124 ir 126 North Pearl St.
125, 127 ir 129 Arch St.
Dr. IGNOT. STANKUS
1 Bunka BRANDŪS arba DEGTINES 75c. 1 kvorta POKTVVIN’O 25e.
^enki gyvenimai su dideliais kiemais ir išėjimais į Pearl ir Arch gatves.
1210 S. Broad st.,
bėt. Tą pačią dieną Scotia
I kvorta SHERRY M INE 25c.
Sale didelės išdirbystės; prie pat Le.vingtoi Market. Dabartinės įeigos
Philadelphia, Pa.;
Męs
parduodame
viską sykiu tik už................................................ 9 I »vv.
kasykloj likos užmuštas len
siekia 8820.00 per metus. Žemės randa 8160.00, atperkama už 6 nuošimtį.
kas.
A. B. Parduosime už $4,000.00 su randavojama žeme, kas
atneš jums $6,666.67 atlyginimo.
Minersville, Pa. — 8 geg.
Ypač tinkama vieta krautuvėms, sankrovoms, expreso ofisams, arklydėms ir t. t. Taipgi smulkių tavorų pardavėjams ir mėsininkams gera
Phiiadelphijos ligonbutije
vieta, nes vertelgystė ir kaina už kelių metų žymiai pasididins.
mirė Jonas Česna, paėjo iš
Tik maža mokestis reikalaujama, likusią galima imt į paskolą.
Pasiteirauk apie vieną arba daugiau šių namų bei piečių pas:
Rygos, moterį paliko Lietu
voje. 11 gegužės Liet. Sūnų A. L. FRANK, 500 W. Baltimore St., Baltimore, Md.
Pasakys Kokia Bada fiali Pats Save Isigydyti Namie.
Dr-stė jį palaidojo.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingą, dykai gautą
Senas Singelis.
Knygą. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis

KAS MUMS

GRABORIUS

I

os

Severas
Kartus Vynas
Viduriams

Reumatyzmas

Vietinės Žinios

JAMES ELLIS CO.

__

v

S

C .

Ignotas Stankus.

I
i

«/

t

50,000 KNYGŲ

Gardner, Mass.
4 geg.
LSS. 89 kp. buvo parengus
čia prakalbas, kalbėjo jau
antru kartu drg. J. Smelstorius. Žmonių buvo daug.
Ant galo kalbėjo drg. Klinga. Prakalbos žmonėms pa
tiko.
Mackevičius.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Kapitalas 250,000.00.
Po priežiūra lllnois valst.
1112 W. 35 GATVE,
AĮ|T 8R!ŪJS8?.TŪ'
CHICA60, ILUNOIS..

sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą Ilgu, Negruomulavima, Užsikišima
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstą ar Pūslės ligą, Nusilpneima Nervą, Pražudytą
Vyriškumą, Neprijemnų Sapną, Lytišką Nusilpneimą, Užnuodijimą Krauja arba
Brantu, Škrofnla ir Nevalą Kraują, I’nlavima arba TriperĮ, Užkrečiamų ligą arba
Naujai įgautu Nesveiknmų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jauną Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligą
ir nesveikumą, paprastą vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu
atrastįgTeitą nuolatini isigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta l į|M
pasakis aiškei ir paprastoj kalboį Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gantui Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą,
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

)■■■■
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Priima depozitus kadir nuo 81. ir moka 3% nuo laiko įdėjimo.
Inšiurina nuo ugnies ir skolina pinigus ant mortgagių.

Parduoda Laivakortes ant Geriausių Linijų taip pigiai, kaip pa
čios kompanijos ir siunčia pinieus į visas šalis, pigiau kaip kitur:
nž 50 rnblią tik $25.80c.; už 100 rubliu $51.70c

Athol. Mass. — 19 gesružės užsidarė\čia Miller Ri Nesudegamos dėžutės laikymui dokmenty $3 metams.
ver antklodžių audinvčią Atidaro čekip account.
Sukalbama lietuviškai.
kur dirbo puse lietuvių. 125
Reikalai atliekami ir per laiškus.
darbininkai neseko darbo.
Tai apsireiškimas demokra Atidarą Panedėliais ir Subatomis iki 8 vai. vakaro.
tų gaspadinystės pasekmių.
J. Kavh’r-. ^9
:z

t

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus i. jokio skolį ir už.mokiesni. Mgs nesiimtam jokiu vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
ne?lovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su užmoki.tą ptif) ptMtim ir užp.četyt.m kpnrerti taip, jog ne vienas negale žinoti ka iš
talpina.
DR. JOS. LĮSTE R 4 CO.. L. 804. 208 N. Fifth Avė.. Chicago. III.
Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamista* prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg^. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavardė

Adresas

Prosą

■

