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Metas IX.

Entcrcd m Second ClaM Matter” February 23, 1905, at the Esat Offiee at Boston, Mass., under the act of March 3, 1879.

želio atsitiko ekspliozija. Du ("ponia” turi palikti jai de
tijos kaizeriutės vestuves, į
darbininkai likos užmušti ir gantį žyburį.
kurias buvo atsibeldęs net
14 sužeista.
rusų Mikė. Dabar Vokieti
Gėdisi savo darbelių.
Užmušė 4 žmones.
Kareivių maištai Francu- jos laikraščiai praneša, kad Kerės stovis W. Viirginijoj
Milfordo, Mass., krasos vir
tos vestuvės lėšavo suvir-r atšaukta; tardymas pra
Valstybės skola.
~ zijoje.
Stamford, Conn. — 12 bir šininkas konfiskuoja visas
šum 3,000,000 markių. Už
sidėjo.
želio čia susikūlė traukinis i atvirutes su .užmuštojo BacRusijos valstybės skola Neseniai rašėme, kad dėl tuos pinigus butų galima
sausio 1 dieną 1913 m. siekė pailginimo kareivijos tar visiems Vokietijos pavargę-1 Atvažiavus į West Virgi užpakaliu eidamas. Keturi chiocchi paveikslu.
Bac8 milijardų 845 milijonų 717 nystės, francuzų kareiviai liams maisto nupirkti ant niją socijalistų komisijai, se žmonės likos užmušti ir chiocchi buvo nušautas ant
tūkstančių 678 rublių. Kaž pradėjo kelti maištus. Bu čielų metų, tuo tarpu valdo-t natas taipgi pasiuntė komi daug sužeista. Sulaužytuo pikietų prie Draperio dirbkurios skolos užtrauktos da vo sukilę kareiviai Tulone ir nai prašvilpė juos į porą die- siją West Virginijos betei se vagonuose kilo gaisras. ; tu vės; jis neseniai buvo iš
pereito amžiaus pradžioje. kitur. Dabar vėl laikraščiai nų. Vokietijos patriotai galį sės ištirimui. Gubernatorius
Italijos, paliko be duonos ką
Išteisino redaktorių.
Pernai metais valstybės praneša, kad mieste Rodez j tuomi pasididžiuoti, bet af Hatfield karės stovį tuojaus
Portland, Me. — Politi snio žmoną ir kelis mažus
skola per visus metus su vėl buvęs kareivių maištas, gali tuomi džiaugtis alkani atšaukė. Jis kaltina savo kieriai
buvo apskundę vaikus. Streikieriai jo lavo
mažėjo išviso tik 96 milij prie kurio prisidėjęs 5 in ių darbininkai?
pirmtakuną, Glassocką, buk "Portland Daily News” re ną nufotografavo ir at
nais rublių. Šiais metais vy fantėmjos pulkas demonsjis įvedęs karės stovį ir lau daktorių už kriminališką spausdino daug atviručių.
riausybė turėsianti išmokėti trantiviškai vaikštinėjo po Reikalauja lengvesnio per-* žęs konstituciją. Glasock gi šmeižimą, kurį jie matė jo Po paveikslu padėjo parašą:
siskyrimo.
vienų procentų 370 milijonų gatves, išreikšdami tuom
verčia bėdą ant kasyklų sa straipsnije "County gang "Šitą žmogų nužudė Drape
903 tūkstančius 786 rublius. protestą prieš trijų metų Anglijoj yra susitvėrus vininkų, buk tie įvedę siste are plain robbers,” bet teis rio kompanijos agentai." tarnystės įvedimą. Norėjo tam tikra draugija, Divorl mą privatiškų sargų, kurie
tokių atviru
Rusijos-Chinijos sutartis. jie išgriauti amunicijos n ce Law Reform Union, kuri pradėjo žudyti žmones, ir mas jį išteisino. Buvo pri Tukstannčiai
rodyta, kad pavieto valdi čių išsiųsta Italijon ir po vi
Paskutiniuoju laiku tarp provijanto sandėlius; bet reikalauja
palengvinimo todėl reikalingas buvęs ka ninkai ištikrųjų pavogė ke są Ameriką. Pačtos virši
Rusijos ir Chinijos vyriau tas jiems nepavyko, nes at persiskyrimų. Ši draugiją riškas stovis. Kasyklų savi lis šimtus tūkstančių dole ninkas apsižiūrėjo ir ėmė jas
sybių vedamos tarybos dėl vykusi iš kitos miesto dalies nurodo, kad dabartinė mo ninkai kaltina darbininkus. rių, statydami už $1,600,00 konfiskuot. Turbut gėda
tųdviejų valstybių sutarties. kariumenė nedaieido. Sako, terystė yra stačiai vergija ir Taip visuomet išeina, kada naują teismo namą.
degina akis.
Kadangi iš Chinijos pusės kad nekurie parlamento na musų amžiui visai netinkan kapitalistai teisia kapitalis
Kalbėtojas Coldwell, už
tos tarybos ligšiol buvo kaip riai socijalistai žada sukelti ti. Kunigas suriša porai tus. Bet sekančiam nume Mašinistai laimėjo streiką. sakymą to paties Draperio
Buffalo, -N. Y. — Maši streikieriams prakalbų, pa
ir tyčia trukdomos, tai Ru naują revoliuciją, jeigu į- rankas, nežinodamas tų rije paduosime socijalistų
nistų streikas čia jau baigia sodintas ant 3 mėnesių kalė
sijos vyriausybė šiomis die statymai, apie trijų metų žmonių pobūdžio nė mora komisijos raportą.
tarnystės
įvedimą
nebusią
lybės,
nežinodamas
ar
jie
si.
Buvo sustreikavę 3,000 jimam
nomis pasiūlė Chinijai arba
Gubernatorius
Hatfield
galės sutikti, ar ne, ir baž atsisakė senato komisijai mašinistų, dabar streikuoja
visai pertraukti tarybas, ar atmainyti.
ba padaryti su Rusija sutar Sufragistės ant šv. Elenos nyčia jau draudžia jiems parodyt kariškojo teismo vos tik 500 ir tie turbut tuo Milijonieriai kriminalistai
išteisinti.
persiskirti. Tamsus žmonės užrašus iš streiko laikų. jaus sugrįžš. Kurie sugrižo,
ti, šiomis sąlygomis:
salos.
Lawrence’o milijonierių
visų reikalavimai išpildyti.
1. Chinijos vyriausybė pri Per paskutinius tris mė klauso bažnyčios prisakymų Turbut jie gražus.
byla, kurioj buvo kaltinami
pažįsta Rusijos-Mongolijos nesius Anglijos sufagistės ir gyvena pragare. Ne vien
Ekspliozijoj
žuvo
200
ka

Wood, AtteauMr jų šuneliai
Apvogė
lietuviškas
gassutartį ir visas pareigas, ku savo "šposais" pridarė nuo tik bažnyčia, bet ir įstatė
reivių.
padines.
už padėliojimą streikierių
mai apsunkina persiskyri
rias ta sutartis uždeda, kaip stolių ant $5,000,000.
Meksikos
revoliuicjonieant Mongolijos, taip ir Chi Tarp nekuriu parlamento mą. Tuo tarpu Anglijoj esą Bridgewater, Mass. — 14 riai 12 birželio išdinamitavo namuose dinamito užpereitą
likos pertraukta ir
nijos.
narių kilo sumanymas, iš tarp 60,000 ir 70,000 vedusių birželio užėjo čia į vienus traukinį, kuriuo važiavo žiemą,
panaikinta.
2. Rusija tikrina,-kad ji siųsti sufragisčių vadoves bepročių, kurių pačioms ar namus kažin koks vaikinas valdžios kariumenė. Tas at
nesistengs pasisavinti sau ištremiman. Vieta ištrėmi ba vyrams būtinai reikalin su valiza ir radęs dvi mote sitiko netoli nuo Guyamos. Nors teisme buvo aiškiai
kad jie pirko di
Mongoliją.
mui skiriama šv. Elenos sa gas atsiskyrimas. Taip pat ris pasiprašė ant nakvynės. Ekspliozija sudraskė visą prirodyta,
namitą
ir
samdė
patriotus
reikalingas Paskui išsiėmė bonką degti
3. Rusija pasisiūlė Chini lelė. ant Atlantiko vandeny persiskyrimas
traukinį
ir
užmušė
200
ka

išnešioti jį po streikierių
moteriškei, ku nės ir abidvi jas nugirdė.
jai tarpininkauti tarp Mon no. kur buvo ištremtas ir kiekvienai
reivių.
namus, tečiaus jie likos pa
vyras girtuokliauja ar Paskui nusivedęs jas į pas
golijos Chutuchtos ir Chini mirė francuzų imperatorius rios
leisti liuosi.
Vulkano išsiveržimas.
ba žiaurus. Ir nė įstatymai, kirtąjį jam kambarį, padarė
jos vyriausybės, kad mongo Nepoleonas.
nė bažnyčia neturi tiesos to kas jam reikėjo ir dingo.
Saward, Alaska. — Gy
Vėl kraujas.
lai pripažintų ant savęs Chi
Kiek žūsta kalnuose?
kį
persiskyrimą
varžyti.
Kada moterėlės išsipagiria- ventojai čia vėl laukia vul Ispwich, Mass. — Kelinta
nijos siuverenitėtą.
Šveicarijos valdžia išleido
vo. tai pamatė, kad aoart tų kano išsiveržimo. 12 birže sąvaitė čia streikuoja panBomba.
Į tą Rusijos pasiulijimą apyskaita, iš kurios pasiro
visu "šposų.” vienai ištrauk lio iš 4 ugnaduobių (krate- čiakų dirbtuvės darbinin
Chinijos vyriausybė lig šiol do, kad didžiausiuose Euro Lizbona, Portugalija. — ta
iš už pančekos $40. kitai— rų) ant Katmai kalno pra kės. Pereitoj sąvaitėj poli
da nieko neatsakė. Jeigu pos kalnuose, Alpuose, per 12 birželio į einančią munidėjo kilti durnų debesiai, per cija pradėjo merginas pro
Chinija ir toliau tokiu budu paskutinius 12 metų žuvo cipališką parodą mesta per $81.
kuriuos net saulės nebuvo vokuoti, stumdydama jas ir
Bombos Patersone.
trukdys tarybas, Rusija jas 1100 žmonių. Daugiausia langą bomba, kuri sprogda
matyt.
vaikydama. Merginoms pa
visai sutrauksianti ir nusiu žmonių žųsta, nugriudami į ma suviršum 30 žmonių su Pereitoj sąvaitėj Paterso
Ekspliozija.
sipriešinus, policija pradėjo
sianti Urgos miestan savo plyšius, gana daug užgriū žeidė ir kelis užmušė.
ne sprogo dvi bombos — bet
Racine, Wis. — Ant E. M. šaudyt. Septynios merginos
laikinąjį įgaliotinį rusų rei va šliaužianti nuo viršūnių
nieko nesužeidė ir neužmu
Darbininkų Namas.
Becko barkos 12 birželio likos sunkiai sužeistos, o vie
kalam ginti.
sniegynai.
Londone tuoj bus pasta šė. Manoma, kad tais bom ekspliodavo katilas ir už na ant vietos nušauta. KuPaskutiniais metais žuvo tytas gražiausis pasaulije bas padėjo jei ne policija, tai mušė 6 žmones.
Kiek į metus išgeria
lipka jai išėjo per galvą. Tie
apie 100 keleivių.
Darbininkų Namas, kuris kapitalistų nusamdyti agen
patįs žmogžudžiai policistai
Valdžios samata priima,
prekiuos apie $1,000,000. Ta tai, kad diskredituoti strei Kalinys nušovė kapitoną. paskui pradėjo kruvinomis
Rusijos
šnipai
Švedijoje.
jog 1913 m. įplauks už deg
Canon City, Colo. — Iš savo ranokmis areštuoti
me Name bus visų Anglijos kierius. Ir kas Įdomiausia,
tinę bent 821 mil. rublių. Netoli Gotenburgo sua darbo
organizacijų centra- kad tos bombos sprogo tuo vietinio kalėjimo pabėgo streiko vadus, ir areštavo
Bus išgerta 95 ir pusė mili reštuoti du Rusijos šnipai. liški ofisai,
apart to bus mil jaus, kaip tik Lawrence’o kalinys Baldwin. Kalėjimo juos visus. Suprantama, tas
jonai kibrų, tai bus 7640 mil. Rasta pas juos keletą gene- žiniška auditorija
milijonieriai likos išteisinti valdyba sužinojo, kad jis ap daroma fabrikantams patai
darbinin

rališkojo
štabo
žemlapių
įliterų.
kų kongresams, kur tilps už vartojima prieš Lavvren- sigyveno su savo pačia Le- kaujant, kad
sulaužius
vairių
vietų
Švedijos
aplin

Pastebėdami, jog degtinės
ce’o streikierius dinamito.
vetoj. Kalėjimo kapitonas streiką. Ar ilgai gi darbinin
4.000
sėdinių.
Namas
vadin


vartojimas kasmet užaugo kinių.
Russell nuvažiavo tenai. kai tvlės?
sis ”The Labor Temple.”
Romos
trustas
nepasiduoda.
5 mil. Kibirų. Pabriešime, Karalius meta bombas.
Pabėgėlio pati norėjo už
Scranton,
Pa.
—
9
birželio
Sumišimai
ant
Filipinų.
Popiežius nori važiuot
kur visųdaugiausia geria Roma. — Italijos karalius
remti duris, bet kapitonas ikun.
Kuras
užmokėjo
bylos
Ant
vienos
iš
Filipinų
sa

Amerikon.
ma. Pasirodo, kad Maskvos buvo pakilęs kariškam orsiveržė. Baldwin tuomet jį
lėšų
$700.00
suviršum;
glo

guberniioie visųdaugiausia laivije ir savo rankomis me lų, būtent Jolo, morų sulto
šovė ir smuko laukan. Kapi Sako, kad popiežius labai
bėjams
šv.
Juozapo
Lietuvių
nas atmetė Suvienytų Val
degtinės išmaukia, čia iš tė bombas.
tonas griūdamas tečiaus iš nori atvažiuti Amerikon.
Parapijos
užmokėjo
jau
ket

stijų valdžią ir pats apsišautuština anie 5 mil. kibirų į
sitraukė da revolverį ir pa Tą norą jame sužadinęs
metus. Paskui eina Peter Andarokas mirties prie kė valdonu. Suvienytų Val virtą sykį, o vis meluoja sa leido į Baldwiną 3 šuvius. New Yorko reginys, kurį
žastimi.
stijų gen. Pershing su savo vo SDangiems pasekėjams, Baldwin vienok pabėgo, o jis pamatė ant krutančių
burgo, Kijevo ir EkateriBuc, Francuzija. — 5 bir kareiviais pradėjo morus kad globėjai jiems užmoka kapitonas mirė.
noslavo gubernijos.
paveikslų.
želio užsimušė čionai orlai- malšinti. Įsikarščiavę mo- bvlos lėšas. Bažnyčia vėl už
Gompersas po peiliu.
Macochas išėjo iš proto. vininkas Bernard ir jo paIII. moterįs balsuos.
rai metėsi ant amerikiečių daryta nuo 3 gegužės per
Washington. — A. F. of L. Springfield, Ill.įstatymdaIš Petrakavo praneša, kad sažierė ponia Rose Amicel. durtuvų ir žuvo kaip žiur Romos trusto pinkles; gir
Macochas, sužinojęs, kad Nelaimės priežastimi buvo kės. Iš amerikiečių užmuš dėt, kad neužilgo vėl bus ati pirmininkui Gompersui jau vystė priėmė sumanymą,
daryta. Bet p. Kuras į ją antru kartu daro operaciją. kad moterims duoti balsavi
netrukus nuo jo busią nu oasažierės andarokas. kuris ta 6 žmonės.
mo teises. Chicagos moterįs
daugiau savo kojos neįkels!
vilkti kunigo rūbai, išėjo iš įsipainiojo mašinerijon ir
Tarnaičių streikas.
Generališkas
streikas.
iš to džiaugsmo 14 birželio
Teisėjas
su
vyskupu
gana
proto.
orlaivis nupuolė.
Chicagoj
sustreikavo
tar-i
Prūsuose.
surengė didelę parodą.
prašė J. Apono, šv. Juozą
Degina namus.
Suėmė 3 piktadarius.
Buržuaziški laik-j
Laikraščiai praneša, kad po Parapijos prezidento, naitės.
Ryga. — Policija suėmė Trowbridge. Anglija. — Vokietijos socijaldemokra- kad taikytųsi, bet J. Aponas raščiai tuo streiku labai pik-i Legislaturoj susimušė.
tinasi, o ypač kad reikalau Springfield, III. — 13 bir
Joną Ivanovą, St. šailiuną ir Priemiestije Westwood su tai rengia tokį pat politišką atsakė: too late!
fragistės
sudegino
vieno
jama,
kad "ponios” pačios želio, susiginčiję du legisla
streiką Prūsuose, kaip buvo
S. Kukta, visi jauni vaikinu
Bačių Juozas.
susimazgotų indus kada tar- i turos nariai, pradėjo žeisti
kai, kaltinami už išžagini- lordo namus. Nuostolių pa neseniai Belgijoj. Jei valdžia
Ekspliozija
kasykloj.
darė
į
$100,000.
naitei pripuola liuosa diena. Į viens kitą žodžiais, o paskui
neišpildys savo prižadėjimų
nimą 15 metų mergaitės
0
liuosa diena turi būt kas ir kumsčiomis. Thomas GorPaukščių saloje. Bus teis Kiek lėšavo kaizeriutės ir neįves balsavimo refor Shamokin, Pa. — Keturios
vestuvės.
mų, streikas bus abskelbtas mylios nuo čia, Susųuehan- sąvaitė. Jeigu tarnaitė va-, man parmušė savo priešą
mas ir gaus už tai po keletą
na Coal Co. kasykloj 7 bir kare pasivėlina sugrįžti, ant žemės.
Rašėm andai apie Vokie trumpoj ateitije.
metų katorgos.

Iš Rusijos. ŽINIOS IS VISUR,

IS AMERIKOS.
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laužiasi pro langą, dagi pa apšaukta jau kariumenės kadangi draugija be vaikų Tuomet vienas italas uždai kad aktoriai „rėplioja”!!
sišaukdamas pagelbon ko- mobilizacija, socijalistai su negali apsieiti, tai jos būtina navo internacijonalą ir pra Puikus surprizas aktoriams,
ar ne?
liojimų ir šmeižimų.
rengė Berlyne milžinišką pareiga turi būt parūpinti dėjo klausti:
Draugija išnaudoja veikė
„Męs, žinoma, galėtumė protesto demonstraciją prieš tiems vaikams ir namus. Ot, Do you likę your boss?
jų spėkas savo naudai ir
me skųsti savo kaimyną karę. Suviršum 100,000 žmo męs čia ir prieinam prie to, Choras: No! No! No!
Tokis apie tokį.
teisman už tokį žemą ir be nių ėjo su raudonomis vėlia ko reikalauja socijalistai: t. Do you likę your mayor ? draugija leidžia visokiems
Kuomet artinanties socį- gėdišką darbą — bet nenori vomis ir parašais: „Męs pro- y. kad visi turtai ir namai Choras: No! No! No!
nešauktiems
„kritikams”
jalisty susivažiavimui soci- me susitepti.
testuojam prieš rengiamą prigulėtų draugijai, o ne at Do you likę Carlo Tresca? purvinti tuos išnaudojamuo
jalistiški laikraščiai pradėjo
skerdynę!” „Francuzų dar skiriems žmonėms. Pakol Choras: Yes! Yes! Yes! sius. Kada musų scena bus
kalbėtis apie didesnę vieny „Jeigu gi seimas per nesu bininkai musų draugai!” ir neįvyks socijaistiška tvarka,
Do you likę Miss Flynn? ne dėl biznio, bet dėl meno ir
bę ir draugiškumą, pas ka sipratimą paskirs 'Katali tt. Panašias demonstraci tos Motinos klausimas, kur Choras: Yes! Yes! Yes! kultūros pakėlimo, tuomet
ką’ Susiv .organu, tai netru
talikus iškilo peštynės. ”Ka- kus
pamatys, kokį jungą jas rengė ir francuzų darbi padėti savo vaikus, bus ne- Doyou likę the I.W.W.? tik pasitaisys ir scena — ki
talikas” ..su savo
kaimynu
_ .
. Čia pasigirdo griausmin taip niekad!
ninkai. Po Berlyno demons išrištas.
Draugu” pradėjo rąuties ir bus
. Muždėjęs ant Susiv. na- tracijai Vokietijos politika
gas „Ura” už I.W.W.
Malonu butų, kad musų
kolioties už kandidatūrą į 1Hį,
Atėmė
nuo
dangaus
New
Yorko
policija
ir
vie

laikraščiai daugiau apie to
Tai tokia „meilė artimo.” linkui Morokos priėmė visai
S.L.R.K.A.
tą tarp
kopėčias.
nas šerifas visą laiką žiurė kius dalykus kalbėtų.
fektą
Turėtųorganus.
isitėmyti Ir
kiek?
katalikiškųjų laįkraš- kitokį pobūdį ir karės debe
siai išsisklaidė.
Laikraščiai praneša, kad jo į teatrą ir klausėsi dainų Tikiuosi, kad „Keleivis”
vienas darbininkas, nes tas čių.. Ir reikia atsiminti, kad
neatsisakys patarnauti. La
niekina viens kitą ne pa Šįmet gi, kada įnešta vo žmogžudys kun. Macochas, „ves” ir „no.”
aiškiai parodo, kad juo čia
Scena
5.
—
Mass-mitingas
prasti „griešninkai,” bet ka kiečių parlamentan sumany išgirdęs, kad iš jo atima ku
bai butų geistina, kad laik
diems klerikalų laikraš- talikų
Haledone
:
revoliucijos
dai

„lyderiai,” kurie tan mą apie padidinimą kariu nigystės „stoną,” • išėjo iš
raščiai turėtų tam tikrus sa
, čiams rupi ne visuomenės kiai turi
nos
ir
1,000
raudonų
vėlia

proto
kalėjime.
„Laisvė
”
tai
pretensijas net ir menės, didžiausiais jo prie
vo reporterius, kurie pažįs
gerovė ir apšvieta, bet tos inteligentais
vų.
paminėjus
sako:
„Nestebė

vadintis.
Nie

ta
sceną, tokie tik galėtų ašais
pasirodė
socijalistai.
visuomenės pusdoleriai, ku ko nesakytume, jei ginčai ei
Scena
6.
—
Turn
Hali
mi

kad toks karštas kata
pie tai kalbėti, o tokiems ir
riuos dabar surenka „Drau tų dėl idėjos, bet dabar — Taigi klysta mūsiškiai pa tina,
tingai.
Kalba
apie
„direct
aclikas išsikraustė iš galvos,
įžanga butų veltui.
gas,” todėl „Katalikui” žiū dėl pusdolerių. Dėl pusdole- trijotai sakydami, kad vokie kuomet
tion
”
(tiesioginį
veikimą)
ir
jam
atėmė
kopėčias
Juozas Uktveris.
rint į tai tik seilės varva ir rių viens kitą išvadina begė čių socijalistai agituoja už nuo dangaus.”
8
valandų
darbą
Haywood,
jis agituoja, kad S.L.R.K. džiu, kronišku ligoniu ir tt.; kares ir t. p.
Gurley, Flynn ir Carlo Tres
A. susivažiavimas, kuris at tuotarpu abudu už tuos pa
Gabrys sveikina S.L.R.K.A. ca.
Kur dėti vaikus?
sibuvo Brooklyne, „Draugo”, čius pusdolerius pešasi, abu
New Yorko Socijalistų
daugiau į organus nerinktų, du serga ta pačia liga ir a- Tūla p. Motina klausia Kaip praneša „Tėvynė,” Partijos skyrius atėjo tie CHICAGO HEIGHTS, ILL.
per „Ctizen” patarimo, kur nusmukęs savo garbėje Ga
nes jis niekam netikęs, o budu lygus begėdžiai.
brys prisiuntė S.L.R.K.A. siog ant Madison Sųuare’o lbirželio musų kunigužis
dėti vaikus:
rinktų „Kataliką.”
_ -, Tečiaus, kaip „Pirmyn” „Ar neduos man kas pata susivažiavimui pasveikini su raudona vėliava, grie paragino iš sakyklos jaunus
„Reikia žinoti,” jis sako,
kad ’Draugas’ vra feidžia- pastebėjo, šitokioj nešvarioj rimo, kas man daryti. Na mą. Kaip matyt, tai musų žiant muzikai Marselietę. vaikinus sutverti ”singelių”
kliubą. Kada susirinko kliu_—-------- -------------- ’• su mas, kuriame aš gyvenu, „ministerio” karijera užsi Publika plojo ir dainavo.
mas kunigų bendrovės ir jis
J.
Gyvūnėlis.
baigs
špitolėje.
bą
tverti, kunigas' paaiški
yra ne liaudies, bet kunigų Pra?.^ama> turi paimti pra- parsiduoda ir aš turėsiu tuo
no ir tikslą: sako, jus, jau- "
susivienijimo organas. Bet basėms,. o ne spitolnmkas. jaus išsikraustyti. Aš visur
Da
vienas
laikraštis.
nieji, praleidžiate pinigus
kadangi vieniems kunigams
^TPai taip išėjo.
Orga- išj ieškojau sau gyvenimui
Polemika
smuklėse ir ant kitų nerei
jis leisti neapsimoka, tai nu
Draugas,
o vietos, bet kadangi aš turiu Mums praneša, kad liepos
mėnesije
Chicagoj
ketina
iš

skverbiasi į svietiškas orga- ne. Katalikas, kurio įstik- trejatą mažų vaikučių, nie
ir Kritika kalingų dalykų, taigi męs
nizacijas, kad iš anų turėjus
kitaip ir negalima pa kas manęs nepriima. Todėl eiti „Šakė,” mėnesinis anti-l Ar inteligentai išgelbės čia bažnytinėje salėje užsi
imsime zobovomis; čia galė
šau pelną be jokio iš savo vadinti, kaip tik spitolmnku, aš noriu žinoti, kaip butų ge klerikališaks laikraštis, ku
sceną?
site
ir palošti kortomis, o ką
pusės pasidarbavimo. Ir jam akyyaizdoje
drauginių riau - padarius — išsižadėti ri Įeisiąs J. Mickevičius, re
Daug
jau
kalbėta
apie
sce

pralošite, tas eis bažnytėlės
neprasčiausiai sekasi rinkti prabascių klikos.
jų, ar nužudyti juos? Pasi daktoriumi busiąs A. J. Ka- j
nos
pataisymą.
Visi
vienu
naudai; šventomis dieno
pusdolerius iš Susivienijimo „Sąjungiečio” patriotizmas. rodo, kad aš turėsiu pasi ralius.
balsu
šaukia,
kad
scena
pas
mis bolę paraičiosite ir t.t.
rinkti vieną ar kitą, nes ant |
narių. Ir kurgi nesiseks?
mus
nėra
sutvarkyta,
kad
„Saulė
”
apskųsta.
Bet atsirado drąsuolių ir
Tūlas
p.
N.
C.
Krukonis,
gatvės su jais gyventi aš ne
Štai, kas metai suvažiuoja į ’ .
lošimai
netaip
atliekama,
* pradėjo tokį sumanymą kriseimą kunigai su savo var-; pasivadinęs^ „sąjungiečiu, galėsiu. Jei aš juos pamesiu, Iš ištikimų lupų girdėjo
kaip
reikia.
Bet
dėlko
taip
' tikuoti. Kunigas pamatęs,
goninkais, nekurie atsigabe- dejuoja 23-čiame „Lietuvos” smarki policija mane areš me, kad d-ras Stankus ap
yra?
Niekas
nepasako.
Kaip
skundė
Mahanoyaus
„Sau* kad bus negerai, sako: „tai
na da savo gaspadinės ir vi- numerije, kad jam žmogui tuos ir pasodins kalėjimam
tai
pagerinti?
Tyla.
tik taip palošime kortomis,
suomet atsveria susirinku- žiūrint į nekurtuos musų „Bet jeigu aš juos nužu lę”ant $25,000 už praneši
Patėmijau,
kad
drg.
Bal

be pinigų.”
šių delegatų didžiumą.”
socijalistus ir jų pasielgi- dysiu, Dievas neleis jų į mą, buk jis „paplovęs pacitrušaitis
šaukia
vienam,
re

Toliaus nurodoma, kad,mus sulyg lietuvystės, neju- dangų, nes didesnė d. lis tų jentą.”
Ir prisirašė prie to kliubo
gis,
„Laisvės
”
numarije
inte

čiomis
užgulė
kas
tai
ant
jo
16 fanatikų. Ot, ko musų
namų, kuriuos °š norėjau
kunigai nori „Draugą” par
ligentus
gerinti
lietuvišką
patrijotiškos
širdies.
pasisamdyti, priklauso die
kuniguziai pradeda žmones
duoti katalikų susivieniji
mui už gerus pinigus ir pa Jei klausimas eitų vien tik vobaimingiems katalikams, I. W. W. Teatras sceną. Aš norėčiau čia pri- mokinti!
rodyt, kad jie nieko tame ne Ant 25 ir Bottler gatvių
daryti jį amžinu tos organi apie jo patrijotišką širdį, tai o jeigu jie; nenori priimti
Pirmą
sykį
istorijoj,
7
padarys. Delko? Dėlto, kad iškasta 35 pėdų gilumo šuli
zacijos organu, taip kad na butų galima tam žmogui pa mano vaikų į savo namus,
birželio
New
Yorke,
Madi

ne
nuo jų scena puola! (Mu nis. 1 birželio išryto buvo la
bagui „Katalikui” prospek tarti kreiptis su savo liga beabejonės jie nenorės su
būti
ir
dangu son Sųuare sode, 2,000 Pa sų scena nepuola, nes ji ne bai smarkus lietus su per
tas likti kada nors organu pas gerą tautiškąjį gydyto jais
tersono streikierių sulošė I. buvo da pakilus. Rd.) Pažiū kūnija, o paskui labai šilta
visai dingtų. Todėl jis gąs ją, kurių apie Chicagą ne je. —Motina.”
dina delegatus, kad ”Drau- trūksta, pavyzdžiui, genera- Kitame to paties laikraš W. W. teatrą. Buvo garsin rėsime į tikrą dalykų stovį. ir tvanku. Šulinio savinin
lis „Draugo” agentas d-ras čio numerije atsiliepia ant ta, kad teatras prasidės 8:30 Pas mus kas lošia? — patįs kas 7 valandą vakare su sago” nepirktų, nes
„...jei jus norėsite pirkti Graičiunas, genijalis poetas to tūlas namų savininkas. vai. vakare, bet 7 valandą darbininkai. Kas rengia —- j vo draugu sumanė pažiūrė
žmonių jau buvo pilnas Ma draugijos. Kam penas ei ti, ar daug priėjo vandens.
’Draugą’ kaipo organą, Su d-ras Antanas Kazis Rut Jis sako:
sivienijimas netenka spėkų kauskas, kuris, kaip girdėt, „Labai man nesmagu, kad dison Square Sodas. Dides na? — draugijoms. Aš kal Jo draugas įsikabino už ly
ir į kelis mėnesius turi krau net ir receptus eilėmis rašo, aš negaliu tą klausimą užga nė žmonių dalis pasiliko bu, kaip Chicago^ dedasi. no, o savininkas nuleido jį
stais į anapus grabo... jei ir daug kitų; bet kadangi p. nėdinančiai išrišti, tečiaus, lauke, nes viduje nebuvo I Draugija neturi kasoje pini žemyn. Kada anas truktelė
Perstatymas gų — reikia rengti teatrą. jo lyną, kad trauktų jį lau
’Draugas’ patektų Susivie N. C. Krukonis nori tuomi savo keliu, aš paprašysiu tos I jau vietos.
I Na, ir rengia, surenka akto kan, savininkas
patraukė,
nijimo nuosavybėn, musų pasakyti visai ką kitą, bū motinos nors ant kelių mi- prasidėjo 9:45 vakare.
Scena
I.
—
Patersono
šil

rius,
paima
režisierių
ir
ren

bet pajuto, kad anas nukri
senuoliai iš gėdos karstuose tent, kad vokiečių socijalis nutų Įneiti namų savninko
kų
audėjai
eina
į
darbą,
visi
gias
lošt.
Režisierius
pasam

padėjiman
ir
pasakyti,
kaip
to. Savininkas supratęs,
apsiverstų ir imtų raudoti tai yra dideli patrijotai, tai
dėl musų tokio nesusiprati tokiam atvėjije su juom rei ji darytų būdama tokiose jie nuskurę, nekurie susi do kostiumus (už draugijos kad čia jau negerai, nusilei
Daleiskime, traukę, ir nešasi tai blekinė- pnigus), jis taiso scenerijas, do savo draugą gelbė
mo.”
kia kalbėtis jau kaipo su ig- aplinkybėse.
Taip kalba „Katalikas” norantu, kuris nežino, ką kad ji turi tuščią namą ir se, tai popieroj susivinioję grymą turi atlikti, už ką ti. Jo moteris matydama
ateina pas ją moteriškė su pietus. Staiga pasigirsta gauna nuo $5 iki $10. Akto pavojų, pradėjo šaukti. Ant
(No. 22) apie lygų sau!i kalba. Pavyzdžiui:
„Draugą.” Pastarasis gi at „Kas nepamena, kaip keli trejata vaikų pasiteirauti a- triukšmas, šauksmai ir dar riai, išmokę roles, dienoj lo šauksmo pribuvo da du vy
isako su tokiu pat mandagu- metai atgal, beveik ką neiš pie jį. Gali būt, kad ji myli bininkų minia pradeda vers šimo turi atsivežt savo rubus rai ir tiedu nusileido gelbė
iš
dirbtuvės
lau (prastus, kuriuos draugija ti ir visi keturi užduso; mat,
mu ir tokiais pat riebumais: kilo karas, tarpe Vokietijos vaikus ir atjaučia tai mote tis
■ „Musų kaimynas, ’Katali- ir Francuzijos, dėl Moroko, riškei, kuri norėtų jos namą kan, šaukdama: „Straik!” nesamdo, o samdo tik uni tenai buvo prisirinkę nuo
Ir prasideda formas, frakus). Laikas loš dingo gazo. Iš jų buvo du
kas’ serga kroniška liga. Afrikoj? Visi gerai pame paimti, bet ji taipgi atsi „Straik!”
ti, ant scenos tik vienas sta slavokai, vienas vokietys ir
Kaip tik prisiartina S.L.R. name, kad Vokietijos parla mins, ką reiškia tokiai šei streikas.
Scena
2.
—
Streikiriinkai
las ir kėdė, iš puikaus kam vienas airys.
K.A. seimas, jis tuojaus pra mento atstovai socijalistai mynai namas išnuomuoti.
deda drebėti prieš ’Draugą’ Įi nedergė savo tautystės, ne Ji žinos, jog tas nereiškia į- susirenka ant piketų, žiuri, bario. Laikas išeiti, tai re 1 birželio Vincas Vizgirda
ir įpuola į maniją, kurios ki karstė ant jos šunų, kaip tai sileisti vien tik trejetą vai dirbtuvė apstatyta policija, žisierius patėmija, kad rū nunešė pas kunigą pakrikš
taip pavadint negalima, kaip daro taip tankiai mūsiškiai kų, bet čielą jų būrį iš kai kuri leidžia į vidų skebus. bai neatsakanti ir tt. ir tt. tyti kūdikį. Tas tuoj pradė
tik
Ligos prie- socijalistai, bet tautos reika mynystės, ir kad pasekmėje Prasideda tarpe streikierių Pabaigus lošimą niekas ak jo vaikiną klausinėti, ar tas
v fdraugofobija.
•
nenumalšinamas lui priėjus, net akyvaizdoje to, visos sienos bus subrai ir policijos žiauri kova. Po toriams tankiausiai nė karų buvo ausinės, kaip buvo
zastis
noras tapti Susivienijimo gręsiančio karo, atvirai pa žytos paišeliais, medžio ap licija užmuša 5 vaikų tėvą lėšas neapmoka; o net ir a- kapucinas, ar tiki į bažny
čią ir 1.1. Vaikinas atsakė:
organu. Patekęs į organus, I sakė, kad Vokietija negali ir darai sukapoti, grindįs ra Modestino. Policija, kaip čių niekas nepasako.
žvėris,
puola
ant
streikierių.
Na,
tai
kas
čia
kaltas?
aš netikiu nė į bažnyčią, nė
'Katalikas’ tikisi parduoti neturi nusileisti kitoms vieš tukais suraižytos, tinkas su
Scena
3.
—
Keturi
vyrai
Kalta
draugija,
nes
tik
ji
ga

į tuos balvonus, nė į tave, nė
badytas,
durų
stiklai
sviedi

daugiau laivakorčių, gauti patystėms ir privalo ginti
neša
užmuštojo
Modestino
li pagerinti lietuvių sceną.Jei į tokį basakojį kapuciną, nes
visokių spaustuvės darbe savo tautos reikalus, neatsi niais išdaužyti, viedrai van
grabą.
Pirma
eina
raudo

gu jai rūpės lietuviška sce aš juos maitinu; aš tikiu tik
lių — žodžiu, tikisi turėti žvelgiant ir įtuos milžiniš dens ant grindų palieti, kai
nai
aprengtos
merginos,
o
na ir aktoriai, tai galima bus į vieną Dievą. Ir pasiėmęs
pelną iš Susivienijimo. Biz kus iškaščius, kuriuos toks mynai nuolatos skundžiasi,
paskui
grabo
vyrai.
Muzika
reikalauti daugiau ir iš ak kūdikį vaikinas nusinešė į
kad ant galvų jiems varva,
nis — tai visa paslaptis gynimas padarytų?’
griežia
graudų
laidotuvių
torių.
Stegerį pas deič-katalikų
skverbimosi p. Tananevi- Iš to jau pasirodo, kad ne kad užmigti nuo triukšmo
maršą.
Tas
reginys
taip
su

Toliaus
—
tai
lietuviški
kunigą,
kuris pakrikštijo be
čiaus laikraščio į Susiv. or tik jau musų patrijotiškas negali ir t.t. ir tt. Ji gali
judina
publiką,
kad
visi
be

„kritikai.” Pas mus yra taip, jokių kvotimų. Nejaugi mu
ganus. Apie švietimą, apie „sąjungietis,” bet ir pati re mylėti vaikus, bet kuomet ji
veik
pradeda
šluostytis
nuo
kad jeigu kokiai ypatai ne sų kunigužiai niekados pro
norą tarnauti žmonių reika dakcija nežino dalyko, jeigu mato tiek nesmagumų, o ži
veidų
ašaras.
Prie
grabo
patiko
veikalas, nežiūrima į to neturės?
čiabuvis.
lams nė kalbos negali būti, ji talpindama tokias nesą no, kad jos narna nori paim
trumpai
kalba
Carlo
Tresca,
veikalą, bet į aktorius. Jeigu
nes laikraštis be nuomonių, mones nepadaro jokios pa ti šeimyna visai be vaikų —
BRIGHTON, MASS.
itališkai,
ir
W.
Haywood,
gi aktoriai negerai lošė, tai
be principų, be idėjos, turi stabos ir tuomi klaidina sa kaip ji tuomet darytų? —
angliškai. Haywoodas pa jau veikalas niekai! Jeigu Birželio 1 d. Lietuvių Ko
niu ne ką tesiskiriąs nuo vo skaitytojus. Iškilus Mo Namų savininkas.”
’Saulės,’ negali nieko sverti rokos konfliktui tik šovinis Ištikrųjų klausimas pai sakė : „Šitas darbininkas režisierius neišmokino, tai operacija savo susirinkime
nė žmonių švietime nė žmo tai geidė karės su francu- nus. Negalima čia kaltinti krito iš kapitalistų detekti- bėda aktoriams. Jeigu ko nutarė pagerinti savo dar
respondentas turi kokius y- bininkų darbo sąlygas. Dar
nių tarnanvime.
zais, socijalistai gi, kaip vi namų savininko, kad jam vo rankos.”
„Suprato tuos dalykus ge suomet, griežtai protestavo rupi jo namai, ir negalima Scena 4. — Pirmos gegu patiškumus ,na, tai ir ”gud bininkams sutrumpino dar
rai Susiv. seimai ir visados ir, galima sakyti, kad ačių kaltinti moteriškės, kad ji žės paroda. 2,000 aktorių nait!” Daugiau nė nepasiro bo valandas, kad du vakaru
sąvaitėje krautuvė turi būt
atmesdavo ’Kataliko’ prisi- tik socijalistų intervencijai turi vaikų. Tečiaus męs vi perėjo su muzika ir revoliu- dyk ant scenos!
piršimus. Bet ’Kat.,’ žinote, karė tarp vokiečių ir fran- si sutiksime, kad vaikai cijoniškomis dainomis per Taip tai musų scenos vei uždaryta. Nedėlioję užsida
yra didelis begėdis. Jei jo cuzų neiškilo. Kada sątikiai draugijai reiškia daugiau, visą Madison Square sodą ir kėjai vaišinami, štai „Ko ro 6:30 vakare, o subatoje
neleidžia pro duris, tai jis daugiausiai buvo įtempti ir negu namų savininkas. Ir visi sulipo ant pagrindų. vos” No. 2 drg. Nep. p sako, 10 vai. vakare .

KORESPONDENCIJOS
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KELEIVIS

Kooperacija gyvuoja la
bai gerai. Dirba penki darbininnkai. Finansiškai stovi
tvirtai ir žada sau gražią
ateitį, kuomet privatiškai
laikomos krautuvėlės voš
velka savo gyvastį, o kitos ir
puola. Taip 2 birželio subankrutijo viena valgo
mųjų
daiktų
krautuvė.
Žmogelis viską prakišo, ką
tik buvo užsidirbęs fabrikoj, neskaitant jau triūso ir
vargo krautuvninkaujant.
Kooperatyvas.

3

Lietuvių svetaine, New Britain, Conn.

Pelnas buvo skiriamas Dr.
V. Kudirkos draugijos kny
gyno padidinimui, bet rodos,
pelnė mažai, nes Chicago
Heights lietuviai, matyt, su
sitarė neiti ant stegeriečių
vakaro ir todėl parengė ki
toj vietoj balių. Kas yra papeiktina. Kiek teko girdėt
kalbant, esą, stegeriečiai
rengia vakarą, kad pasiubagauti pinigų, nors ištikrų
jų jie patįs neseniai ubagavo
po Stegerį, rinkdami dole
rius bažnyčios pastatymui.
Stegeriečiai savo knygyną
, atidarė lygiai visiemis lietu
viams, kaip Stegerio, taip ir
Chicago Heights, ir todėl
tie, kurie boikotavo stegerie
čių surengtą knygyno nau
dai vakarą, nusikalto ne
prieš rengėjus, bet prieš apšvietą ir dorą.
Motiejukas.

dydami kompanijos gerumą,
o streiko kenksmingumą. Ži
noma ,atsirado keletas silp
nadvasių, kurie paskirtam
laike prižadėjo eiti darban.
Cukernės užveizda išgirdus,
kad jau keletas prižadėjo
grįžti darban, labai nusi
džiaugė ir pranešė į kompa
nijos centro ofisą New Yor
ke, kad streikas jau sulaužy
tas. Taipgi melagingai pa- •
skelbė angliškuose laikraš
čiuose, kad streikas jau pasi
baigė ir darbininkai grįžta
darban. Bet per anksti tas
CAMBRIDGE, MASS.
kraugerys nusidžiaugė. O
gal jis ir manė, kad darhiKosmopolitiško kliubo pa
ninkai subėgs į darbą ir vėl
stangomis, 8 birželio buvo
bus galima gerti jų prakaitą
surengtas viešas vakaras.
ir kraują. Bet ne! Darbinin
Cambridge’iaus
atstovas
kai suprato jo apgavystę ir
John P. Brennen savo kalboj
tą pačią dieną, kada kompa
ragino visų tautų žmones
nija manė pradėt dirbti, vi
prie sios šalies ukėsystės ir
si, kaip vienas, lietuviai, len
veikti visiem išvieno. Po jo
kai ir rusai, vieton eit dirbti,
kalbėjo Frederick W. DalBuffalo, N. Y.
išėjo ant piketų, ir neleido nė
linger, F. V. Norris ir Dr.
eit dirbti, o kurie
Goe W. Tupper; visų kalbos
Šis miestas lietuviams la skebams
neklausė, tai tiems iš dan
publikai patiko.
bai mažai žinomas. Lietuvių gaus
akmeninė,
Dainavo laisvės choras,
laikraščiuose nesimato jo „mannapasipylė
”
ant
galvų.
Tuomi
grajino portugalų orkestrą
kios žinutės, kuri praneštų, darbininkai parodė savo
iš
ir buvo kitokios muzikos.
kad ir čia lietuvių esama, naudotojams, kad jie suvis
Vakaras buvo labai linksmas
bet gana mažai, o ir tarpe nemano grįžti ant senų išly
ir publika likos užganėdinta.
tų jokio sutartino veikimo gų, nes dvasia jų ant tiek yiki šiol nesimatė. Prie to, čia ra pakilus, kad jie pasiryžę
Kosmopolitiškas kliubas
sutvertas tik keliolika sąvai- NEW BRITAIN, CONN. rie lankosi ant parengtų lie re, po vadovyste J. Gerdaus- gyvenanti lietuviai, išsklai kovoti iki išlaimėjimui. Do
čių tam atgal, iš 12 ivairių
tuviškų vakarų arba pasi ko, musų scenos mylėtojai dyti po visą miestą beveik kų darbininkai, kurie jau iš
Gegužės
30
d.
čionykščiai
tautų; kliubo užduotis su
linksminimų. Iš Gerdausko sulošė „Švarkas ir Miline. apie kits kitą nieko nežino, kovojo sau geresnį būvį, atlietuviai
turėjo
šventę,
ko

švelninti tarptautinius san• kabos davės suprasti, kad Perstatymas nusisekė; tar nes beveik kiekvienas iš jų jausdami streikieriams, per
kios
iki
šiol
nebuvo
turėję;
tikius, kad visos butų kaip
kun. Žebris, atsilankydamas pais buvo deklamacijos ir skaito save palioku.
savo komitetą pranešė cu
jie
apvaikščiojo
atidarymą
broliai, kad viena ant kitos
i ant panašių susirinkimų dainos lietuvių choro.
Iš darbo atžvilgio miestas kernės užveizdai, kad jie at
neužsipuldinėtų, kad ve ma Lietuviškos svetainės, kurią tampa apimtas tautiška dva Šis vakaras, abelnai imant, gana patinkamas, nes išdir sisako išimti cukrų, kuris
no tauta geresnė negu tavo, pastatė visos susivienyjusios! sia, prisiriša daugiau prie nusisekė geriausiai. Žmonių by stė ir pramonija čia stovi bus atveštas į Sprekelio
bet kad jaustųsi visi lygiais lietuvių draugijos. Prie to sveikiau protaujančių žmo buvo į 600 ir visi ramiai už ant lygaus laipsnio su New dirbtuvę. Taigi nėra abejo
žmonėmis. Iš dvylikos viso darbo prisidėjo ir tikintieji, nių ir nusikratęs ant valan silaikė. Pelno galėjo duot a- Yorku, Bostonu ir kitais di nės, kad streikas bus laimė
kių tautų, daugiausia atsi ir valnamaniai, ir kraštuti- dėlės nuo to atkaklaus fana pie $200.00 Bet prie viso deliais miestais. Čia randasi tas, nes jau krautuvės tuš
lankė į šį vakarą lietuvių, nieji kairieji. Kaip tas dar tizmo, neužgaulioja prakil gero, reikia pasakyt, kad įvairaiusios išdirbystės, o čios, o daugiau cukraus nė
kas parodo, jog lietuviai la bas buvo veikiamas, pakai- i nesnių darbų. Baigdamas buvo ir blogo. Aplinkybės didžiausia, tai geležies išdir- ra kam padaryti, nes skebų
biau interesuojasi gyvenimu, bėsim kitu kartu, dabar pra-' kalbą, jis prašė kun. Žebrio pastūmėjo išrinkt į namo bystė Lackawanna Steel yra tik keletas, o ir tie pat|s
nešam tik apie apvaikščioji-į nevest tamsiose , miniose
negu kitų tautų žmonės.
valdybą ypatas, kurių dalis Plant, kame dirba 15000 dar pradeda pamesti, supratę,
mą.
Birželio 7. L. S. S. 71 kuo
fanatiškos agitacijos ir jei nemoka pasirašyt nė savo bininkų.
kad prieš minią alkanų žmo
prasidėjo gu jaučiasi lietuviu ir žmo vardo ir neapsipažinę su pla
pa buvo parengus koncertą,, Apvaikščiojimas
rtpvaiiAsyivjiiiiaapiaoiucjvi
Nuo pradžios šių metų nių negalės atsilaikyti.
koncertas susidėjo iš dainų, 30 d. gegužės ryte su gatvine gumi. kuris gyvena iš to tesniais reikalais, todėl ne darbininkai
čionai pradėjo
Daug butų lengvesnė ko
monologų ir eilių. Kalbėjo paroda, kurioj dalyvavo vi- J skurdžiaus, eit su tais žmo kurie turėjo nukęsti daug gyviau bruzdėti.
Jau
pralei

„Dėdė su Povylu,” „Maikis sos vietinės, o taipgi prisidė- į nėmis. kurie ką nors naudin- nesmagumų, o kitas, būda dome 10-tį streikų ir tik eks- va, kad visuomenė atjaustų
streikieriams, nes daugelis
su tėvu” ir t.t. Viskas nusi- jo Hartford’o ir Bristol’io į go veikia visuomenei.
mas jautresniu nervų, kol presmanai savo streiką pra išstreikavo 6 sąvaites ir rei
sekė gerai. Publikos buvo; draugystės. Paroda buvo iš- Penktas kalbėjo J. G. Ge gyvas neprisidės prie jokio
nes policmanai kalauja pinigiškos pagelbos,
beveik pilna svetainė ir visi; puošta gražiai, bet ypatingą gužis, „Kel.” leidėjas. Jis darbo, bet dėlei šventos ra laimėjo,
užėmė
streikierių
vietas ir nes neturi iš ko pragyventi
įspūdį padarė vaikai, kurie nurodė, kad New Britain mybės, šiuo tarpu apie tai
liko užganėdinti.
tokiu budu streiką sulaužė. su šeimynomis. Taipgi butų
Laisvas. gražiausioj tvarkoj, neužma lietuviai nuveikė didį darbą. nieko nekalbėsime, tik mel Tik vietinis socijalistų laik naudinga,
kad lietuviškų lai
tomą minią žmonių vedė prie Privedė kelis žingeidžius nu džiame tų, kurie supranta
raštis
reikalavo
iš
majoro
ir
kraščių redakcijos prisiųstų
CHICAGO, ILLL.
lietuvių svetainės, o užpaka- rodymus, o baigdamas kalbą mažiau apie abelnus reikapolicijos,
kad
pildytų
savo
nors
po keletą egzempliorių
Chicagoj žada išeiti du ’ liję lydėjo juos vežimas lie-1 pasakė, kad tas Lietuvos ser us daugiau lavintis, o ma pareigas, o ne skebautų, bet
savo laikraščių,. nes išski
nauji lietuviški laikraščiai: tuvaičių, pasirengusių apei-i mėgius, kuris per amžius žiau didžiuotis ir bartis.
visi kiti laikraščiai tylėjo.
riant „Kovos,” kuri mus re
„Šakė,” mėnesinis juokų lai- įgy šlebėmis ir palaidais plau slegiamas visokių aplinky
Melninkų Jonas.
Dabar darbininkai prade mia iš pat pradžios, ir „Pir
kraštis, leidžiamas drg. J. i kais, taip kad priminė seno- bių, persimušęs per visas
da tikrai suprasti, kas yra myn,” kuris irgi pradėjo
Mickevičius, ir „Veidrodis,” lVės vaidelytes, saugojančias vargų sienas, paliko sveiku
MEIVODA, ILL.
mums atjausti, kitokių laik
mėnesinis iliustruotas žur- neužgestančiąją ugnj.
protiškai ir palytėjęs bent 4 dieną birželio ir čio jų draugais, ir socijalistų raščių da negavome; nejaugi
nalas, pašvęstas scenos ir Sugrįžus parodai į svetai- kiek laisvės, pradeda būda nai sustreikavo mašinų dirb pagelba laike streikų, bea- jie neatjaučia. (Su šiuo nu
teatro reikalams, leidžiamas1 nę, apie 12 vai. prasidėjo pra vot draugijoje namą, kurio tuvės darbininkai, reikalau bejonės, atneš Socijalistų meriu siunčiame „Kel.” 100
„Veidrodžio” bendrovės^
kalbos. Pirmas kalbėjo mie jokie suvadžiojimai arba ir dami 8 valandų darbo ir Partijai gerus vaisius.
egzempliorių. Red.)
Kaip pirmas, taip ir an sto majoras, pagirdamas lie pats pragaras nepergalės. daugiau algos. Kompanijai Jei čia tik atsirastų dau
tras yra pageidaujami musų tuvius kad jie laikosi vieny Tik apgailėtina, kad kalbė į pagelbą atėjo policija ir giau lietuvių, ypač švieses Aukas ir laikraščius ma
visuomenei: socijalistai kol bės ir per tokią vienybę jie tojo žodžiai nepasiekė visų vieną streikierį sumušė.
nių, butų galima sutverti ir lonėkite siųsti per „Kovos”
J. K. Streikieris. LSS. kuopelę, nes darbinin redakciją, 1815 E. Moyakas neturėjo juokų laikraš- pasistatė savo reikalams pui dalyvavusiųjų. Mat, pirm
kius namus. Antras kalbėjo to buvo padaryta pertrauka,
kų susipratimas pastaruoju mensing avė., Philadelphia,
C1O.
IPSWICH, MASS.
laiku smarkiai pradėjo kilti, Pa., o laiškus sekretoriui J.
Scenos ir teatro reikalams vietinis klebonas kun. Žebris žmonės jau buvo nuilsę, sveGrigaliūnui, 316 Wharton st.
pvildenti jau seniai pagei Jis savo kalboj išreiškė užsi- tainėi sustatyt kresių nebu- 10 birželio per policijos nuo tų neišskirtini ir lietu Philadelphia,
Pa.
daujamas laikraštis. Dau ganėdinimą, gyrė žmonės už vo gaima, nes perdaug buvo provokaciją likos nušauta viai, kad tik suvienijus juos
gumui buvo prašvitusios a- nuveiktą jų darbą, o baigda- publikos, todėl vėl atidarius viena mergina, o 7 sunkiai kuopelėn, kur galima butų ; Presos komitetas:
kvs, kuomet pamatė aps mas kalbą, ragino lietuvius, prakalbas, negalima Jbuvo sužeistos. 45 ypatas arešta savo kalboje savo reikalus
K. Maknavičius,
kelbtą „Teatrą,” bet veltui. kad padarytų tą namą vieta orivest prie tvarkos. Tarpe vo, bet vis nekaltus darb: apkalbėti, tai ir šita musų,
R. Merkis,
Todėl dabar scenos mylėto blaivybės, pasimokinimo ir kalbų buvo keletas deklama ninkus, o žmogžudžiai liuosi. nors ir mažytė kolonija pa
J. Žukauskas.
__ uždraudė
___ _ ir susirin- sirodytų musų visuomeniško
jai susilauks savo reikalams; garbės Dievui. (Man rodos cijų ir vietinis, maišytas__
Paskui
gvildenti laikraščio. Geros kad Dievui galėtų pakakt choras po vadovyste lietuvių kjmus laikyti. Bet 11 birže- gyvenimo scenoje.
LAIŠKAS REDAKCIJAI.
bažnyčios, svetainė galėtų baznvcios vargoninko Alek- ]j0 atgavom teisę sakyti
A. žibut is.
kloties.
Skaitydamas No. 22 „Ke
šilelis. likt vieta apšvietai. Raš.) sandro Krzytofiko gražiai prakalbas. Pirmą sykį AmeBešališkai žiūrint, tečiaus padainavo keletą dainų.
leivio” patėmijau žinutę iš
rikoj buvau iškrėstas poli
RACINE, WIS.
reikia pasakyt, kad nuo kun. Po prakalbų prasidėjo ba cijos nagais. Kaip tik priGardner, Mass., kurioje tū
las
Mockevičius aprašo apie
žebrio,
o
ypatingai
kaip
nuo
liūs
ir
susirinkusioji
publika
buvau
Jau keturi metai kaip čio
L___ i į Ipswich, tuojaus
čionai buvusias prakalbas, nai susitvėrė šv. Kaz. para seno kunigo, daugiau reika- linksminosi iki vidurnakčio, i mane iškrėtė ir liepė važiuo
per kurias kalbėjo J. Smelspija, bet iki šiol neturėjo nė laut negalima. Jau ir iš to 31 gegužės buvo balius su ti atgal į Bostoną. 12 darbiyalim
spręsti,
kad
jis
žmoni

torius.
Ir ant galo, buk kal
kunigėlio, nė bažnyčios. Bet
išlaimėjimais ir lakiojančiu • ninku, surakintų retežiais, Nors silpni cukernės daršiomis dienomis pribuvo škesnis už kitus kunigus, jog krasa. 1 birželio, nedėlioj po ■išgabeno į Salemo kalėjimą, bninkai išėjo į streiką, bet bėjęs drg. Klinga. Nesu
kunigas J. Gugis ir sparčiai nesibijojo dalyvaut ant tokių pietų žmonės pradėjo rink i kur sėdėjo Ettor ir Giova- pergalėt juos kompanijai pa prantu ar P. Mockevičius
pradėjo organizuoti parapi apeigų, kuf susirinko žmo tis į svetainę nes buvo gar nnitti. Prie Town Hali po sirodė negalima. Išpradžių norėjo Klingą išreklamuoti
ją ir rinkti aukas bažnyčios nės visokių pažiūrų, ir būt binta, kad kalbės vietiniai licija rado (turbut pati buvo kompanija manė, kad už tarpe vietinių gyventojų
statymui. Parapijonai nu ant pagrindų su vienu iš • kalbėtojai, vienok svetainės ! ir padėjus) proklamacijas, traukus policiją bus galima kaipo kalbėtoją, ar gal su
tarė mokėt „tėveliui” už dū „Keleivio” leidėjų,, kurį kei užžiurėtojas neįleido į sve buk pribus 50 juodrankių. darbininkus išblaškyti ir tuom norėjo pasirodyti, jog
šios ganymą $600 į metus ir kia visokiais budais visi ku tainę, sakydamas, kad tas Todėl prigabeno da dau priversti grįžti į darbą; bet pats ant prakalbų nebuvo)
„burdą.” Lietuvių iš viso čia nigai.
nebuvo nutarta, ir iš valdy giau guzikuotu žmogžudžių. tas nepavyko. Nors darbi kadangi apart drg. Smelstovra anie 800 suviršum, bet į Trečias kalbėjo J. J. Ger- bos niekas į laiką neatėjo,
L. Grikštas. ninkai daužomi ir areštuo riaus, niekas daugiau nekal
„tėvelio” sląstus lenda vos dauskas, yiršininkas namo vienok per pašalines duris
jami, bet laikosi tvirtai ir bėjo. Ir drg. Klinga visai tą
150 šeimynų.
statymo komisijos. Jis trum susirinko apie 100 ypatų ir CHICAGO HEIGHTS. ILL. pasiryžę kovoti iki nelaimės. I dieną šiame mieste nebuvo,
Matysime, kaip čia „tėve pai perbėgo istoriją to viso reikalavo kalbėtojo, kurio 25 gegužės čia buvo Dr. V. Kompanija matydama, kad nes jis tą dieną buvo Mon
liui” pasiseks biznis, nes darbo, o baigdamas kalba iš nebuvo. Tuomet publika iš Kudirkos draugijos iš Ste- su pagelba policijos negali tello, Mass., VI rajono kon
tarp lietuvių apšvieta spar reiškė savo užsiganėdinimą savo tarpo perstatė K. Ku- ger, III. parengtas vakaras. sulaužyti darbininkų solida- ferencijoj, kaipo delegatas
čiai auga ir galima iš anksto kad ir klebonas dalyvauja kanauską, J. Gerdauską ir Sulošė dvi komediji: „Gudri riškumo, papirko agentus, nuo 89 kuopos LSS.
spėt, kad nesiduos „tėveliui” atidaryme svetainės, nes ar J. Maziliauską ir tokiu budu Našlė” ir „Knarkia palie kurie vaikščiodami po sta Žingeidu, su kokiu tikslu
už nosies vadžioti.
čiau prisižiūrėjęs gal nebars laika praleido savitarpinių pus.” Lošimas nusisekė vi bas, ypatingai lenkų, įkalbi tokios melagingos žinios ra
S. ’Ęprumtumtkevičia. bažnyčioj tuos žmones, ku- reikalų svarstymais. Vaka- dutiniškai.
nėjo grįžti prie darbo, nuro- šoma ?
V. Ivonaitis.
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KELEIVIS

Žmo
Socijalistai sako, kad gėda gą ir suvisai nemanė prie nės pradėjo pagaliaus su
visai musų civilizacijai, kuo šintis caro valdžiai. Bet prasti, kad pakolei laikysis
Lietuviški kunigužiai, žmo- met šalia didžiausių turtų, kaip visame pasaulije, taip* karaliaus sostas, patolei jis
i nės paprastai menko moks tą turtą pagamintojai gyve ir Rusijos valdžia visuomet bus nuolatiniu ją liuosybei
lo, vos tik per dvi-tris na didžiausiam skurde. Ir palaiko kapitalistą pusę. Ir pavojumi.
I klesas šiaip-taip prasistumę, tas yra neužginčijama t i sa. vieną gražią dieną buvo pa Karalius su savo dvariš
i seminarijoj gi tik šventraš Tokis mokslas yra pilnai leisti šūviai į ramiai strei kiais vis da tikėjosi užgniau
čio ir ant mišių knygos pra krikščioniškas. Visviena, ar kuojančius darbininkus. Tai žti revoliuciją ir vėl su
grąžinti senąją tvarką. Jis
mokę, tankiai griebiasi kri męs su socijalistų programų buvo balandžio 17 dieną.
sutinkam,
ar
ne,
bet
turim
Vos spėjo po plačiąją Ru susinešė su pabėgusiais ba
tikuoti socijalizmą, apie kurį
jokio supratimo neturi. Ją pripažinti, kad tokia idėja y- siją pasklysti žinia, kad Le jorais ir kreipėsi pas kitus
"kritika” tai tik paprastas ra grynai krikščioniška. noj nuo kareivią šuvią žuvo karalius, prašydamas pagel
plūdimas. Bet nevisi kuni Krikščionybė taipgi nori pa nekalti darbininkai, kaip di bos. Austrijos karalius pri
desniuose miestuose fabriką žadėjo duoti pagelbą, kad
gai socijalizmą taip supran saulį pataisyti.”
ta. Svetimtaučių kunigai, Taip kalbėjo kun. James darbininkai metė darbą — nuslopinus revoliuciją. Asustreikavo, tuomi išreikš part to, franeuzą karalius
kurie daugiau turi mokslo ir Shearin, Bostone.
dami protestą prieš tokius tikėjosi daug pagelbos ir
mandagumo, taip nedaro.
barbariškus valdžios dar nuo dvasiškijos, kuri nuola
Jei kurie su socijalizmo
bus. Kaip sausio 9 d., taip ii tos kurstė tamsius žmonės
mokslu nesutinka, tai bando
balandžio 17 dieną Rusijos prieš revoliuciją. Kad ge
kritikuoti jį rimtai, bet ntšmeižia ir savo parapijonų Japonų laikraščių pareiga proletarijatas nutarė visuo riau prirengus užpuolimą
prieš socijalistus nekursto, yra ne vien tik pranešti pub met apvaikščioti., t. y., .ą ant revoliucijoniško Pary
kaip tai daro mūsiškiai, ma likai svarbiausius atsitiki dieną nedirbti, rengti de žiaus, karalius, sėbrams pa
mus, bet taipgi duot skaity monstracijas ir tuomi iš tariant, nutarė bėgti iš Pa
žai apsišvietę kunigužiai.
ir praktiškus pata reikšti protestą. Šįmet pir ryžiaus, susivienyti su savo
Čionai paduodam vienotojams
,
svetimtaučio kunigo pamok rimus ir būt "žmonių vado mą kartą buvo švenčiama 17 šalininkais ir sugrįžus paim
balandžio. Veik visose Peter ti Paryžių. Iš 20 į 21 birže
slą apie socijalizmą. Jis nė vais erškėčiu keliais.”
ra socijalistų, o tečiaus pa-1 Taip laikraštis ”Džidži burgo fabrikose tą dieną lio naktį, 1791 m., karalius
klausvkie, skaitytojau, kaip šimpo” duoda savo skaityto- darbininkai sustreikavo. Iš išspruko patylomis su savo
jo pamokslas skiriasi nuo jams patarimą kaip išgyvent viso streikavo 50,(XX) darbi šeimyna iš savo rūmų ir bu
— Maike, tu dabar su m;. - Į — Vaike, aš matau, kaa lietuviškųjų pamokslą:
100 metą. Laikraštis nuro ninką tiktai viename Feter- tų jau pabėgęs, jei vienam
nim buk jau mandagesnis. 'tu man pavydi garbės. Bet ”Skurdas egzistuoja vi do 12 įstatymų, kuriuos burge. Kituose miestuose nedideliam miestelije jaunas
1 vistiek jau tu manęs nesulai sam pasaulije,” sako tas ku pildydami be
— O ką tas reiškia?
abejonės taipgi darbininkai streika revoliucijonierius Drouet,
(Drue) nebūtų karalią paži
— Tas, vaike, reiškia, kysi. Šįvakar
—7- parėjęs na- nigas. ”I<ą reiškia skurdas, išgyvens 100 metą. Tie įsta vo.
Jau turiu aiškinama visaip. Bažnyčia tymai skamba šitaip: Kvė Peterburge didesnėse gat nęs. Jis tuojaus nulėkė į se
kad tu turi savo tėvą paguo- mo vėl rašysiu.
galvoj
suposmavęs
vienas net laimina tūlą klesą žmo puok tyru oru kiek tik tau vėse buvo rengiamos de kantį miestelį, per kurį ka
doti.
— Argi aš tavęs kada ne- eiles:
nių, kurie atsidavė skurdui. yra galima. Eik anksti gulti monstracijos. Vienur, tai ralius turėjo važiuoti, užba
guodoju ?
Bet tokia skurdo rūšis vra ir kelkis anksti. Gulėk ne kitur dainuota revoliucijos rikadavo tenai tiltą ir sukėlė
Nebijau aš socijalą,
— Guodot tu mane guo- Maukiu džinę, maukiu alą, pripažinta tik apsaugotoj mažiau 6 ir ne daugiau 7 dainos, vaikščiota su raudo miestelio viršininkus. Tuo
dojai, bet kartais ir už kvailą Ir dainuoju kaip gaidys — institucijoj. Mes gi čia kal ir pusės valandų ir prie to nomis vėliavomis. Vienok, jaus pasirodė karaliaus veži
palaikydavai; dabargi aš
bam apie tą skurdą, kuris tamsiame kambarije, prie demonstracijos ilgai negalė mai. Sulaikyta juos ir pa
noriu, kad tu mane skaitv- Kas gi mane pabaidys? viešpatauja tarp daugelio plačiai atvertą langų. Gerk jo tęstis, nes gaujomis jodi reikalauta pasportą. Kara
tum protingu ir mokytu vy Aš tautietis, katalikas,
žmonių, kurie nėra jokiu ou- kavą ir arbatą tik po biskį; nėdami policistai išvaikyda lius pradėjo meluot, kad
Tik pakaušis biskį plikas, du apsaugoti ir priversti ba nuo tabakos ir alkoholiaus vo demonstrantus ir nema jis esąs tik tarnas rusu kuni
ru. Supranti?
gaikštienės Korf, kuri dabar
— Visai nesuprantu, tėve, Šiap gi vyras kai arklys— dauti, arba sunkiai turi ko atsisakyk visai. Kasdieną žai ją areštavo.
apleidžia
Francuziją. Bet
kaip aš tave visuomet galiu Kas gi mane pabaidys?
voti dirbdami sunkiausius ; valgyk tik vieną sykį su mė Šimtais Rusijos darbinin
skaityt protingu, jeigu tu O ką tu, vaike, pasakysi darbus, kad užsidirbti sau sa. Maudykis kas rytas šil kai žūsta kovodami už savo niekas tam netikėjo ir vi
kvailai elgiesi.
ant mano eilią? Aš beeinu, maistą, drabužį ir pastogę. tam vandenije. Mesk šalin teises. Nenumalšina nė caro siems liepta išlipti iš vežimą,
— Bet suprask, Maike, kad daktaras Rutkauckas ”0 tikrai yra faktas, kad šilkines drapanas, o dėvėk budelio nagaikos, nė kuL o tuo tarpu pradėta skam
kiekvienas žmogus yra skur storu apdaru. Pavelyk sau kos. Jie mano, kad kardu binti varpais. Subėgo gink
kad aš dabar nutariau likti geriau neparašys.
de, kuris tik negali uždirbti kas sąvaitė vieną dieną atsil- bus galima numalšinti ko luoti žmonės ir tuojaus išsi
poetu.
—
Ar
žinai,
tėve,
tave
tik
nieko daugiau, kaip maistą, sėjimui ir atsisakyk tą die votojus už tiesą ir laisvę. aiškino, jog čia sulaiky
— Ką sakai?
ir š*
galima
prilyginti pi
prie
_ Poptn nutariau na^tn 11
“1“* piujguiu
iv drabužį ir kambarį. Suvie ną nuo visokią darbą, net ir Vienok veltui. Nors ir kas tas
ne
rusą
kuni
■_________________ pas“ Rutkaucko, kuris apie kopų- nytų Vastijų konstitucija nuo skaitymo ir rašymo. Ne
gaikštienės
tarnas, bet
ti, ar da nesupranti?
stus ir lašinius rašo eiles. sako, kad kiekvienas žmo įsileisk didelių kūno geismų. met caro berną kulipkos Francuzijos karalius, o me
— Na, ir tu, tėve, reikalau- ■
skina darbininkus šimtais,
—
Man
tas
patinka,
vaike,
Jeigu
esi
nevedęs,
tad
imk
gus
turi
tiesą
gyvent,
būt
I
ji, kad aš tave skaityčiau ’
bet tas nė kiek nenugązdina namoji "kunigaikštienė” —
I <jo vaiką guvernantė. Mies
protingu. Čia pat jau tavo kad tu mane sulyginai su laisvu ir naudotis linksmy sau pačią; jeigu esi našlys, kovotoją.
Lietuvninkų” bėmis. Bet jis turi tiesą dau vesk kitą. Negyvenk per Nebaisu jiems ir gyvastį pa telio meras (majoras) tuo
kalba parodo, kad tau trūk "Vienybės
pranešė apie tai į Parypirmaeiliu poetu. Tokiu bu giau turėti, negu tas. žmo daug šiltuose kambariuose. dėti .už teisybę. Negązdina jaus
sta proto.
'
zią.
du ir aš galėsiu tuojaus at gus turi tiesą ne vien tik prie Valgyk visada šviežią mai juos nė patranką šūviai, nė
— Kodėl?
Ant rytojaus atjojo iš Pa
— Todėl, kad nesąmones sišaukti į visuomenę, kad fiziško buvimo, bet ir prie stą. Kas šituos visus įstaty kardai.
man
ūkį
nupirktų.
mus
pildys,
japoną
laikraš

to,
kas
reikalinga
sielai
ir
susirinkimo įgalio
kalbi. Poetas, tėve, gali tik
Nebaisi jiems mirtis. Ne- ryžiaus
;
tis
užtikrina
tam
susilaukti
protui.
Jis
turi
tiesą
ir
prie
užgimti.
— Kaip tai? Kokį ūkį?
sibijo mirties socijalizmo tas oficierius, kad karalią
100
metų
amžiaus.
Bet
klau

tokių
dalyką,
kaip
paveiks

tuojaus areštuotą. Ir apsup
— O gal tau rodos, kad aš — Vaike, jau tu gal gir
pranašai.
J.
B.
simas,
ar
darbininkui
tas
tas 10,000 tautišką gvar
nesu gimęs?
dėjai, kad Jovarui už eilių lai, knygos, muzika ir t.t. Be
viskas
galima
išpildyti?
tų
dalykų
jis
negali
gyventi
diečių karalius likos parga
— Bet ne poetu.
rašymą visuomenė dabar
Manau,
kad
maža
dalelė
tikru
gyvenimu.
bentas atgal į Paryžių.
— Palauk, vaike, tu sakai, perka ūkį. Taigi ir aš pa
darbininkų
gali
pasirinkti
”
Šiandien
gi
retai
kur
to

kad man proto trūksta, bet reikalausiu tokio ūkio. Jei
Liaudis pradėjo reikalau
sau
atsakantį
maistą
ir
kas

kius
dalykus
galima
nas
kaip man rodos, tai tau pa man vienam nenorės pirkti,
ti, kad išgamą karalią, kuris
čiam trūksta. Kurgi tu ma tai pareikalausim abudu su žmogų užtikti. Tik saujalė dieną turėt maudyklę. Apie
bėga nuo savo tautos pas jos
tei, kad žmogus užgimęs daktaru Rutkausku. Para žmonių, kuri nieko naudin tyrą orą nėra ko ir kalbėt.
priešus, atiduoti teismui ir .
(Tąsa)
tuoj butų kalviu? Jis tik už šysime eilėmis atsišaukimą go nė sau. nė draugijai ne Dabartinis surėdymas yra
numesti
nuo sosto. Buržu
taip
sutvarkytas,
kad
darbi

padaro,
naudojasi
visokiais
augęs gali išmokti arklį pa ir apskelbsime jį laikraš
2 gruodžio, 1789 m., susi azija pasirodė tam priešin
kaustyt. Taip pat, Maike, ir čiuose. Žmonės eiles myli, smagumais. Socijalizmas ga ninkui žmogui nėra pasilsio, rinkimas apskelbė, kad ne ga, nes įvykus republikai
lėtų kiekvienam tai suteikti. nėra atsakančio maisto, nė suskaitomi kunigijos turtai žmonės turėtą per daug va
su poezija. Pakol žmogus tuoi pritars.
mažas, jis da kalbėt nemo — Tėve, negadink geriau Visi jau męs sutinkam, kad žmoniško gyvenimo. Darbi turi būt parduoti, o pinigai lios. Ir Tautiškasis Susirin
ka, o kaip paauga, išmoksta popieros ir niekam apie tai skurdas tarp žmonių nerei ninkas yra priverstas dirb sunaudoti valstybės reika kimas, kur viršijo jau bur
ti 12 ir 16 valandų į parą.
poteriauti, paskui skaityti, daugiau
nepasakok, nes kalingas daigtas. Dabar jau Darbininkas turi gyventi lams. Kunigams gi paskyrė žuazija, pakliko karalių lai
įsimyli į kokią mergą, gerai kiekvienas tave išjuoks. To jaučiama, kad jis gali ir turi
algą. Augštesni kunigai bai- svą.
nešvariuose,
drėgnuose
ur

būt
išrautas
iš
kriščionijos.
išsigeria, tuomet atsiranda kių "poetų” kaip tu, pilni
siaiužtai supyko ir pasidarė Visi geresni ukėsai nutarė
drąsa ir tuojaus norisi jam užkampiai. Kiekvienas gali Šiandien jau net bažnyčia vuose ir maitintis supuvu aršiausiais revoliucijos prie siųsti Susirinkimui reikala
dainuoti. ^Tuomet, vaike, jis parašyt kelias eilutes, kurią nelabai tvirtina, kad labda siu maistu. Todėl viršminė- šais. Kuomet ją žemes išsta vimą, kad karūnuotąjį pik
to laikraščio receptu gali
gali jau ir poetu likti.
galūnės atsiliepia, taigi, a- rystė turi būt amžina krikš naudotis tik kapitalistai ir tyta ant pardavimo, kunigi tadarį nubaustų. Tam tik
— Ne, tėve, eiles rašyti, I not tavęs, jis turėtų tuojaus čionybės užduotimi. Męs jau
ja pati siūlė 400,000,000 slui nutarta susirinkti ant
matom ateitij tą dieną, kada kiti dykaduoniai, o darbi franką.
tai ne arkliai kaustyti. Kalvio ir ūkio reikalauti.
Bet susirinkimas
labdarystė bus visai nereika ninkai susilauks tada sau ant to nesutiko. Kunigą že Marso pleciaus ir pasirašy
amatą kiekvienas gali iš
- Vaike, bet
ir Jovaras
ti ant reikalavimo. Susirin
mokti, kad likti poetu, tai nedaug parašė. Aš gal dau- linga ir žmogus prieš žmo geresnio gyvenimo, kada mė liko padalyta į smulkius kimas įvyko 17 liepos, 1791
bus įvykdintas socijalizmas.
reikia turėti ant to prigimtą i giau da ir už jį parašysiu. O gų nesižemins.
gabalėlius ir išparduota ūki Susirinko į 12,000 žm. Pra
S. Narkis. ninkams.
”Visos partijos siūlo vais
talentą, todėl aš ir sakiau, : jeigu jam pirks ūkį, kodėl gi
sidėjo parašai. Tuotarpu pa
kad poetas turi užgimti. Tuo man negalėtą nupirkti? Ir tus skurdo panaikinimui.
Įniršusi kunigija pradėjo sirodo kariumenė ir būrys
tarpu, tu stačiai nutarei bū jeigu man nenorėtų pirkti, Bet tos partijos ilgai jau sa Kruvinoji Lenos maudyne
tuomet organizuoti ir kurs liuosnorių iš aristokratą.
vo vaistus praktikuoja, o
ti poetu. Tas parodo, kad tu as pakeičiau protestą.
tyti tamsius žmones prieš Miesto majoras liepia žmo
nesupranti, ką reiškia poe — Tėve, aš tau patariu darbininkų skurdas netik
nenyksta, bet da daugiau au Rusijos proletarijato ko buržuaziją. Bet da didesnis nėms išsiskirstyt, žmonės
tas.
eiti ir gerai išsimiegoti, pa
nusistebėjo, nes nebuvo jo
— Vaike tu nemislyk, kad kol protestą kelsi. Tu, ma ga. Ir negali nykti, nes tie va yra atsižymėjusi kruvi kunigijai buvo smūgis, kada kią sumišimą ir niekas net
aš toks kvailas. Aš tau pri- tyt, po krikštynų, jauti da vaistai neprašalina skurdo nomis dienomis, kuriose ca sekančiais metais (1790) su ginklo neturėjo. Staiga įsa
priežasties, kuri guli priva- ro budeliai žudė nekaltus sirinkimas nutarė žymiai
rodysiu, kad aš esu poetas, rudžio įkvėpimą.
tiškoj nuosavybėj. Socija darbininkus, tartum dar sumažinti kuftigą skaitlią. kymas : Šaudyt! Pasigirdo
Pereitoj nedėlioj parėjęs iš
listų partija tikrai galėtą norėdami padidinti dievai Negana to, vyskupai ir kiti šūviai ir piečius likos užklo
Dešraucko krikštynų čielą
Prigėrė 300 žmonių.
skurdą prašalinti, uždedama čio kapitalo auką, kuris jau dvasiškiai turi būt renkami tas lavonais. 200 su viršum
pluoštą eilių prirašiau ir ne
žmonią užmušta, o daug
užilgo pamatysi jas laikraš Bombay, Indija. — .Ant valstijai pareigą rūpintis, ir be to šimtais žmones ri pačią gyventoją, nes šie daugiau sužeista.
juos ir užlaiko. Tokiu budu,
čiuose. Parašiau ir tautišką Katiavaro pusalio, prie Ara kad nebūtų bedarbių ir kad ja.
himną. Geriau skamba, ne bą juros, potvinije žuve 300 niekas nebadautų. Socijalis Viena iš anąją dieną, ku dabar kunigai turi prigulė Taip pasielgė buržuazija,
gu Kudirkos ”Lietuva, tėvy maldininką. Potvinį pagim tai taipgi reikalauja, kad vi ri niekuomet neišdils iš pro ti jau nuo žmonią malonės, kurią žmonės įstatė į valdžią.
si dirbtų. Tokiu budu nebus letarijato atminties, tai ba kurie da taip neseniai buvo Jai norėjosi kuogreičiausia
dė dideli lietąs.
nė musų.”
žmones numalšinti ir pradė
valkatų, nebus skurdžių nė landžio 17 diena. Tą dieną ją vergais.
— Aš, tėve, tikiu, kad tu
žemės drebėjimas.
ti
savaip viešpatauti. Bet
praėjusiais metais (1912) Atėmimas kunigams tur
turčių.
eiles rašai, bet aš netikiu,
"Svarba socijalizme guli buvo nekaltai sušaudyta Le tą ir susiaurinimas jiems tie žmonės buvo per daug įniršę,
kad jos tilps laikraščiuose. Iš Sofijos praneša, kad 14
Redakcijos tokių "poetą” birželio visoj Bulgarijoj tame, kad jis panaikina iš noj 117 darbininką ir 250 su sų labai nepatiko ir karaliui. kad nutiltų prieš naujus sa
eiles paprastai talpinaJgur- smarkiai sudrebėjo žemė. naudojimo sistemą. Išnau- :žeista. Ramiu budu Lenos Bet tuo pačiu tarpu prieš vo ponus.
sustreikavo, karalią augo vis didesnė
Daug buvo nuostolių.
(Toliaus bus).
dojimui išnykus, būtinai <darbininkai
turi išnykti
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KELEIVIS

KAS MUMS
RAŠOMA

Draugysčių Reikalai.

ri tik nusidriekusius dirksnius, kurie pas žu
Pajieškojimai
vį gali persikeisti į nugarkaulinės smegenis;
•
Aš
Elzbieta
Mikuliutė
(po vyru
SUSIRINKIMAS.
turi pilvą, kaip ir kokį paslėptą krepšį, iš
Kučinskienė) pajieškau brolio Juozo
Lietuvių
A pšv vietos Draugystės
Mikulio, Suvalkų gub., Marijampolės
abiejų galų atdarą, bet neturi jokių galūnių,
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus
susirinkimas
atsibus 20 Birželio 8
Šunskų gm., kaimo Sargučių.
SUTAISĖ
nė kojų, nė pelekų, o išvaizdą turi tikrai .. Brooklyn, N. Y. — 8 birže Sav.,
au keletas metų kaip nežinau kur vaL vakare, Tautiškam name po No.
o turiu labai svarbų rei 101-103 Grand str., Brooklyn, N. Y.
S. Michelsonas.
kirmino. Lygiai taip išrodo kai-kurie augš lio vietinė LSS. 19 kuopa bu Ž*iskalągyvena,
jam pranešti. Jis pats ar kas
Visi nariai privalo pribūti.
vo
išvažiavus
į
North
Beach
kitas
bukite
malonus
pranešti,
už
ką
tesni kirminai.
KOMITETAS.
[26]
(Tąsa)
girią, kur draugai susidėję busiu visuomet dėknga.
Už jų tuojaus eina žemesnių kirminų po 50c. padarė pasilinksmi
A. Kučinskienė,
GRAŽUS PIKNIKAS.
29
Rivet
(off
Tullum).
grupa. Pas šituos jau nėra nė kraujo, nė nimą. Drg. Šukys papasako
Montreal, Canada.
Bristol, Conn. Kliubas parengia
nervų sistemos. Po tų eina da žemesnė jo apie LSS. susivažiavimą.
gražų pikniką 28 Birželio, 1913 m.
Pajieškau savo vyro Kasparo Stum Visos apielinkės lietuviams praneša
grupa. Taigi ir tarpe kirminų susitinkam Aido choras padainavo, drg. bras,
kuris 1911 išvažiavo ir grdėjau, me jog Bristolio lietuviai turi didelį
buvo kur apie Pittsburgą. Jisai sodą pasilinksminimui, kur šią vasarą
žmogaus prabotį pereinant kelis laipsnius, Vaičekauskas sudrožė 3 mo- kad
Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės pastatėm gražų namą šokiams, todėl
keliose paeilėse permainose, kolei laipsniš noliogus, iš ko visi gardžiai vol., Žemietiškių kaimo; jo tiesi ran visus užprašome atsilankyti ant šio
[25]
prisijuokė, o dr-gė Jukeliukolieką, myli girtis ir moka gerai gražaus pasilinksminimo.
kai jis nusileidžia iki pat pradinės gyvybės tė deklamavo. Piknikas bu ka
Užprašo KOMITETAS.
meluoti; augštas, šviesus. Jeigu kas
girdėjot arba matėt tokį, meldžiu
formos.
vo labai gražus. Gyvūnėlis. pranešti šiuo adresu:
[25]
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1
Mrs. Anna Stumbrienė,
Dabar pajieškokime žemiausio kirmino
Town of Lake, Chicago, III.
121 Kensington avė., Kensington, III.
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
laipsnio. įsivaizdinkim sau, kad atimame Detroit, Mich. — 1 birželio
Town of Lake, Chicago, III., mi
L. S. S. 116 kuopa buvo pa Pajieškau brolio Jono Tamkevičiaus, ant
tingai
atsibuna kiekvieną pirmą ne
žmogui
rankas,
kojas
galvą,
išimam
visus
Gružas, seniausios žuvų grupos atstovas — pereina
gub., Seinų pav., Šeirių pa
rengus prakalbas su dekla Suvalkų
dėldienį
mėnesio, A. J. BIERZYNSrapijos, 7 metai Amerikoj ir gyvena
mas laipsnis iš lanceolatuso į rekiną.
kaulus ir net kaulų smegenis, o pagaliaus macijomis ir muzika. Drg. Pittsburg,
KIO
Salėj,
kampas 46 ir Paulina Sts.
P. Meldžiu atsišaukti:
Antanas Tamkevičius,
ADMINISTRACIJA
kraujo sudynus ir visus organus, taip, kad M. Mockus kalbėjo apie dar
1916 Canalport avė.,
Chicago, m. Prezidentas A. J. Bieržynskis,
pasiliktų tik oda ir pilvas joje; tegul užau bininkų susipratimą, nuro
4600 S. Paulina St., Chicago, m.
Vice-prez.
F. A. Misius,
ANTANAS
VALINČIUS.
dydamas,
kaip
lietuviai
pra

ga da užpakaliniai išmetu organai, kurie da
1644 W. 47 St., Chicago, hl
16
d.
gegužės
(May),
paliko
mane
jau suprasti, kas su dviem vaikais ir nežinia kur pra Prot. rašt. K. A. čiapas,
Amphioxus arba lanceolatus, pirmutinis nugarkauli- pas augštesnius kirminus randasi, palieka deda
1736 W. 47 St., Chicago, m.
jiems
naudinga,
ne. Tą sišalino. Aukšto ūgio, plaukai garbi
nis gyvūnas, iš kurio išsivystė gružas, rekinas ir tt.
tik viena skylutė, kuri sykiu yra ir burna ir geriausia galimao kas
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
niuoti,
akys
mėlynos;
vienas
petys
di

matyti iš desnis ir neturi pryšakinių dantų. 4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III.
Taigi dabar jau atsidūrėm labai svar atvedimu.
pirmeiviškų laikraščių pla- Kas man apie jį praneš, busiu labai Kasierius K. K. Strzyneckis,
4609 S. Ashland Avė., Chicago, III.
bioj vietoj — vietoj, nuo kur prasideda nuTaip išrodo kirminų skyriuje žemiausiojo tinimosi: "Žiūrėkit, kaip se dėkinga ir stengsiuos atsilygint. Ma Užžiurėtojas
org. St. Ragauski,
no pavardė po tėvais Ona Babinukė.
garkauliniai gyvūnai. Toliau už amphioxu- laipsnio gaivalai. Nekuriose medūzose gy kasi socijalistiškai laikrašti Žinią malonėkite duot šiuo adresu:
4612 S. Wood St., Chicago, UL
VALINČIENĖ,
so jie jau neina.
vena mažytis parazitas, taip vadinamas jai, o ypač 'Keleiviui/ kuris 42 Lodlow ONA
pi-,
Stamford, Conn.
Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėa
Kuomgi nugarkaulinis gyvūnas skiria pemmatodiscus, kuris ir yra niekas kitas, turi jau didžiausias minias
Pajieškau
pusbrolių
Antano
ir
Ka

si nuo kitų? Kokios jo ypatybės? Nugar kaip tik tokis dvigubas maišelis: aplinkui skaitytojų. Aš tai gerai ži zimiero Bernotų, Kauno gub., Rasei Viršininkai ant 1913 m. ‘
nau, nes aš esu Amerikos
pav., Vaitimėnų sodos. Aš atva Pirmininkas, St Jankauskas,
kaulis — tuomi jis skiriasi. Nugarkaulis — oda, vidurije pilvas. Pagaliaus yra gerai lietuviškų laikraščių agentu. nių
žiavau su Antan uiš Lietuvos j Spring
350 Newark st, Hoboken, N. J.
III., apie 15 metų atgal, Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
tai žmogaus kūno pilioras. Matėm, kad pas žinomas ir musų vandenįse gyvūnėlis, ką ne Aš gaunu dešimts kartų Valley,
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
184 New York avė, Newark, N. J.
ceratodusą, rekiną ir gružą tasai nugarkau daug augščiau stovi už tąjį pemmatodiscu- daugiau
Sekretorius, A. M. Stanelis,
prenumeratorių BX 222, John Milkint,
Thomas, W. Va.
211 Jefferson st., Newark, N.
lis kas kartas lieka vis minkštesniu, kaip są. Yra tai taip vadinamoji stulbė arba 'Keleiviui/ negu kitiems lai
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley avė., Newark, N. J.
PAJIEŠKOJIMAS.
kad toliau turėtų visai išnykti. Ir ištikrųjų prėskųjų vadenų hydra. Pas ją randam ir kraščiams.” Jo kalba patiko
Pajieškau
savo
vyro
Jono
Kundro

taip yra. Pas gružą jis jau daug silpnesnis, gi tik vieną atvarą ir vidurius. Iš apačios visiems, išskiriant vieną sa- to, 37 m., amžiaus. Paeina iš Kauno LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
liunų zakristijoną. Paskui
Raseinių pav., Eržvilko valse.,
Chicago, UL
negu pas pirmuosius, o su amphioxus lance- vienoj vietoj ji turi kaip ir taurelę. Apie tą kalbėjo drg. Kasparka apie red.,
Vadžgirio parap., Butkaičių kaimo.
,J
olatusu jis jau visai išnyksta. Iš tos tamp taurelę auga ilgi ploni pirštai, su kurių pa- klesų kovą. Birželio 9 pa Kuris 31 d. gegužio, 1913 m., išvažia VALDYBA:
Prezidentas
—
Julius
Joneliunas,
su Fricienė nežinia kur; paliko ma
rios nugaroj lentos kas kartas darosi vis gelba ji apčiuopia, prisitraukia ir čiulpia rengtos buvo p. Anto vo
3305 Auburn avė., Chicago, UL
nę ir dvi mergaites vargingame padė
— Jonas Simbalis,
plonesnė ir silpnesnė kremzlinė virkštis, maistą. Ir toji jos taurelė kartu yra ir prie novui prakalbos. Ant 29 bir jime. Su savim pasiėmė sūnų 8 me Prez. pag. 833
— 33 pi., Chicago, UL
o Friciene pasiėmė savo dukterį Prot. rašt — Mikas Titiškis,
tartum kad nugarkaulis tenai tirptų, lyg šakiu ir užpakaliu: per ją ir maistas prii želio laisvamanių kuopa ren tų,
6 m. Sekančiame numare tilps jų pa
3415 Auburn Avė., Chicago, UL
gabalėlis cukraus kavon įdėtas. Smegenįs mamas, per ją ir išmetos išeina. Šiaip gi ji gia prakalbas, kuriose bus veikslai. Kas apie jį žino, malonė Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
atsakymas kun. Gir- kite pranešti, busiu dėkinga. Mano
712 — 17 pi., Chicago, UL
tenai randasi jau ne kaulo kanale, bet tęsiasi yra truputį daugiau išsivysčiusi, negu an- duotas
Kasierius — Vincas Paplauskas,
vickui, kuris andai siundė
922 — 35 pi., Chicago, UL
E. KONDROTIENĖ,
[26]
išilgai gyvūno lyg kokie palaidi nervų siū sai pemmatodiscus. Bet nejaugi taip giliai katalikus ant laisvamanių ir 316 Wharton
st.,
Philadelphia, Pa. Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,
3400 Union avė., Chicago, UL
lai.
Tokius siulus vietoj kieto nugarkau siektų žmogaus pradžia?
socijalistų. F. Mažamokslis Pajieškau giminaičių ir pažįstamų, Susirinkimai
atsibuna kas paskuti
lio randam ir pas kirminą. Pas jį tie siūlai
Taip ištikrųjų yra. Tankiai sakoma
taipgi Povilo Budgino, Kauno gub., nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼.
L. Ažuko svetainėj po No.
Raseinių pav., Girdiškės parap. Jo vakare,
tęsiasi virš maistinio kanalo, taigi taip, kaip apie žmogų, kad jis susideda tik iš "odos ir
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
sūnūs atvažiavo pas manę iš Lietu mas pripuola sausio mėn. Bertainipas nugarkaulinius gyvūnus nugarkaulis. kaulų.” Bet tokis žmogus butų da nors nuvos. Labai meldžiu atrašyti. [25]
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
Anna Budginienė,
metinis Liepos mėn.
Pas vabalą gi priešingai: pas jį tie siulelliai garkauliniu. Turim da ir tą sutrumpinti.
Lawrence, Mass.
213 W. 29th st.,
New York, N. Y.
eina po maistiniu kanalu. Todėl ne iš vaba Tikroji žmogaus pradžia turi susidėti vien Birželio 10 d. "Šventos Onos” mote
Pajieškau savo draugo Adolfo Bra
rų draugija savo susirinkime paauka
lo, bet iš kirmino turėjo išsivystyti nugai - tik iš odos ir pilvo. Tuose dviejuose orga vo
Patersono streikierių sušelpimui žėno, Vilniaus gub., Švenčionų apskr., Kriaučių naudai
Malėtų parapijos. Girdėjau atvažiavo
kauliniai gyvūnai, ką patvirtina ir jų ana nuose turi glūdėti užmazga visko, ką vėliau $5.00 "Šv. Laurino” draugija savo Amerikon.
Aš mokinu kirpti vyrų ir moterų
Meldžiu jo paties atsišauk
jaliuje surinko aukų tam pačiam tik
rubus.
Turiu geriausią sistemą,
tomija. Dabar jau tų siūlų nebevadinam išsivystęs žmogaus organizmas savije už slui $3.25. Tie pinigai pasiusti. Nuo ti ar žinančių apie jį man pranešti kuri
yra žinoma Paryžiui ir New
šiuo
adresu
:
ypatų surinkta $2.00, Auka
nugarkauliu, bet "nugarkauline styga” veria: kraujo sudynų, dirksnių sistemos, pavienių
Yorke. Lekcijas duodu vakarais ir
Jonas Katinas,
vo: J. B. Jusaitis, 50c; K. Merkis, A.
nedėldieniais.
Wevaco, W. Wa.
(chorda dorsalis). Aiškus dalykas, kad čia kvėpavimo organizmo, lytiškojo organizmo, Stravinskas, F. Aleksonins, J, Božisi, Unite Store
Taipgi mokinu per laiškus kurie
A. Večkis po 25c; J. Stračnickas 15c;
negali
iš kitų miestelių,
jau pasiekėm tą laipsnį, kur nugarkauliniai ir taip toliaus. Kai kuriems gal tokis da- M. Petruškevičia, 10c. Išviso pasiun Pajieškau draugų Juozo Gerdžiaus, formas atvažiuoti
(patterns)
kerpu ant užsa
Jono šaulio ir Jono Čepo, visi Kauno kymo. Klausdami informacijų
įdė
visai išnyksta, o prasideda minkštakūniai leidimas išrodys perdrąsus, bet sistema- tėme "Kel.” redakcijon $7.00.
redybos, Arogalos apskričio, Grajaus kit už 2c. markę.
Ordeliuodami
J. Marselis.
arba bekauliai gyvūnai.
tiškas dalykų tirinėjimas prie tokio da- ’inigai priimti.
”Kel” red. kų kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad- formas siuskit ir pinigus, formų
sesu:
kainos: vyrų kotas 75c., kelinės
Nėra tad mažiausios abejonės, kad tarp leidimo veda. Jei tik kiekvieną gyvūną išK. Daugnora,
50c., veste 25c.
Moterų: kotas
EASTON, PA.
Waterbury, Conn. 75c., andarakas $1.00. Persiunti
tų minkštakūnių yra ir žmogaus prabotis, vedam vis iš prastesnio, tai noroms-neno- S. Kutaitis, L. Kasparovičia, J. Mal- 804 Bank st.,
mą aš apmoku.
kevičia pasidarbuodami streikieriams
jeigu jau priėmėm, kad jis yra surištas su roms turim prieiti prie minėtos stulbės arba perėjo per stubas ir surinko iš viso Pajieškau savo brolio, Kazio StačL. GELEŽINIS [26]
Už ką aukautojams ištariam kaus, Suvalkų redybos, Vilkaviškio
kremzlinėmis žuvimis, kaip gružas ir lance prėskųjų vandenų hydros. Išvengti to jo $13.50.
224
W. 59th St
Chicago, I1L
širdingą ačiū! Aukavo: F. Malkevi- apskričio, Kaupiškio valsčiaus, Pajaolatus. Jau didis Linneus priskaitė prie kiu budu negalima, jei tik męs leisimės tiri- čia, P. Vainiute, L. J. Kasparavičia vonio kaimo, gyveno Pittston, Pa.
$1.00; S. P. Kulaitis, V. Stankiutė, Kas apie jį žino ar jis pats malonės
kirminų tūlą gružų veislę (myxine gluti- nėdami žmogaus pėdomis atgal, iš kur jis po
A. Leckunienė, J. Bitautas, P. Paw- pranešti man šiuo adresu:
Parsiduoda Forničiai.
po 50c; J. Jonaitis, A. J. Matonis,
Juozas Stočkus,
[27]
nos), kurie įsiveria į gyvos žuvies kūną ir yra atėjęs. Jo pėdos mums parodo, iš kur lak
Pigiai parsiduoda naujutėliai for
M. Jurie, B. Nowick, S. W. C. Nowick, 9 Robert st.,
Montreal, Canada.
ničiai ir gerai užlaikyti.
Turim iš
maitinasi juo. Tas gružas ant tiek da arti jis paeina. Ir taip męs jį randame tarp be J. Poznanski, M. Urba, J. Garais, J.
važiuot
Lietuvon
todėl
pigiai
parduo
Luk, J. Gittel, A. žukauskiute, J. Po
Pajieškau Adomo Dapkaus, Kauno
mas kirminui, kad sunku ir atskirti, ar tai ždžionių grupos, paskui tarp krepšinių, to cius, V. W. Anckaitis, A. Vainiute, gub.,
Raseinių p., Šidlavos vai., Nore- dam. Galit matyt kožnu laiku. [26]
JUOZAPAS MATULEVSKAS.
S. Meškauskas, S. Stefonawicz, B. Ju- vidžių kaimo, turiu svarbų reikalą, to
žuvis, ar kirminas. Gi garsus gamtininkas liaus tarp slankunų, da toliaus tarp žuvų, o dicki
L. Tielvik, F. Vituras, J. Že- dėl tai pats atsišaukia arba kas apie 125 Bolton st., 2 fL So. Boston, Mass.
lewski, A. Krikščioniute, Asar po 25c; jį žino malonėkit pranešt šiuo adresu:
Palias, kuris pirmutinis atrado lanceolatu- pagaliaus ir tarp prasčiausių kirminų.
B. Dovidonis J. Kizauskas F. Kazlau
REIKALINGI VYRAI.
Krautauckas,
są, paskaitė savo atradimą už slieką. Ir iš
Yra da kitas tirinėjimo būdas. Tas ir skas po 20c; J. Karines, V. širvidžiu- P. O. Box.Petras
ui.
.263,
Spring
Valley
A. Dašota, J. Stankienė, E. TowačLabai lengva uždirbti pinigus, po 3
tikrųjų blizgantis jo kūnas daugiau panėši gi veda prie tų pačių pasekmių. Peržiūrė tė,
ka po 15c; V. Masiulevičia, J. Jan
sąvaičių gali būt barzdaskučių. Męs
VISIT ŽINIAI.
kauskas, R. Masiulevičienė, L. Bocišmokinam į 6 sąvaites ir duodam di
į kirminą, negu į žuvį, ypač kada jis esti kim ir šitą. '
kis, B. šleoger, J. Jonikas po 10c; Beplomą; pusę algos po 15 dienų moki5c;
nimosi. Męs žadam jums ateitį. [27]
šveižiai iškastas iš smėlio. Tik ilgi ir nuo
Nuo tūlo laiko męs jau pametėm iš akių laiuskas,
Pasiuntimo lėšas atėmus liko $13.35,
COSTELLO & WISE,
seklus tirinėjimai parodė, jog taip tasai embrijoną. Dabargi vėl paimsime męs jį pinigus pasiuntėm "Keleivio” redak
2 Rivington st.,
New York, N. Y.
cijon.
L. J. Kasparavičia.
gružas, taip lanceolatus yra pradžia visų už liudininką.
Pinigai priimti.
”Kel.” red.
DARBO BIURAS
žuvų, iš kurių vėliau išsivystė visi gyvūnai
Anatomijoj galima net ir iš tokių gyvū
Lawrence, Mass.
Męs visuomet samdome žmones į
nėlių, ką susideda vien iš odos ir pilvo, išves I. W. W. Unijos susirinkime nutar
ir žmogus.
Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
ležinkelių.
išrinkt kolektoriai parinkt aukų
Jeigu žmogus taip toli nuėjo nuo gružo ti pirmutinę bekaulių grupą, būtent kempi ta,
Dabar reikalinga 100 darbininką.
Patersono streikieriams. Aukavo šios
ir lanceolatuso, turi su jais da genealogiškųs nes, prastesnius polipus ir kt. Tokiu budu ypatos: J. Arlauskas. G. W. Cariey
UNITED STATĖS EMPLOYMENT
J. W. Copper, H. W. Wagstas po
OFFICE
ryšius, tai gružo ir lanceolatuso tokie ryšiai męs dapildom visą persikeitimų eilę, suran $1,00 ;S. Mačiulis, V. P. Repšis, S.
43 Portland Street,
Boston, Mass.
Sar-čiak, M. Grenda po 50c; J. Lapin
su kirminu ir slieku turi .būti daug artimes dam bendrą pratėvį ir žemiausiai gyvūnų skas, J. Jurgaitis, J. Stanina, D. VitF. Andriuškaitė, Budreckas,
ni. Ir štai kas išeina: per slankuną, gružą grupai — visi prasidėjo nuo gyvūnėlio iš kaičiute,
n-Gerą
- - - - -Dieną.
:- - - - -Drauge!
- - - - - - - -—- - M. Staniniutė, K. Dagičia, K. Kulbicir lanceolatusą žmogus rišasi su kirminu ar odos ir pilvo. Suprantama, prirodyt tokių kiutė, P. Asočiutė. E. Malakiutė, O.
žilindtiutė, S. Balčiūnas. A. Abromagerą dieną.'
ba slieku. Nuo kirmino prasideda musų dalykų kitaip negalima, kaip išaiškinant jų vičia,
Z1
Z. Pakarskis, S. Lipsavičius.
/* į
A a, v k uz
Stukas, A. Skrodžiutė ir A. Marill
galimumą. Čia prisieina jau pasinaudot tuo J.
prabotis.
tn-nista ei
no 25c; K. Vinickas, D. Stikeriutė ir
ni? — Pas
P. Gardžiulis po 20c; smulkiu $4.53.
Bet žodžiu "kirminas” męs apibrėžiam biogenetišku įstatymu, sulig kurio augštes- Viso
JONĄ
surinkta ir pasiųsta Patersodaugybę įvairių gyvūnėlių. Yra šimtai į- nio gyvūno embrijone matome iš eilės visų nan $15.88.
KULBOKĄ
I.W.W. Komitetas.
E
iš«?<rert sti
vairių kirminų grupų. Tarp jy, lygiai kaip žemesnių jo prabočių atvaizdinimą. Jeigu
klą
alaus,
SPRINGFIELD. TLL.
nes ten šal
III.
Nuo
W.
B.
Burk
iš
SDringfield,
ir tarp kitų gyvūnų, yra augštesnių ir že ištikrųjų taip yra, tai visų gyvūnų embrijo $5.00. Pinigai gauti "Keleivio.” rek
tas ir geMotiejus A. Civinskas, gabiausias
riausis vi
mesnių. Kaip kurie jų turi jau kraują, pro ne turime matyti ir tikrąją stulbę — gyvū dakcijoj. _________
Worcesterio biznieris, buvęs visokiuo
sam Brook
N. Y.
se bisniuose, norėtų, užsidėti Anglių
lyne alus ir
tiškus prietaisus ir gana gerai susitvarkiu nėlį iš odos ir pilvo. Ir ištikrųjų čia jau iš 8 birželioBRONX.
vestuvėse J. Klastaucko Yardą. Kas apie tai gerai nusimano,
gardus užkandžiai, — Taip, ir aš
sią nervų sistemą. Nuo šitų pastarųjų ir nyksta visos abejonės. Visam gyvūnų pa susirinkę draugai suaukavo {Pater malonės priduoti man savo adresą, o misliju, kad ten geriausia užeiga,
sono streikieriams $7.00. Jei strei aš Važiuodamas ant vakacijos galėsiu
nes labai rami vieta. Pas jį geri
bandysime išvesti nugarkaulinių gyvūnų saulije tarp augštesnių veislių matom lygiai kas
užsibaigtu, tai suaukauti pinigai užvažiuoti pasikalbėti.
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
Taipgi
ma

skiriami
politiškiems
kaliniams.
Au

nės
gali gerai susistiprint Ęftt
paėjimą, nes negalima daleisti, kad jie butų tokį pat embrijono laipsnį. Haeckelis tą iš kavo: J. Klastauckas. -V. Klastaur- lonu butų susižinoti ir su kitais biz kur ten
jis gyvena? — Nugi štai, po
nieriais,
pažistamais
bei
giminėmis.
A. Sličiutė, F. Klasauckas, S.
numeriu:
[16-4]
išsivystę nuo žemesniųjų. Šalia gružo ir sivystymo laipsnį pavadino gastrule. Sun kas,
Dabar laikau auksinių daiktų ir
Klastauckas ir J. Seris po $1.00; P.
74
Grand
SU
kampas
Wyte
Avė.
lanceolatuso įsivaizdinkim sau tokį kirminą, ku butų įsivaizdinti sau didesnį skirtumą, Klastauckienė ir S. Seris po 50c; vi laikrodžių krautuvę po No.:
27 LAFAYETTE ST., WORCESTER,
so $7.00.
BROOKLYN
N. Y.
kuris neturi jau nugarkaulinės stygos, o tu
(Toliaus bus).
Pinigai priimti "Keleivio” Redak.
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Laiškas Džian Bambai.

— Neik, neik, ten nė vie-|jam. Jis jį vartoja jau kelinno žmogaus nėra: visi bedie ti metai.
viai, cicilikai. Ir aš prikal Suvalkų Juozui. — Kas no
binta nuėjau, tikėjausi iš ri pataisyti j laikraštį kores
girst karunką panelės šven pondento paduotas neteisin
čiausios, o jie kaip užstaugs gas žinias, visuomet privalo
savo atsimeskim nuo senojo pasirašyt savo tikra pavar
svieto, taip mane visą šiur de.
Kitaip, dėl išvengimo
pulys ir pakratė. Persižeg tuščių ginčų, jokių kritikų
nojau ir moviau laukan per netalpinsime.
duris. Vai džizulėli, kur aš J. Dudoniui. — Jūsų ko
dabar spaviednin prieisiu. respondencijos, kurioje kal
Kunigėlis kapucinas sakė, bama vien tik apie J. Z. ne
kad su bedieviais nė po vienu dorybes, talpinti negalime.
stogu negalima būti, o jei da Jeigu jūsų apkaltinta ypata
daro
morališką
bar jie da ir mano vardą į tikrai
knygą užrašė. Kad tik kipšui skriaudą lietuvių socijalistų
kuopai, kuopa privalo fak
neparduotų.
— Nusiramink sesute — tus perduoti Sąjungos cen
raminau aš. — Tu nežinojai, tro komitetui, o šis nuspręs
kad ten bedieviai, Dievas ką daryti. Tai ne musų da
mielaširdingas, susimylės, lykas.
tik melskis prie jo ir drau Zenonui šlinskiui. — Su
gauk su tais, ant kurių kak tamista naudingiau butų
lų matysi rąžančių ir škap kalbėti apie A, B, C, negu alierius nekalto prasidėjimo pie tokius klausimus, kodėl
”pas vyrą vienam šone ma
panelės švenčiausios.
Žinai, turbut iš didelių va žiau šonkaulių.” Musų klau
saros karščių kaip daugelis simai buvo pastatyti trupu
kitų, taip ir aš gavau širdies tį daugiau išmanantiems
kvaitulį. Sako, kad ta Žiur- negu tamista. Paklausk ta
kekiemio mergelė mane ap mista jų, 'kodėl jie į tokius
kerėjo, aš tam netikiu. Pa klausimus neatsako.
galiaus, tas tik padidina P. Rukavičiui. — Protin
griešno kūno vargus, o var gas žmogus gavęs tokius ap
ginti jį, juk Dievas liepia, garsinimus iš jų nieko sau
kad po smert su juom ant nedaro, tik numeta ir tiek.
dangaus karalystės viešpa Kapitalizmo sistema tik ir
tauti.
verčia visokius biznierius vi
Bet turiu jau baigti, nes sokiais budais kaulinti iš
mano mylimas rudis diner- žmonių centus. Tai yra taip
kėje visai atauš. Na, sveiks paprasta kapitalizmo surė I
Džian Bamba. Geriu. Pas dyme. kad jūsų rašinėlis nė
kui sukalbėsiu .už tave tris pagelbėt nieko negali, negi
sveikamarija ir eisiu gult. nieko ypatingo skaitytojams
Eit nereikės, nes gulsiu čia nepraneša.
pat ant stalo. Tai gud nait.

Didžiu-didžiausis Bamba!
Nepyk, kad ilgai tau
nerašiau. Tikėjausi kad tu
pats iš savo genijališkos
bambiškos galvos bambtelsi
spyčių musų gaspadinėms.
Bet kaip matyt ar tik ir tave
neužgrudo kur kampan tavo
Keidė.
Mat ir aš dabar atsiduriami
net į trijų franeuzų miestą
misigane. Bet aš gyvenu ne
pas franeuzus, tik, žinai, pas
labai gerą mūsiškę gaspadinę, kuriai jeigu davei kvotė
ją tai ir tris mylios basa per
sniegą bėgtų parnešti viedrą
alaus. Viedro neužtenka,
nes męs gyvename astuoni
burdingieriai viename kambarije, o sugulame į tris lo
vas. Laulaame atsikraustant ir daugiau burdingierių, kuriems žadame užlei
sti savo lovas. (Pasakysiu
tau į ausį, kad norime juos
matyt meilinguose glebiuose
Mikė ir Kompanija.
Gal Neturi Kaip Laiką
minkštučių blakių). Męs at
Nesuprato.
<
Praleisti ?
sidžiaugę tais smagumais
Skaityk. Jieškok faktų, protauk,
žadame naktimis kvatieruot — Kiek kaštuotų apskel veik. Neduok savo protui ir sielai
rudyt. Kilk augščiau duonos reiant stalų. Męs gaspadinei bimas apie mirtį mano bro > kalų
pavirsto. Buk idėjų žmonieko nemokame, o ji valgį lio, tamistos laikraštije?
> gum. Gėrėkis savo proto ir sielos
Skaityk Knygas!
mums puikiai pagamina, tik — Pusė dolerio už colį. >> dovanomis.
Mestau už 81.00 pasiųsime
kaip kada perdaug užspirgi- — Kaip?... Bet aš neturiu > knygų už 82.00 vertės—tikros verVisos geros, visos V ri savo
na kūnais virtuvės stirnų. tiek pinigų. Mano brolis bu >» tęs.
vertę, kiekviena kitokia. Šiai jos:
Baisu, kad bent pėtnyčiomis vo 6 pėdų ir 2 colių augščio. { ‘‘Kultūriški piešiniai’’, “Bukite
”, “Galiieo Galilėjus”,
J. J. N. !> tobuli
nesugriešijus tokį spirgutį
“Krikščionybė i r socializmas”,
amtelėjus. Mat, męs ne cici
> “Mokslas, sveikata ir kultūra”,
Iš meilės.
J “Šlėktų malonės”, “Dainos vasalikai, kurie nuo gaspadinių
i ros gražybių”, “Vadas priemotereikalauja švarumo ir prie — Tai rytoj, brangiausia > rystėš”, “Teisingos paslaptys“,
“Morališkas kabalas“, ir “Saliažiūros. Męs savo griešną it Maryte, pabėgsi su manim, įJ mono
Sapnas“.
kūną nelepiname, kad tik patylom nuo tėvų?
Tai. U*P sakant, visas kny> gvnas. Čia rasi ir apie draugijos
— Ak, rytoj ? Dar ne...
dūšelę išganius nuo peklos.
> reikalus ir ap e sveikatos dalykus;
> ir jumorą, ir svarbius istorijos bei
O lietuvių gerų katalikų, — Kodėl ne?
į
gyvenimo faktus. Kadir nemylėatlikusių nuo tų bedievių ci- — Nes mama nesujieško- > tum skaitymo, šitos knygos tau
> turi patikti; mes užtikriname; o
cilikų čia labai mažai. Ne- jo dar visų mano daiktų.
> jai nepatiktų, tai gražiname tau
J.
J.
N.
dyvai, kad ir musų kunigė
> pinigus atgal. Viskas, kateri pa> daryti, tai perskaitęs ‘ knygas,
lis visai užkimo bešaukda
> mums apie tai pranešti ir atgalia
Zoologijos lekcijoje.
> krasa gausi savo dolerį sferai. T.i
mas prie Dievo nuo jo pabė
yra geros išlygos, ar ne? Naudokis
gusius avinus. Andai jau Profesorius: — Pasakyk, 1į jomis
ir rašyk mums tuojaus, kad
maniau sau, kad vieną tokį man, kas tai yra beždžionė? > nebūtų -pervėlu. Pinigus siųsk
aviną capt ir pasigaus už Mokinys: — Beždžionė y- > šituo adresu:
M. G. Valaskas,
vuodegos, bet kur tau velnią ra tai tokis pat sutvėrimas, 1 349 E. Kensington
Av.
Chicago, Illinois.
išlaikysi. O škaplierių ir kaip aš ir tamista, profeso >
ražančiaus ledokui ant kak riau, tik ji turi vuodegą ir > Paminėk kur matei musų Apgarsinimų.
lo užkabint negalėjo. Mat labai išmintingas žvėris...
J. J. N.
buvo keturesdešimts atpuskų.. Į pagelbą musų kunigė
Pas daktarą.
liui suvažiavo daugelis k’itų.
Vienam jų begązdinant — Atvažiavau pas poną
klausytojus degančia smala, daktarą, nes mano boba iš
vienas cicilikas, lyg nebijo metė iš rankų kūdikį ir su
damas, nusijuokė. Kunigas, žeidė.
kaip velnias jo dūšią po | — Na, tai ką padarėte?
šmert — tai yra ciciliko dū — Ką? Nugi supranta
šią — capt už sprando ir nu- • mas daiktas, kad pirmiau
sigabeno klebonijon. Tuoj sia išpliekiau bobai kailį.
J. J. N.
pasišaukė sau į talką dėdę
su buože, bet cicilikas kad iš
vertė akis, kad paleido savo
miklų liežuvį, tai ir dėdė
gardžiai nusijuokė ir pakra V. M. Rinkevičiui. — Visų
tęs rankas išėjo, o kunigėlis korespondencijų dėl stokos
tą aitvarą ciciliką išstūmė, vietos sunaudot negalime.
bijodamas, kaip velnio.
A. Bulavui. — Jeigu kas iš
Dabar čia užsitvėrė bedie drįsta priimti svetimus laiš
vių „Kuras Laisvės,” kur kus bei laikraščius ir juos
mokinasi dainuoti. Tu žinai, I neatiduoti, toks peržengia
kad iš manęs dainininkas.! šalies įstatymus ir privalote
Atsimeni kaip tavo saliune apie tai pranešti krasai.
būdavo užtraukdavau ”pasi- M. Juodeikiutei. — Ačiū
gėres kaip gaidys” — tai už simpatiją, malonu tokius
tuoj visi juokdavosi iš links laiškus skaityti.
Tečiaus
mumo. Tai ir čia išgirdęs a- spausdinti jį mums neišpuo
pie dainininkus, tuoj išsiren la, nes etika neleidžia pa
giau i jų susiraukimą. Prie; tiems talpinti pagyrimus.
salės duru sutikau išeinant Naujam ”Visų Draugui.”—
man pažįstama merginą. Neužsimoka dėl to slapty Kad pasakiau i a i, "jog einu vardžio ginčytis. Visų Drau
nrisirašyt prie kuro ji jsušu- gas teisingai patėmiio. kad
ko:
Į
tas slapyvardis priklauso

I

Redakcijos atsakymai.
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Teisingiausia ir Geriausia'

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

AMERICAN LINIJA

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

Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
Kompanija' Pasaulije.
1,210,000 tonų įtalpos. J
Įsteigta 1847 metais.

DOVflNfll-DOVflNfll!

Vienatinė [tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.
b

į Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir kų reikia daryti
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
greit išsigydyti, lygiai ta knygt

*!

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

„DAKTARAS“
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti-

Į dešimts
Dienų iš
Porto |
h ; Portą.

*
Z"
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “C1NCINNATI
608 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
apsisaugoti.
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir
aiškiai, atvirai teip išde etinėje, jog kitose
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei
labai reikalinga turėti, kad žinot; kaip ir kų
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik
perskaičius knygų atrasite.
ŠITA KNYGA illiustruota puikiais mokssliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno subudavojimų su viaokiom;s paslaptybėmis.
Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“
nemažai rašo.
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidus ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis l.gomis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodį.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio i.ors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų ..Daktaras'*, nes didelės daugybės
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs gydė.
TODĖL. k :d ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai
dovanai,k;;r;s tik atsiųs keletu štampų už pri
siuntė ų.
REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

PREKES

Hamburg-American Line
i

607 BOYLSTON STREET, BOSTON,

arba 41 Broadway, New York.

igr
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IEH
GERIAUSIAS

D-RAS ST. ANORZEJEVSKI
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Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

The PHILADELPHIA H. CLINIC,
1117Walnut sL, Philadelphia, Pa.

Akušerka §

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS!

a

Pabaigusi kursą Womans Medical
CoUege, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie
gimdymo, taipsri suteikia visokias rodąs ir
pagelbą invairiose moterų ligose.

F. Stropiene,
J

BROADVVAY

SO. BOSTON. MASS.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisięsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokiu auksoriškę daiktu. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstata didžiausią Auksorlškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikę.
&

□

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

PIGIOS

Kad
sergi, jaut.esi koki nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teising s pagelbos, kad trumpam
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
Profesionališko Dakt ro, Ph. M. Klinikos
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik
Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
6 iki 8.

>f

Reikalaukite tuojaus.

P Tninik
Washington St.
lUlUild, 822
boston, MASS*
J• 1.

Kaip jus ketinat virti
šią vasarą?
Jeigu norit, kad galima butų*be didelio
įsikaitinimo ir greit išsivirti, vartokite

NewBerg|ctĮQR
Oil Cook-stove
Visuomet yra gatavas panaudojimui.
Nereik anglių, nėra durnų bei pelenų.
Valgis išvirtas genaus, kiekvinas šeinoj linksmesnis.
“New Perfection” pečius padarytas su
1, 2, 3 ir 4 ugnavietėmis.

Standard Oil Gompany
New York’e

3
S
>

g
o
fa

t

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūrališkom parvom, iš mažų padidinėju ir tt
Esant reikalui einu į namus fotografu o
ii. Pasilieku gero velijančiu

§
§
JURGIS STANAITIS
§ 453 Broadvay f So. Boston, Mass.
S

M. Gallivan Co.
Užlaik • geriausį

Elių, Vyn-*, Likierius ir
kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.
Me<džiame užeiti o visados rasite
gražų patarnavimą.

362 2nd st.

So. Boston.

••

Amerikos Lietuviu Socijalistų
Laikraščiu Susivienijimas.

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai

SKAITYTOJŲ ATIDAI.

Lietuviška Krautuve
Auksinių Laikrodėlių

Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodytos formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į*raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampe, tada išvengsim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

Philadelphijoje, Pa. laike
KLAUSIMAS.
L. S. S. Susivažiavimo, 31
PERMAINAU ADRESĄ
Parduodame auksinius laikrodėiius. didelius laisroI
geg., 1 ir 2 birž. vakarais at Mano tėvas mirė apiOSG SENAS adresas:
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir
Pavardė ir vardas
įvairius kitus airicsoriškus daigtus. Pataisome laik
liko pirmutinę savo konfe metai tam atgal. Jis turėjo
rodėlius, laikrodžius, žiedu< ir kitokius auksinius
renciją Amerikos lietuvių pinigų bankoj, kurie ten pa
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
No
Street,
aut naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
socijalistų laikraštininkai. dėti jau apie 44 meta> tam
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma
Miestas ir valstija
Dalyvavo sekančių laikraš atgal. Ar aš galiu tuos pini
žų į didelius ant autiimo. Darome kalendorius biz
nieriams,
parduodam
sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
čių atstovai:
gus kaip nors atgauti?
ką tmasoĄ parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotu 25 me
NAUJAS ADRESAS:
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. ReikaGabris Dirsas.
Pavardė ir vardas
1) LAISVĖ” — So. Bos
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(20-27)
ton. Mass., J. Neviackas ir
ATSAKYMAS.
No
Street,
LITHUANIAN JEWELRY CO.
V. Paukštys.
Tamista turi išduot pleni
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.
I
2) "KELEIVIS” — So. potenciją (doviernastį) ko Miestas ir valstija............................... :.................................
Boston, Mass., S. Michelso- kiam žmogui Lietuvoj, tas gi Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
nas.
paduos reikalą į "okruzną" tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 25-3, reiškia,
kad pasibaigia su laikraščio No.25, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 19-3,
3) ”K0VA” - Philadel teismą, pasistengs pripažin- tųpenumerataišsibaigė
su laikr. No. 19, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
phia, Pa., K. Vidikas ir A. dint ramistą tikruoju pavel- cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Žymontas.
dėju tų pinigų, ir jei tas nu šitų nurodymų ir matydami savo
Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.
4) "PIRMYN” — Balti- siseks, pinigų paėmimas ta
ėmimą reikia pavest žmogui, Kad nešvari politika yra ve
da bus lengvas.
more, Md., P. Grigaitis.
kuris žino tiesas, nes pakol dama, tai aišku ir iš to, kad
5) "LIETUVIŲ ŽURNA
KLAUSIMAI.
išduoda čarterį rėkia atlikti vienas iš jų, turįs augštesnį
LAS” — Chicago, III., Šmo
1. Pas mus kompanija pa daugybę įvairių ceremonijų darbą ant Ellis Island, nu
telis.
s^k^-brA!‘guvs,s
surašyt eilę peticijų, pro puolė iki paprastam gize
Konferencija
svarstė darė tokius įstatymus, kad ir
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
tokolų, aplikacijų, sutarčių, liui, o antras, neseniai, visai
klausimą, ar nevertėtų vi kiekviensa turi pasirašyt, konstituciją
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
t.t., viską pa išvarytas. Jei bus susekta,
ž
siems Amerikos lietuvių so jog prieš išeinant turi duoti gal priimtasirformas,
Jau
nuo
keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
anglų
eis
ir
kitas.
Prisiųskit
man
kompanijai
žinią
prieš
2
sąVienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
cijalistų laikraščiams susi
kalboj.
faktus,
aš
perstatysiu
daly

vaites,
kitaip
neduos
uždirb

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
vienyti ir geriaus sutvarky
ką
departmento
sekretoriui.
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių i
to
užmokesčio.
Dabar
jei
bo

ti santikius savo tarpe.
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
KLAUSIMAI.
ir kasžin kaip iškoliotų
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
•
Visi dalyvavusieji konfe sas
KLAUSIMAS.
pnybių.
1. Manydamas važiuot 1
žmogų, negali mest darbo,
rencijoje pripažino tokio su* turi laukt dvi sąvaites, ki Lietuvą, aš pasiunčiau savo Jeigu vienas brolis .užside
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
vienymo reikalingumą, mo taip trotija žmogus savo už pusbroliui 600 rublių, kad da mėsinyčią ir paskolina
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
tyvuodami jį tuo, kad eida darbį. Ką reikia daryt, ar palaikytų, kol parvažiuosiu. arklį nuo savo antro brolio,
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
ma išvien lietuvių socijalistų per teismą negalima būt at Dabar dalykai virto kitaip, kuris visai nepriklauso prie
............SI.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Kraujo Valytojas..
spauda galėtų pasekmin- siimt?
Gyvasties Balsamas. .................. 75
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
aš nebvažiuosiu, o pusbrolis to biznio ir kitur gyvena,
50c. ir 1.00
Nervų Stiprintojas.
Nuo dantų gėlimo..............
giaus varyti savo idėjinį dar 2. Kompanija pasidarė sau atsisako sugrąžint pinigus. paskui padaro kompanijai
Vaistas dėl Vidurių
50c. ir 1.00
Nuo peršalimo......................
50
Plaukų stiprintojas.—25c. ir
Kraujo Stiprintojas.
bą.
25c
’
.
”
ū
-5®
Linimentas arba Expelleris
Nuo kosulio.................. —v. u
bila ant to arklio už $150.00
kontraktus, ir duoda kiek Kas man reikia daryt?
Nuo plaukų žilimo.............
Nuo gerklės skaudėjimo "
25c.. .50
Koks yra ir turi būti tasai vienam pasirašyt, sakydama, 2. Mano draugas atvažia ir subankrutijęs pabėga. Ar
.15c.
Nuo Reumatizmo......... 50c. ir 1.00
Skilvinės proškos........ 17
— L.ir 1.00
................. 25
Nuo lytiškų ligų.......... 50c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų................
darbas, paaiškėjo iš sekan kad mokės po 10c. nuo valan vo svetima pravarde, o da tokia kompanija gali atimti
Nuo dusulio............
Blakių naikintojas.....................
.................. 10
Nuo kirmėlių..........
Dėl išvarymo soliterio.......
............ 3.00
čios, konferencijoje vienbal dos. Kada pereina sąvaitė, bar jis nori likti piliečiu. arklį nuo jo brolio, kuriam
Antiseptiška mostis
Anatarinas plovimui.......... ...... .25
Nuo viduriavimo..
Nuo kojų prakaitavimo.......... .25
siai priimtos rezoliucijos:
Gydanti mostis........................... .50
Kast orija dėl vaikų.
moka tik po 25c. už 10 valan Kaip jam galima gauti po tikrai arklys priklauso?
.25
Proškos dėl dantų.
Antiseptiškas muilas........ .
Karpų naikintoj as..
Gumbo lašai................... 50c. ir L 00
D. Janušauskas.
"Mes, lietuvių socijalistų dų darbo, sako, kad taip ant pieras ant tikros pavardės,
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
laikraščių redaktoriai ir kontrakto yra, kur pasira ir ar valdžia baustų už mai
ATSAKYMAS.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios
leidėjai, skaitome savo par šė. Tas yra su tūlomis nymą pravardės ant laivo?
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Brolis, kuris pasiskolino
eiga ginti darbininkų klesos mergaitėmis; kurios nemo
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais *W1
Ig. Buzas.
arklį, buvo tik laikinas val
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
reikalus ir skleisti tarpe A- ka visai susikalbėti, tad da
dytojas
(bailee), neturėjo
ATSAKYMAI.
tikrai
sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
merikos lietuvių darbininkų bar jos turi dirbti dvi sąvai
jame
savasties,
todėl
jis
ne

Jaigu
jums
brangi
yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
1. Vienintelis būdas atimt
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę.
mokslinio socijalizmo idė tes po 25c. ant dienos, kol
galėjo kitam arklio uždėt ar
pinigus
nuo
tokio
šelmio,
yra
jas”.
VINCAS J. DAUNORA, Apdeki
laikas dėl notų išeis. Ar ga padaryt doviernastį ant ki ba parduot; taigi savininkas
829
Bedford
Avenue
Kampas North 4-tos gatvės
Brooklyn, N. Y.
Konferencija toliaus nu lima butų ką per teismą pa to
gali arklį atsiimt, arba gauti
žmogaus,
kuris
galėtų
pa

tarė:
daryti?
traukti jį į teismą, nes kitaip užmokestį už jį. Bet be vieti
Tuoj įsteigti lietuvių soci 3. Ar galima sutverus pinigų neatiduos.
nio advokato neapsieisite.
jalistų laikraščių susivieny- kuopelę laikyti susirinkimus
2. Reikia imant pirmas
mą kaipo nuolatinę organi ir rinkti pinigus pašelpai
VIENATINE LIETUVIŠKA
popieras
paduot
savo
tikrą
Telephone
So.
Boston.
845
M.
mokslaeivių
arba
kankinių
zaciją, su nuolatiniu sekre
ar kitokių labdaringų darbų, pavardę, ir ant kokio laivo
torium.
atvažiavo, o kokia pavarde
Įstojusieji į tą organiza ar reikia gauti nuo valstijos atvažiavo, niekas neklaus, o ii Dr.F. Matulaitish
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
ciją laikraščiai pasižada valdžios čarterį; jei taip, tai jei klaustų, tai pasakykit tei
495 Broadvvay, So. Boston,
laikyti draugiškus .santi kur tas čarteris yra gauna sybę, o jei norės žinot kodėl,
Valandos:
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
kius su vienas kitu, vengda mas ir kiek prekiuotų.
Nuo
12-2
dieną
ir
nuo
7*9
vakare.
pasakykit, kad politiškas
Frank Levinskas.
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
mi viso to, kas gali iškelti kiNedėlioms iki 8 vai. po pietų.
•
nenorėjo savo pravardės iš L
virčius ir nesutikimą tarpe
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
duot ir gana. Valdžia nega
ATSAKYMAI.
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. Kraujo Valytojas $1.00.
jyli bausti viena, kad permai
Nuo saulės nudegimo 50 c " Bobro lašai $1.00, Nuo suirimo Nervų $1.00.
1.
Kompanija
su
savo
dar

Ginčai tarpe susivieniju
nymas buvo ne Amerikoje,
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
sių laikraščių nepasmerkia bininkais gali tokius kon antra, permainymas pravar
N uo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
ma, ant kiek jų tikslas yra traktus daryti, kokius kom dės nėra prasižengimu.
naujausios mados
panija
nori.
Jei
darbinin

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
aiškinti dalyką, o ne kenkti
kams
kontraktas
nepatinka,
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
vienas kitam. Polemika ir
KLAUSIMAS.
Gyduolės
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
jie
gali
ant
jo
nesirašyti,
jų
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų
kritika tečiaus turi būti ve
Gyduolės
nuo
kosulio
ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Kur
reikia
kreiptis
norint
damos rimtai ir draugiškoje Kuosa valia. Bet jei perdėti- gaut kūdikio metriką, gimu kuogeriausiai už nebrangią prekę.
Gyduoles nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
ms (bosas) elgiasi nekaip
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
formoje.
336 Broadvvay, So. Boston.
žmogus, tas nereiškia, kad sio Amerikoj ?
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Apie savo reikalus, laik darbininkai turį tylėti. Pir
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.
Vencel F. Salma.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
raščių susivienymas tars miausiai pasakyt jam, kad
Visokie kvepianti muilai’10, 15 ir 25 c.
ATSAKYMAS.
balsavimo keliu. Didžiumos jis užsidarytų savo burną ir
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
TeL So. Boston 784.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
balsų nutarimai bus privers butų džentelmanas. Jei ne Reikia parašyt miesto raš
ir kitokių ligų.
tini kiekvienam susivienymo klauso, nueikit pas superi- tininkui (City Clerk) tame
Parduoda pigiai Namus
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų
nariui,—tečiaus tiktai prak tendentą ar fabrikos agentą mieste, kur kūdikis gimė, pa
J.
H.
C
A
R
R
duot
metus
ir
mėnesį
gimi

tikos, o ne teorijos, dalykuo arba
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
parašykit
jam
Parduoda Namus, Inšiurinu ir
mo,
tėvų
vardus
ir
nusiųst
se.
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
skundą ant boso, ir pasaky
padarau Morgičius.
52c.,
o
metrika
bus
prisiųsta.
Balsavimuose kiekvienas kit, kad darbininkai nenori,
846 DORCHESTER AVU,
Receptus sutaisau teisingai,
įeinąs į susivienymą laikraš kad juos bile kas plūstų.
SO. BOSTON, MASS.
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
KLAUSIMAS.
tis turės vieną balsą.
2. Jei kompanija liepė ne
Gyduolių galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
Vienas konferencijos po mokančiomis mergaitėmis Aš žinau dieną ir liniją ant
prisiusime jums expresu.
sėdis buvo pavestas laikraš angliškai, pasirašyti, saky kurios atvažiavau, žinau po
MOKYKLA
ŠOKIŲ!
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
čių kalbos ir rašybos klausi dama, jog gaus po 10 c. ant draug ir kaip mano vardas
Profesorius
Julius
mui. Tapo pripažinta, kad vai., o duoda tik po 2į4, buvo užrašytas, vienok ne Silsko užtikrina, kad
laikraščių kalba ir rašyba matyt, kad ta kompanija su žiūrint ant prašymų, man iš išmokys šokti kiek
vieną jauną ar seną.
reikalauja nuodugnios re sideda iš žulikų žemiausios Castle Garden vis atsako, Išmokina
valcą 6 ruformos. Kaip ją ivykdįti, kategorijos. Toks kontrak jog negalima surast, ant ko išių, taip, kad gali
eit šokti pub
nebuvo plačiaus kalbama; tas yra gautas po priedanga kio laivo atvažiavau. Aš esu drąsiai
likoj. Taipgi išmoki
S0. BOSTON, MASS.
tas dalykas nutarta įtraukt apgavystės, ir todėl per teis žinomas kaipo socijalistiškas na ir kitus šokius su'
vakarų. Moki
į susivienijusių laikraščių mą galima atsiimti prižadė veikėjas, taigi kartais ar lie keletu
na kas vakaras. Lek
tuviai tautiečiai, dirbantieji cijos yra nuo 7 valan
veikimo programą.
tą algą.
vakaro iki 11 vai.
tenai,
nevarinėja savotiškos dos
Konferencija nutarė ap 3. Labdaringos draugys
Prof. Julius Silsko
praneša visiems, ku
skelbt apie lietuvių socijalis tės, kurių nariai moka pini "politikos,” ir tyčia nepri- ine
nori išmokti šokt,
siunčia.
Sąjungietis.
tų susivienijimo įsteigą ir gus ir užtai nelaukia jokios
ateiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net j
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina
paragin tuos laikraščius, ku pašelpos, posmertinių ar pel
ATSAKYMAS.
visokius šokius: Buck & Wing, Buck
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
rie sutinka su augščiaus pa no, nereikalauja čarteriu.
Irish Jig, Clog. Spanish Waltz
Kaip ten yra, tai sunku Skirt,
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Waitz, Two Step. Side Step ir kitus. ■
duotąja konferencijos rezo Jei čarterį norit turėt, t. y., pasakyt, ar tautiečiai priki jSubatomis
Toji
kompanija turi gerus kriaučius,(kurie gerai at
ir Pėtnyčiomis vakarais
liucija, prisidėti prie susivie jei padėkim sau tokia kuope ša savo rankas prie "verifi- mokina šokti dovanai. Mokytosai:
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
Miss Antanina Kietnier, Miss JoanAš keliauju per. Mass ir Conft. valstijas kaip ir po
nymo.
lė nori pasistatyti sau sve cation of landing” skyriaus, įna
Walets ir profesor Julius S ilsko. j
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
Kreiptis reikia į soc. laik- tainę, ar kokią kitą nuosavy ar ne. Vienok kad ten nevis Pirma lietuviška mokykla Amerikoj. Į
kraščių susivienymo sekre bę, tad geriau yra turėt čar kas gerai, davės suprasti iš 1843 So. Halsted Street,
K. P. ŠIMKONIS
torių, "Pirmyn” redaktorių, terį. Čarterį išduoda valsti to, kad iš 10 užklausimų,
Phone Canal 3762
P. Grigaitį (748 W. Lexing- jos sekretorius, ir kaštuoja siunčiamų iš "Keleivio,” apie
CHICAGO ILL.
III.
115 Maple Street,
Holyoke, Mass.
CHICAGO,
nuo $25 iki $50. Čarterio iš- 8 ateina su "negalima rasti."
ton st. Baltimore, Md.).
i

nntr.

I

APTIEKA

dohn e. ilolan

i

K. ŠIDLAUSKAS

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

KELEIVIS

8

KNYGOS

Vienatinis Lietuvis
išnaudotojams skaityti juos turės pikniką. Ant pikniko
RUSISZKJU-AMERIKONISZKA
gali važiuoti kas nori. Įžan
vien darbo mašinomis.
LINIJA.
ga dykai.
I. Miškonis.
“Keleivio” spaudos. TIESIOGINĖ
LINUA TARP
CAMBRIDGE, MASS.
RUSUOS IR AMERIKOS
East Arlington, Vt. — 8
Gerai žinomas lietuvis S. Barace13 birželio ant Pirmos ir šeimyniškas lietuvių gyvenimas
Turi
didžiausius,
gražiausius
ir
ge

vičia,
kuris yra išdavęs egzaminą ir
birželio
drg.
R.
Baltrūnas
Musų „L. S. Draugystė,”
”K” gatvių So. Bostone, iš
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- aplaikęs diplomą ant graboriaus,
Juškevičiaus dainose.
atmetusi „Liet. Dukterų 'turėjo paskaitą iš astrono kilo didelis gaisras ir sudegė Jei nori žinoti, kaip senovėj
nius laivus.
—.
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
Russia — 16,000 tonų
D-tės” norą susivienyti į vie mijos sryties ir savo užduo i keturios dirbtuvės. Ugnis lietuviai gyveno, tai perskaityk
Kursk — 13,500 tonų
nam reikale galės patarnauti lietu
ną draugystę, gal dabar tį atliko gerai. Publikos bu kilo iš mažo vaiko pištalieto šitą knygą. Iš jos dasižinosi,
Czar — 13,000 tonų.
viams netik So. Bostono, bet ir apieRoterdamą per 9 dienas be per
kad musų pratėviai žmonas sau
graudinasi.
2 birželio į vo pusėtinas būrelis.
I
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs.
! kibirkšties. Nuostoliai sie- vogdavo, paskui pirkdavo, moti
mainos, per 11 dienų be permai
H. Bučeraitis. i kia $125,000.
Liet. Dūk. draugystę priim
I Libavą.
nos
nos savo dukteris parduodavo.
$33.00 — 3čia klesa — $35.00
ta net 80 naujų narių,
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
Užmušė didįjį vizirą.
daugiausia vyrų. Tai geras
8 birželiio, Roxburyje ant po daug pačių, o žmonos po kelis
$65.00 — ima klesa — $75.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
atsakymas tūliems L. Sūnų Iš Konstantinopolio pra i vietos užsimušė tūlas D. vyrus. Labai užimanti ir pamo
Reikalaudami
platesnių žinių kreip
neša,
kad
pereitoj
sąvaitėj
d-tės nariams, kad galima
Johnson, krisdamas nuo lai kinanti knyga. ................................... 35c kitės pas generališką
agentą *
ir verta prigulėti į vieną likos užmuštas didis turkų ptų________
A. E. JOHNSON & CO.
Lengvas būdas išniokt angliškai.
draugystę moterims ir vy viziras Ševket Paša. Sąry27 Broadway, New York.
Praėjusiam panedėlije su Parankiausiai sutaisyta knyšije su jo užmušimu susekta
rams.
ga,taip
kad
kiekvienas
gali
iš

Arba pas vietinius įgaliotus agentus. kreipkitės pas jį. Jis aptaisys Ir pa
civilišku budu drg.
Tapo išrinkta nauja „L. D. dedelį suokalbį, prie kurio sižiedavo
laidos velionį daug pigiau, negu sve
mokt
angliškai,
kuris
bent
kiek
Macgowen su Edna gali skaityti.
D-tės„ valdyba. Taipgi iš prigulėjo net augšti valdi Kenneth
25c. ANTANAS AŠMIANSKAS timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
Behre.
Abudu
socijalistai
ninkai.
Areštuota
200
suo

ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
rinktas komitetas sutaisyti
ir
baigę
Harvardo
universi

Kur musų bočiai gyveno
naują konstituciją. Nutarta kalbininkų, tame skaitliuje tetą. Drg. Macgowen yra
258 Broadway, So. Boston.
ir
gen.
Salio
Paša.
Naudinga
knygelė kiekvienam .. 20c.
duoti naują ir vardą: „Lie
Gyvenimu
vieta: 63 Gold st.
' ”Boston Transcripto” dra
tuvos Dukterų ir Sūnų
Stabmeldiška Lietuva
V
matiškojo redaktoriaus pa- Kiekvienas
lietuvis turėtų ją per
Draugystė.” Susirinkimus
Profesorius medicinos
gelbininku.
skaityt
............................................
laikys pirmą seredą kožno
mėnesio, po No. 7 Burleigh
Listuviszkas D-ras Ii. Zisalnan.
Amerikoniškos Vestuvės.
7
Parmenter St
st., Cambridge, Mass,
Tel. Roxbury 949 M.
Komedija 2-juose aktuose. Juo
Boston,
Mass.
kinga ir lengva perstatymui.... 10c.
Ši draugystė bus viena iš Girdėjom, kad Labdarys f
Visokias
ligas
gy
D-ras J. Holzman
laisviausių, nes prie jos pri tės Draugija, kuri buvo su i
dau pasekmingiaKodėl
aš
netikiu
į
Dievą?
po
usiai. Ateilat tieArba tikėjimo kritika ............... 20c.
klauso visos pažangesnės y- sitvėrusi pastatymui lietuvi- No. 1 ElmPersikėlė
siok pas mane 1
Hill
avė.,
Roxbury,Mass
patos.
A. Bartkevičia. Iško namo, nupirkusi Dahlg- Kiekvienas Warreij st. karas nuvežš
trepais į viršų tik
Žemė ir Žmogus.
neikit į aptiek*:
ren svetainę, kertėj E ir Sil- i
Valandos: 9—10 ryte.
Labai pamokinanti knyga. Iš
mano durys bal
1—3 ir 6:30—8 vakare [27]
ver gatvių, So. Bostone. Tą
BRIHGTON, MASS.
tos arba telefoną
jos sužinosi, kaip žmogus gyve
duok o aš atesiu.
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
Birželio 8 d. čia atsibuvo patį ir „Laisvė” praneša.
Ofiso valandos
su gamta ir kaip civilizavosi.
civilišoks vestuvės T. čiu- Bet iki sšiol da oficijališko ■
Nuo
9 iki 11 ryte
Kiekvienas turėtų ją perskaity
LabdarvstėsI!
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
berkio su p-le Vaškiute. pranešimoo iš Labdarystės
ti. Su paveikslais...........................
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont
Gražiai ir pavyzdingai su Draugijos negavom. Nejau
kviestiems svečiams besi gi ji nematytų reikalo pra
Alkoholis ir Kūdikiai.
neprivalo užleistas būti. Jisai
nešti
apie
tai
nė
laikraš

sukelia
kitas
svarbesnes
ligas
linksminant Juozas Vaškis
Sutaisė Barabošius.
Labai
čiams.
Juk
tai
butų
svar

Duok
vaikui
GERAS DAIKTAS
naudinga
knygutė.
Kas
yra
arba
pasakė trumpą prakalbą,
bus
atsitikimas
vietinių
lie
nano
būti
vaikų
tėvu
ar
motina,
Visus valgomus daiktus pirkit pas
i
perstatvdamas liūdną ir bai
Severas
Laxotoną
kiekvienas turėtų ją perskaityt.
tuvių
gyvenime.
J. PETRAUCKĄ,
307 — 4 «t^
sų padėjimą musų brolių
(Severa’s Laxoton)
Į ant kampo D st, SO. BOSTONE.
Kampas B St. ir Broadway,
kovotojų fuž laisvę, kurie ken Prieš neseniai Bostone po
Paparčio žiedas
Kitas geras daiktas eit į PetraucKaina 25c.
So. Boston, Mass.
Ir kitos gražios apysakos, ku
ko Restauracijas valgyt, nes ten
čia už savo prakilnius dar No 25 Bannet st. tapo atida
Pranešame lietuviams gy visados švieži ir gerai pataisyti
riose nurodoma, kaip žmonės įsi
bus ir meilę žmonijos, kenčia ryta vakarinė akių gydymo
tikėję į visokius burtus ir tt. .... 15c. venantiems Bostone ir apie- valgiai ir pigiau kaip kitur.
baisiausias kančias katorgo klinika, kur darbninkai, vy
Restauracijos randasi šios# vie
inkėse,
kad
męs
turime
spetose:
Kūdikiai
se ir kalėjimuose. Jų sušel- rai ir moterįs gali be jokio
Amžinos Dainos
’arašė Jovaras .......................... _. 15c. cijališkas prekes jaunave D Kampas D st ir .Broadeay,
dažnai tur skaudėjimų irtraupimui suaukauta $8.50. Au užmokesčio gauti akių išegSO. BOSTON, MASS.
Naujausios ir visokios dairios.
džiams ir tiems, kurie nori
kiojimų. Neatidėliokite duoti
kavusiems vardu sušelptųjų zaminavimą. Klinika atida
lankius gražių dainų.......................50c. naujus rakandus.
2) Kamp. Dover ir Albany st,
vąikui,
tariu ačiū. Reikia priminti,- ryta uli vakaru sąvaitėje:
BOSTON, MASS.
Didelis pasirinkimas. Tei
Beždžionių Prezidentas.
kad jaunavedžiai abudu vra utarninkais ir pėtnyčiomjs
3) 7 Harrison avė, arti Essez st,
Šios gadynės pasaka ................ 10c. singos prekės ir atvežimas
Severos
Raminančiu
Lašy
BOSTON, MASS.
nariais L. S. S.
nuo 7:30 iki 9:30,
dykai. Musų maža renda ir
(•-averas
Soothing
Drops)
T. čiuberskis su savo gy Taipgi čia randasi ir op
kiti iškaščiai duoda mums
Dievo Žmogus.
reguliariai lokiuose atsitikivenimo drauge birželio 10 d. tikas. kuris pritaiko akinius
Naudingas ir labai užimaitis
progą parduoti daug pigiau,
kimuosa. Tas vaistas greitai
apleido Brightoną, išvažiuo pagal nurodymą dviejų eks15c
papasakojimas
................................
suteikts mažuliui palengvini
negu kur kitur Naujoj An
dami į Detroit, Mich. Drau pertų-okulistų. Klinika ta
mą ir drauge sustiprins. Yra
glijoj, užmokant tuoj arba
Revoliucijos giesmės
visiškai nekenksminga ir ne
gai juos palydėjo, linkėdami I po atidaryta specijališkai
ant išmokesčio.
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
užlaiko viduriu.
laimės ir sveikatos.
beturčiams, kurie negali ap
Atdara panedėlio ir suba3-jų ir 4-rių balsų........................... 35<
Kaina 25 centai.
Ig. J. Jakštis.
mokėti gydytojų.
tos vakarais.
Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečio
Pacijentai, kuriems pasi
JAMES ELLIS CO.
CHICAGO, ILL.
Aiškiai išguldyti pilietystės įrodo būtinai reikalingi aki
145 Broadway.
su reikalingais klausi
Noras gauti darbą arba ‘ niai, gauna juos už mažą už- Užkietėjimas pas suaugusius statymai,
South Boston, Mass.
mais ir atsakimais, angliškai ii
Jeigu negalit kasdien po viena
dasigauti prie pelningesnio mokestį, nepereinančią išlietuviškai. _............
15«
kartą atsilankyti išeinamoje*
darbo ir Amerikoje įvykdė ! dirbimo lėšų,
vietoje, tai reiškia, jog turite
Davatkų Gadzinkos.
Ei, Vyrai, visi pas
užkietėjimą Pagelbėkit tuom,
gyveniman įprotį kyšių ėmi-I
imusmi
Padidinta
ir
pagerinta
šešta
<
Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga
Tfią. Todėl gi pas mus bo-į Iš 16 i 17 birželio naktį
YUDEIKO!
laida. Labai juokingos ............... 10c
expresinis laivas, kuris perbėga į
ant
Warranton
gatvės
polici
sai labai įpratę imti nuo
Jis užlaiko gerą Restasraciją, vi8% dienas, per vandenį prekiuoja
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75.
Popas ir Velnias.
<1
darbininku kvšius. Keletas jantas nušovė žmogų, var Severos Pigulkas
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
Vyno
ir
Cigaru.
du
Ralph
Shea,
kuris
buvo
ji
Toj knygutėj telpa ir Adomas
darbininkų, nors nuo seniai!
?Oe. persiuntimui. Pinigus nusiun
Kepenims
Prieinamiausią ir parankiausia
su Jieva. Labai juokinga kny
čia™ į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
toj pačioj dirbtuvėj dirbo, areštuotas ir kėsinosi pa
(Severa's I.iver Pils)
i
vieta lietuviams.
negu siunčiant per kitus.
gutė. Daugiau juokų, negu sabėgti.
bet kad kyšių bosams neno
liune alaus......................................... 10c ! 304 Broadvay ir 259 D streets, Į RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
I
Yra
n^-kenksmingcs,
o
veikia
rėjo duoti, liko palikti prie Pereitoj subatoj „patrio
160 N.5 avė., tarp Lake ir Randolph st
maloniu budu.
Lytiškos ligos.
SO.
BOSTON,
MASS.
prasčiausių darbų. Jie pa tai” stengėsi įrengti Bosto
Kaina 25 centai.
CHICAGO, ILL
Labai naudinga knyga apsisau
rašė superitendentui apie ne vėliavos dieną. Bet ne
gojimui nuo lytiškų ligų. Para
bosų pasielgimą. Superiten-' daug atsirado tos „šventės”
šė D-ras F. Matulaitis................... 10c
dentui atvažiavus ir ištyrus šalininkų, nors karštai prie
dalykų stovį, du bosai tano: to ragino airiškas Amerikos Galvos Skaudėjimas.
Legališki žmogžudžiai.
H. F. CORCORAN & CO.
t
pavaryti, bet vienas likusis, patriotas Fitzgerald ir dvayra įsigrįsantis. Prašalinkite
Tragedija 3-juose aktuose, la
jį, imdami
bai gera perstatymui.................... 10c
14 T h >r <j st. kampas A, S. Boston, Mass.
kad atkeršvjus skundikams, siškija. Tik ant užporvtosurado būdą, kaip prašalinti iaus, būtent 16 birželio, Saveros Plotkeles nuo Galvos
DI UTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.
Musų padėjimas.
iš darbo visus nesutinkan Hayes Sąuare kliube tie po Skaudėjimo, ir Neuralgijos
— ,
•
• •
•
koks lik kada nors ant
Vaizdelis iš gyvenimo. Para
čius būti bosų čebatlaižiais. nai surengė puotą, buvo gar
(Severas afers for Headache)
Didzistisis atpiginimas
t-«T.xRS,, vyNV
šyta pagal naujausius atsitiki
and Neuralgia
r
O
buvo padaryta#.
Prieš neseniai į dirbtuvę at susis Mooseveltas, gėrė šam
mus
................................................ 10c
______
1
kvorta
CONVE
CLUB
WHISKEY
ėCc.
5
kvortos
:ik $2.00.
12 dėžutėje už 25 centus.
silankė unijos organizato paną, sakė patriotiškas pra
1 Bonka BRANDŪS arba DEGTINES 75c 1 kvorta PoRTH’IN’O 25e.
Reikalaudami
knygų
kreipkitės
rius ir padalino darbinin kalbas ir šukavo, kad raudo
1 kvorta SHERRY WINE 25c.
šitokiu adresu:
kams lapelius, šaukiančius nos vėliavos jiems nereikia.
"KELEIVIS
”
Męs
pardundame
viską sykiu tik už......................................
9 1 •“V.
Visose aptiekose reikalaukite
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
darbininkus priesusiorgani- Ypač teisėjas Micheal J. Severos
vaistu ir neimkit jokiu
zavimo. Darbininkai sušau Murray, žalias airys, spiau- kitu. Jeigu jusu aptiekorius
kė mitingą, kuriame usirašė dė prieš raudoną vėliavą.
negali jų parūpint), narsigabenkit stačiai nuo mus.
i uniją įvairių tautų darbi
ninkai, bet lietuviai buvo ta Ateinančioj nedėlioj So.
me pažangiausi, šnipai pra Bostono socijaistai nutarė W. F. everą
o
nešė apie tai bosams, o šie išvažiuoti ant Blue Hill, kur CEDAR RAPIDS. IOWA
Pasakys Kokia Bodą Gali Pats Save Isigydyti Namie.
tuojaus pranešė kompanijai,
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų
kad rengiamas yra streikas.
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
Visi lietuviai iš darbo likos
sveikam vyrų kaip saugotęs nuo ligų- Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos
GENTRAL MANUFACTURING OISTRICT BANK
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, Užsikišima
atstatyti. Kitų tautų darbi
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstu ar Pūsles ligą, Nusilpneima Nervų, Pražudytą
ninkai, nors ir prisirašė į uVyriškumų, Neprijemną Sapnų, Lytišką Nusilpneimą, Užnuodijimą Krauja arba
1112 W.’3J5-ta Gatve, Chicago, III.
niją, palikti, matomai kom
Brantu, Škrofula ir Nevalų Kraują, Puiavima arba Triperį,Užkrečiamų ligą arba
Naujai Įgautu Nesveiknmų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs,
Kapitalas 250,000.00. Visas turtas daugiau, kaip $1,0000,000.00
panija tikisi, kad juos leng
Nusllpneis Spėkų arba kencatė nuo Jauną Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligą
viau bus atkalbinti n.uo or
Vienatinė Lietuviška Banka Chicagoje, esanti po priežiūra valdžios.
ir nesveikumą, paprastą vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu
atrasti greitą nuolatini isigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta
ganizacijos, negu lietuvius.
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaipgalete būti sveiku. Knyga
______
3% mokama už pinigus, įdėtus pas mus
Taigi šie pastarieji liko be
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyra#, jaunas ar senas, bagotas ar
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
Perkeliant pinigus iš kitų bankų, atneškit knygelę, męs jums iškolektuosim.
darbo, o kiti kol kas bijo už
pintas tuo Dykai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sngranžinti jums sveikatą,
Parduoda Laivakorte. Siunčia pinigus, Išdirba notarijališkus raštus
stoti už nuskriaustus savo >
spėkas ir tvirtumą, neilindinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukiete tą Didelį Vadovą Sveikatos.
Skolina pinigus, Apdraudžia nuo ugnies, e te.
darbo draugus ir tyli, bijo
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Atidarą.’ Pundeliais iki 8 vai vakare,
dami net į uniją prigulėti.
Tas
pareikalavimas
knygos
neprivala jus Į jokio skola ir užmokiesni. Męs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
uu a. subatomis nuo 9 ryto iki 2 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare.
nešlovingi gydytojei ir institutą į dara. Ta knyga yra siuntama su ■žeskietą pažt) praatM ir sžpsčstytlfa kssvsrte taip, jog ne vienas negale žinoti ka iš
Lietuviai laikosi vienybės
Šiaip nuc 9 ryto iki 4 po pietų.
talpina.
pagirtinai, neabejodami, kad
DR. JOS. USTER A «0.. L. 804. 208 N. Fifth Av#., CMcaf#’ •••_
................................
. , , .
GododnaMi TamiMa: Až eau užinteresuota, TamiMaa prižadeimu aiuati Vnai Dykai Knyrf. meldžiu prisiūti man viena vyaai dykai.
Visokias žinias kiekvienam maloniai suteikiame.
kiti jų draugai anksčiau ar
Ateikit arba rašykit.
Varda, ir pavardė.....—
.......................................................................................................................................
—
vėliau savo tokio vergišku
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