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Metas IX.

jas, šnipai suima ir kitam mies vedė visus, bet atpiškėjo raita
bažnyčia.
Sakoma, kad ir čia
policija ir pradėjo žmonės vaiky
te. Rusijoj to da nedaroma.
sufragisčių darbas.
ti. I. W. W. organizuoja ir kitas
Reikalingos
aukos.
Adresas
:
21 birželio Londone paliuosuota iš kalėjimo sufragistė UŽMUŠĖ 14 AMERIKIEČIŲ. Ipswich Defense League, Box dirbtuves, čia yra didžiausia
“NAUJOJI AUSTRALIJA.”
SUDEGINO 80 MERGINŲ.
automobilių išdirby stė pasaulij e.
282, Ipswich, Mass.
Laura Lennox, kuri neseniai
Peterburgas, 19 birželio. —1 Tokiu vardu pasivadino nauja buvo pasmerkta 6 mėnesiams
Ant salos Jolo, priklausančios
Lai niekas dabar nevažiuoja dar
Poltavos gubernijoj, Piriartino progresiviška partija, kuri pas i už naikinimą savasties. Ji nuo prie Filipinų, sumišimai jau nu GRIKŠTĄ KALTINA Už RAU bo j ieškoti.
DONĄ VĖLIAVĄ
apygardoj, kur auginami cukri kutiniuoju laiku susitvėrė Aus pirmos dienos kalėjime atsisa- malšinti. Generolas Pershing,
50 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
tralijoj.
Tos
partijos
tikslu,
niai burokai, buvo baisus atsiti
žinomas lietuviams L. Grikš
. kė valgyt ir visai nusilpo. Val- kuris malšino šį sukilmą, prane
Rochester, N. Y. — 22 birželio
kimas. Pradėjus vietiniams dar kaip matyt iš jos programo, y- ; džia bijodama, kad ji nenumirtų ša į Washingtoną, kad sukilėliai tas, kuris pereitoj sąvaitėj tapo
bininkams reikalauti daugiau ra: pasiliuosuoti nuo Anglijos badu, paleido.
galutinai apgalėti ir nuginkluo areštuotas dėl Ipswich’o streiko, netoli nuo čia išėjo iš vėžių eks
|
valdžios
ir
įsteigti
neprigulminužmokesties, darbdaviai parsi
Sufragistė Lilian Lenton, ku ti. Per tuos sumišimus ameri kaltinamas už raudonos vėliavos presinis trūkis. 50 žmonių su
gą
republiką.
Visų
pirmiausia
traukė iš toliau 80 merginų, ku
pakėlimą. Jis rašo “Keleiviui:” žeista.
ri taip pat už padegėjystę buvo kiečių užmušta 14 kareivių.
rios apsiėmė dirbti už tiek, kiek i ši partija reikalauja konstituci- pasmerkta kalėj iman ir du syk TEISĖJAS PRIEŠ TEISMĄ.
“Kitoj subatoj stosiu į teis i
PERŠOVĖ POLICIJANTĄ.
joms duos. Gyvenimui vieta jinio susivažiavimo Australijos ištenai dėl badavimo paliuosuoAlbany, N. Y. — Pereitam ba mą. Gavau girdėti, kad gausia
Worcester, Mass. — Pereitoj
joms paskirta didelė daržinė. atstovų ir padalinimo salos ma ta, dabar, persirengus į vyrą, vi landžio mėnesije Buffalo mieste 3 mėnesius už išstatymą rau
Tokiu budu kaimiečiai neteko žiausia į 20 provincijų. Toliaus sai pabėgo.
buvo sustreikavę karų darbi donos vėliavos.
Taigi gavau nedėlioj, apie vidurnaktį, tūla
darbo. Tamsus žmonės, vietoje seka šitokie reikalavimai:
ninkai. Sudaužyta keletas karų. pabūti laisvos Amerikos kalėji Rose McGuol peršovė policijantą
KITA MIRTIS PO KARA
Australiją turi valdyti auskovoti su savo ponais, nutarė at
Augščiausio teismo
teisėjas me. Už $400 kaucijos išleido iki A. Murphy, kuris jau 13 metą
kaip žadėjo vesti ir vis atidėlio
LIAUS KOJOMIS.
keršyti toms merginoms, many | traliečiai ir ji visuomet turi būt
Brown, kuris priklauso prie ka teismui.”
jo.
dami, kad jos yra priežastimi ; baltųjų šalis.
Andai rašėm, kad Anglijoj rų kompanijos, nesiklausdamas
VEDĘ ŽMONĖS GYVENA
šalies
valdžia
turi
turėti
tiesą
prašalinimo jų iš darbo. Taigi
laike lenktynių po karaliaus ar nė gubernatoriaus nė miesto
GYVATĖ NUNOVIJO 2
ILGIAU.
i
daryti
neprigulmingas
sutartis
klio kojomis likos sumindžiota viršininkų, pašaukė tuojaus mi
susirinkusi minia kaimiečių ap
VAIKU.
New Yorko valstijos sveika
supo tą daržinę, kur merginos ir skirti užrubežio konsulius
ir tuojaus mirė viena moteris, liciją streikieriams šaudyt. Už
Beach, N. D. — Kada ponia
Australijos kariumenė ir lai kuri kėsinosi sulaikyti jo arklį. laikymas milicijos apsiėjo $20,- tos departmentas praneša paty
miegojo, ir iš visų kampų ją už
Davė Grant atėjo kelti savo vai
kure. Ir taip 80 miegančių mer vynas turi būt visiškai po šalies Dabar buvo kitas panašus atsi 000, bet pavietas atsisakė pini ręs statistikos keliu, kad vedę
kus, vienas 5, kitas 7 metų, abu
ginų iškepė liepsnose, kuomet valdžios kontrole.
tikimas. Einant lenktynių, iš gus užmokėti, nurodydamas- žmonės gyvena kurkas ilgiau,
du buvo negyvi, o tarpe jų gulėjo
Pertaisymas
valdžios
nuo šoko vyras su revolveriu rankoj jog teisėjas neturi tiesos milici negu nevedę.
minia stovėjo ir džiaugėsi.
susirangius tarškančioji gyvatė.
augščiausios
iki
žemiausios ir pradėjo šaukti “džiokėjui,” ją šaukti. Dabar tas reikalas at
CARAS TURTINGIAUSIS
NEPASISEKĘS PLENAS IŠSI Spėjama, kad ji įlindo į patai**,
įsteigos.
kad sustotų, kitaip jis šausiąs. sidūrė į vyriausiąjį teismą.
ŽMOGUS.
VERŽTI Iš KALĖJIMO.
kuomet tas buvo vedinamas die
Gamtos turtų šaltiniai turi Tečiaus liko parmuštas ir kitų
Rusijos Mikė yra turtingiąuBridgewater, Mass. — Pereitoj ną ant žolės.
Už $40,000 TRIS METAI
būt paimti į visuomenės rankas. arklių sumindžiotas tuoj mirė.
sis žmogus pasaulije. Jis turtin
sąvaitėj bandyta išleisti visus
Visuomenė turi rūpintis vai Tai vis žmonių ^protestas prieš
KALĖJIMO.
STREIKAS MIŠKUOSE.
gesnis da ir už Amerikos pini
kalinius iš vietinio farmos-kalėkais, ligoniais, beturčiais, darbi dykaduonių ištvirkimus. Kad ir
Providence, R. I. — Už išeik
Oregon ir Washington valsti
gų karalių John D. Rockefelleri
jimo, kur laikomi išėjusieji iš
ninkais ir tt.
dabar,
tūkstančiai
žmonių
Angvojimą iš žmonių Banko $40,000
jose miškuose jau seniai strei
ir visus Rothschildus. Vien tik
proto kriminalistai. Sargas pa
Taigi
didelis
žingsnis
prie
so

■
Ii
jo
j
neturi
pastogės
nė
maisto,
pinigų,
kasininkas
Bessette
gakuoja darbinikai ir kasdiena prie
algos jis ima iš valstybės iždo
matė, kad spyna nulaužta ir
čijalizmo.
o
tokis
karalius
su
savo
dvarišVo 3 metus kalėjimo.
streiko prisideda
vis naujos
22,500,000 rublių kas metai.
ąžuolinė žalga, kuri prilaiko akiais
užlaiko
tam
tikrus
arklius
TARPTAUTINIS MOTERŲ
Beto, caras valdo milžiniškus
I “kempės.” Kovą veda I. W. W.
VOGĖ Iš REGISTRUOTŲ LAI bidvi durų pusi, ištraukta ir nu Yra tenai ir lietuvių. Keletas tu
ir
rengia
lenktynes,
kurios
lėSUSIVAŽIAVIMAI.
plotus žemės europinėj Rusijoj,
mesta į šalį. Sargas tuojaus su
ŠKŲ PINIGUS.
Budapešte, Ungarijoi, įvyko šuoja didžiausius pinigus.
ri užsirašę “Keleivį.” Jie prane
kas lyginas visai Airijai ir atne
skambino alarmą jr ginkluota
Pas
užmuštąjį
žmogų
rado
Birželio 19 d. tapo areštuotas
ša, kad padėjimas tena’ sunkus.
ša metinio pelno apie 45,000,000 tarptautinis moterų susivažia
sargyba apsupo 17-kos akrų f ari
raštelį,
kur
jis
sakosi
pašven

vimas.
Delegatės
pribuvo
iš
toj
krasos
klerkas
Arthur
Crossby,
Lai niekas ienai m važiuoja dar
rublių. Siberijoj taipgi jam pri
mą, kuri aptverta augšta siena.
bo j ieškoti.
klauso dideli žemės plotai, kurie limiausių pasaulio kraštų. Iš čius savo kūną ir gyvastį išreiš kuris tarnavo ant geležinkelio
Prasidėjo tirinėjimas.
net dabar, prie neišvystyto sa Amerikos atvažiavo net 20 mo kimui protesto prieš draugijos tarp Bostono ir Albany. Pasta
D-RO FIEDMANNO
»
ruoju laiku išsiaiškino, kad vež
vo stovio, atneša apie 10,000,000 terų, atstovaujančių daugiausia ištvirkimą.
LAIKRAŠTININKAS LĖKS
HUMBUGAS.
tokias organizacijas, kurios ko LAVONAI GULI NELAIDOTI. damas krasa jis išimdavo iš re
rublių.
PER VANDENYNĄ.
D-ras Friedmann grįžta jau
voja
už
moterų
balsavimo
teisę.
gistruotų
ališkų
pinigus.
UžsiAustrijos
parlamentan
įnešta
20 MILIJARDŲ PAPIROSŲ.
New York. — Plačiai žinomas
Vokietijon,
parsiveždamas $50,žymi įplauka — 72 milijonu Moteris nutarė vesti kuoaštriau- . interpeliacija, kuri reikalauja iš stačius $500 kaucijos, iki teis laikraštininkas Collier ateinan
r. duoda tabakas, žingeidu pa sią kovą su tomis politiškomis i valdžios paiškinimo apie Skuta mui jis paleistas.
čiam rudenije rengiasi bandyti 000, kuriuos jis išlupo Į trumpą
laiką iš lengvatikių amerikiečių
stebėti, jog nesenai uždėtas ak- partijomis, kurios priešinas mo ri sveikatos stovį. Įnešėjas sa
perlėkt Atlantiko vandenyną.
NUSIBODO
GYVENTI.
eižas ant papirosų poperio ir gil- terų balsavimui. Sekančiam su ko, kad da nuo to laiko, kaip
Tam tikslui jis užsakė jau už savo “vaistus” nuo džiovom.
Netoli Bostono, Maldene, 19 hydroplaną, t. y. tokią mašiną, Dabar pasirodo, kad nuo tų vai
zų kasmet krenta. Tą galima sivažiavimui vietą amerikietės;; juodkalniečiai bombardavo Sku- i
paaiškinti tuomi, jog kasmet iš rekomendavo San Fracisco, nu tari, apie tą tvirtovę guli nelai birželio nusinuodijo graži 19-kos kuri gali skristi oru ir nusilei stų džiovininkai netik nepasi
metų mergina, Zuzana McLoug- dus ant vandens gali plaukti. taiso, bet, priešingai, tankiai da
leidžiama vis daugiau ir daugiau rodydamos, kad iš priežasties doti turkų lavonai.
- priežastis
kanalo atidarymo.
Saužudystės
, Hydroplanas kaštuos apie dvide- sunkiau apserga ir greičiau mir
Skutari dabar randasi tarp- hlin. r
gatavų papirosų. Tai pavyzdin, Panamos
1913 metais bus išleista 20 mili 1915 metais tenai bus visapa- tautiškos kariumenės rankose, nusibodo gyventi.
; šimts tūkstančių dolerių, turės šta.
saulinė paroda. Uždarant susi po Anglijos vice-admirolo Barjardų papirosų.
i 200 arklių pajiegą ir lėks į va
W. VIRGINIJOJ VĖL
važiavimą, delegačių garbei bu ney vadovyste . Į jį tai ir taiko- NEDUODA STREIKIERIAMS landą nemažiau kaip 100 mylių.
AR GALIMA ŽIBALĄ PAPI
STREIKAS.
SVETAINĖS.
vo surengta puota, kurioj da • mas šitas atakas.
GINTI?
Laikraščiai praneša, kad W.
1 UŽMUŠTAS, 5 SUŽEISTI.
lyvavo suviršum 1,000 svečių. II
Milford, Mass. — Hopedalės
Svarstydama žibalo klausimą
DA
12
ŽMONIŲ
PAKORĖ.
Virginijoj, apie Charlestoną,
i
streikieriai, laukdami iš PaterWindsor, Conn. — 22 birželio,
(47 milijonai r.) budžeto komi LIBERALAS AUSTRALIJOS
Konstantinopolis. — 24 bir
sustreikavo
15,000 angliakasių.
PREMIERU.
sija apsistojo ant klausimo, ar
želio da 12 žmonių pakorė už nu sono kalbėtojų, prašė, kad jiems automobiliui į stulpą atsimušu •,
3 I.W.W. VADOVUS PAMelboume, Australija. — Ge- žudymą didžiojo viziro ševket duotų Milfordo miestelio svetai i 1 žmogus likos užmuštas, 5 sugalima žibalą papiginti.
nę
susirinkimui.
Darbininkų
; žeisti. Automobilius priguli j.
LIUOSAVO.
Paaiškėjo, kad žibalo akčyžė neral gubernatorius Denman pa Paša, kuris andai buvo nušautas
prašymas
atmesta,
žmonės
ne
:
Wilinskiui
;
užmuštas
Fr.
Kosiekia l1/^ kap. ant Svaro. Jei pa skyrė Australijos ministerijos ant gatvės su savo palydovu.
Ipsvvich, Mass. — 3 1. W. W.
turi kur ir susirinkti.
valskis — lenkai (?).
mažinti akčyžę ant 5 nuošimčio, pirmininku Cooką ir pavedė jam Dvidešimts žmonių už suokalbį
vadovai, kurie buvo suimti ir
tai ir tuomet žibalo kaina nesu suorganizuoti naują ministerių ant jo gyvasties buvo jau pir
kaltinami už nužudymą moteriš
ARŠIAU, KAIP RUSIJOJ.
ARŠIAU, NEGU W. VIRGI
mažės 1 kap., nuo svaro, taigi kabinetą, nes senas 20 birželio ma pakarta.
kės, likos paliuosuoti, nes teisme
Ipswich, Mass. — Rusijoj val
NIJOJ.
rezignavo. Cook yra liberalų BULGARIJA PRIEŠ SERBIJĄ
nutarta nemažinti.
džios priešai revoliucijonieriai “The Industrial Worker” prane liudininkai prirodė, kad policipartijos vadu.
NUŠOVĖ PEŠTYNĖSE.
IR GREKIJĄ.
nėra taip persekiojami, kaip A- ša, kad Louisianoj streikuoja jantas tą moterį nušovė. Net
Rygoj e, “Latvijos” laikraščio
ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Te
Bulgarija ginkluojasi į naują merikoj darbininkai, kurie iš United Fruit kompanijos darbi streiklaužiai tą patvirtino.
ekspedicijos bute, raidžių rinkė
Sofija, Bulgarija. — Paskuti karę, šį kartą ji eina prieš Ser drįso pakelti balsą prieš viešpatį
čiaus policijanto neareštuoja.
ninkai, kurių padėjimas daug ar
jas V. Rūbe, nušovė spaustuvėje nės žinios iš žemės drebėjimo biją ir Grekiją, kuriodvi turi už kapitalą. Ipswich’e policija sta
šesnis, negu WVirginijos ang
KVAILAS SUMANYMAS.
tarnaujantį K. Virbulį, už alų apskričio praneša, kad mieste ėmusios Makedoniją.
Buvo čiai siunta. Anądien 7 merginas liakasių. Birželio 12 d. apie New
Demokratai buvo padavę kon
bei degtinę; kulka pataikė tie liuose Tirnova ir Gomaja Ore- reikalauta iš Bulgarijos, kad ji sušaudė, vieną užmušė, o dabar
Orleans areštuota 43 streikieriai gresui sumanymą, kad uždėjus
siog į galvą ir tapo užmuštas hovica šimtai žmonių buvo už paliautų mobilizavus savo ka areštuoja visus kalbėtojus. 20
ir visi sykiu pastatyta po $40,- ant bananų muitą. Tokiu budu
ant vietos. Rūbe persigandęs mušta ir sugriuvo daug triobų. riumenę Grekijos ir Serbijos birželio Bostone likos areštuotas
500 kaucijos. Dvi dienos pirm to, ir tas paprasčiausis žmonių mai
nubėgo į policiją ir papasakojo žemės drebėjimas vis da atsi pasieniuose. Bulgarija atsakė L. Grikštas, mat ir jis nuvažia
policija ir detektivai, kompani stas turėtų pabrangti. Bet su
savo darbą, kur tapo suimtas ir kartoja.
gana aštriu tonu, kad ji nepa vęs tenai pasakė streikieriams jos vedami, pradėjo šaudyt į
į kalėjimą įkištas.
koncentruoti tenai prakalbą. Tą pačią dieną Law- streikierių susirinkimą ir daug manymas atmestas kaipo kvai
SAVOTIŠKAS PROTESTAS. liausianti
las, nes Amerika bananų neau
NUŠAUTA 2 MERGINOS.
London, 21 birželio. — Į Scot- savo spėkų, kol Grekiją su Ser rence areštuota Murphy ir Mc- žmonių
sužeidė.
Laikraštis gina ir jų įvežimas čionykščiai
Ryga. —_Dvi jaunas mergai land Yard policijos nuovadą su- bija neapleis Makedonijos, dėl Millan — vis užtai, kad sakė “Lumberjack” konfiskuotas.
industrijai nekenkia.
tes rado nušautas už karčemos fragistė Gertrude Shaw įmetė kurios dabar eina ginčai.
Ipswich’o streikuojančioms mer
“Balož,” prie Peterburgo šosie- per lango stiklą didelę plytą. Ka
Austrijos laikraščiai sako, ginoms prakalbas ir ragino lai STREIKAS DETROIT, MICH.
RAUPAI.
jaus. Nušautosios — Morta da ją areštavo, ji pasakė, kad kad Bulgarija pradės mūšį su kytis vienybėj. Grikštas sako,
Iš Detroito “Keleiviui” rašo:
Lowell, Mass. — Iki 24 bir
Priedaitė, 16 metų, ir Oria ža- tuomi norėjo išreikšti protestą serbais ir grekais ant Vardaro kad nuvažiavus jam tenai gauja Birželio 17 Studenbaker Co. sus želio čia 25 vaikai susirgo jau
rovskaitė, 21 metų. Kalba, jog prieš laikymą kalėjime ponios upės, ši upė teka per vidurį Ma raudonanosių policistų sugriebė treikavo 3,500 automobilių dir raupais.
du jauni vaikinai buvo išvažiavę Pankhurst ir kitų sufragisčių.
kedonijos į Salonikų užtaką. ir grąsindama revolveriais liepė bėjų, reikalaudami kas savaimė
25 METAI KALĖJIMO.
jas iš Rygos automobilium. Bet
Kitos sufragistės sudegino St. Kairėj pusėj upės šalį laiko už ramiai stovėti, o kiti nuėmė fo mokėti algos ir 8 valandų darbo
nė automobiliaus numerio nie Andrews mieste jūrininkystės ėmę bulgarai, dešnėj — grekai tografiją. Taip daroma su vi su užmokesčiu už 10 valandų.
Salėm, III. — Frank Sullens ir
kas neįsitėmijo, nė tų dviejų vai universiteto labaratoriją. Vis tai su serbais. Pastariemsiems į sais, kurie tik tenai nuvažiuoja. Streikieriai nuėjo pas kitą tos Emst Harrison gavo po 25 me
kinų .nepažįsta ir negali ligšiol nrotestas. Rowlev Regis mies- pagelba eina da trįs brigados Tokiu budu žmogui sunku jau kompanijos dirbtuvę ir tenai iš tus kalėjimo už pavogimą mer
surasti.
telije 18 birželio likos sudeginta juodkalniečių.
pasislėpti; turėdami fotografi vedė 1,500 darbininkų. Butų iš ginos pereitoj žiemoj.

1$ AMERIKOS.

I

%

Tada grėbtas! už
mas ir pagaliaus teismams pa kad to prašę angliakasių unijos spaustuves. Vienok mano pata juokimą.
liepus, ištremtas, kada 1897 viršininkai. Toliau jis paaiški rimas nekuriems Jurukams pa pluksnos ir šmeiž t- sau nepatin
no, kad dideli žemės plotai su sirodė kažin kodėl tai baisiu. Ir kamas ypata > ir mar.o, jcg pa
Lenkų esperantistų lyga nuo metais buvau nuvykęs tenai
anglių kasyklomis, kalnais ir štai vienas iš jų, pasirašęs Tei liks nekaltu avinėliu; bet apsi
liepos pradės leisti Amerikoj kaipo United Mine Workers
klonimis priklauso privatiškom-> sybės Mylėtojas, “Draugo" No rinka. Kuomet pareikalauji pri
PLĖŠIKAI AR KANKINIAI? lenkų ir Esperanto kalbomis sa I unijos organizatorius.
Tik dabar, kada socijalistai kompanijoms, kurios užlaiko 24 išplūsta mane žemiausiais žo rodymo, tada suglaudžia ausis
„Draugo” krespondentas, vaitraštį “Pola-Esperanta Re- pradėjo
protestus, West , privatiškus sargus ir su jų pa džiais ir pripasakoja tokių nesą ir tyli. Kodėl taip, ponas Augurašydamas iš Lewiston, Me., vuo,” lenkiškai vadinsis “Przeg- Virginijakelti
sušvelnėjo. Guberna gelba persekioja darbininkų or monių, buk aš verkiu, kad kata ne? Juk aš reikalavau teisy
apie drg. Pruseikos prakal ląd Polsko-Esperancki.” Kaina torius Hatfield
ir streikierius. likai neduoda spaudos darbų bo- bės! Jeig i (irisai pasakyt per
kariškąjį padė ganizatorius
metams $2.00. Antrašas: 1041
bą, sako:
Toms
kompanijoms
valdžia ne ! stoniečiams. Girdi, neverta duo laikraštį, kad tokių yra, dėlko
jimą jau atšaukė. Jis teisinosi
Mihvaukee avė., Chicago, III.
„Kalbos gale (Pruseika)
socijalistų komisijai, kad ne jisj ką galinti padaryti, nes tai jų ti jokių darbų tikėjimo šmeiži nedrisai parodyt iki šiam laikui
pasisakė, kad esąs cicilikų įkariškąjį stovį įvedęs. Jis už- privatiškas dalykas. Taigi tik kams. Męs savo darbą atidavė tų žmonių, kuriuos tamista nu
galiotas
rinkti aukų
kokių
, ėmęs gubernatoriaus vietą 4 d. kariškam stoviui esant tų kom me anglų spaustuvei, tik ji musų žvelgei dirbant tuos biaurios
tai plėšikų iš Siberijos išI pereito kovo. Kariškas stovis panijų sargų viešpatavimas bu- žodžius iškraipė, tai spaustuvės darbus? Matomai, p. Augunui
liuosavimui.”
Socijalistų partijos komisija buvęs jau seniai gyvenime. jĮ ,• vęs sulaikytas ir tokiu budu kaltė — ir da pasigiria, kad Jur- neatėjo mintis į galvą, kad tai.
Kokių plėšikų? “Draugo” ko \Vest Virginijos nuotikiams tiri- įvedęs gubernatorius GlassocK,' darbininkų gyvastis buvo siek- giukai daugiausia skaito už vi kas gali pareikalauti prirodymų.
respondentas plėšikais vadina nėti jau užbaigė savo darbą ir kuris buvo pirm Hatfieldo. Tas ^ek apsaugota. Toliaus jis pri- sus.
Jisai tik stengėsi išteisint savo
revoliucijonierius, kurie likos iš išdavė raportą, ši socijalistų mi pat Glassock liepęs areštuoti ’ pažįsta, kad socijalistų partija
Na, manyk žmogus kaip sau ypata. Bet ar išsiteisinai, p. A.?
j
turi
tokią
pat
tiesą
vesti
agitatremti Sibiran už tai, kad troško sija turėjo didelį pasisekimą ir 80 metų senelę Jonės ir kitus
nori, bet visgi prisieina pasaky Augunas pavadino V. ž-skio kosLietuvai liuosvbės; už tai, kad jeigu ji butų nusiųsta nors i angliakasių organizatorius. Hat- ' ciją, kaip republikonų, demokra ti teisybę. Musų p. T. M. mato respondenciją "absurdu,” bet
pasipriešino kruvinojo caro val dviem mėnesiais pirmiau, du so field gi ją tiktai paliuosavęs iš tų ir kitos partijos. Da toliaus ma turi vėžio talentą, kad kuo pasirodo,-kad tas žodis priklauso
džiai. Tie žmonės kenkia už sa cijalistų laikraščiai nebūtų bu kalėjimo. Užėmus Hatfieldui jis užtikrina ginsiąs darbininkų met visi žmonės žengia pirmyn j p. Augunui, nes jo visose pole
vo šalį, už lietuvių liuosybę. Ir vę tenai varu užgniaužti ir dau gubernatoriaus vietą, kalėjime reikalus, neperžengiant įstaty progreso keliu, p. T. M. eina at mikose nesimato teisybės nei
tų žmonių išsiliuosavimui soci gelis kitų dalykų butų virtę ki i buvo iš viso 60 organizatorių, mų, kuriuos jis prisiekęs pildyt. bulas : plusta
darbininkiškus ant j uodimo nago.
jalistai, kaipo kovotojai už lais taip.
Ant
galo
pasakė,
kad
komisi

laikraščius ir tuos žmones, ką jį
Į daugelį jų kariškas teismas buJ. Vainilavičius.
vę, renka aukas. ”Draugo” ko
ja
galinti
važiuoti,
kur
tik
jai
perspėja
ir
nurodo
klaidas,
kaip
Apie baisų West Virginijos į vo pasmerkęs jau kalėjiman vi
respondentas gi sako, kad aukos angliakasių persekiojimą "Ke sam amžiui, tik reikėję da gu patinka, tirynėti visą West va ir mane, net "durnium” vadi
renkamos plėšikams. Ir "Drau leivy e” jau buvo nesykį rašyta. bernatoriaus užtvirtinimo. Ha- 1 Virginiją, o jis duoda jai savo na.
go” redakcija talpina tokius da Tos žinios visuomet buvo semia field to nuosprendžio netik neu~ • sekretorių už palydovą ir speAš suvis jus neperšu būti
—,
lykus su mielu noru.
cijalį
trūkį.
Bet
komisija
atsi

mos iš anglų socijalistų laikraš tvirtinęs, bet priešingai, visus
“Keleivio” ar “Laisvės” "kos- I
NORVVOOD, MASS.
Prieš tai turėtų užprotestuoti čių. Kapitalistiški anglų laikraš juos paliuosavęs. Toliaus Hat- sakė tą didelę malonę priimti. tumeriais,” tik nurodžiau lietu
Misija buvo pasekminga.
visos lietuvių draugijos ir pa čiai užmetinėjo socijalistams, field socijalistų komisijai užtik
vių spaustuves, nes jūsų plaka
Ir musų griešnos akys ga
Musų
misija
sako Debsas tai,
vieniai. Taip niekinti, plėšikais kad tie labai daug perdeda. W. rino, kad nuo dabar jis gvaranspausdinami pas žydus, vo pamatyt tą pono Dievo
vadinant, pasišventusius už Lie Virginijoj nesą tokiu
baisu |jtuoj a kiekvienam organizatoriui — buvo labai pasekminga. Męs daro gėdą lietuvių kalbai. Jei aoveizdos žmogų — kapuci
ne važiavom į West Virginiją gu nenorit duot darbą į So. Bos ną. 19 gegužės žmonės bū
tuvos liuosybę politiškus kanki mų, kaip socijalistai rašą. Bet laisvę ir apsaugą.
nius gali tik žemiausios rųšies' tirinėjusi West Virginiją komi
Viena įdomiausių Hatfieldo tvarkyti United Mine Workers toną, tai siųskit kad ir į Seinų riais traukė, it ant kokių
Rusijos juodašimčiai. Lietuvis ! sija sako, kad kas buvo rašyta,1 ypatybių — tai pozitiviskas jo santikių, negi važiavom męs te "šaltinį,” o niekas prieš tai nie cirkų nematytą gyvūną pa
gi, o ypač lietuvių laikarštis, ne- • nė kiek nebuvo perdėta. Padėji- būdas: gerai ar blogai, jis lai nai pabarti angliakasius ir so ko nesakys, bile tiktai bus atsa matyti. Per penkias dienas
turi tiesos taip daryti. Jei jis ’ mas West Virginijoj buvęs toks,
cijalistus už jų neveiklumą. Męs kantis darbas ir gryna lietuvių tasai žmogelis mokino, siek
kysis savo ir tiek.
nuvažiavom tenai visų pirmiau kalba.
taip daro, męs į jį žiūrim kaipo kad musų kalboj nėra užtektinai
dino, grąsino ir plūdo, bet iš
Hatfieldo
piktadarystės.
sia
paliuosuoti savo draugus is
į išgamą ir priešą musų tautos. ■ stiprių žodžių, kad visą tironybę
Na, bet pasakykite man, ar to visko įspūdžiai liko nedi
ir męs matėm, kad jus atiduodami savo darbą į an desni, nė mažesni už per
Matėme, ką Hatfield padarė kalėjimo
Jis neturi tiesos vadintis dau- butų galima pilnai aprašyti, o
giau prispaustos Lietuvos apgi- ką jau kalbėti apie perdėjimą, gero. Dabar pažiūrėkim į jo pik jie visi paliko jau liuosi. Męs glų ar žydų spaustuvę darote nykštį sniegą. Girtuokliams
nėju, nes jis niekina ir juodina Jei visus žvėriškumus, skriau tadarystes. Vienas iš aršiau važiavom tenai reikalauti sena- i kvotimą, į kokį Dievą jie tiki? linkėjo kartuvių, o katali
geriausius jos sūnūs. Gėda ir das ir persekiojimus, kokius W. I sių jo pasielgimų, iš kurio nie tinio tardymo — ir tas tardy žinoma, kad ne. Taigi gali būt, kams uždraudė rengti balius
panieka tegul būna tokiam išga- Virginijos angliakasiai turėio kas jį negali išteisinti, tai nuslo mas jau prasidėjo. Męs važia kad jūsų darbus spausdina da subatvakariais ir saugotis
mai nuo visų lietuvių I
kentėti, nekalbant jau apie už pinimas dviejų darbininkiškų vom tenai reikalauti laisvojo didesni bedieviai, ir prie to da pirmeivių, kaip ugnies. Bet
puldinėjimą ir plėšimą jų namų i laikraščių “Labor Star” ir “Ar žodžio teisės, laisvojo susirin nelietuviai, ką jus ir patįs ma- tas viskas liko balsu tyruose.
814.000 TEISĖJŲ VAKACIJAI. ir žeidimą moterų doros, butu gus.” Pirmojo likos sunaikin kimo teisės, laisvos spados tei
i tot. Darbą sugadino, ar tas ne- 31 gegužės atsibuvo parapigalima surašyti į vieną tomą, tai tas visas turtas ir žmonės sukiš sės, o taipgi teisės organizuoti į didesnė gėda, negu kad jį butų jonų balius ir krikščioniškos
“The Star” rašo:
“Už $14,00 1,400 darbinin išeitų juodžiausia knyga A- ti kalėjimam Tas prasižengi- darbininnkn unijas ir socijalistų atlikę tie, kuriuos jus vadinate vestuvės su 30 bačkų rudžio
■ mas prieš spaudos laisvę neturi kuopas ir kad musų organizato "priešais ?” Jus kaltinat sve- ir
keletą puodų “kerosino.”
kiškų šeimynų galėtų turėti pui merikos istorijoj.
riai
butų
apsaugoti
nuo
užpuo

sau
pateisinimo
ir
socijalistų
O tečiaus kuomet ta baisi bekią vakaciją per čielą sąvaitę.
j timtaučius, kad nepažįsta lietu Bet įdomiausia tas, kad tie
ir visos vių kalbos, o patįs jos nė kiek žmonės, kurie rengė kapuci
Daleiskime, kąd musų Saettle teisė viešpatavo, kuomet žmo- komisija atvirai jam taip į akis likų ir galvažudžių
tos teisės buvo lengvai mums geriau nemokat ir da niekinat nui misijas, jau pradeda
pasakė.
tai padarytų. Visa šalis jai plo- j nių‘ tiesos buvo mindžiojamos,
--------------- ‘
prižadėtos
ir tvirtai užtikrintos, tuos, kurie galėtų jus pamokin progresuoti ir taikytis prie
tų rankomis. Bet Seattle darbr- |i žmonės
Ypač brutališkas buvo užpuo- ’
žmonės išvaryti
išvaryti iš
iš namų
namų ir
ir šali
šau-
ninkams nepaskirs nė cento. Ji domi privatiškų galvažudžių iš limas ant “Labor Star.” Gauja ir, kaip dabar girdėtis, pavojin ti, o jeigu mokate, tai kamgi da- žmonių. Štai 2 birželio į D.
tuos $14,000 visuomeniškų pini- tam tyčia padaryto šarvuoto kareivių vidurnaktij e įsilaužė guose apskričiuose valdžia jau i linate tokius plakatus žmonėms, L. K. Keistučio d-tės susi
:
. - I
.
*
.
į .
gų skiria vakacijai devynių tei- I traukinio, kapitalistų laikrašti- spaustuvėn ir gatavas į spaudą duoda kiekvienam unijos orga kurių niekas negali suprasti ? Ir rinkimą atvyko iš bažnyti
formas suardė, raides išbarstė, nizatoriui po du ginkluotu šeri jeigu sykį pagadino, kam duo nės d-jos delegatai ir kvietė
sėjų, kurie gauna dideles algas.” ja tylėjo, kaip lavono lupos.
Dabar jau ir Senatas pasiun turtą išvogė, mašinas sulaužė fu, jei organizatoriai savo gy date darbą darkyti 2-rą sykį, prisidėt prie jų kooperaci
Nieko tame stebėtino. Gyve
jos. Laisvesni nariai patėnam po kapitalistiškai-krikščio- tė komisiją dalykams ištirti. ir išmetė. O tuo pačiu tarpu re-, vasties apsaugojimui to reika 4-tą ir 5-tą ?
lauja.
Apart
to
visko,
męs
va

daktorių
ir
visus
darbininkus
Bet
tai
ne
kapitalistų
laikrašti

niška valdžia, kuri nepripažįsta
i Aš norėčiau paklausti p. T. ‘ mijo, kad vargiai męs susi
ištraukta iš lovų ir nuvežta ka žiavom tenai užprotestuoti prieš M., ar jums nepasitaikė dirbti, taikysime, nes katalikas lai
raudonos vėliavos nė kitokių jai arba jų partijoms ačiū.
warranto. karišką stovį ir nuslopinimą i kur darbdavis tikėjimo priešas? j svą žmogų skaito nedoru.
“anarchistiškų” ir “bedieviškų”
Socijalistų laikraštija jau me lėj iman be jokio
simbolų. Kitaip ir negali būti. tai atgal, kaip pradėjo kelti į Paskui į redaktoriaus namus dviejų socijalistiškų laikraščių ; Ir eidami ką nors pirkti, ar ‘ Bet katalikai apsiėmė susi
aikštę West Virginijos anglies vėl įsivržė gauja kareivių ir ne — ir kariškas stovis likos galu klausiate krautuvninko, ar jis taikyti. , Garbė už tai NorJUODVARNIAI VĖL KRAN baronų pasibaisėtinus darbus. žiūrint ant jo sergančios ir per- tinai atšauktas, išskiriant tik tiki į Dievą, ar ne? Taip pat wodd’o katalikams, kad ne
Priešakįj e visuomet
stovėjo sigandusios moteries prašymo tas vietas, kur patįs angliaka jus nežinot ir to svetimtaučių klauso pakvaišusių misijoKIA.
į
kurie
sėja
neapy
“Appeal to Reason,” kuris turi viskas likos augštyn kojomis siai prašė jį dar palikti, kad ap spaustuvninko, ar jis katalikas, nierių,
“Rankpelnis” praneša, kad
saugojus
savo
organizatorius
apversta ir iškrėsta, Gražeskantą tarpe darbininkų klesu viršum milijoną skaitytojų.
ar ne. Ar čia ne rizika ?
kauniškės ”Saulės” atstovai pa
nuo
korporacijų
užlaikomų
gal

Girtuokliams lai būna
Pats karštis prasidėjo, kada nius daiktus pavogta, kitus suO kad Jurgiukai daugiausia sos.
sirodė jau Škotijoj. Pajutę, kad i
važudžių.
Nuslopintiems
laik

daužyta.
Visi
rankraščiai
ir
kapitalistų bernas gubernato
skaito, tai aš nesiginčysiu, tik papeikimas, kas jie nebūtų.
tenai lietuvių darbininkų kišeraščiams
gi
pranešta,
kad
jie
privatiški
laiškai
išvežta.
Ir
Svečias.
rius
apskelbė angliakasiams
kažin ką: ar bačkutes, ar bon
niuose gali būt da keli penai, jie
gali
iš
naujo
pradėti
eiti
be
jo

karės stovį, kada iš šarvuoto tai vien užtai, kad to redakto
kas, ar ražančiaus bumburėlius;
pradėjo jiems kalbėti apie at
GRAND RAPIDS, MICH.
trauiknio vidurnaktije privatiš riaus laikraštis teisingai gynė kių kliūčių.
apie skaitymą laikraščių ir
gaivinimą spaudos, apie Lietu
Dabar
tik
Socijalistų
Partijai
ki kompanijų kazokai pradėjo darbininkų reikalus, o aštriai
knygų negali būt nė kalbos, nes
Birželio 8 L.S.S XI rajonas
vos atgijimą ir apie "Saulės”
šaudyt į miegančius šėtrose kritikavo kapitalistų ir valdžios ir United Mine Workers unijai daugumas jų nemoka nė rašyti, parengė prakalbas, už kalbėto
namus, kuriems reikalinga au
reikia organizuoti valstiją. Dir
streikierius, kada Motina Jonės, niekšystes.
nė skaityti. Yra keletas, ką ją buvo kviestas A. Antonovas.
kų.
Kita Hatfieldo nuodėmė, tai va dabar atvira ir vaisius pri skaito “Draugą,” “šventųjų žy- Buvo pagarsinta, kad bus dve
John Brown, C. H. Boswell ir ki
Gėdos neturi tie juodvarniai. ti streikierių rėmėjai likos vog grasinimas angliakasiams ištrė brendęs. West Virginijoj nie
vatą,“ arba karunką, bet ir jos prakalbos: 2:30 po pietų ir
Revoliucijonierius ir socijalis tinai suimti ir pasmerkti kariš mimu iš West Virginijos, kurie kados tokios progos nebuvo,
tuos ant pirštų suskaitytum.
7:30 vakare, žmonių prisirinko
tus purvina, o tuo tarpu kalba ko teismo kalėj iman. Tuomet nesutinka grižti į darbą išdirb kaip dabar. Socijalistų partija
Nors p. T. M. mane lygina pilna svetainė, o kalbėtojo ir
apie lietuvių spaudos atgavimą. “Appeal to Reason” ir jo platin tomis jo išlygomis, kurios pati jau nusiuntė tenai 3 savo orga
pirmininko da nėra.
Publika
Juk tai socijalistų ir revoliucijo- tojų armija sukruto kovot. Į ko tik kasyklų savininkams, bet nizatorius, kad veiktų iš vien su prie kvailių ir ištvirkėlių, te
J. K. Va
United Mine Workers organiza čiaus turiu pasakyti, kad aš su pradėjo nerimauti.
nierių nuopelnas, ne kunigų.
West Virginiją likos nusiųstas ne angliakasiams.
p. T. M. nė iš morališko, nė iš linskas atidarė susirinkimą ir
tirinėtojas John Kenneth Tur- Hatfield ir socijalistų komisija. toriais. Dabar galima tikėtis, kitokio žvilgio nenorėčiau mai perstatė pakalbėti K. šeštoką.
kad netrukus West Virginija
“GRINORIUS.”
ner. Jo sudrebinanti raportai,
Kada nuvyko socijalistų ko bus užtiesta pramonės unijomis nytis, nes nors ir daug pas jį Šis publiką biskį palinksmino,
Rašėme jau pereitam numeri- kuriuos "Appeal to Reason” iš
tikėjimo, bet mažai sveiko pro kalbėdamas apie meilę. Atėjo ir
misija į West Virginiją ir už ir socijalistų kuopomis.
je, kaip lietuvių katalikiški laik nešiojo po visą šalį, apšviesda
pirmininkas Stankus, šeštokas
to ir logikos.
klausė Hatfieldo, ar jis, kaipo
raščiai besivaržydami už S. L. mas kruvinus West Virginijos
Buvęs visų draugas. savo kalbą užbaigė. Stankus pa
tos valstijos viršininkas, sutiks
R. K. organą, išmaudė viens ki viešpačių darbus, sukėlė visuo
aiškino, kad gavęs nuo p. Anto
su ja pasimatyti ir suteikti jai
tą pamazgose.
Darbargi, už menę iš jos letąrgo ir iš milijono
KODĖL
TAIP?
novo žinią, kad jis pavėlino trū
reikalingas žinias, Hatfield at
baigdamas nenusisekusią “kam krūtinių pasigirdo šauksmas,
kį
iš Chicagos.ir šiandien negali
sakė, kad Debsą jis priima, kitų
Pastačius man reikalavimą
paniją,” “Katalikas” išvadino reikalaujantis valdiško ištirimo.
Taigi vėl perstatė
gi komisijos narių — Bergerio
“Keleivio” No. 12 p. A. Augunui, pribūti.
savo konkurentą “Draugą” “at Ir noroms nenoroms, senatas
šeštoką; nors tas buvo jau dvi
ir Germerio — ne. Tuomet ir
Atsakymas “Draugo” kores idant prirodytų tuos socijalis nedėlias kalbėjęs, bet visgi pa
žagareiviu” ir “grinorium:”
buvo priverstas išrinkti West
Debsas atsisakė pas gubernato
tus, kurie, kaip jisai ”Kel.” No.
pondentui.
“ ‘Draugas’ yra
dešininis, Virginijos nuotikių ištirimui rių atsilankyti, apreikšdamas,
10 sakė, “gyvena su penkiomis sakė da daug ką naujo ir pub
vienpusis atžagareivis... ir ‘Ka komisiją, kuri jau ir pradėjo sa kad čia ne ypatų reikalas, bet
Ragino
Kada aš "Kel.” No. 20 nupei pačiomis, bei iškrausto žmonių lika liko užganėdinta.
talikas’ su tokiais grinoriais vo darbą.
Socijalistų Partijos, kuri išrinko kiau Norwoodo, Mass. jurginės kišenius,” iki šiol da prirodymo žmones prie mokslo ir liepė ne
kaip ’Draugas’ polemizuoti lai Organizatorius plakė ir šaudė.
šitą komisiją ir įgaliavo ją kaipo draugijos narius už tai, kad pa nėra. Kodėl taip ? Todėl, kad ne klausyti vietinio klebono, kuris
ko sau pažeminančiu daiktu...”
Socijalistų komisijos tirinė- vieną kūną. Todėl vienas jos tįs nepažindami lietuvių kalbos būtą dalyką sunku prirodyt. nuolatos keikia socijalistus. Sa
Graži pas katalikus etika, ar
jimai parodė, kad valdant ka narys negali būti priimtas be su spaudos darbais kreipiasi pas Mat, tokie vyrai, rokuojasi aug- ko, kol jus kunigų klausysite, tol
ne?
syklų savininkams West Virgi kitų. Tečiaus jo draugai patarė žydelius arba anglus, todėl ne štai pakilę apšvietoje ir kartais savo gyvenimo nepagerinsite.
J. W.
niją jau 16 metų, kaip darbinin nuvykti pas gubernatorių kad kartą paėmęs jų plakatą negali socijalistus bando mokinti do
BUVĘS “RANKPELNIO” RE
kų organizatoriai buvo plakami, ir vienam. Debsas nenoroms suprasti, kokia čia kalba jis ra ros; bet gaila, kad pas juos tos
BALTIMORE, MD.
DAKTORIUS AMERIKOJ.
šaudomi ir tremiami. Per visą nuvyko. Gubernatorius priėmė šytas ir apie ką ten kalbama. doros visai mažai tėra. Turbut
žmonės mulų vietoj.
šiomis dienomis atvyko į Su tą laiką nė vienas organizatorius jį labai prielankiai ir pasikalbė Tai tokis buvo mano užmetimas. iš didelio apsišvietimo patis ne
Birželio 9-tą d., 6-tą valandą
vienytas Valstijas buvęs “Rank negalėjo atvykti į kasyklų apie jus sutiko priimti visą komisiją. Ir kaipo bešališkas žmogus, pa pajunta, kai jiems pasitaiko at
pelnio” redaktorius, drg. Ru linkę be pavojaus savo gyvas Komisijai jis pasakė, kad jis tariau su spaudos darbais kreip likti vaikiškas darbas. Tada vakare, ties Henry Sonneborn&
daitis. Tuotarpu jis apsistojo čiai. Aš pats — sako Debsas — pats labai priešingas karės sto tis į So. Bostoną, kaipo į arčiau tik apsižiūri, kad negerai, kuo Co. milžiniškąją kriaučių dirb
Brooklyne ir jieško užsiėmimo. buvau persekiojamas, žeidžia- viui, bet palaikė jį vien dėlto, j sias ir prieinamiausias lietuvių met pamato per laikraščius pa- tuve, visai netikėtai, kaip iš
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žemės išdygus, pasirodė pusė
O dabar, 13 birželio, Mexicoj,
tino didumo keturkampė būda, Me., vėl tokia pat nelaimė atsi
su dviem ilgm virvėm nutiestom tiko. Pečių bekuriant, vienai
priekyn.
francuzei, kerosino liepsna šovė
Keista budos išveizda atkreipia iš pečiaus ir užsidegė drapanos,
į save kiekvieno praeivio akis. ir du kūdikiai. Vienas mirė tuo
Darbininkai nors nualsinti die jaus, o antras vos gyvas. Moti
nos darbu, vienok žingeidumo nai tik plaukai nusvilo.
Neprošalį butų ir musų mo
viliojami sustoja ties keistąją
terėlėms
pasimokinti, kaip pebūda, norėdami įspėti, ką ji
reiškia. In trumpą laiką galvv ,čių pakurti, nes ir jos, kaip u
užtvenkė minia nuo darbo grįž ko matyti, labai tankiai griebiatančių darbininkų; pas visus ! si už kerosino. Reikia iš laiko
matėsi nepaprastas žingeidu- pasirūpinti tam tikrų šakalių
mas. “Ką tas reiškia?” klausi dėl pakurimo, tada nereikės ke
nėja vienas kito,
čia gali iš rosino ir tų nelaimių nebus.
K. Pocius.
girsti įvairiausių spėjimų: vie
ni pasakoja, kad jo mylista H.
BALTIMORE, MD.
Sonneborn’as toj būdoj keliaus >
šiltus vandenius, kiti tvirtina, Rubsiuviai iš U. G. of A. pereina
kad tai esąs Antikristaus pečius ' į I. W. W. — Streikieriams
ii- jau artinasi "Sudnoji diena.”
makaronai.
Sužinota, kad šiuo laiku pas
Baltimorės rubsiuviai netik
mus (Baltimorėje) įvyksta vi
sos šalies didžiųjų biznierių veda kovą su darbdaviais, bet ir
konvencija, ir iš tos tai priežas su U. G. W. of A. unija. Pasta
ties ant vakaro rengiama paro ruoju laiku viskas išėjo į aikštę
da, o toji būda tarnaus parodoje ir pasirodė, kad U. G. W. of A.
kaipo firmos biznio apskelbi vadovai yra tikri kapitalistų
mas. žmonės atidžiai apžiūrėję draugai ir eina su jais ranka
keistą būdą, persitikrino, kad i rankon, štai faktai. I.W.W. pa
ištikrųjų ji reprezentuoja H. sisamdė sau svetainę iš kalno
Sonneborn’o dirbtuves, kuriose ir davė rankpinigių. Išgirdus U.
be pasigailėjimo spaudžia iš i G. W. of A., kad mitingas bus ir
darbininkų syvus.
Nieko žin- kalbės I. W. W. organizatorius,
geidaus. žmonės pradeda skirs nuėjo pas svetainės savininką ir
tytis, bet juos staiga sulaiko i davė už svetainę dusyk daugiau,
naujas, pasibiaurėtinasu. reginys: kad tik nedaleisti I. W. W. susi
iš dirbtuvės išeina apie 40 žmo rinkti. žinoma, svetainės savi
gysčių, apsisiautusių kapitalis ninkas taip ir padarė: uždarė
tų dievo marškiniais (geltono svetainę ir apstatė policija. Da
mis skraistėmis); jie visi stoja bar svetainės savininkas pa
si į dvi eili prie budos, nusitve trauktas teisman už suviliojiria už virvių ir laukia, kada pa ! mą, bet vargiai ir teisme ką peš,
liepimo botagas nukris ant jų nes ii' teismas prieš I. W. W.
vergiškų nugarų, kaipo ženklas, Mat, ši unija aštriai kovoja su
i kapitalistais, kuomet G. W of A.
kad jau laikas traukti.
G.
Tas būrelis dvasios ubagų su visuomet šunvuodegiauja.
sideda iš kelių tautų, tarp kurių W. of A. organizatoriai padarė
yra ir lietuvių. Dabar tarp jų sutartį su kapitalistais išvien
nesimato tautiškos neapykan kovoti prieš I. W. W. — praša
tos, visų akyse spindi kvailas lint iš darbo visus I.W.W. na
pasididžiavimas, lupose vergiška rius, o jų vieton priimti G. W. of
A. narius. Tik bėda, tas nelabai
šypsą.
jiems seaksi; nors jiems ir ka
Aplinkui pasigirdo paniekos pitalistų laikraščiai padeda, nuo
juokai, o kas tai iš minios sušu lat leisdami visokias melagingas
ko: "Mulai! jie valkios tą būdą paskalas apie I.W.W. ir šmeiž
gatvėmis paniekinimui savęs ir dami jos vadovus, bet vistiek
visų darbininkų.”
Prasideda I.W.W. auga ir auga. Dar nese
atkalbinėjimas, kad tie "mulai” niai, kaip Baltimorės rubsiu
išsikinkę iš virvių keliautų į sa viai pradėjo jungtis prie I.W.W.
vo namelius. Bet veltui. Jie sto j Pirmiausia lenkai prisijungė
vi nuleidę galvas, laukdami pa i (1911 m.), ir iš 15 narių per du
liepimo judintis iš vietos, kad Į metu jų priaugo 1,600.
Lietu
greičiau pasislėpus prieš panie viai prisidėjo 1913 m. ir dabar
kinimą. Laikas išmuša " laukia turi netoli 2000 narių. Italai da
mąją valandą, pasigirsta ko vėhau atsimetė nuo G. W. of A.
manda, dvikojai mulai sujunda, ir iš 200 pas juos priaugo per
sulinksta jų nugaros, išsitempia
. kelias savaites 800. žydai vis da
virvės ir ,įprj^esija’_, Ziy_ret°ŽU tikėsi prie G.W. of A., bet 3 są
pajuoka palydima, slenka pir vaitės atgal ir jų 300 susijungė
myn.
su I.W.W. Anglų taipgi 200 pri
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verstas išpildyti. Ant tiek jau j ka užganėdinta ir matyt, pri- Vietinis lietuvių klebonas savo joms. Protaujanti žmonės pra
darbininkai galingi. O reikia pa jjaučia socijalistams; aukų už dvasiškomis akimis visai kitaip deda pažinti juos (t. y. kunigi
sakyti, kad Strausso dirbtuvėj dengimui lėšų surinkta $4.00, o žiuri į musų knygyną. Jis kiek ją) netik iš jų žodžių, bet ir dar
jau per 20 metų nebuvo jokio prie kuopos prisirašė 8 nauji na vieną nedėldienį, kiek tik jam bų. Birželio 11 d. prie vietinės
streiko ir unijistas tenai visai riai. Kunigas Grikis per pa- jo dvasiškas liežuvis daleidžia, LSS. 114 kp. prisirašė 3 nauji
negalėdavo dirbti; darbininkui ; mokslą išbarė tuos, kurie lanko niekina ir keikia musų knygyną. nariai: mergina, moteris ir vie
su kitu darbininku dirbtuvėj j socijalistų prakalbas, sakyda- Knygyno narius vadina “cicili- nas vyras.
būdavo nevalia pasikalbėti, bet ■ mas, kad dvie mponam negali- kais,” gyvatėm, žalčiais ir kito
Taip pat prie kapucino iškeik
laikai jau persimainė.
; ma tarnaut, t. y., Dievui ir svie kiais tam panašiais epitetais, tos .bedieviškos draugystės L.
Baltimorės rubsiuviai visose tui. Darbai šiuom laiku musų lodžiu, jis savo pamoksluose ■ Sūnų ir Dukterų prisirašė 2 vy
dirbtuvėse dirba 9 valandas,o mieste eina gerai ir greitai ga vartoja tokius nemandagius žo rai ir 2 moterįs.
dabar rengiasi pareikalauti 8 lima darbą gauti, tik maža mo džius, nuo kurių ir didžiausio
Taigi kapucino keiksmus Die
valandų ir 20 nuošimčių daugiau kestis, paprastam darbininkui pliuškio ausys paraustų.
vas išklauso ir įkvepia žmonėms
algos. G.W. of A. priešinga 8 $1.50.
Kad "Keleivio” skaitytojus susipratimo mintį
S. M. Rinkiavičius. supažindinti su musų ganytojo
valandoms ir 20 procentams, sa
E. Grudzinskiutė.
ko, kad perdaug aštriai imam,
pamokslais, paduodu nors trum
BROOKLYN, N. Y.
girdi šioj šalij galima povaliai
pą ištrauką iš jo pamokslo, sa
MONTREAL, CANADA.
išreikalaut, sątaikos keliu. Taip
Draugiškas išvažiavimas, kurį kyto 1 birželio, štai jo žodžiai:
Ir vėl Montreal’o lietuvių diejie kalba laikraštije "Baltimore parengė L.S.S. 19 kp. ir Apšvie “Broliai ir seserįs Kristuje! Męs
vočiams smūgis. Jau nuo kelių
American.”
tos draugystė, buvo 8 birželio. čion meldžiamės, o ten, "cicilimėnesių šv. Kazimiero d-tė varė
9 birželio atsibuvo Baltimorės Laikas praleista gana linksmai kai,” gyvačių lizdas, skaito sė karštą agitaciją prieš bedie
kapitalistų didelė paroda. Henry j ant tyro oro, tarpe žaliuojančių dėdami ant porčių visokius vius. Ant galo nutarė pasinau
Sonebom, milijonierius, parengė i medžių. Aido choras, po vado- šlamštus-mėšlą! Jie nori suvi doti tuo, kad prigulinti prie virš
didelį namą ant vežimo, panašų ■ vyste p. Eramino, sudainavo ke- lioti ir jumis. Jei užeisit, tai iš- minėtos draugystės nariai, turi
į savo dirbtuvę, sukinkė daugelį Į liatą jausmingų dainelių. Drg. pradžių paduos jums gerą kny būt geri katalikai ir eiti velykidarbininkų ir važinėjosi, o bo J. Šukys pasakė trumpą prakal gutę, bet paskui įbruks “Kelei nėn, o kurie to nepildys, tokius
sas,žinoma, sėdėjo antvežimo už bą, pranešdamas apie VII L.S.S. vį,* “Kovą,” arba “Laisvę.” tai- j išbraukti iš savo tarpo be jokio
K. Jukeliutė, I gi, jei norite būti dorais žmonė
“poną.” Atsirado ir lietuvių, ku susivažiavimą.
atlyginimo, bet pasiteiravus arie davėsi pakinkyt ir valkiojo deklamavo. -Drg S. Vaicekaus mis ir gerais katalikais, neikit į j pie vietinės valdžios tiesas, pasi
tą vežimą po gatves už 50c. Gė kas perstatė keliatą juokingų tą gyvačių lizdą!...” Ką sakyti rodė, kad išbrauktiemsiems na
į
da !
K. J. Geležėlė. monlogų. Po tam vėl dainavo apie tokį doros mokinimą?
riams turi būt atmokėta visi
Už tokį knygyno šmeižimą,
choras ir buvo iššauktas po ke
pinigai,kiek tik kuris yra įmokė 
L0WELL, MASS.
liatą kartų. Po to visko buvo į- knygyno nariai, galėtų pareika
jęs. Tokiu budu dievočiai nosis
valdžios užtarimo, bet
Subruzdo vietiniai lietuviai 1 vairus žaislai iki 8 vai. vakaro, lauti
nuleido ir “bilius” prieš bedie
tvert kooperativišką valgomų žodžiu saaknt, laikas praleista knygyno nariai skaito sau už vius likos panaikintas.
daiktų krautuvę, nes pasirodė, labai linksmai ir nauidngai. Gei peržemą darbą su tokiu doros
K. Mažas.
kad lenkai čia juos biskį per stina daugiau tokių išvažiavimų. atstovu užsimti. Vienok, jei jis
Vainilavičiuks. nesiliaus šmeižęs knygyno drau
daug išnaudoja. Kol kas, da dar
gijos, busime priversti apgyni
bas eina labai pamažu, nes vieni
BAYONNE, N. J.
mui savo garbės ,griebtis val
iš to tyčiojasi, kiti da nenori, sa
I
džios
įrankio.
Gegužės 29 vakare, atsibuvo
kydami, kibą męs šituos štorParapijonams
vertėtų at
i pas mus 14-kos metų, 5-kių mė
ninkus turėsim pjaut?
kreipti
atidą
į
tokį
doros moky
nesių
ir
27-nių
dienų
jubilėjus,
Jau aštunta savaitė, kaip
Nežiūrint i tą viską, jau susi
Į
gyvavimo
pašelpinės
šv.Petro
ir
toją
ir
pamokyti
jį
doriau
elg

Philadelphijos
cukerninkai išė
rašė apie 33 nariai ir 15 birž.,
I
kunigui paraginus, po bažnyčia j Povylo d-tės. Ištikro buvo pui tis, kaip ir jo pirmtakuną, kun. jo į streiką, o galo vis da nesi
mato. Kompanija negalėdama
turėjo susirinkimą, kur išrink ku. Mat prieš surengimą, visi K—pą.
Senas
Kareivis.
■
dr-tės
nariai
turėjo
eiti
į
bažnysulaužyti streiką, galop pašaukė
ta iždininkas ir 3 pagelbininkai,
darbininkų komitetą ir prašė,
kad eitų po stubas ir prikalbi i čia atsiimti palaiminimą ir pa ATHOL.
MASS.
kad darbininkai grįžtų į darbą
nėtų daugiau, taip kad ir rinkt dėkavoti Dievui, kad sulaukė šio
*
negirdėto
jubilėjaus.
Buvo
girant senų išlygų, o nuo 15 liepos
Išmokino doros.
pinigus — šėrus, šėras dabar da
: dėt, kad bus kalbėtojai iš kitur,
Kapucinas sakė, ka dčia išmo prižadėjo pakelti mokestį po
$5.00.
Kadangi pats kunigas tam ir kad vietinis bažnytinis choras kinsiąs žmones “doros.” Keikda centą ir pusę ant valandos. Taip
reikalui pritaria, tai galima ti padainuos, bet dėlko tas nebuvo, mas visus pirmeivius ir sočija- gi pranešė, kad prašalins 6 vy
kėtis ir gerų pasekmių.
Bet Į nežinia. Tik kelios eilės apstoję ; listus, išvadino juos latrais, pa- rus, atsižymėjusius streike. Bet
pirm viso ko jis pastebi, kad ! barą svetainėje šventė tą savo ; leistuviais ir t.t., bet tarp soci- darbininkai vienbalsiai atmetė
visas komitetas, nuo augščiausio iškilmingą jubilėjų, traukdami j jalistų nieko panašaus nesima- tą kompanijos pasiulijimą ir per
iki žemiausiam, butų geri katali Į rudį, bet tiek to, laukiu kas to • to, o tarpe jo katalikų, vaisiai savo komitetą pranešė, kad ne
kai, nes, sergėk Dieve, bed^ I liau bus. Apie 11 vai. minėtos i jau pasirodė, štai 11 d. birželio grįš į darbą nė vienas patol, pa
viai gali pradėt katalikus sukt. d-tės viršininkai viens paskui tapo suareštuoats P. K., kurio kol reikalaviami nebus išpildyti,
pripažinimas 9 valandų
Tik kažin, ar katalikai, ar bedie kitą pradėjo sakyti prakalbas. išsigėręs pradėjo “gadzinkas” t. y.
viai daugiau kooperacijų ir ben Nė vienas nieko naujo nepa giedoti eidamas gatve, o 12 d. darbo, pakeliant 20 nuošimtį al
drovių sugriauna savo suktybė sakė,tik gyrė savo katalikišką birželio 25 metų katalikas P. gos, priimti visus darbininkus
mis? Juk viskas, kas gera ii i dr-tęir ragino prie jos rašytis. T—kis išžagino A. P—ko 14 me ant senų vietų, už valandą virš
tų dukterį. Motinai neesant na laikio mokėti už pusantros, o už
naudinga žmonėms visur iš be Tarpais buvo deklamacijos.
Po to visko vėl buvo šokiai ir muose, mergaitė įėjo lovas tai šv. dienos darbą dvigubai, žino
dievių ir pakįla — bedieviai-soir
taip
užsibai- syti ir rado tą žmogų gulint. ma, kompanija atsisakė tai išpil
cijalistai pradeda tvert koope gėrimai
I Papildęs niekšystę, tas žvėris iš dyti ir pagrasino, jog uždaranti
racijas, bet savo “pasidarbavi ; gė tas iškilmingas jubilėjus.
Bayonietis.
bėgo. Bet vakare, visiems su dirbtuvę ant visų metų. Bet tai
mu” katalikai daugiausia jas
gulus, parėjo drabužių išsinešti, jau ne pirmas grąsinimas ir
sugriauna.
WAUKEGAN,
ILL.
i Pajutęs mergaitės tėvas norėjo darbininkai suvis nenusimena,
Linkėtina gerų pasekmių.
Birželio 7 d. š. m. tapo čia su sulaikyti ,bet nepajiegė. Dabar bet da tvirčiau kovoja. Ištikrų
Visų Draugas.
jų, tai ir dabar kompanija su
; policija jo jieško.
j rengtos prakalbos per pasidar
mielu noru pradėtų tuojaus
NEW HAVEN, CONN.
J. Kavlaičia.
bavimą drg. J. K. Berbylos.
Didelis turgavietės piečius.
dirbti, kad tik butų darbininkų,
sijungė prie I. W. W. Ketina ir
New Haveniečiai 1912 m. tu žmogus dirbo kiek galėdamas,
MONTELLO, MASS.
bet į tokią "peklą” vasaros laiku
čia nelaimingieji vergai ati- i čekai prisijungti, tik laukia, kad rėjo dvi parapijas, ir abidvi vie vienas surengė ir, kaip girdėt,
nieks
nenori eit skebauti, o seni
atsiųstų
organizatorių.
tiesė nuvargintas strėnas. Ne
31 gegužės į J. G. restaurannodu vardu, skirtumas tik ta panešė pinigiškus nuostolius.
ilgai trukus piečius persikeičia į
Dabar iš virš minėtų tautų me, kad viena užsivardino “lie i Mat, LSS. 125 kp. susirinkimai tą atėjo kapuciniškų pasekėjų darbininkai negrįžta. Nors iš
tokį reginį, kad veltui butų tik susitvėrė centras, kuris išrinks tuviška,” kita “Rymo katalikiš ■ nereguliariškai laikomi, dėl na- abazėlis, kurie išrodė gana drą Brooklyno ir parveža kasdien po
rinti beždžionę, kad čia ne jos vieną žmogų susinešimams su ka.” Po ilgų ginčų ir vaidų už . rių nesilankymo, tad nebuvo siais. Matyt, rudžio daug trau 8 karus cukraus, bet jo neužten
veislė susirinkusi.
■ Chicagos centrališku I. W. W. savo būvį, Rymo katalikai, va laiko nutarti, todėl progai esant, kę ir pradėjo kautis. Peštukai ka nė savo mieste, o apie išpildy
Naujas paliepimas — ir visas I komitetu ir kitokius darbus tu dovaujant kun. K. šetkui, pir pats pasiryžo išnaudoti. Kalbė prašalinta ant gatvės, kur J. T mą didžiųjų užsakymų, negali
būt nė kalbos, žalias cukrus
būrys monotoniškai linkčiuoda- rės atlikti. Jis bus po $500 kau mąją numarino, žmonės kalba, jo p. A. Antonov. Kalba buvo peiliu gana sunkiai sužeidė V.
tirpsta ir pusta ir nors kompani
mas žingsniuoja tolyn, žiūrėto cijos.
kad kunigas gana pasipelnė, rin taip įdomi, kad publika klausėsi M. Už tą operaciją teismas J.
ja turi šimtus tūkstančių nuo
jai ironiškai kartoja: “Mulai!
Aukos renkamos Patersono ko aukas bažnyčios pirkimui, su pažymėtina atida beveik su- T. nuteisė 7 mėnesiams belan
stolių, bet dar laikosi ir nenori
mulai!" Gaila jiems žmogiškos streikieriams. 4 tautos surinko lupo už krikštus ir t.t., ir vienas virš 4 valandas, žmonių buvo gėm
pasiduoti.
Bet jau matoma, kad
išvaizdos, kurią jie maišo su ti $100 ir už tuos pinigus centro viską kontroliavo. Vieną rudens pilna svetainė. Antonov paliko
30 gegužės ant tautiško na
krais keturkojais mulais. Ir taip kasierius V. čėsna nupirko ma dieną pasigirdo, kad kunigas malonų įspūdį ant vietinių žmo mo naudos atsibuvo balius su už sąvaitės, kitos, pergalė bus
Geistina tankiau tokių prakalbomis. Kalbėjo V. Jakš- darbininkų pusėj.
tie paniekos verti vergai, pasi karonų ir pasiuntė streikie išvažiavo, nepalikdamas jokios nių.
16 birželio paliko mus drg.
duodami kapitalistų botagui be riams. Pirmiau centras pasiun- atskaitos nė pinigų.
tys, iš So. Bostono, apie naudin
Tuojaus prakalbų išgirsti.
Waukeganietis.
mažiausio pasipriešinimo, val tė $30 pinigais.
gumą tautiško namo. Buvo dai šatovas, kuris sutvarkė musų
šetkui išvažiavus, atsirado tik
kiojosi gatvėmis iki pusnakčiui,
nos, monologai, Džian Bambos streiką ir pastatė ant tvirtų pa
Gal ir daugiau butų galima ką įšventintas kun. Grikis, šis ir
PITTSTON,
TA.
gaudami už tokį savęs pažemi aukų surinkti, jei čia nebūtų gi renka aukas, sakydaams, jog
”spyčius,” deklamacijos ir 1.1. matų. Jam priguli didžiausia
nimą po 50c ir po stiklą raugalo. diena iš dienos laukiama gene- kun. šetkus paliko visus surink čion susitvėrė Viešojo Lietuvių Geriausiems šokėjams buvo pa padėka, nes be jo musų streikas
Grigas.
rališko rubsiuvių streiko. Kas tus pinigus, bet nepasako kur, ir Knygyno draugija ,kuri savo lė skirtos dvi dovanos. Tam tikra jau seniai butų sulaužytas.
dien būna mitingai ir nėra są ant keno vardo. Gegužės 30 d. šomis ir pašalinių ypatų auko komisija tėmijo ir paskyrė do
Dabar turim du kalbėtoju:
RUMFORD, ME.
vaitės, kad nesustreikuotų ko š. m. pribuvo airių vyskupas iš mis užlaiko minėtą knygyną. vanas; vienok baliaus gaspado- drgą Balį, kuris kalba lietuviš
Moterįs, atsargiau apie pečių. kios nors dirbtuvės darbininkai. Hartfordo, prieš kurį newhaven- Knygyne randasi apie keli šim rius ir da keli vyrukai pradėjo kai, ir drgą Hungerį, kuris kalba
Pas gaspadines yra tokis pa Vienur streikas pasibaigia, ki iečiai prisiekė pildyti jo šventus tai egzemploirių įvairaus turi rėkti, kad neteisingai ir puolėsi lenkiškai. Streikas gerai veda
protys, kad pečiui užgesus, ir tur prasideda. Strauss Bros paliepimus; mat, jis pavedė lie nio knygų, kaip svietiškų, taip prie komisijos ,per ką dovanos mas ir tikimės laimėti. Galop iš
norint ugnį atgaivinti, paima Clothing Co. 10 birželio pavarė tuviams lenkų bažnyčią, už ku ir dvasiškų. Taip pat pareina neatiduotos, iš ko jaunimas li tariam širdingą ačiū toms re
čielą kaną kerosino ir pila į pe iš darbo I. W. W. pirmininką už rią reikės gana sūriai užmokėti. visi laikraščiai ir mėnesiniai kosi neužganėdintas. Pelno at- ( dakcijoms, kurios šelpia mus
čių ; iš to labai tankiai pasidaro tai, kad tas klausinėjo darbinin
Kun. Grikis, nors jaunas ku žurnalai, kokie tik išeina Suv. liko$145.63.
laikraščiais, kaip tai: “Kova,”
nelaimė.
Jauna
Mergaitė.
kų, kurie priguli prie unijos. Ir nigas, bet jau bando kovot prieš Valstijose, o nekurie net ir iš
“Pirmyn,” “Laisvė” ir "Lietu
socijalistus.
Bet
vietoj
nykti,
mažosios
ir
didžiosios
Lietuvos.
štai 9 birželio netoli Rum- tuoj visi darbininkai sustojo,
va.” Tikimės, kad ir kitos re
ATHOL,
MASS.
fordo, Virginijoj, viena moteris kaip vienas vyras ir pareikalavo, socijalistai pradeda bujoti.
dakcijos pašelps mus ir tuomi
Kiekvienas apšviestesnis žmo
Nors laikydamas čionai savo priduos mums daugiau energi
mirtinai sudegė. Ji buvo užku kad I. W. W. pirmininkas butų
Iki šiol čia socijalistai buvo gus, rodos, turėtų džiaugtis to
rus pečių, bet pečiui nedegant, sugrąžintas. Ir kapitalistas, ma da silpni,bet dabar vėl atgaivi- kiu prakilniu apšvietos platini misijas dėl iškeikimo socijalis- jos kovoje. Laikraščius malo
paėmė kerosino ir įpylė. Pasida tydamas darbininkų vienybe, no27 kuopą ir pradeda veikti, mo darbu.
Ir iš teisybės, kaip tų basakojis kapucinas ir siek nėkite siųsti “Kovos.” redakci
rė eksplozija, užsidegė drabužiai priverstas buvo priimti jį atgal. štai 5 birželio surengė prakal girdėt, sekdami musų pavyzdį, dino jo keikiamis apkvaišintas jai, arba unijos sekretoriui: J.
ir pakol pribuvo pagelba, drapa Už bausmę darbininkai da parei bas, žmonių prisirinko gana svetimtauičai žada įsteigti pana aveles, tečiaus jo triūsas ir Grigaliūnui, 316 VVharton st.,
nos sudegė ir ji už poros valan kalavo sau 10 procentų daugiau daug. Kalbėjo St. Michelsonas. šų knygyną. Vienok nevisi vie keiksmai kaip tik ir neša nau Philadelphia. Pa.
algos ir ta kapitalistas buvo pri- “Keleivio” redaktorius. Publi- nodai žiuri į tą prakilnų darbą. dą darbininkiškoms organizaciPresos Komitetas.
dų mirė.

Cukernes strei
kas da nesibaigia

tuomi, kad privertė jį užsidėti gus. Tai buvo 2 rugsėjo, 1792m.
raudoną kepurę, kokią nešiojo Iš pradžios žudyta be teismo, pa
revoliucijonieriai, ir liepė išgerti I skui įsteigta žmonių teismas. Aprasto vyno už patriotų svei belnai tą dieną žuvo nuo žmonių
pagiežos opie 1,000 revoliucijos
katą.
Nieko turbut nėra veidNepoilgam kunigaikštis Brun- priešų.
mainingesnio, kaip klerika20 rugsėjo, 1792 m., susirinko
svik, svetimtaučių kariumenės
liškujų ir tautiškųjų laik
vadas,
apskelbė
aplinkrašti Konventas. Visų pirmiausia jis
raščių pasakojimas, buk ir
kuriame aštriais žodžiais lie apskelbė, kad karaliaus valdžia
jie yra darbininkų apginė
pė franeuzams klausyti savo jau panaikinta ir kad Francuzijais.
karaliaus ir grasino mirčia vi ja lieka jau republiką.
Jeigu jie įstengtų supras
siems tiems, kurie bandys jam
ti ant kiek jie klysta, jie pa
(Toliaus bus).
priešintis.
Karaliaus šalininkai
raustų nuo gėdos kaip veišplatino tą begėdišką raštpalaiziai.
kį po ovisą Francuziją. Bet susi
Jie nėkuomet negali būt
laukė netikėtų sau pasekmių.
darbinkų apginėjais, nes ne
Paryžiuje tuojaus susitverė re
darbininkiškojo
supranta
Londone miršta kasdiena
klausimo, Negalima paša- darbo įrankiai priklauso ka voliucijos komitetai po vadovy po 190 žmonių; gimsta kas
ste vieno centralinio ir apskelbė,
kyti, kad jie visi nori dai •
diena po 325; apsiveda kas
pitalistams,
kurie
nieko
ne

bininkams kenkti.
Aš pilkad jeigu Įstatimdavystės Su
diena po 105 poras, apserga
nai tikiu, kad pas visus juos dirbdami nori puikiai gy sirinkimas nenumes Liudviko kasdiena po 610; iš tų po 10
gali būt gerų norų, bet klai venti iš svetimo triūso. Tai XVI nuo sosto iki 12 valandai kasdiena
eina
į
be
dingas jų protavimo būdas gi kiekvieno darbininko rei nakties iš 9 į 10 rugpiučio protnamius; kas diena po
neleidžia ir niekados neleis kalu yra: atimti iš dykaduo (1792 m.), tai bus sukilimas.

Kėdei jie negali bot darbi
ninkų apginėjais.

tai ”šio svieto marnastis,”
kuri geram katalikui visai
nereikalinga.
Ir taip kiekvienas jų kal
ba apie darbininkų reikalus,
kurių visai nesupranta.
Kasgi tie darbininko rei
kalai yra? Visų pirmiau
sia: maistas, paskui: drabu
žis, namai ir 1.1. Bet tie tris
daigtai — tai pamatiniai gy
venimo reikalai. Be maisto,
drabužio ir nanmų niekas
negali gyventi. Kad apsirū
pinti tais daiktais, reikalin
ga žemė ir įrankiai. Bet
šiandien visa žemė ir visi

tiems norams išsipildyti. nių žemę ir visus darbo
Daleiskime, ”Vienybe Lie įrankius ir pavesti tai visuo
menei, kad ji galėtų pasida
tuvninkų” vienu tarpu pra ryti
sau
pragyvenimą
nedėjo šaukti darbininkus amatų mokytis.
Jai rodosi, prigulmingai nuo kitų malo
kad amatas gali pagerinti nės.
Kad tai atsiekus, darbi
darbininkų būvį. Ir čia va
ninkai
turi organizuotis į
— Maike, kaip tu visokias kny-Į — Jau tu čia meluoji, vaike. į jau pasirodo, kad ji nesu
gas skaitai, ar nežinai, kas žmo Kiek aš Amerikoj gyvenu, o nie pranta politiškos ekonomi politiškas partijas ir vesti
gui sveikiausia valgyti vasaros kad da kirmėlės vandenije ne jos. Jai visai neateina į gai kovą su išnaudotojų klesa.
vą faktas, kad amatninkais Ir tik tie laikraščiai yra tik
karščiuose, nes man jau kelinta mačiau.
Jei visi lik rais darbininkų apginėjais,
— Nes tavo akis, tėve, nepri visi negali būti.
diena revoliucija
viduriuose.
Kartais, vaike, krokia, kaip če- matė. Bet ir geras akis turint tų amatninkais, tai reikalin kurie stovi ant klesų kovos
sunku be padidinančio stiklo vi giausi visuomenei darbai pamato ir skelbia marksiz
repokas upėj.
sus gyvūnėlius pamatyti, nes jie pasiliktų be darbininkų ir mo idėjas. Suprasti ir tei
— Nueik pas daktarą.
labai smulkus.
amatninkams prisieitų mirti singai aiškinti draugijinius
— Nenoriu.
— Kodėl?
— Jeigu jie tokie smulkus, tai badu. Taigi ”Vienybės L.” klausimus galima vien tik
— O ką jie žino?
ką jie dideliam žmogui gali pa receptas netikęs. Prie to da prisilaikant marksinio budo
determi
— Kas gali geriau už daktarą daryti? Garnys, va, čielą var ji nežino, kad amatninkų — ekonomiškojo
nizmo.
Gi
klerikalai
ir pa
žinoti ?
lę prarija ir tai nieko nekenkia. skaitlius visose industrijos
— Ne, vaike, daktarams neti Į — Su tavim, tėve, sunku susi šakose kas diena eina vis triotai tam grieštai priešin
kėk. Jie tyčia įvaro žmogui ligą, kalbėti. Pradėjai apie savo ligą, mažiri, nes jų vietą užima gi. Todėl kaip jų norai ne
kad paskui iš tavęs pasipinigau Į nušokai ant garnio. Turi žinoti, mašinos. Paimkime, pavyz būtų geri, kiek jie apie dar
ti. žinau aš juos... Ot, jei butų kad pas garnį kitokie viduriai ir džiui, stiklo industriją, Iki bininkų būvio pagĮerinimą
tikras burtininkas, kaip va Lie kitaip jie dirba, todėl kas jam 1905 bonkas darydavo amat- nekalbėtų, kiek jie nepra
tuvoj apie Šiaulius toks rudis sveika, tas tave gali tuojaus pa ninkai. Bet 1905m. pasirodė bon- kaituotų, visas jų triūsas
gudas, tai kas kita. Jis tau visur smaugti. Tau gali būt pavojin koms daryti automatiška kaip buvo bergždžių, taip
apčiupinėja, išklausinėja kaip gi net ir mažiausi vabalėliai, ku mašina ir tuojaus amatnin bergždžių ir pasiliks.
motinai buvo vardas, kokie jos rių be padidinančio stiklo tavo kų skaitlius sumažėjo ir da
Negeistinas.

Ar žinote, kad

130 vyrų ir moterų areš

Susirinkimas to nepadarė ir tuojama; kasdiena iškila po
vidurnaktij e pradėta skambin 10 gaisrų; kas 8 valandos vie
ti varpais, šaukti žmonės.
ną užmuša kasos vežimas

Susirinko ginkluoti piliečiai arba elavatorius, ir kas 10
atsitinka
viena
ir nuėjo pas karaliaus rumus. valandų
Tuo tarpu paskirtos apskričių žmogžudystė. Londonas yra
komisijos skubinas į miesto val didžiausis ir turtingiausis
dybos namą, senus valdininkus pasaulije miestas; gyvento
paleidžia ir ima miesto valdžią jų turi virš 7 milijonų. Lon
donas yra Anglijos sostapiį savo rankas.
Prie karaliaus dvaro gi rin lė.
- 1■ ■
4
kosi vis didesni ir didesni žmo
Turtingiausia pasaulije
nių būriai. Bet karaliaus dvariškiu prirengta stipri apsauga, gatvė yra New Yorko Wall
Į rumus sutraukta
daugybę street, nes kiekviena ketvir
samdytų iš Šveicarijos galvažu tainė žemės pėda kainuoja
džių ir galybė ginkluotų francu- $4,000. Ant tos gatvės stovi
ziškų bajorų, kurie iš liuoso no milžiniški bankiniai murai.
ro buvo pasirižę ginti karalių
Washingtono Baltojo Na
ant sosto.

Karalius persigandęs pabėgo
su savo pačia ir pasilepė Susirin
kimo svetainėj. Kareiviams te
čiaus- nepasakė, kaa negintų
tuščių rūmų — taigi iškilo bai
sus kraujo praliejimas, žmonės
įsiveržė ant kiemo, kaip štai ne
tikėtai pasipylė kulipkų kruša.
Akies mirsnije kiemas likos už
plaukai, ir kaip užkalba, tai kaip akįs ir matyt nemato. Taigi, kad bar nuolat eina vis mažyn,
klotas lavonais ir sužeistais.
ranka atima tau ligą. O čia nu apsisaugoti nuo ligos, reikia ger nors bonkų kas metai išdir
IKSAS.
Bet minia vis augo ir su naujo
eik, tai liežuvį tau liepia parodyt ti virintą vandenį. Pienas taipgi bama vis daugiau ir dau
čia paduodu iš ’Tnmis spėkomis vis gulė ant kara
ir tuojaus mokėk dolerį. Kitas geriausia atvirinti, nes ir jame giau.
Socialist
Reliaus rūmų, iš kur be paliovos
tave da išjuokia — liepia šviežiu gali būti visokių ligų užperų. temational
pylėsi
šūviai. Ir vistiek žmonės
oru kvėpuot, valgį gerai sukram- Virinant gi karštis tas užperas view” ir statistiką, kuri pa
paėmė viršų. Kerštu užsidegu
tyt, nevirinto vandens negert, ir užmuša. Mėsos, vasaros laiku, rodo, kaip su tų mašinų be(Tąsa)
kitokių kvailysčių pripasakoja. valgyk kuomažiausia, ir tai tis. sidauginimu mažinasi amat
si, minia žudė visus šveicarus
Praslinkus
dviem
meir savuosius aristokratus. Bet
— Tėve, tas nekvailystė. žmo labai šviežią. Vakarais ir nedėl ninkų skaitlius. Ir taip:
tams,
sulig
konstitucijos,
su

nės daugiausia serga nuo valgių dieniais važiuok į parkus ir gi I
nekalto žmogaus nenuskriaudė.
Metai
Naiin;
JAmatniokiį Bedarbiiį
sirinkimas likos paleistas, Pavyzdžiui, darbininkai rado ka
ir dėl stokos gryno oro. Todėl rias. Daryk, taip sakant, pikni
dauginimasis sumažėjimas skaičius
žmonės palydėjo jį su panie raliaus rūmuose ramiai sėdintį
daktarai
ir
liepia
daugiau kus. Jei šiuos patarimus pildy
ka. Tuoj įvyko nauji rinki prie savo darbo gydytoją. Jo ne
kvėpuoti gryno oro ir geriau si ir tankiai ant gryno oro išvėi
10,086
1905
26
1906
210
8
9.902
mai ir 30 rugsėjo, 1791 m., tik nebaudė, bet nuvedė dagi į
sukramtyti valgį, kad viduriams ! dinsi plaučius, busi, tėve, svei473
18
9,639
1907
atsidarė kitas susirinkimas. saugią vietą.
butų lengviau jį suvirinti.
Abelnai imant,
■ kas, kaip ridikas.
36
9.166
946
1908
— Na, apie tai, vaike, aš jau
Šitas
pasivadino
jau
ne
tau

darbininkai
elgėsi
labai teisingai
1910
2,164
65
7,948
nesiginčysiu; bet kokią jie turi
tiškuoju, bet "Įstatymdavy- — baudė piktadarius, bet nesu1911
103
7,396
2,716
tiesą reikalauti, kad aš parody
stės Susirinkimu.”
tepė savo rankų vagyste. Ke
136
6,439
3,673
1912
4,999
5,113
1913
150
čiau savo liežuvį ? Juk mano lie Laiminga ta buvo šalelė,
Įstatimdavystės
Susirinki liatą niekšų, kuriuos pagauta
žuvis, tai mano privatiškas biz Ką musų tėvukai mylėjo.
mas turėjo iš vien su karalium plėšiant svetimą turtą, minia
Taigi
su
mašinos
išradinis.
Ten švietė giedriausi saulelė;
valdyti šalį pagal konstituciją. nubaudė mirtimi.
i
mu,
į
8
metus
bonkadarių
— Juokdarys tu.
Paukšteliai linksmiausia čiulbėjo skaitlius susimažino dau Tečiaus karalius nemanė su nau
Toj neužmirštinoj dienoj bu
'• — Ne, vaike, aš rimtas vyras
ja
tvarka
sutikti.
Jis
laukė
tik
vo
sužeista ir užmušta suviršum
giau, negu ant pusės: nuo
ir todėl nenoriu, kad kas žiūrėtų Ten girios begalo siūbavo;
10,086 nupuolė iki 4,999. To tos valandos, kada Europos val 3,000 žmonių iš abiejų pusių.
man į liežuvį.
Daugybė visokių žvėrelių
kiu budu suviršum 500 a- donai ateis su savo kariumene žmonių pergalė turėjo dide
— O ką tas kenkia?
Ir maistą kiekvienas sau gavo,
matninkų pasilieka be dar jam į pagelbą revoliucijonierius lę reikšmę. Įstatimdavystės
— Tas mane įžeidžia.
Ir laikės tarp krūmų, medelių.
bo. Kurgi jiems dabar dė nuveikti. Ir ta valanda neužil Susirinkimas tuojaus apskelbė,
— Jei butum kiek protinges
tis? Mokytis kito amato? go atėjo. Mat, kitų viešpatysčių kad karalius suspenduotas ir
nis, tai nesižeistum. Juk liežu Štai toli nuo musų rytuose,
Bet ir kitose industrijose žmonės žiurėjo į Francuzijos re nutarė pavesti savo vietą nau
vis yra tokis pat kūnas, kaip ir Lyg jūrių bangužės vilniuoja!
tas pats dedasi. Taigi ama voliuciją, kaipo į kokį išganymą. jam parlamentui, kurisai vadi
nosis. Bet nosies tu neslepi. Ko Tai rusai sustelkę pulkuose!...
tais negalima darbininkų Jie tikėjosi, kad francuzai, su nosi jau tautiškuoju konventu.
dėl tad bijaisi savo liežuvį paro Pakilo kaip durnai — liepsnoja!..
griovę savo despotišką valdžią
Nors konstitucija iš 1791 me
būvis pagerinti.
dyt? Ant liežuvio tankiai apsi
padės ir kitoms tautoms pasi- tų skelbė, kad nevisi turi alsa
” Laisvoj i Mintis” mano, liuosuoti nuo tokio jungo. Tai
reiškia ligos ženklai. Todėl iš Ar manė galiūnai to krašto:
vimo teises, tečiaus akyvaizdGi
kišk jį kiek tik gali, kada dakta Neteksią liuosybės brangiosios, kad lietuviai darbininkai gi kiti valdonai pradėjo rūpintis, tokių sujudimų niekas nedrįso
pagerintų savo būvį įsteigę kad būtinai franeuzų revoliuci
ras to pareikalaus. Tas padės Nebusią valdonai to sosto?
to reikalauti ir Konventas iš
Republi ją numalšinti.
jam įspėti tavo ligą.
Kas liko—tik girios tamsiausios. ”Lietuvių-Latvių
rinkta visuotinuoju balsavimu.
ką.” Tuo tarpu gyvenimas
— Ar tu nemeluoji?
mums parodo, kad ir repub- Ir taip 1792 metais, gegužės Kol Konventas susirinko, vy
— Kam aš meluosiu.
Tautmyliai, broliai, vienybę
likose darbininkai maitina mėnesije prasidėjo karė su Au riausioji valdžia perėjo į Pary
— Na, tai gerai, vaike; o aš vis Auklėkim ir viltį turėkim —
mi švinu, kada jie pareika strija ir Prūsais, o netrukus be^. žiaus komunos (valsčiaus) ran
mislydavau, kad daktaras nori Sugriausime šiaurinę galybę,
veik ir su visa monarchiška kas. Ji liepė karalių su jo šei
pamatyt, ar daug aš išgeriu Tik narsiai be baimės vis žengkim lauja geresnio gyvenimo.
myna uždaryti kalėjiman ir
Suvienytų Valstijų republi Europa.
šnapso.
žmonės pradėjo dasiprotėti, areštuoti daugybę aristokratų ir
— Tą jis gali matyt iš tavo Vėl musų paukšteliai giesmėmis ką skaitoma viena iš lais
jog tą karę karalius užtraukė kunigų, kurie laikė priešų pusę.
nosies.
Mus sveikins, kas gyvas mus viausių, o koks čia darbinin
tyčia, kad nuslopinus revoliuciją Paryžiaus komuna vedė netik
— Bet vistiek, vaike, jie neku[laimins, kų būvis, tai parodo mums
Lawrence’o, Patersono, Mil ir todėl link jo vėl pradėjo aug tvarką, bet ginklavo ir žmones
riuose dalykuose kvaili.
Hymną liuosybės giedosim,
fordo ir kitų miestų kruvini ti neužsitikėjimas. Prie to vis ir siuntė juos kovoti su priešų
— O kokiuose?
Jos garbę pasaulij iškelsim.
streikai. Negeriau dedasi ko jis dar atmetė Susirinkimo koriumene, kuri buvo paėmus
— Daleiskime, liepia negerti
N. Valasinas.
Francuzijoj ir pietų Ameri sumanymą, kad iš visos Francu jau kelias tvirtoves ir įsiveržė
nevirinto vandens. Kam tas rei
Gramatikos lekcija.
kos republikose. Taigi ir zijos sutraukti į Paryžių 20,000 Francuzijos gilumon.
kalinga? Juk nevirintas vanduo
— Aš nebučiavau, tu nebu republiką da nėra darbinin ginkluotų piliečių, kurie butų Viena mintis uždegė paryžie
daug gardesnis ir sveikesnis.
kaipo liaudies kariumenė. Tas čių širdįse baisią pagiežą. Kaip
— Ne, tėve, nevirintas vanduo čiavai, ji nebučiavo, męs ne ko išganymu.
Klerikališkas "Draugas” suerzino žmonės iki augščiausio tai, sakė jie, męs važiuojame
labai nesveikas, ypač vasaros bučiavome, jus nebučiavote,
aiškina sako, kad ir jis gina darbi laipsnio ir 20 birželio, 1792 m., kovoti su Francuzijos priešais,
jos nebučiavo,
laiku.
ninkų reikalus. Sulig jo nuo jie nuėjo mėsininko Ležandro o tuo tarpu Paryžiuje lieka dau
mokytoja mokiniams.
— Kodėl nesveikas?
— Dabar tu, Maryte, at monės, darbininkai turi sta vedami ir apgulė karaliaus ru gybė išgamų ir tokių pat prie
— Jame yra daugybė visokių
tyti bažnyčias ir klausyti mus. Bet ir šiuo žygiu gerašir šų.
vabalėlių, kirmėlaičių, kurios kartok tą patį.
Marytė: — Niekas riebu- kunigų; pinigus turi atiduo- džiai proletarai nieko jam blogo Ir įsiveržę Į kalėjimus pradė
patekę į vidurius gali pridaryti
J. J. N. it ant "Dievo garbės,” nes nepadarė; jie užsiganėdino tik jo žudyti aristokratus ir kuni
čiavo.
daug nesmagumo.

Kaip’francuzai įsteigė
republiką.

Gimtine šalele.
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mo bonė padaryta iš vieno
bronzo, sveria 14,985 svarų
ir turi 19 ir pusę pėdų augšC1O.

Didžiausia pasaulije sala
yra Naujoji Gvinėja, kuri
užima 312,540 ketvirtainių
mylių žemės plotą. Garsi
Long Island sala turi vos tik
1,376 ketvirtaines mylias
ploto — kūdikis pirmajai.
Didžiausis pasaulije kny
gynas, yra New Yorko kny
gynas, kuris randasi prie
Fifth avenue.

Nuo 1899 iki 1913 Ameri
koj perkūnas užmušė 563
žmones, o sužeidė 820. Iki
1899 tokių žinių nerinkta.

Smarkiausis viesulus grei
tumas, kokis tik žmonėms
teko patirti, buvo 102 mylios
į valandą.
Garas lekia Į atmosferą
650 pėdų į sekundą.
Pirmas Amerikoj laikraš
tis pradėjo eiti Bostone,
1690 metais.

Shakespeare mirė 23 ba
landžio, 1616 metais.
Ford

automobilių

kompa

nija yra pardavus per 1912
metus 2,000,000 automobi
lių. Metuose yra 356 dienos
arba 8,760 valandų, skaitant
naktis ir visas šventes. Iš
eina, kad Ford kompanijos
agentai parduoda po 230 au
tomobilių į kiekvieną valandą.

K. Armonas.

MAN LIŪDNA.
Liūdna! liūdna! man ant svieto
Tarp žmonių svetimų,
Kad jų širdįs — šaltos, kietos—
Pasinėrę tarp vargų!...
Jie sapnuoja apie burtus—
Jiems varguoliai negalvoj,
Jie svajoja apie turtus —
Už jūrių ir Lietuvoj...
Niekai mokslas dėl tamsuolių,
Niekais minta dėl sotų—
Nieks bemokslis dėl“šviesuolių,”
Nieks blaivystė dėl girtų!...

Oi! skambėkit liūdnos dainos,
žadinkite iš miegų!
Tegul svieto rūbai mainos
Dėl varguolių alkanų...

A. F. Pinavijus.
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KELEIVIS

Žmogaus Išsivystymas
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus

CANTON, ILL.
A a. 16 gegužės numirė Antanas Jurkonis, Suvalkų gub., Liepunų gm., Nelibonių kaimo. Nevedęs, laisvų pažiū
rų vaikinas. Tą pačią dieną mirė
Jurgis Kalėda, Suvalkų gub., Veisių
gm., Sodžiunų kaimo, nevedęs vaiki
nas. Lai būna lengva jiems ši sveti
ma žemelė!
Povilas Jurkonis.

SUTAISĖ

S. Michelsonas.

(Tąsa)
koks yra tarp vėžio, koralo, slieko ir augštesnio kirmino išsivysčiusiam stovije. O
vienok visi šitie gyvūnai išpradžios gyvena
gastrulės pavidale. Juo žemiau siekiam gy
vūnų kopėčiomis, juo tankiau susitinkam su
gastrule, pavidale laisvai plaukiojančio em-1
brijono, sudėto vien iš odos, pilvo ir žioties.
Tą patį apsireiškimą galima patėmyti ir
tarpe augštesniųjų, neišskiriant ir paties
žmogaus. Tiesa, pas žinduolius embrijonas
jau kur kas daugiau sudėtinas, bet atidžiai
tirinėjant pasirodo, kad ir pas juos jis pra
sideda nuo gastrulės.

Pajieškojimai
Pajieškantiems manęs draugams
pranešu, kad mano adresas sekantis:
Juozapas Rakašlus,
Oregan City, Ore.
Box 247
Pajieškau draugo Motiejaus Vinkaucko, Suvalkų gub., Marijampolės
pav., Panemunio parap. Jau 5 metai
Amerikoj. Turiu prie jo svarbų rei
kalą, todėl meldžiu atsišaukti.
Juozapas Liminskis,
Bank D., Box 90,______ Donorą, Pa.
Pajieškau sesers Onos Žigiutės po
vyru Zamarienės, Vilniaus gub., Tra
kų pav., Butrimonių valšč., Gailekiemių kaimo. Turiu jai svarbų reikalą
pranešti, todėl meldžiu atsišaukti ar
ba žinančiųjų pranešti šiuo adresu.
Frank Žigas,
507 W. Market st.,
Scranton, Pa.
Pajieškau Magdės Brazaičiutės ir
Juozo Brazaičio, abu Suvalkų gub.,
Marijampolės pav., Cirtbudos gm., iš
Pilviškių. Girdėjau kad gyvena Amerikoj. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:
Magdelena Sutkaitienė (Povilaičiutė),
Box 366,
Millinocket, Me.

Kauno gub. Jis pats arba žinantieji
malonės pranešti, nes turiu svarbų
reikalą.
D. Pretkus,
1204 St.Clair avė., N.E., CIeveland, O.

Aš Ona Mažukaitė po vyru Mickonienė, pajieškau savo vyro Jeronimo
Mickaus. Jis 4 metai Amerikoj, pir
miau gyveno Chicago, III., dabar nie
ko apie jį nežinau, ar jis da gyvas ai
jau gal miręs. Paeina iš Kauno gub.,
Šiaulių pav., Upinos miestelio, jis ma
ne buvo palikęs Lietuvoj, bet dabar ir
aš atvažiavau Amerikon, bet nežinau
kur gyvena vyras. Todėl nuoširdžiai
meldžiu, jei kas apie jį žino man pra
nešti arba lai pats atsišaukia.
[28]
ONA MICKONIENĖ,
Box 114,
Shirley, Mass.
Pajieškau brolio Kazimiero Armono, kuris pirmiau gyveno Čambridge,
Mass, o paskui girdėjau išvažiavo į
Canadą.
Simanas Armonas,
324 E 33 st.,
New York, N. Y.

rasidės 1 vai. po pietų. Nepamirš
ite tos dienos, kurią galėsite linki
mai praleisti laiką. Iš visų miesto
dalių geriausia privažiuot 8-tos ava.
gatvekariais.
KOMITETAS.

E

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No I
Town of Lake, Chicago, I1L
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
ant Town of Lake, Chicago, III., niitingai atsibuna kiekvieną pirmą ne
dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYNSKIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sts.
ADMINISTRACIJA
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina St., Chicago, HL
Vice-prez. F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st., Chicago, I1L
Prot. rašt. K. A. čiapas,
1736 W. 47 St., Chicago, HL
Turtų sekr. Stan. Vai te kaiti s,
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, HL
Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 So. Ashland avė., Chicago, Hl.
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
4612 S. Wood St., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Juozapo Vitkaus,
Kauno gub., Panevėžio pav, Rozalimo Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėa
parap., Laičių kaimo. Meldžiu paties
Viršininkai ant 1913 m.
arba žinančių pranešti, nes turiu
svarbų reikalą iš Lietuvos.
Pirmininkas, St. Jankauskas,
Stanley Vitkus,
350 Newark st., Hoboken, N. J.
Box 66,
Jamesport, L. I., N. Y.
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė, Newark, N. J.
Aš Elzbieta Mikuliutė (po vyru Sekretorius,
A. M. Stanelis,
Kučinskienė) pajieškau brolio Juozo
211 Jefferson st., Newark, N. J.
Mikulio, Suvalkų gub., Marijampolės Iždininkas,
P. Vaiceliunas,
Jav., Šunskų gm., kaimo Sargučių.
38 Farley avė., Newark, N. J.
au keletas metų kaip nežinau kur
jis gyvena, o turiu labai svarbų rei
kalą jam pranešti. Jis pats ar kas
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
kitas bukite malonus pranešti, už ką
Chicago, HL
busiu visuomet dėknga.
[26]
VALDYBA:
A. Kučinskienė,
29 Rivet (ofif Tullum),
Prezidentas — Julius Joneliunas,
Montreal, Canada.
3305 Auburn avė., Chicago, HL
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
Pajieškau giminaičių ir pažįstamų,
833 — 33 pi., Chicago, HL
taipgi Povilo Budgino, Kauno gub., Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
3415 Auburn Avė., Chicago, HL
Raseinių pav., Girdiškės parap. Jo
sūnūs atvažiavo pas manę iš Lietu Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
712 — 17 pi., Chicago, HL
vos. Labai meldžiu atrašyti.
[25]
Kasierius
—
Vincas Paplauskas,
Anna Budginienė,
922 — 35 pi., Chicago, HL
1213 W. 29th st.,
New York, N. Y. Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,
3400 Union avė., Chicago, HL
Pajieškau savo brolio, Kažio StačSusirinkimai atsibuna kas paskuti
kaus, Suvalkų redybos, Vilkaviškio nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v.
apskričio, Kaupiškio valsčiaus, Paja- vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
vonio kaimo, gyveno Pittston, Pa. 3301 Auburn avė. . Metinis susirinki
Kas apie jį žino ar jis pats malonės mas pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
pranešti man šiuo adresu:
metinis
Liepos mėn.
Juozas Stočkus,
[27]
9 Robert st.,
Montreal, Canada.

Apie penkiasdešimts metų tam atgal,
Kamaraitės vis skįla ir auga viena gre
pas Haeckelį gimė pirmutinė tokia mintis,
kad nuolatinį gastrulės pasirodymą pas ta kitos į apskritą kamuolį, taip, kad viduriPajieškau apsivedimui doros lietu
augštesnių gyvūnų embrijonus stačiai rei je jos jau nebesusisiekia ir tenai pasilieka vaitės,
nuo 17 iki 28 m. amžiaus.
Maž-daug susipažinusios su mokslu,
kia aiškinti tuomi, jog visi gyvūnai, pradė tuščia vieta. Pasidaro iš visų pusių uždary laisvų
pažiūrų ir mylinčios ženybinį
jus nuoaugščiausio iki žemiausio, paeina nuo ta pūslė. Paskui vienoj vietoj ant tos pūs gyvenimą. Aš pusėtinai pasimokinęs
turiu 24 m., meilaus budo
bendro gyvio, kuris per visą savo amžių pa lės atsiranda įdubimas, kuris kas kartas ei jaunikaitis,
moku tris kalbas; norėčiau susirašinė
ti su viengentėmis mergaitėmis dėl
likdavo gastrulės pavidale. Ir kaip tuomet na vis gilyn ir gilyn, kaip kad butų keno pir ansipažinimo
ir apsivedimo. Geistina
štu
spaudžiamas.
Po
valiai
pradeda
darytis
butų
su
laišku
gauti ir fotografiją. Aš
šita hipoteza buvo perkunuojama! Bet vė
savo
taipogi
nusiųsiu pareikalavu
liau vienas zoologas paskui kito pradėjo per iš jos taurelė su dviem sienom, įspaustom sioms. Kas bus ne į širdį, bus atgal
sitikrinti, kad supratimas apie gastrulę pa viena kiton (žiur. figūrą No 6 — perplauta sugrąžinta. A. Jaunikaitis,
Detroit, Mich.
sirodo labai svarbus vadovavimosi gamtos pusiau). Ilgainiui viršus susitraukia (fig. 7 174 Delmor avė.,
Pajieškau brolio Povylo Petronio,
mišinije siūlas. Pagaliaus Haeckelio teori — 8 ta pati, perplauta), palieka tik maža Kauno
gub., Panevėžio pav., Vabal
ja liko priimta visur ir šiandien taip žodis, skilutė; tokiu budu iš įdubusios sienos pasi ninku parap., Matiškių sodos. Pir
gyveno Bostone, paskui pargrį
taip pats dalykas priguli prie elementarinių daro vidurije kitas maišelis, kas užima jau miau
žo Lietuvon, dabar gridėjau kad vėl
Todėl jis pats lai atsišau
embrijoligijos žinių. Kiekvienam geresniam pilvo vietą, skylutė gi lieka žiotimi ir štai atvažiavo.
kia arba kas žino malonėkit pranešti,
nes turiu labai svarbų reikalą.
mokykols rankvedije skaitom jau apie gas gastrulė jau gatava.
Pajieškau Marijonos Rattos, su ku
Jonas Petronis,
ria apie du mėnesiu atgal važiavau Kriaučių naudai.
Visas
tas
tvėrimosi
procesas
yra
ben

6 City Point Ct.,
So. Boston, Mass. kartu ant laivo. Ji važiavo pas savo
trulę.
Aš mokinu kirpti vyrų ir moterų
dras visiems gyvūnams; jis apsireiškia net Pajieškau Antano Pavydžio, Kau vyrą Albertą Rottą, rodos į TauntoDa gilioj, gilioj senovėj — kada nebuvo ir ten, kur gastrulė turi jau truputį kitokį no gub., Ukmergės pav., Pabaisko ną, Mass. Ji padėjo panešti mano rubus. Turiu geriausią sistemą,
kuri yra žinoma Paryžiui ir New
bundulį su drabužiais, vertės apie $40,
Aš dabar atvažiavau iš Lie bet kada prieplaukoj ateivystės val Yorke. Lekcijas duodu vakarais ir
nė paukščių, nė žuvų — ant musų žemės gy pavidalą. Visuomet jis prasideda nuo da parap.
tuvos iš jo sodžiaus ir turiu pas jį di
nedėldieniais.
mus išskirstė, aš negalėjau jos
veno prasti gyvūnėliai, panašus į dabartines linimosi vienos kamaraitės į dvi ir daugiau. delį reikalą. Meldžiu atsišaukti arba dyba
Taipgi mokinu per laiškus kurie
surasti ir nežinau, kur ji padėjo ma
žinančių pranešti šiuo adresu:
negali
atvažiuoti iš kitų miestelių,
no
bundulį.
Ji
pati
arba
žinantieji
laisvai pluduruojančias gastrulės. Nesun Kamaraitės visuomet tveria kamuolį, visuo
M. Jankauskas,
malonėkite pranešti šiuo adresu, už formas (pattems) kerpu ant užsa
Boston, Mass. ką busiu labai dėkinga:
kymo. Klausdami informacijų įdė
ku mums bus sykiu su Haeckeliu daleisti, met stengiasi padaryt iš jo pūslelę ir visuo 84 Salėm st.,
kit už 2c. markę.
Ordeliuodami
Trina Imbavičienė,
kad tos pirmutinės gastrulės jau tuomet met prieina prie gastrulės, ar bent ko nors Pajieškau sesers Emilijos Staneviformas siuskit ir pinigus, formų
Care of John Feldman,
čaitės (Zlubinienės). Girdėjau kad su
kainos: vyrų kotas 75c., kelinės
Sunderland, Mass.
bandė eiti dviem vystymosi keliais. Vienos panašaus su dvigubom sienom, kurių viena vyru persiskyrė. Jie laikė bučernę ir Box 64,
50c., veste 25c.
Moterų: kotas
groserštorį Granville’ėj, III. Ji paei
75c.,
andarokas
$1.00.
Persiunti
jų kabinosi savo taurėmis į jūrių dugną ir lieka pilvu, kita jo apvalkalu. Pūslelė ap na iš Kauno gub., Raseinių pav. Mel
PAJIEŠKAU DARBO.
mą aš apmoku.
džiu pačios arba žinančių pranešti
Pajieško darbo lietuviškas-lenkišvirto į stulbes arba hydras. Iš tų gavo sau auga plaukais, su kurių pagelba lengvai šiuo
adresu:
kas duonkepis, kuris moka kepti duo
L. GELEŽINIS [26]
Liudvikas Stanevičia,
ną ir visokius kėkus. Kam reikalingas
pradžią įvairus žvėraugliai: kempinės (pin- įriasi per vandenį.
224
W. 59th St.
Chicago, I1L
S. P. Camp 6,
Marshfield, Oregon. atsakantis prie bekernės darbininkas,
tįs), koralai ir tt. Kita jų grupa paragavo
šiuo adresu:
[27]
Lygiai tokiu pat budu tveriasi ir lanceo- Pajieškau brolio Petro Milio, Kau lai atsišaukia
MOTIEJUS
AM
BRAZAS,
slankiojančio gyvenimo. Jų kūnas liko pa latus,apie kurį augščiau taip daug kalbėjom. no gub., Vilkmergės pav., Užpalio 115 A st.,
REIKALINGA MERGINA.
So. Boston, Mass.
miestelio;
4
metai
atgal
gyveno
Ang

kuri supranta valgomų daiktų krau
našus į simetriškąjį dvigalį maišelį. Einant Iš vienos kiaušinėlio kamaraitės pasidaro lijoj; girdėjau kad jau Amerikoj. Mel
tuvės biznį. ’ Turi mokėti rašyti ir
PAJIEŠKAU DARBO
šitoj linkmėj tolyn, ilgainiui išsivystė kir pūslė, kuri išrodo kaip ir kregždės sulipin džiu atsišaukti šiuo adresu:
kalbėti angliškai ir lietuviškai. Lai
prie kalvių. Esmių gerai su tuo dar atsišaukia
Karolina Miliutė,
tik tos, kurios nori gerą
bu
apsipažinęs
ir
visokį
darbą
atlieku
minai, nugarkauliniai ir žmogus. Aiškes tas lizdas; iš tos pūslės pasidaro kaip ir tau 123 Bowen st,
So. Boston, Mass.
darbą
ir
yra
apsipažinę su tuo darbu.
gerai. Reikalaujanti tokio darbinin Mokestis gera.
nių ir logiškesnių prirodymų apie išsivys rė arba įspaustas guminis vaikų sviedinys; Pajieškau pusbrolio Juliaus Gvasta- ko, meldžiam atsikreipt.
ENDICOTT MEAT MARKET,
KAZIMIERAS AUKŠTUOLIS,
ir trijų pusseserių, vyriausia
tymą iki šiol mokslas da neturi. Mat, varto kraštai susitraukia, pasidaro su kiauru ga vičiaus
15 Causeway st.,
netoli N. Station,
35
—
2nd
st.,
So.
Boston,
Mass.
ženota su Vincu Podalskiu ir pirmiau
BOSTON, MASS.
jant pėdsakas kaipo argumentus, su logika lu bačkutė, kuri paskui eina vis ilgyn, ilgyn gyveno So. Boston, Mass., iš Lietuvos
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Liud
reikia labai atsargiai skaitytis.
REIKALINGI VYRAI.
vinavo
gm., Šilavoto sodžiaus. Mel
ir išsivysto ilga žuvis — amphioxus lanceo- džiu atsišaukti.
Labai lengva uždirbti pinigus, po 3
Petras Petruševičius,
Prie pabaigos turim peržvelgti da vie latus.
sąvaičių
gali būt barzdaskučių. Męs
Box 108,
New Boston, Pa.
Labai Gražus Piknikas.
išmokinam į 6 sąvaitės ir duodam di
ną daleidimų eilę. Ji bus ant musų hori
Visai taip pat išrodo kiekvieno gyvūno
Pajieškau draugo Simano Kance- Sv. Juozapo Draugystė, Newton Upper plomą; pusę algos po 15 dienų mokizonto kaip ir kokis blizgantis čiukuras, ap pradžia — net ir pas žmogų. Ką gi tas rei riavičiaus,
Kauno gubernės ir pavie Falls, Mass., parengia gražų pikniką nimosi. Męs žadam jums ateitį. [27]
COSTELLO & WISE,
to, Seredžiaus vol. Pirmiau gyveno pėtnyčioj. 4tą Liepos (July), 1913 m.
šviestas nusileidžiančios saulės spinduliais, škia?
New York, N. Y.
Worcester, Mass. Turiu svarbų reika Darže GOLV SPRING GROVE. Prasi 2 Rivington st.,
pakol gilios praeities ūkana visko nepaslėps.
lą. Malonėkit atsišaukti arba žinan dės 11 vai. ryte. Įžanga: Vyrams 25c.
Haeckelis ir šitą klausimą galutinai iš
DARBO BIURAS
Taigi grįžkim da sykį prie embrijologi- riša: Visi gyvūnai, pradėjus nuo žemiausio tieji pranešti:
Moterims 15c. Yra priruoštų daug vi
Apalinoras Vaičiulis,
Męs visuomet samdome žmones |
No. Walpole, N. H. sokių zabovų. Muzika gera. Meldžiam
jos, kuri augščiau taip daug mums patarna iki žmogaus, prasideda nuo vienos kama 13 River st.,
visuomenę atsilankyti * KOMITETAS. Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
ležinkelių.
Pajieškau draugo J. Laukaus, Su
vo. '
. X
raitės kiekvienas. Tas reiškia, jog pats pir valkų gub., Marijampolės apskričio,
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Ot, kad piknikas, tai
Jovaravo
gm.,
Igliškėlių
kaimo.
Pir

UNITED
STATĖS EMPLOYMENT
Kaip atsirado gastrulė ? Paimkim kuo- mutinis gyvūnas, nuo kurio paeina visas miau gyveno Wilkes-Barre, Pa. Tu
GRAŽUS PIKNIKAS.
OFFICE
prasčiausį pavyzdį, kuomet gastrulė laisvai gyvijos pasaulis, taipgi buvo tik iš vienos riu labai svarbų reikalą.
Boston, Mus.
Rengia So. Bostono Jaunuomenės Ra- 43 Portland Street,
Wm. Petkevich,
! telis, atsibus PĖTNYČIOJ, 4 LIEPOS
sau pluduruoja, lyg kokia bačkutė, su viena kamaraitės. Nereikia čia nė labai išbujo P. O. Box 222,
Lafayette, Colo. (July), 1913 m., RANDOLPH GRO
Išeis nuo Naujų metų 1914.
VE, Prasidės 11 vai. išryto ir trukžiotine skyle. Musų akįse toji bačkutė at jusios fantazijos, kad tokį gyvūnėlį įsivaiz Pajieškau draugų L. Svita, Jono sis
iki vėlai nakties.
__
“Veidrodis”
ir Juozapo Briedžio, visi
Visus kviečia
KOMITETAS.
siranda labai prastu budu. Išėjimo keliu dinti. Ir šiandien da yra daugybė tokių Parzarsko
Kauno gub., Šiaulių pav. Turiu labai
Mėnesinis iliustruotas žurnalas, pa
švęstas scenos i rteatro reikalams.
yra užvaisintas kiaušinėlis. Bačkutė-gas- gyvūnėlių, ką susideda iš vienų vienos ka svarbų reikalą ir meldžiu pačiu arba
Ura! Ura! Visi ant
Jame bus gvildenama Teatro Teori
žinančių pranešti.
PIKNIKO!
trulė susideda jau iš daugelio kamaraičių maraitės. Nėra tad mažiausios abejonės,
ja, Technika, Psichologija, bėgantie
Jokūbas Dunda,
■
Iš
Milwauke
ir apielinkės pirmą pui- ji scenos reikalai. Naujieji veikalai.
P. O. Box 258, Lachine Locks,
(celių), tartum smulkių plytelių. Gi suau kad kuomet gyvybė buvo tik pradėjus ant
P. Q. Canada. ; kų pikniką parengia S. D. P. lietuvių Musų artistai, Karikatūros, šitą tu
skyrius, Milvvaukee, Wis., naujai iš rinį stengsimės laipsniškai gvilden
gusio gyvūno kūnas susideda iš milijonų to musų plonėtos išsivystyti, kitokių gyvūnų Pajieškau Jurgio Valiuko, Skapiš j taisytam
darže HAUERWAS GRO- ti, jeigu scenos mylėtojai tam prikio parap., Džioviniškio viensėdžio, l VE, . prie 8-tos avė. įr Manitoba st., jaus. Kaina metams $2.00; Pavienis
kių kamaraičių. Bet kiaušinis (paprastai ant žemės ir nebuvo.
numeris 20c.. Leidžia "Veidrodžio”
tik po užvaisinimo), iš kurio išsivysto gyvū
Bendrovė. Laikinis antrašas:
“VEIDRODIS.”
no embrijonas, turi savije tik vieną tokią
1874 N. Hayne avė..
Chicago, I1L
kamaraitę. Visuomet tik vieną. Taip yra
pas visus gyvulius, ir taip pat pas žmogų.
Gerą Dieną, Drauge! —
Kaip žinomu yra faktas, kad žmogus prasi
gerą dieną!
deda iš kiaušinėlio, kuris išauga motinoj, o
Na, o kur
paskui susijungia su sėkliniu vyro kūneliu,
tamista ei
ni? — Pas
taip negali būt abejonės, kad kiekvienas
JONĄ
KULBOKĄ
žmogus paeina nuo vienų vienos kamarai
išsigert sti
Įjįf.
klą
alaus,
tės.
’ r* ’ .
nes ten šal
tas ir ge
Perėjfmas nuo pavienės kiaušinio ka
riausia vi
Ameba arba pats pirmutinis gyvūnas, kokis moks
sam Brook
maraitės į gastrulės pavidalą atsilieka šito lui yra žinomas. Vaikų jis da negimdo, bet pats skįla
lyne alus ir
ir tokiu budu dauginas; taigi taip pat, kaip kiau
gardus užkandžiai. — Taip, _
ir __
aš
kiu budu. Kamaraitė skįla pusiau ir pasida pusiau
šinių kamaraitės. No 1 matom da vieną kamaraitę, 2 ji
misliju, kad ten geriausia 'užeiga,
PAJIEŠKOJIMAS.
,jime. Su savim pasiėmė sūnų 8 mero jau dvi kamaraitės; tos dvi vėl skįla kiek eina jau ilgyn, 3 jau visai persmaugta, o 4 jau du atskiri Pajieškau savo vyro Jono Kundro- ! ° Friciene pasiėmė savo dukterį nes labai rami vieta. Pas jį gen
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
viena pusiau ir pasidaro keturios, paskui aš- gyvūnai.
to, 37 m., amžiaus. Paeina iš Kauno 6 m- Sekančiame numare tilps jų panės ten gali gerai susistiprint Bet
red., Raseinių pav., Eržvilko valse., veikslai. Kas apie jį žino, malonėkur jis gyvena? — Nugi štai, po
Pas visus gyvūnus embrijono išsivys Vadžgirio
tuonios ir taip toliau, pakol ant galo pasida
parap., Butkaičių kaimo. kit« pranešti, busiu dėkinga. Mano
numeriu:
[l«-4]
ro čielas kamaraičių pučkas, kaip parodo tymas prasideda nuo perskilimo vienos ka- Kuris 31 d. gegužio, 1913 m., išvažia- adresas:
74 Grand SU kampas Wyt» Are.
vo su Fricienė nežinia kur; paliko maNONDROTIENĖ.
[26]
(Toliaus bus).
čionai pridėtas piešinėlis.
BROOKLYN
yrT
nę ir dvi mergaites vargingame pade- , 316 Whartonst.. Philadelphia.Pa

Draugysčių Reikalai.
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Naujiems Melams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir
nelaimės.— 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei
lės).— Visų tėvynė, (eilės).— Man sielą vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina
vėjas?—Reumatizmas./—Kas yrą dinamitas ir kaip jis padarytas./— Ar
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta. —, Kaip atsiaado popiežiai?-^ Atmosfera
(oras)
Kaip caras Aleksandras III važiavo z— Kur yra pragaras?— Dai
nų atsiradimas.—n Garsas, (eilės), z— Revoliucija senovės draugijoje, —s
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eilės), z— Merkelis
Giedraitis —, Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — Juokai.

“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 centų.

Klebono sode kasžin kas
vis vogdavo obuolius, bet
kaip klebonas nesaugojo,
vagies vis negalėjo nutverti.
Kartą ateina pas jį išpažintin čigonas ir sako, aš jūsų
šventenybės obuolius rin
kau. Kunigas išklausinėjo
ir liepė palaukt.
— 0 kada, pane, duosi
man sakramentą? — klausia
čigonas.
— Kaip išspaviedosiu žmo
nes, tai nueisi su manim į
kleboniją, tenai gausi sa
kramentą — paaiškino kuni
gas.
Po viskam, kunigas eina
klebonijon, čigonas seka
paskui. Atėjus, kunigas sa
ko gaspadinei:
— Uždaryk duris.
Ir paėmęs bizūną pradėjo
perti čigonui kailį. Bizūnas
nutruko ir čigonas verkda
mas išbėgo laukan. Susitiko
jį davatka ir klausia:
— 0 ką, čigonėli, gailiesi
už griekus.
— žinai, boba, jei sakra
mentas nebūtų nutrukęs, tai
bučiau nustipęs — atsakė či
gonas.

Pinigus galit siųsti taip: Suvyniokit į popierą sidabrinį 10c.. įdėkit į laišką,
ir užrašykit savo ir “Keleivio” adresą. Mum’s labai daug taip prisiunčia
ir negirdėt, kad keno-hors prapultų.

Raulas: — Šitas drutuolis šitą bačkutę viena ranka
pakelia.
Simas: — Aš bačkutę alaus viena burna išgeriu ir
tai nesigiriu.
J. J. N.
Katalikiškai atsake.

Kunigaas į vaiką; — Ko
dėl levai nesuėdė Danielių
duobėje?
— Nes tuomet turbut pėtnyčia buvo. Laisvas Vaikas.
Anglo kantrybė.

Vienas anglas sėdėjo saliune ir rūkė cigarą. Jam be
rūkant pelanai užkrito ant
apykaklės ir apykaklė ėmė
rūkti. Kitas anglas stovėda
mas prie krosnies keletą
kartų jam patemijo, ”tavo
apykakė dega.” Tas vis tyli.
Ant galo netekęs kantrybės,
tarė: ”Tavo skvernas jau
pusvalandis kaip dega, ir tai
aš tyliu.
Laisvas Vaikas.
Nevisada.

Jis: — Atleiskite gerbia
moji!.. Ar tamsta visada
švepluoji?
Ji: — Ne! Tik kada kalbu.
Laisvas Vaikas.
Nepatiko paveikslai.

— O ką, kaip patiko pa
veikslų paroda? — Paklau
sė Jonas vienos merginos,
praėjusios iš paveikslų paro
dos.
— Susigėdinau ir išėjau.
— Atsakė užklaustoji. —
Tik pamislyk, Jonai, vienam
paveiksle nupieštas basas vy
ras.
— Tai nieko biauraus, kogi galėjai susigėsti?
— Taip, nieko biauraus,
bet nupieštasis vyras basas:
nuo kojų iki galvos.
L. Vaikas.
Palaiko amatą.

Du kunigu suėjusiu kal
bėjosi:
x
/f"

——————

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

DOVflNfll-DOVflNfll!

Vienatinė ^tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.

--------- ii n

—=

Į dešimts
Dienų iš
Porto |
Portą.

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

„ DAKTARAS“
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

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

“KELEIVIS”
28Broadway,
So. Boston, Mass
■

PIGIOS

l[ū

— Musų amatas butų la | Tuomet ne tik jie nelaimingi, ber
bai geras, kad nebūtų tų ir jų vaikai. Taigi tokiam sumanimui negalima priešintis.
prakeiktų cicilikų.
I
— Koks tu kvailas — at J. Stravinskui. — Jei tamista
sakė antrasis kunigas — juk nors kiek butumet apsipažinęs
tik cicilikai ir palaiko mus su istorija, tai tamistai turėtų
amatą, jei jų nebūtų tai męs būt žinoma, jog ištikrujų ir bu
neturėtume ką keikti.
vo tokie laikai, kada žmonės vie
Laisvas Vaikas. ni kitus valgydavo. Australiečiai ir polineziečiai ir šiandien
dar valgo žmogieną. Tik pas ci
Ponas Įtarną:
■ Ei, vilizuotus žmones kanibalizmas
Maik, eik pažiūrėk, kada išnyko; jie valgo tiktai žemes- i
trūkis eis iš New Yorko Į nius už save gyvulius. Bet at- Į
Chicagą. [Maikis po dviejų eitije, pakilus civilizacijai da'
valandų sugrista.)
augščiau, gali būt, kad žmonės
— Kur taip ilgai buvai? ir gyvulių nevalgys.
— klausia ponas.
Senam kareiviui. — Tokių
— Liepėt, pažiūrėt, kada “konkursų” laikraštij e skelbti
trūkis eis Į Chicagą, tai lau negalima, vistiek kad ir juokin
kiau ir žiurėjau, kol išėjo.
goj formoj. Jei ištikrujų kuni
Laisva Vaikas. gas ragino socijalistus mušti ir
prižadėjo už tai duoti $5, išpir
Gerai pajuokavo.
kit warrantą ir suareštuokit.
Farmeris parsivežęs 1S Valdžia pamokins ji doros.
miesto darbininką paliepė V. Juškučiui. — Apie pirmu
išbaltinti tvartą:
tines prakalbas išleidom, nes tas
— O kur penzelį gausiu? seniai jau buvo ir visa korespon
— Paklausė darbininkas.
dencija išrodė pasenusi.
— Ui ,vė tvarte stovi kar V. Szukiui. — Nesuprantame,
vė, nupiauk uodegą ir bus ką tamista norėjot savo rašteliu
penzelis.
pasakyti.
Po valandėlės ateina dar Lietuvaičiui. — Nieko Įdo
bininkas nešąs uodegą nu maus korespondencijoje nėra,
pjautą ir sako: — Gerai sa nespausdinsime.
kiai, nereikės nė koto.
Tarnui Andersonui. — Jeigu
L. Vaikas.
tik straipsnelij e būna gera pa
mokinanti ar daranti kokį nors
Dėlko išmuvino?
gerą Įspūdį mintis, “Keleivis”
Kunigas atėjęs į mokyklą visados tokius straipsnius su
paklausė vieno vaiko: — Pa naudos, nors ir butų reikalas ra
sakyk, Džio, dėlko Dievas šybą taisyti.
Adomą su Jieva išmuvino iš F. Gražiui ir kitiems Detroidangaus?
, to draugams. — Protestą prieš
— Turbut jie Dievui už j kuopą ir drg. L .P. prakalbą suburdą neužsimokėjo — atsa i grąžinam su paaiškinimu.
kė vaikas. Laisvas Vaikas.
Miniškos sunuL — žinutė bu
Ko reikia?
tų gera, bet pasenus. Kitą syk
— Ko taiD verki, Onute, rašykit tuoj, kaip tik kas naujo
gal mylimąjį paėmė t kariu- atsitiks.
menę?
A. L. Reikovui. — Ačiū už
— Da blogiau. Visus tris raštelį, bet dėl stokos vietos ne
paėmė.
Laisvas Vaikas.
galim jo sunaudot.
J. J Daugėlai. — Tas viskas
Kur jis?
Jonas: — Ar žinai, Povil, kur į teisybė, bet papeikimai ir pamo
kinimai per laikraštį tų žmonių
dabar yra Miškinis?
Povilas: — Turbut į miškus nepataisys, nes jie ir laikraščių
išvažiavo, netekęs “Kovoj” dar neskaito.
Mockui iš Lawrence’o. — Ta
bo.
Jonas: — Klysti, broli, jis ne mista labai klysti, manydamas,
kad visas pasaulis tiki į Kristų
miškuose.
ir skaito nuo jo gimimo metus.
— Povilas: — O kur?
Apskaitoma,
kad nė trečia dalis
Jonas: — Racine tvarko pa
rapijos reikalus.
X Tprm. žmonių nėra krikščioniais. Vie
na tik Chinija turi apie 400,000,000 gyventojų, o tie žmonės apie
Kristų nieko nežino, žydai tapgi netiki į Kristų, nors pats Kri
P. R. — Tamistos nuomonė stus buvo žydas. Dabartinis mu
klaidinga.
Valdančioji luomą sų Dievas taipgi ne be pradžios.
niekados da nenorėjo ir nenori Buvo laikas, kad ąpie jį žmonės
žmonių skaitlių sumažinti. Ji, visai nežinojo. Kaip jis atsira
kaip tik priešingai, visuomet no do ir kaip tasirado jo sūnūs Kri
ri kuodaugiausia žmonių turėti. stus, tamjsta galite rasti gerų
Juo daugiau bus žmonių, tuo žinių knygutėj “Kodėl aš netikiu
daugiau bus kareivių ir dar-1 j Dievą.” Tik 20 centų. Gauna-

Pažiurėjo.

J

Redakcijos atsakymai.

bininkų. Tuo sumanymu, kuris, ma “Keleivio” redakcijoj,
reikalauja iš jaunųjų prieš apsiA. J. Pinavijui. — Gabumo eivedimą daktaro paliudijimo, no- lems rašyti turit, tik daugiau larima apsaugoti vien tik šeimy- vinkitės. Jeigu pradedat su atnas nuo ligų. Nes tankiai ne- siliepimu, tai reikia ir baigti
sveikas vyras užkrečia moterį. taip, šitas sunaudosm..

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad
sergi, jaut.esi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teising s p -.gelbos, kad trumpam
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
Profesionališko Daktaro, Ph. 51. Klinikos
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik
Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
pietų. Nedėk iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
6 iki 8.

Trečiųjų Kajutų
ir
Palubės

I

PREKES

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

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik
pamokina kaip ir kur nuo visokiu ligų gerai
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kai. tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
apsisaugoti.
KNYGOJ „DAKTARAS“ labui daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir
aiškiai, atvirai teip išdė tinėje, jog kitose
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
ras-i. Šita knyga kiekvienam vyru: irmoterei
labai reikalingu turėti, kad žinot kaip ir kų
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai
gyventi. Čion vis' ų negalima aprašyti, bet tik
perskaičius knygų atrasite.
ŠITA KNYGA illiustruota puikiais mokssiiškais paveikslais ir apie žmogaus kūno subuduvojimą su visokiom.s paslaptybėmis.
Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“
nemažai rašo.
Y PATINGAI serganti, nnsiipnėjg. sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
teip užsisenėj-.siomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi iiekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs gydė.
TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai
dovanai.kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiunti - ų.
REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CUNIC,
1117Walnut st-.Philadelplna, Pa.

s

Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.*

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

Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko.

•

Viena burna.

AMERICAN LINIJA

EDVARD DALY, salinta
18 Brndwip S- Batu, Mass.
Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules pri-

KAINA 25 C.
čigono išpažintis.

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

TURINYS:

W i! y W

APTIEKA

M
“KELEIVIO
”
KALENDORIUS
===== 1913 METAMS
—
Su darbininkų šventmis ir paminjimais
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu,
28 iliustracijos (paveikslai).

k

Teisingiausia ir Geriausia

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
arba 41 Broadway, New York.

0[

D-RAS ST. ANORZEJE WSKI

Tel. So. Boston 784.

Parduoda pigiai Namus

Vienatims lenkiškas

J. H. C A R R

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

f Akušerkat
«

Pabaigusi kursą Womans Medical
Coilege, Baltimore, 51d.

2•R

Pasekmingai atlieka savo darba prie
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir
įį pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene,
•

1B

Įsi

BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Parduoda Namus, Inšiurinu ir
padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVU,
SO. BOSTON, MASS.

Jotin e. noian
naujausios mados

o

«
v
§
g

«

GRABARIUS LR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Uisdomei Gatavas
Panaudojimui
J s nereikalaujate kurt ugnį, ka
da vėlai sugrįžtate namo, arba
kad turite anksti išeiti, jei turite

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

[Nereik anglių, ne malkų.

[Nėra pelenų, nėra dulkių.
“NEW PERFECTION” pečius padarytas

su 1, 2,3 ir 4 ugnevietėms. Indikatorius
parodo, kaip daug aliejaus randasi tankoj.

Pasiklausk pas vietinius pardavėjus arba
pareikalauk aprašančio katalogo nuo:

Standard Oil Company
iš New York’

Patersono streikierių prane
šimas.

į Rusiją gausi pasportą iš
Washingtono ir važiuot taip,
kaip visi svetimtaučiai į Ru
siją. Valdžia, jei loska, leis
pragyventi kiek, jei ne, lieps
išsikraustyti į kokias 24 va
landas.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.

Lietuviška Krautuve
Auksiniu Laikrodėliu

Mainydami adresą, pranešk i t redakcijai [>er 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 kampo, tada išveng
siąs daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

Jau 4-tas mėnuo, kaip Patersono šilkų darbininkai kovoja
PERMAINAI' ADRESĄ
prieš drūčiai susiorganizavusį
senas adresas:
trustą. Kapitalistiški laikraš
Pavardė ir vardas........................................... .................................
čiai garsina, kad kasdiena dar
KLAUSIMAJ.
No
Street,
bininkai grįžta prie darbo, bet
Jei žmogus turėdamas pi
jie tai daro tyčia, kad suklaidy- nigus National arba SaMiestas ir valstija
ti darbininkus.
Todėl lietuviai vings bankoj važiuotų į Lie
SAUJAS adresas:
streikieriai išrinko presos komi tuvą ir nenorėtų pinigų vežPavardė ir vardas
tetą, kurio užduočia bus praneš ties su savim, ar nepavojin
ti tikras žinias apie streiko bėgį. ga palikt knygutes, arbaStreet,
No
Patersono darbininkų kova prisiųst vėliau, norint pini
Ar bankos Miestas ir valstija....... ,,................................................................................
tebėra tose pačiose vėžėse, kaip gus išsiimt?
PasaBGa: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
ir iš pat pradžių. Tiesa, daugelis darbininkai negalėtų nusukt
už laikraštį pasibaigė, tėuiijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
fabrikantų nori taikytis su dar man pinigus? Gal yra koks
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,
bininkais, bet negali, kadangi geresnis būdas persiuntimo
t ų penumerata išsibaigė su laikr. No.19, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
Joseph Mankus.
didžiosios -kompanijos kontro pinigų?
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
liuoja visą šilkų pramoniją, to
ATSAKYMAI.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
kiu budu priverčia mažasias fir
Turėdams pinigų, o nenomas laikytis išvien prieš darbi
rėdams vežties, galima štai giau kaip automobilių, an-i =
ninkus, nors daugelis jau sutra, tai darbas, kuris reika Gal Neturi Kaip Laiką
kaip padaryt:
bankrutijo. Streikieriai tap pat,
1. Palikt knygutę geram, lauja blaivo žmogaus. Vie
Praleisti ?
nė žingsnio nesitraukia nuo sa
nok vis galima gauti. Kau > Skaityk. Jieškok
ištikiamam
draugui
ir
įsafaktų, protauk,
vo reikalavimų. Streikierių pa
cijos niekur nereikia; labai ? veik. Neduok savo protui ir sielai
kyt,
kad
pinigų
neimtų,
kol
dėjimas apverktinas, nes gyve negaus žinios, kad prisiųst. retai kur, kaip prie express > rudyt. Kilk augščiau duonos reij kalų paviršio. Buk idėjų žmonimui reikalingų daiktų nėra už
Gėrėkis savo proto ir sielos
Jis negalės gaut pinigų be kompanijų, kur atsakomybė >> gum.
dovanomis.
Skaityk Knygas!
ką nusipirkti. Kad ir šelpia vi
yra didelė, kaucijos reikia ajūsų
parašo,
tad
pavedime
Mes tau už $1.00 pasiųsime
suomenė, bet šelpimas taip ma
I’ knygų už $2.00 vertės—tikros ver
(power of attorney) įsakyt pie $500.00.
tės. Visos geros, visos turi savo
žas, kad sunku ir apsakyti. Jei
reikia
kad
banka
išduotų
vertę, kiekviena kitokia. Štai jos:
gu gauna šeimyna tris kvortas
KLAISIMAI.
“Kultūriški piešiniai“, “Bukite
ne pinigus, bet čekį ant jųsų
tobuli”. “Galileo Galilėjus’’,
bulvių, tai turi užtekti trims diovardo, kurį draugas pasiųs. 1. Tūlas žmogus, manyda “Krikščionybė i r socializmas”,
noms. žmonės tiesiog badauja,
^lokslas, sveikata ir kultūra”,
2. Galima be baimės siųst mas, buk aš jo tėvams para ,, ““Siektų
malonės“, “Dainos vasabet laikosi ant žut-ar-but.
knygutę su parašu regis šiau aišką apie jo blogus > tos gražybių”, “Vadas prie moteStreikierių vienybė ir ramus truotam laiške iš Rosijos ir darbelius Amerikoj, ko aš > rystės”, “Teisingos paslaptys“,
“Morališkas kabalas“, ir “Saliaužsilaikyams negirdėti streikų reikalaut kad banka prisiųs nebuvau daręs, supykęs ma j?; mono
Sapnas“.
istorijoj. Tuo tarpu darbdaviai tų pinigus. Banka negalės ne išplūdo laiške, rašytam
Taj,. taip sakant, visas knv> gynas. Čia rasi ir apie draugijos
ir valdžia, savo žiaurumu pasie jokiu budu nusukt, nes turės kitam
žmogui,
išvadinda > reikalus ir apie sveikatos dalykus;
kė augščiausį laipsnį. Tečiaus, darodyt, kad ji išsiuntė.
ir jumorą, ir svarbius istorijos bei
mas mane šnipu, silpnapro j> gyvenimo
faktus. Kadir nemylėta žiauri demokratų valdžia, tik
3. Geriausias būdas yra čiu ir t.t. Ar aš galiu jį už > tum skaitymo, šitos knygos tau
drutina darbininkų jausmus ir pasiųst pinigus per banką ar tai nubaust.
> turi patikti: mes užtikriname; o
i jai nepatiktų? tai gražiname tau
joki persekiojimai negali pri pačtą ant savo vardo, par
pinigus atgal. Viskas, ką turi pa2. Jei aš likęs Amerikos pi >, daryti,
tai perskaitęs * knygas,
versti darbininkus grįžti prie važiavęs išsiimsi, o dar ge
liečiu parvažiuočiau į Lietu > mums apie
tai pranešti ir atgalia
darbo.
riau, yra išsipirkt čekį, ant vą, ar Rusijos valdžia leistų • krasa gausi savo dolerį atgal. Tai
J yra geros išlygos, ar ne? Naudokis
Taigi nežiūrint kapitalistiškų kokios nors bankos Masko- man tenai gyventi?
J jomis ir rašyk mums tuojaus, kad
laikraščių pranešimų apie dar lijoj ant savo vardo, ir tą če
; nebūtų pervėlu. Pinigus siųsk
J. Bimbo.
> šituo adresu:
bininkų pasidavimus, streikas kį pasiųsti savo vardu regis
ATSAKYMAI.
M. G. Valaskas,
yra pilname progrese.
truotam laiške, parvažiavęs
• 349 E. Kensington Av.
1. Pakol ką nors gali pa
Chicago, Illinois.
Tikimės, kad lietuviška vi pasiimsi ir pasidėsi ten ban
> Paminėk kur matei musų Apgarsinimą.
daryt,
turėtum
darodyt,
kad
suomenė atkreips atidą į var koj kaip pinigus, tad mat
gingą musų padėjimą ir sušelps inieko ant kelio negalės pa- jis rašė tą laišką, kad žmo
gus priėmė ir skaitė tą laiš-!
nė su sekt.
mus, o męs nepasiduosim tol, iki vogt,
'
ką, ir darodyt, kad per tai t
nelaimėsim savo reikalavimų.
GERIAUSIAS

LITHUANIAN JEWELRY CO.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
.$1.00
Kraujo Valytojas..
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
.75
Gyvasties Balsam as.
Nuo kojų nuospaudų. .10c
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo.............
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00
Nuo peršalimo......................
Plaukų stiprintojas... .25c
Kraujo Stiprintojas.................. .50
.50
Nuo kosulio.................. 25c. ir
Linimentas arba Expelleris
.50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
Nuo plaukų
žilinto
pi
Skilvinės proškos......... 10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo..
R<
Pigulkos dėl kepenų................ .25
Ii;
Nuo lytiškų ligų..
Blakių naikintojas.................... .10
Nuo dusulio..
Dėl išvarymo soliterio........... 3.00
Nuo kirmėlių.
I_I
\ .. ..
Antiseptiška mostis
Anatarinas plovimui................ .25
Nuo viduriavimo..
Nuo kojų prakaitavimo......... .25
Gydanti mostis........
.50
Kastorija dėl vaikų
Antiseptiškas muilas
.25
Proškos dėl dantų.
Gumbo lašai
Karpų įtaikintoj as.
50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua
SM Bedford Avenue

Kampas North 4-tos gatvės

Brooklyn, N. Y.

KLAUSIMAI.

turėjot kokį nors pinigišką
Kurioj valstijoj užsiima nuostolį. Kadangi būt silp
«&daugiausiai pienininkyste? napročiu arba šnipu nėra c
K *—
2. Norėčiau gaut užsiėmi- kriminališku prasižengimu,
i mą,
mokančiam darbą prie tad apskelbimas tamistos es
sviesto darymo. Ar sunku jį tokiu pats per save nesutei M
F. J. BAGOČIUS.
g
kia tiesos gaut atlyginimą
I gauti ir kokios sąlygos?
3. Norėčiau išmokt valdyt be darodymo aktuališkos | >
ofe
CM
skriaudos.
Suareštavot
ga

garinę mašiną. Kur reikia
kreiptis ir kiek laiko ima iš lima, bet kaštuos daug a- Mano dirbtuvę yra įrengta puikiau
biems ir nieko iš to nebus. I šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
mokti ?
KLAUSIMAI.
4. Mokančiam valdyt au 2. Maskolijos valdžia A- ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
1. Aš atvažiavau į Ameri tomobilių ar sunku gaut merikos pilietystės, be dalei- fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
ką būdamas 14 metų, ir atei darbą ir gavus, ar reikia už- dimo valdžios, nepripažįs liŠkom parvom, iš mažų padidinėju ir tt
Esant reikalui einu į namus fotografu o
nantį sausį sukaks man 21 sistatyti kauciją ir kiek?
ta, ir todėl jokios protekci ti.
Pasilieku gero velijančiu
metai. Tokiu budu aš tapsiu
A. Sapiega. jos pilietystė nesuteiks. Val
JURGIS STANAITIS
Amerikos piliečiu. Vienok
džia gali baust kaip už pra
ATSAKYMAI.
man reikia stot į Rusijos kajei dasižinos, kad 453 Broadway ISo. Boston, Mass.
1. Pienininkystė labiausia sižengimą,
riumenę. Jei aš parvažiuo
pilietystę buvot priėmę.
čiau aplankyt tėvus, ar Ru išsiplėtjusi pietinėse ir vidu
rinėse valstijose, kur pienas
sijos valdžia imtų mane į ka- sušaldomas
MOKYKLA SOKIf!
į ledą ir atve
riumenę, ar gal kitaip baus
Profesorius Julius
žamas į rytus, bet kiekvie
tų, ir ar gali tą padaryt?
Silsko užtikrina, kad
valstijoj yra šimtais uišmokys šokti kiek
2. Ar aš galiu paduot val noj
vieną jauną ar seną.
kių,
kurios
pristato
pieną
į
Užlaik M geriausį
džiai prašymą, kad atliuo- miestus. Iš artimiausių val
Išmokina valcą 6 rū
šių,
kad gali
suotu mane nuo Rusijos pa- stijų yra Michigan, New Elių, Vyną, Likierius ir drąsiaitaip,
eit šokti pub
Taipgi išmoki
donystės ir kur tokį prašy Jersey ir New York.
kitokius gardžius gėrimus likoj.
na ir kitus šokius su
mą paduoti?
vakarų. Moki
2. čia viskas yra doroma o taipgi ir geriausio taba keletu
na kas vakaras. Lek
Jeronimas Kiela. su mašinomis: karvės mel
ko Cigarus.
cijos yra nuo 7 valan
dos vakaro iki 11 vai.
žiamos, Smetona skiriama,
Meldžiame užeiti o visados rasite
Prof. Julius Silsko
ATSAKYMAI.
sviestas daromas, ir t.t. Di gražų patarnavimą.
praneša visiems, ku
rie nori išmokti šokt,
1. Tamista pats per save delėse ukėse yra chemikai, 362 2nd st.,
i
So.
Boston.
ateiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net
neliksi piliečiu, jei tėvas ne kurie prižiūri sveikumą
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina
visokius šokius: Buck <fc Wing, Buck
tampa piliečiu pirm, negu produktų, o kiti yra papra
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz
tamista! sukaks 21 m. Reikia sti darbininkai, be jokio
Waitz, Two Step Side Step ir kitus.
TelephoneSo. Boetoa. 845 M.
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais
išsiimt 1-maspopderas ir lau- techniško išsilavinimo. Tų
mokina šokti dovanai. Mokytosai:
kti du metu, kol antras gau- darbininkų algos yra gana
Miss Antanina Kietnier, Miss JoanDr.F.
Matulaitis
na Walets ir profesor Julius S ilsko.
šit. Rusijos valdžia nepripa žemos — apie $25.00 į mėne
495 Broadway, So. Boston.
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj.
žįsta liuoso ištautėjimo (ex- sį ir maistas.
patriacijos). Rusijos padoValandos:
1843 So. Halsted Street,
3. Valdyti garinę mašiną
Nuo
12*2
dieną
ir
nuo
7-9
vakare.
Phone Canal 3762
no likimas svetimos žemės galima išmokti į porą dienų,
Nedėliotas iki 8 vai. po pietą.
CHICAGO, ILL.
piliečiu be valdžios daleidi- bet valdymo nepakanka. Ei
1
mo neturi jokios vertės Ru nant prie mašinos, tankiai
sijos valdžios akyse ir par reikia ją pasitaisyt, naujas
važiavus netik kad tamistą dalis pridėt i rt.t. Reikia pa
ims į kariumenę, bet da ir žint mašinas. Toks techniš 50.000 Kataiiogų DYKAI!
baus už priėmimą svetimos kas mokslas reikalauja nors
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj
kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
pilietystės be valdžios žinios, poros metų praktikos prie
ŽIEDŲ
ir
visokių auksoriškų daiktų. Siun
jei valdžia dasižinos, jog esi jų, ką galima gauti labai
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
Amerikos piliečiu.
lengvai ir pigiai technikos
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
2. Prašymą, kad paliuosuo- mokyklose dideliuose mies tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
tų nuo Rusijos jpilietystės, tuose, mokinantis po porą
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
reikia paduot pačiam carui, valandų vakarais.
•
Reikalaukite tuojaus.
kurs per vidurinių dalykų 4. Mokančiam valdyti au
P. Tninila
Washington st.
darbą
nelengva
ministerį duos atsakymą. Jei tomobilių
•r
lUUllia, 822
boston, MASSt.
paliuosuos, tad važiuodamas gauti, nes mokančių yra dauPresos komitetas:
K. Čerkauskas.
Vinc. Kuklis.

Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laiarodžius, deimantinius ir Šliubinius žiedus, britvas ir
įvairius kitusauksoriškus daigtus. Pataisome laik
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma
žų į didelius ant auclimo. Darome kalendorius biz
nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius eJektrikinius laikrodžius
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; 'Sykiu su auksuotų 25 me
tams retežėliu, vertu $S.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Keikalaujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(20-27)

M. Gallivan Co.

J

I

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEIiA
r

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

I

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

I

j
I

I

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint^ ‘
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu į
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
|

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

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

S0. BOSTON, MASS.

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

K. P. ŠlMKONIS
-

-

-

Holyoke, Mass.

I

KELEIVIS

8

KAS MUMS
RAŠOMA
Aurora, IU. — 6 birželio ang
lų socijalistai buvo surengę čia
prakalbas. Kalbėtojas iš Chica
gos kalbėjo apie moterų balsavi
mą, o vietinis apie produktų pa
brangimą. Abudu kalbėjo gerai.
Neseniai čia kalbėjo A. Antono
vas, apie netikusį surėdymą ir
šeimyną. Kalbėjo gerai ir žmo
nėms patiko.
V. Valaitis

du karai, tik pora žingsnių viens
nuo kito. Per tą tarpą ėjo mer
gina. Tuo tarpu išbėgo iš po
žemės trečias karas ir visa pajiega atsimušęs, abudu stovin
čiu karu suvarė į krūvą. Mer
gina likos suplota ir tuoj mirė.
Apart tos merginos, daugiau
kaip 20 žmonių liko sužeista.
Motormanas Kelley, kuris užva
žiavo ant stovinčių karų, areš
tuotas, bet už $2,000 kaucijos
paleistas.

Lytiškos ligos.
Davatkų Gadzinkos.
Labai naudinga knyga apsisau
Padidinta ir pagerinta šešta
gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis................... 10c. laida. Labai juokingos .............. 10c
Reikalaudami
knygų
kreipkitės
Legališki žmogžudžiu.
i šitokiu adresu:
Tragedija 3-juose aktuose, la
••KELEIVIS”
bai gera perstatymui. ............... 10c 28 Broadway,
So. Boston, Mass.

Kodėl aš netikiu į Dievą?
Arba tikėjimo kritika ...............

20c.

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš
jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
su gamta ir kaip civilizavosi.
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.

Revoliucijos giesmės
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
3-jų ir 4-rių balsų............................. 35c

Užkietėjimas pas Vaikus
neprivalo užleistas būti. Jisai
sukelia kitas svarbesnes ligas
Duok vaikui

Severos Laxotoną

(Severa’s Laxoton)
Kaina 25c.

Kūdikiai
dažnai tur skaudėjimų irtraukiojimų. Neatidėliokite duoti
vaikui.

Severos Raminančiu Lašy
(Soveras Soothing Drops)
reguliariai tokiuose atsitikikimuose. Tas vaistas greitai
suteikts mažuliui palengvini
mą ir drauge sustiprins. Yra
visiškai nekenksminga ir ne
užlaiko vidurių.
Kaina 25 centai.

Užkietėjimas pas suaugusius
Jeigu negalit kasdien po vieną
kartą atsilankyti išeinamoje*
vietoje, tai reiškia, jog turite
užkietėjimą. Pagelbėkit tuom,
imdami

^Severos Pigulkas
Kepenims

vytę vaikai.”

Ant vienos linijos

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir palaidos velionį daug pigiau, negu ave
li m tauriai. Prie to užlaiko karietas
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

258 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta:

63 Gold ai.

Profesorius medicinos

Liitmzkas D-ras M. Ziselman.

JAMES ELLIS CO.
Kampas B St. ir Broadway,
So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy
venantiems Bostone ir apielinkėse, kad męs turime specijališkas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori
naujus rakandus.
Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas
dykai. Musų maža renda ir
kiti iškaščiai duoda mums
progą parduoti daug pigiau,
negu kur kitur Naujoj An
glijoj, užmokant tuoj arba
ant išmokesčio.
Atdara panedėlio ir subatos vakarais.
JAMES ELLIS CO.
145 Broadway,
South Boston, Mass.

Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga f
expresinis laivas, kuris perbėga į
8^ dienas, per vandenį prekiuoja
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
20c. persiuntimui. Pinigus nusiunčiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
negu siunčiant per kitus.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
160 N. 5 avė., tarp Lake ir Randolph st
CHICAGO, ILL.

RUSISZKAI-AMEBIKONISZKA
LIBIJA. .
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
RUSIJOS IR AMERIKOS
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubinius laivus.
Russia — 16,000 tonų
Kursk — 13,500 tonų
Czar — 13,000 tonų.
I Roterdamą per 9 dienas be permainos, per 11 dienų be permai
Į Libavą.
nos
$33.00 — 3čia klesa — $35.00
$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip
kitės pas generališką agentą

i

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

Dėl išgarsinimo išleisime tarp musų Žemaičių Suvienytose
Valstijose ir Kanadoj visai dovonai 1000 prapuikių laikrodė
lių, 14 karato auksu išpildytų ir ant 20 metų gvarantuotų.
Rašykit dar šiandien, atsiųsdami už 12 centų štampų dėl
■ apmokėjimo pasiuntimo lėšų, šiuo antrašu:
(30)

Morozow & Co.
3202 Third Avė.,

NEW YORK, N. Y

CENTRAI MANUFACTURING DISTRICT BANK
1112 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, III.
Kapitalas 250,000.00. Visas turtas daugiau, kaip $1,0000,000.00
Vienatinė Lietuviška Banka Chicagoje, esanti po priežiūra valdžios.

3% mokama už pinigus, įdėtus pas mus
Perkeliant pinigus iš kitų bankų, atneškit knygelę, męs jums iškolektuosim.

Parduoda Laivakortes. Siunčia pinigus. Išdirba noiarijališkus raštus
Skolina pinigus, Apdraudžia nuo ugnies, etc.
Atidarą* Pudeliais iki 8 vai vakare.
Subatomis nuo 9 ryto iki 2 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakare.
Šiaip nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

Visokias žinias kiekvieram maloniai suteikiame.
Ateikit aiba rašykit.

Yra n« kenksmingcs, o veikia
maloniu budu.

Kaina 25 centai.

Galvos Skaudėjimas.
yra įsigrįsantis.
jį, imdami

KNYGOS

mė.

Gerai žinomas lietuvis S. Baracevičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
aplaikęs diplomą ant graboriaus,
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apialinkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

Arba pas vietinius įgaliotus agentus.

kuris apsipažinęs su bučernės darbu
ir gali kalbėti lietuviškai, lenkiškai ir
Gera užmokestis. Lai at
Policistas Ch. W. Miller, ku angliškai.
sišaukia tik tai tie, kurie moka bu
ris 17 birželio nušovė Ralphą černės darba.
ENDICOTT MEAT MARKET.
Sheą, likos pagaliaus areštuo 60 Endicott
st_ netoli Hay sq., Boston.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu
Prie Bostono sodo, kur įeina1,
Aiškiai išguldyti pilietystės įpo žeme karai, pereitoj pėtny
tymai, su reikalingais klausičioj vakare atsitiko baisi nelai
ir atrakinai*. an£,;«lai »»

Russian-American Bursai.

A. E. JOHNSON &CO
27 Broadway, New York.

(Severa’s Liver Pils)

REIKALINGAS BUČERIS.

tas, bet už $1,000 kaucijos vėl i
paleistas ir pildo policijos tar
nystę toliau.
Kaip žmonės liudija, polici- •
“Keleivio” spaudos
jantas užmušė tą jaunikaiti vi
sai bereikalo, vien iš keršto.
šeimyniškas lietuvių gyvenimas
Mat, nelabai seniai tas policij:\iJuškevičiaus dainose.
tas buvo civiliškose drapanose
Jei nori žinoti, kaip senovėj
lietuviai
gyveno, tai perskaityk
ir įžeidęs vieną merginą. Ralph
šitą
knygą.
Iš jos dasižinosi,
Shea kirto jam per žandą. Nuo
kad musų pratėviai žmonas sau
to laiko policijantas j ieškojo vogdavo, paskui pirkdavo, moti
progos Shea’jui atkeršyt.
17 nos savo dukteris parduodavo.
birželio Shea stovėjo ant kam Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
po su dviem merginom ir šneku po daug pačių, o žmonos po kelis
čiavo. Biskį toliau vaikinai pra vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga................................. 35c
dėjo dainuot.
Policijantas at
bėgęs griebė Shea už peties ir
Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius.
Labai
sušuko, kad jis jį areštuoja už
naudinga
knygutė.
Kas
yra
arba
triukšmo darymą. Shea ištru
mano
būti
vaikų
tėvu
ar
motina,
ko ir norėjo įbėgti į namus Tuo
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c
tarpu Miller šovė dusyk iš revol
verio m užmušė jaunikaitį. Ke
Paparčio žiedas
Ir
kitos
gražios apysakos, ku
lios dienos praėjo, o žmogž < lys
vis liuosas. Tuomet visuomene riose nurodoma, kaip žmonės įsi
pradėjo protestuoti per laikraš tikėję į visokius burtus ir tt ....15c
čius ir reikalauti paaiškinimo,
Amžinos Dainos
15c.
kodėl žmogžudžio niekas nea Parašė Jovaras .....................
Naujausios
ir
visokios
dainos.
reštuoja. Tik protestams pra
Rankius gražių dainų..................... 50c.
sidėjus, Miller liko dėl formos
Musų padėjimas.
areštuotas. Bet kaip jis bus nu
Vaizdelis iš gyvenimo. Para
baustas, tai galima jau matyt iš
šyta
pagal naujausius atsitiki
to, kad už žmogžudystę tik
mus
............................................. 10c
$1,000 paskirta kaucijos.

f-

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek
grali skaitytu ...............................

i

Vietines Žinios

ANTANAS AŠMIANSKAS

Bostono barzdaskučiai labai
neužganėdinti savo streiko pa
sekme.
Nors išstreikavo dau
giau algos, bet negauna dp.bar iš
kostumerių ant alaus, nes pa
brango kirpimas ir skutimas.
Beždžionių Prezidentas.
Kai-kurie sako, jie pirma tokių
Šios gadynės pasaka.........
alpinigių gaudavę iki $8 į sąvai
Dievo žmogus.
tę. Dabargi, vietoj to, gauna ‘‘ik
Naudingas ir labai užimaitis
“ačiū.” Barzdaskučiai iš to la papasakojimas .............................
bai neužganėdinti iir tariasi jau
Lengvas būdas išmokt angliškai.
vėl streikuoti.
Parankiausiai sutaisyta kny-

Minersville, Pa. — šį mėnesį
turėjom dvejas šermenis. 15
birželio palaidojom M. Naikelio
moterį, o 14 birželio prigėrė
maudyklėj Juozas Bendinskas.
Pastarasis turėjo nuomario li
gą. Pasitaikė taip, kad vandenije būdamas apmirė. Namiškiai
nesulaukdami jį išeinant, išlau
žė maudyklės duris ir rado jau
prigėrusį. Jį palaidojo 17 bir
Pereitoj nedėlioj nusinuodijo
želio. Paliko moteris su 4 ma
žais vaikais.
J. Banis. John E. Nolan, žinomas So. Bo
stono laidotojas. Jis per mpLewiston, Me. — Ko-operati- sižiurėjimą išgėrė skystimo li
viška draugija nutarė parengti gonių balsamavimui, manyda-'
ant 4 liepos pikniką ir išrinko Į mas, kad tai jo vaistai, kurie
komitetą, kuris rūpinsis tuo dar ten pat stovėjo panašioj bonkoj.
bu.
Ažolėlis.
19 birželio nubausta 19 krau.
Minersville, Pa. — Anglių ka tuvninkų už pardavinėjimą klassyklos, kurių čia yra 8, dirba ge tuoto pieno ir Smetonos.
rai.
In tris galima nueiti pės
21 birželio Massachusetts lečiam, o į 5 reikia važiuoti ant
gislaturos
posėdžiai užsidarė.
tam tikrų mašinų. Todėl šitose
penkiose ir trūksta darbininkų.
Iš 23 į 24 birželio naktį, CharJei kas norėtų, darbą gali gau
lestowno
kalėjime likos nužudy
ti. Užmokestis paprastam dar
bininkui $2.30 į dieną. Darbą ga tas elektriškoj kėdėj Stefan
lima gauti prie lietuvių. Todėl Borowski, 24 m. lenkas. Jis buvo
bedarbiams patartina atvažiuo pasmerktas už užmušimą Rožės
ti.
J. Banis. Umanskienės, 1911 metais, W.
Granvillėj, Mass. Jis buvo die
votas katalikas ir prieš mirtį
BRIGHTON, MASS.
i karštai meldėsi.
Pabučiavus
Drauguos "Vienybė” buvo 15
jam kryžių liko paleista elektros
birželio ekskursija. Apie pus
sriovė, kuri ir atėmė jam gyvas
trečio šimto žmonių išplaukė
tį.
9:30 ryte iš City Point, So. Bos
tono, ir plaukė jūrėmis apie
Šiomis dienomis miesto val
valanda ir pusę. Laike ekskur
dyba buvo uždraudus sėdėti
sijos griežė D. L. K. Vytauto žmonėms Boston Common sode
benas. Nuvažiavus ant salos bu ąnt žolės. Kelios moterįs neži
vo užkandžių ir gėrimų. Paskui.
nojo to uždraudimo ir susėdo SU i
prasidėjo žaislai ir taip draugi vaikais. Policija jas areštavo,
ja linksminosi iki 7 valandai. teismas jas nubaudė.
Iš tos
Sugrįžus ant laivo, Laisvės priežasties visuomenė, ypač mo
Choras, drg. B. Simanavičiui va terįs, pakėlė didelį triukšmą. Ir
dovaujant, padainavo keletą dai majoras susigėdęs turėjo leisti
nų.
moterims po senovei sėdėti su‘
Smagiai praleista laikas ant vaikais ant žolės ir laike karščių
tyro oro ir draugijai liko da ke- sode nakvoti. Moterįs pasakė:
liasdešimts dolerių pelno.
“Geriau tegul būna sode suvytu
“V.” narys.
ri žolė, negu musų namuose su

ORABORIUS

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

___________________

Amerikoniškos Vestuvės.
Komedija 2-juose aktuose. Juo
kinga ir lengva perstatymui... .10c.

Vienatinis Lietuvis

GERAS DAIKTAS

Prašalinkite

Saveros Plotmeles nuo Galvos
Skaudėjimo, ir Neuralgijos

(Severas ttafers for Headache)
and Neuralgia
12 dėžutėje už 25 centus.

Visose aptiekose reikalaukite
Severos vaistų ir neimkit jokių
kitų. Jeigu jūsų aptiekorius
•negali jų parūpinti, narsigabenkit stačiai nuo mus.

W. F. Severą
ceDar

rapids.

Co.

iowa

Tel. Roxbury 949 M.

D-ras J. Bolzman
Persikėlė po
No. 1 Elm Hill avė., Roxbury,Mass
Kiekvienas Warren st. karas nuvežš
Valandos: 9—10 ryte.
1—3 ir 6:30—8 vakare [27]

Ei. Vvrai, visi pas

YUDEIKO!
i
■

KN Y
Vysai Dykai.

Užnuodijimu Kraują arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Džiūsna,
Užsiveržimu šlapiname
gėrė per mierą, katrie pareidava
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms!
♦
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
prastoima apetitą, surugusi pylva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
biauru skausmą galvos, tulžinius prigale 'nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, i cgalet miegoti, jaustagamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin
ir aišKieis žodeis dielko kenti ir kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos branžinti sava sveikata, stipruma ir
gi'S knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai (rauta knyga yra wertėa
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus.
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba biednas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta Bikini kuponą ir prisiuskiec mums
o gauste tą knygą.

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

304 Broadiay ir 259 D streets,
FtTJT”.

Ar Esat Kankinami

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. USTER A CO., L. 401, 208 N. Fifth Are., Chicago, IU.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeima siusti Vysai
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas L pavardė.
*

Adresas

Steitas

