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Metas IX.

- i gelbos prieš laikraščius, ku kams uždaryta duris. Jie Apvaikščiojimas kovos ties
Gettysburgu.
rie juos kritikuoja, kuomet pradėjo laužtis varu. Nuo
| Pietuose jie reikalauja „pil- laiptų numetė policiją ir Iš priežasties 50-metinių
----, nos tikėjimo laisvės,” Vaka- prasidėjo riaušės. Pašaukta sukaktuvių mūšio ties.GetVėl bomba.
Karė vėl prasidėjo.
Pabėgusių nuo karei vijos
■ ruošė jie kėsinasi ant žmo daugiau policijos ir triukš tysourgu, Pa., tenai sureng
Iš
Belgrado
telegrafuoja,
19
birželio
Patersone
vėl
žiniai.
kad 30 birželio, 2 valandą iš sprogo bomba. Šį kartą gaus gyvasties, kuris nesu- madariai likos išvaikyti. Va ta to mūšio paminėjimui di
Labai žymi musų išeivių J ryto, bulgarai atidarė ugnį
I tinka su Romos politika. dovas pasodintas belangėn., delį apvaikščiojimą. Suva
bomba
buvo
padėta
netoli
dalis, iškeliavusių į Ameri prieš serbus Makedonijoj
Tuo žmogumi yra J. J. Varo iš miesto I. W. W. žiavo apie 40,000 senų karei
pavieto
kalėjimo,
kur
sėdi
ką, Angliją, Prusus ar į ki ! ant visos linijos ir kad žinios
Crowlev, kuris neseniai da
vių, kurių nevienas nuo di
vadovus.
tas šalis, yra pabėgę nuo ka apie šį mūšį Serbijos sosta- daug streikierių. Sprogimas buvo kunigu, bet pamatęs
delio karščio jau susirgo ir
Ipswich, Mass. — 25 gegu mirė.
reivijos. Grįžti namo dau pilėj padarė didelį sumišimą. I išgriovė sieną ir uždegė na- Į visas Romos veidmainystės
4 liepos bus didelė pa^
|
mą.
Policija
verčia
bėdą
žės
susirinko
čia
biznieriai,
gelis gal norėtų, bet bijosi Užpuolimas ant serbų pra
ir nešvarią politiką, atsisa
rodą.
ant
streikierių.
Kažin,
ar
politikieriai,
išviso
apie
300
bausmių, galinčių jų laukti sidėjo ties Istipu. Už dviejų
kė nuo kunigystės ir pradė
Neturėjo darbo — pasipiovė.
už prasišalinimą nuo karei valandų buvo paleista į dar ji nėra tenai kokio Woodo? į. jo kelti visus dvasiškijos žmonių, ir nutarė išvaryti Worcester, Mass. — John
viavimo. Ši aplinkybė labai bą artilerija. Mušis nuola Katilninkai vis streikuoja. darbelius į aikštę. Jo knyga iš miesto visus I. W. W. va Johnson, 45 metų darbinin
suvaržo musų išeivius ir pa tos platinosi, pasiekė Regą, Katilninkų streikas trau . „Romanism a Manace to the dovus. Tam tikslui išrinkta
netekęs darbo ir netu
daro iš jų jau nepaprastus Bukvą, Zletavo, Neogasi ir kiasi. Streikas prasidėjo 1 Nation” Romos agentams iš 10 žmonių taip vadinamą kas,
rėdamas
iš ko gyventi, perišeivius, bet priverstus, ku Valandovo. Bulgarai pasi birželio. Iš pradžios išėjo buvo perkūnišku smugiu. „piliečių komitetą,” kuris at sipiovė gerklę
šoko į
riems durįs į tėvynę uždary ryžę užimti geležinkelį.
Todėl jie pradėjo visokiais liks tą darbą. Jei geruoju Blackstone upę. ir Ištraukė
j
500
žmonių,
o
dabar
streitos. Svarbu todėl pasinau I Serbijos parlamentas svar i kuoja jau 800. Streikas api budais jį niekinti ir piudyti I. W. W. vadovai neklausys, jau negyvą.
doti kiekviena proga, kad stė apie sątaikos išlygas, ku ma 9 dirbtuves Bostone ir prieš jį žmones. Ir štai 12 pavartoti spėką ir išvežti
Prigėrė 11 vaikų.
be vargo sugrįžus į Lietuvą. rias buvo rekomendavęs ru j So. Bostone, 2 dirbtuves birželio, Oelowein, Ia., kur juos varu, nes to trokšta
mezginių
kompanija
,
kurią
PereiLawrence, Mass.
Gal nė viena augščiausio- sų užsienio ministeris, kada Worcesterije, vieną Fitch- jis laikė paskaitą, nurody
valdo
vyskupas
Lawrence
ir
tam panedėlije čia atsitiko
jo manifesto, išleisto Roma atėjo žinia, jog bulgarai jau burge ir t.t. Tarp streikie damas kokią blėdį tautai nenovų giminės sukaktuvių i pradėjo karę, ant tiek susi- rių yra ir lietuvių. Lietuviai , ša parapijinės mokyklos, a- kurioj dabar streikuoja dar didelė nelaimė. Ant Merrimac upės yra miesto įtaisy
paminėti dalis tiek nepalie I judino, kad reikėjo uždaryti iki šiol laikosi gerai. Yra I pie 300 prikurstytų tamsių bininkai.
Išvežė
2
IWW.
vadovu.
tos maudyklės. Nuo krašto
čia Lietuvos, kiek straipsnis posėdį.
; skebų, bet tie darbo negali katalikų užpuolė jį ant gat
apie prasišalinimą nuo kaŽinios taipgi skelbia, kad Į padaryti. Reikia tik gerai vės, parmušė ir norėjo sulin- Marshfield, Ore. — Gauja į maudyklę veda tiltas, kori
reivystės.
j bulgarai užpuolė ir ant gre laikytis, o streikas bus lai čiuoti. Tik subėgus pilie taip vadinamų patriotų su doriaus pavidale. Priėjus
čiams ir policijai pasisekė ėmė streiko sekretorių W. J. daug vaikų tas tiltas lūžo ir
Štai jo žodžiai: Paliuosuo- kų visos linijos, kurie taip- mėtas.
ti, kaip nuo bausmės, taip ir pat stovi Makedonijoj ir lai Streikierių atsišaukimas. sufanatizuotą gaują atmuš Edgeworthą, organizatorių 11 vaikų žuvo
ti. 'Iš tos priežasties p. W. Everettą ir pasodinę
tardymo ir teismo asmenis, ko vieną pusę su serbais.
Uždegė upę.
Ipswich
’
o
Mass.,
streikie

prasišalinusius nuo karei
Berline gauta žinia, kad I riai išleido pirmutinį atsi- Crowley apsistojo čia ant il juos į laivelį išvežė už 18 my Lenox, Mass. — Visas
viavimo atlikimo, jeigu jie musis tarp bulganj ir serbų šaukimą į visuomenę, pra- giau ir turėjo daugiau pa lių nuo miesto ir paleido, į- miestelis persigando, kada
sugrįžo ligi 21 d. vasario labai karstas. Abidvi puses s dami paramos. Tarp y. skaitų, kuriose nurodinėjo grąsindami, kad daugiau jie 26 birželio užliepsnavo Hou1913 m., arba sugrįž ne vė gerai prisirengusios, ir be- tįko atsfšaukime sakoma:' ’ katalikų sužvėrėjimą, išnau- i Marshfielde nepasirodytų. satonic upė. General Electdodamas tą užpuolimą, kai Ir tai dedasi ”laisvoj” Aliau, kaip už metų nuo šios veik lygiomis spėkomis. To
ric kompanijos darbininkas
”
Ar
žinot,
kad
męs
streimerikoj.
dienos.
dėl kraujo praliejimas turi kuojam jau 10-tą sąvaitę? po faktą.
įmetė upėn degantį cigarePaliuosuojami nuo viso būt didelis, pakol viena ar
New
Yorko
Bastilija.
42
mirtįs
nuo
karščio
tą ir upė pradėjo degti. Liep
Ar žinot, kad šis atsišauki
kios atsakomybės ir baus kita pusė paims viršų.
Chicagoj.
Dabar
tik
pasirodė,
kad
snos bežiūrint apėmė visą
mas yra pirmutinis? Nuo 22
mės visi tie, kurie ar tai
Grekų laivynas gavo pa I balandžio męs kovojom tylo Per paskutinės penkias New Yorko Sing Sing kalė vandenį ir pakilo 20 pėdų
per Japonų karę, ar vėliau liepimą tuojaus plaukti į
mėnesio dienas Chi jimas, tai tikra Bastilija. augščio. Ugnis jau pradėjo
prasišalino, kada buvo daro Tzagesį, nedidelį uostą arti mis, niekam nežinomi. Bet birželio
cagoj ir apielinkėse buvo po Pastatytas jis da 1825 me siekti elektros dirbtuvę.
ma mobilizacija. Jie visi ga Salonikų. Grekijos karalius toliaus jau nepajiegiam be 90
laipsnių karščio dieną ir tais, be saulės šviesos, pilnas Daug buvo darbo, kol degan
li sau ramiai grįžti į Lietu Konstantinas taipgi išvažia pinigiškos pagelbos.”
Pačiam Chicagos kirmėlių, o žmonės tenai tu čią upę užgesino.
vą ligi 21 d. vasario, 1914 m. vo 30 birželio į Salonikus, Aukas prašoma siųsti ši naktį.
mieste į tas 5 dienas mirė rėjo sėdėti ir mirti pirm lai Tirinėjimas parodė, kad
Lyginai paliuosuojami nuo j kad būti arti karės lauko. tokiu antrašu: Ipswich De~ nuo
karščio 42 žmonės, o ap ko, bet valdžia to nematė. neseniai prieš tai vienam aLeague, P. O. Box 282,
bausmės, ir tie, kurie pabėgo ‘ Į rytus nuo Salonikų ’ stovi fense
Dabar kalėjimo užveizda li liejaus rezervoare prigėrė
sirgo su viršum 200.
prieš liosus, kurie net ištrau-| greku kariumenė ir tenai Ipswich, Mass.
Peorijoj, III., 29 birželio ko pavarytas nuo vietos, bet du darbininkai ir iš tos prie
Streikuoja nuo pereitos
kę liosą arba net tiesig iš įjna jau mušis.
buvo 109 laipsniai karščio. kas sugrąžins tiems žmo žasties aliejus buvo išleistas
pulko pabėgo, šiems visiems
vasaros.
nėms sveikatą, kuri dauge- upėn. Tas ir buvo gaisro
Valdžia laimėjo.
Mirė 6.
taip pat dovanojama baus Į
Iš
Chicagos
„Keleiviui
”
'Št. Louis, Mo., 29 birž., Hui nekiiltai tenai likos a- priežastimi.
mė už pabėgimą, jeigu su- i Berlinas, 30 birželio. — rašo: Goodman Mfg. Co. buvo 100 laipsnių karščio.! timta. Sing Sing kalėjimą
Miškai dega.
griž ligi 21 vasario, 1914 m. II Valdžios reikalavimas ka dirbtuvėj, 4834 So. Halsted -y - t
ketina
jau
griauti,
bet
jam
Mirė
2.
Visi pabėgę nuo liosų arba riumenės padidinimo perėjo. st., kur dirbamos vien tik
Clevėlande, Ohio, 28 bir. i Palšių Amerikoj yra da ne- Alaskoje dega Chugach
Po
ilgai
kovai
parlamentas
iš pulko turės atitarnauti
girios, kurių plotas užima 28
kasyklų mašinos, streikas
užtvirtino
viską,
ko
tik
buvo
želio
nuo
karščio
mirė
3,
o
kareivi joje.
bilijonus pėdų žemės.
vis da nesibaigia ir pasta
Pragaro nėra.
Reikia atsiminti, kad pa Ii reikalauta. Tokiu budu Vo ruoju laiku tas padarė daug viena moteris išėjo iš proto
Hot Springs, Ark. — Tarp- Mirė Brazilijos prezidentas
gal naujuosius kareiviavimo kietijos armija bus padidin j keblumų angliakasiams vi- ir pasipiovė.
tautiškoji Biblijos mokinių 28 birželio mirė Brazilijos,
įstatus, pabėgėliai nuo ka- ta 136,000 žmonėmis, arba iš i sose valstijose, kur tik Goodšaltis
ir
Sniegas.
___viso bus 870,000 kareivių ra- mano išdirbystės mašinerija
draugija laikytam čia susi pietų Amerikoj, prezidentas
reivijos bus skaudžiai bauKuomet
Chicagoj,
Clevedžiami — keli metai kator- miuoju, laiku. Valdžia tik yra vartojama. Daugelije
važiavime priėmė rezoliuci Campos-Salles.
i
landė
ir
Bostone
žmonės
miros ir bus atimtos nekurios prižadėjo išpiidvti soci.ialis- vietų unijistai angliakasiai
ją, kad pragaras ir amžinoji Cukrus ir vilnos be muitų.
teisės. Taigi, kas da mano įu reikalavimą, kad kariškas jau atsisakė dirbti su skebų I rė nuo karščio, Duluth’e, ugnis yra tiktai mitai (pasa Washington. — 25 birželio
■ Minn., 28 birželio termomet
grižti^Lietuvon, būtinai turi bausmių kodeksas butų re padaryta mašinerija. Strei ras nupuolė iki 42 laipsnių, kos). Ištikrųjų gi tokių senatas priėmė įstatymą, su
naši stengti sugrįžti pirm formuotas, nes dabar už kas Goodmano dirbtuvėj ki taip kad netoli jau šalo van daitų ant svieto nebuvo ir lyg kurio nuo 1916 metų ant
j menką mažmoži kareiviai lo liepos mėnesije, pereitą
nėra.
21 vasario, 1914 m.
įvežamojo cukraus ir žalių
duo, o Salt Lake Cityje, Uj
labai
aštriai
baudžiami.
Ką
musų
kunigužiai
ant
Taipgi, nevisiems pabėgė
vilnų muitas turi būt panai
vasarą. Prašalinta 6 darbi
Parlamentas užsidarė iki ninkai už unijinę agitaciją. tah, visą dieną snigo snie to pasakys?
liams reikia tarnauti. Pagal
kintas.
gas.
istatvmų kareivijon teima 20 lapkričio.
Buvo išrinktas komitetas,
Meksikiečiai nori taikytis.
8 užmušti ir 50 sužeista.
iki 33 metų amžiaus, todėl Laimėjo „Titaniko” bylą. kuris prašė p. Goodmano. Lokautas 27,000 darbininkų.
Revoliucijonierių vadas Ottawa, Ont., Canada. —
kas pabėgo nuo karei vi jos. o
Chicago, III. — Namų sta Venustiano Caranzo pataria
Kork, Airija. — 30 birže kad priimtų juos atgal.
dabar turi 33 metus, gali lio. — Farmervs Thomas Goodman atsakė, kad jis ga tymo kompanijos apskelbė taikytis, siūlydamas šitokias 25 birželio įgriuvo į Ottawa
grižti . nebijodamas nė ka Ryan apskundė White Star I li juos tik tuomet priimti, 27,000 darbininkams lokau išlygas: sušaukti visų poli upę 2 vagonai su imigran
tais. 8 žmonės likos užmuš
reiviavimo. nė bausmės.
j liniją už savo sunaus mirtį, kada iie atsisakvs nuo uni- tą, t. y. dėl keršto paleido tiškų partijų, neišskiriant ti
ir 50 sužeista.
Per Japonų kare ir per vė- • kuris nuskendo aną pavasa ios. Tuomet kilo streikas. juos iš darbo. Lokauto prie revoliucijonierių, atstovų su
lvbesnes mobilizacijas pabė ri ant „Titaniko.” Kompani- Daug streikierių areštuota, žastimi buvo tas, kad 150 si važiavimą, ir tegul tas su Sterikas W. Virginijoj pra
sidėjo.
go iš baimės daug tėvų, ap : ja parodė savo laivakortes, bet streikieriaivis laikosi. mūrininkų sustreikavo ir sivažiavimas
nominuoja
leidusių savo šeimynas iir, __
___ , , jog kompanija Lietuviai, neikit tenai ske nenorėjo pasiduoti.
kur parašyta,
kandidatus i prezidentus ir Charleston, V. Wa. — 1
vaikus. Taigi šiemet galima už jokias nelaimes ir nuosto- bauti.
ministerių kabinetą, o taip liepos prasidėjo streikas
Riaušės
laike
prakalbų.
ramiai gristi, o jeigu jau tu- Mus neatsako. Augštesnis
50,000 SUFRAGISČIŲ Į
gi ir laikinis prezidentas New River anglies kasyklo
Kaip
praneša
"American
ri 39 metus, tai nereikės teismas pripažino, kad toks
WASHINGTONĄ.
Huerta turi tuojaus pasi se. Sustreikavo 15,000 ang
stoti net karei atsitikus.
; užrašas ant laivakorčių nėra 50,000 moterų, reikalaujančiu Citizen.” Pittsburge, 18 bir traukti.
liakasių. Streiką užsakė USugrišti reikia būtinai ligi teisingas ir liepė užmokėt sau balsavimo tiesų, ketina su- želio, Carnegie Muzic salėj, Nevažiuokit j Minersville, nited Mine Workers of Ame21 d. vasario ateinančiu 1914 farmeriui $500 už jo sunaus sivažiuot 30 liepos j Washing- laike prakalbų katalikai su
rica unijos vietinė valdyba.
Penn
’
a.
rengė
didelės
riaušes.
Kal

metu. Kas sugrįš vėliau, i mirtį.
toną ir surengti milžinišką de
Baisi ekspliozija.
bėjo protestonų kun. Tharp 26-tam „Kel.” num. p. J.
Ledynai plyšta.
tas netik negalės nasinaudomonstraciją.
apie bažnyčios reformavi Banis iš Minersville, Pa., ra Buffalo, N. Y. — 24 bir
ti šiais palengvinimais, bet Iš priežasties didelės kait
Kunigas
kursto
prie
mą. įžanga buvo su tikė šė, kad tenai reikia daug želio Husted Milling & Eledar bus skaudžiau baudžia ros, ant jūrių pradėjo plyšti
žmogžudystės.
tais. Katalikai pasidarę darbininku, šiandien gavo vating kompanijos dirbtuvėj
i lediniai kalnai, kurie šitam
mi.
Butu gerai, kad Amerikos metlaikije daugiausia plau- ”American Citizen” rašo: apie 2,000 tokių tikėtų, norė me iš tenai žinia, kad tas ne ekspliozija užmušė ir sužei
laikraščiai praneštu tai savo kioja. Ant tokio kalno susi- Kuomet rvtinių Valstijų ku jo uždyka sueiti. Bet tuos tiesa. iKtam ”Kel.” numeri dė 50 žmonių. Mirė 17. Po
ekspliozijai kilo gaisras.
skaitytojams.
”šaltinis.” daužė ir „Titanikas.”
' nigai šaukiasi valdiškos pa- tikietus pažinta ir katali- je bus apie tai plačiau.
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Bet išlavintas ir sveikas bet kunigas pasakė, kad esąs įCuddy Packing Co. darbininkai mes, kad Medicine Hat susitvers „Ar iškrėtėt jus jį suarešta
Streikuojančių nemaža anglų socijalistų kuopa. vę?” „Iškrėtėm,” jie sako.
protas su tuomi niekuomet dar perjaunas apgint savo metė darbą.
J. Ž—kas. „Kiek pas jį radot pinigų?”
nesutiks. Gali būt, jog skelbiamą mokslą, tečiaus ; skaičius sieika 1,500 ypatų. So.
„Keleivis” netiki, kad yra, pasakė, kad taip darė ir da Omaha skerdyklų savininkai
„Keturioliką centų,” sako
BROOKLYN, N. Y.
bijodami,
kad
ir
čia
darbininkai
daleiskime, pragaras, todėl rys, t. y. ginė ir gins senas
policistai. ”0 auksinį laik
Prirodymų nėra.
Atšilus orui, pas mus nėra tos
nepradėtų
kalbėtis
apie
streiką,
rodėlį pas jį radot?” „Ne
kunigo pareiga prirody tikėjimo pasakas, nes jis tik
j sąvaitės, kad nebūtų keliatas
Dvidešimtame "Keleivio” čia
tuojaus prikalė prie dirbtuvės
ti,
kad
pragaras
yra.
Taip
radom.” Tuomet apginėjas
rai
tikįs
į
Dievą,
kuris
į
6
! pasilinksminimų,
“piknikų.”
numerije męs apskelbėm lie pat ir su Dievu. Jei kas į
dienas visą pasaulį padarė. notą, kad pakelia darbininkams ! Rengia juos visokios pašelpinės klausia valkatos, kurį kalti
tuvių kunigėliams šitokį paDievą netiki, tai negalima iš Delegatai sako, kad jus ga 1 centą ant valandos, o vargšai : d-jos, rengia ir darbininkų or namas armėnas buk tai api
siulijimą:
plėšęs: „Ar iš tikro jis tau
jo reikalauti prirodymų, bet lit faktais savo Dievą priro darbininkai jaučiasi ir tuomi už
"Keleivio” redakcija apsi jam reikia prirodyti, kad dyt, jeigu jus jau negalit už ganėdinti. Jų būvis čionai neuž- ganizacijos. štai 14 birželio at atėmė $50?” „Atėmė,” tvir
sibuvo tokis pasilinksminimas
ima išmokėt $1,000.00 kiek Dievas yra.
barzdos paėmę atve^, o iš vydėtinas. Paprastam darbi preserių unijos, 58 skyriaus. tina valkata. ”Ir tu tikrai
vienam lietuvių katalikų ku Reikalauti prirodymų iš "Keleivio” gausite $1000.00. ninkui mokėdavo 17—18 centų į
turėjai $50 savo kišeniuje?”
nigui, kuris pirmutinis pri netikinčio logika neleidžia. Kunigas sako, kad jis nega valandą. Ačiū Soux City darbi Parkas dailus, svieto privažia „Turėjau.” "O kaip $50 iš
vo daug i rvisi dailiai linksmino
rūdys šiuos dalykus:
Jei žmogus sako, kad tokio lįs to prirodyt ir sako, aš ne- ninkų susipratimui, ir omahie- si, išskyrus nekurias “įžymes rodo?” užklausė apginėjas.
1. Kad yra toks Dievas, daikto visai nėr, tai negali priešingas jūsų mokslui, tik čių alga likos pakelta iki 19c. už
Valkata susimaišė ir nežino
kaip biblija ir katalikų kuni būt jau jokio prirodymo. jus per prakalbas neužkabi- , valandą. Girdisi, kad darbda-1 nes” ypatas. čia skaitytojas gal ką atsakyt. Tuomet apgi
pasiklaus, kas tai buvo tos ypagai skelbia.
Ko nėra, to negalima ir pri- nėkit Dievo, kunigų ir baž viai žada pakelti mokesti iki 20 tos, kad jas reikia išskirti. Tai nėjas sako į teisėją, kad šis
į centų, ka dtik nedaleisti darbi
valkata nėra niekad da
2. Kad tas Dievas sutvėrė rodyt; prirodyt galima tik nyčios.
buvo kriaučių unijos 54 sky
ninkams
galvoti
apie
savo
pa

matęs $50, kaip iš jo galė
Adomą iš molio, o Jievą iš jo tai tą, kas yra. Taigi, jei ku Ilgai ir daug kalbėta^ bet
riaus prezidentas ir prašytojų
dėjimą.
Kipšas
iš
pakampės.
jo
kaltinamasis atimti juos?
šonkaulio.
nigai sako, kad pragaras, kunigas, nors ir gyrėsi esąs
58 skyriaus prezidentas.
Prie
Antra, jeigu jis butų juos a3. Kad žmogus turi dūšią, velniai ir kiti tam panašus mokytas, o mus nuolat nieki
RUMFORD, ME.
to, rodosi, vienas dar socijaliskuri jam numirus eina į pra dalykai yra, jie turi juos ir no per pamokslą, ant dis 31 gegužės LSS. kp. surengė tas. Organizatorius J. Augu- tėmęs, tai kur tie pinigai yprirodyt.
Už prirodymą kusijų nedrįso su mumis sto linksmą vakarėlį. Vakaras bu nas sušaukė unijos narius j sa ra, jeigu policija pati liudi
garą arba į dangų.
ti. Sako, perjaunas esąs.
vo su įvairiais pamarginimais, lę, nes buvo nutarta eiti marša. ja, kad pas jį rado išviso tik
4. Kad yra toks dangus, gaus $1,000.00.
Tuojaus po tam buvo šer-i kaip tai: Pasikalbėjimas Maikio Paaiškinus J. Augunui, kad 14 centų. O taipgi kur tas
kur gyvena visi šventieji.
Ozolį apšmeižė šnipu.
auksinis laikrodėlis?
5. Kad yra pragaras su Paskutiniuoju laiku pa menįs Kučinsko moteries, su tėvu, Džian Bambos spyčius, kriaučiai rinktųsi, kriaučių pre Nors, visiems buvo aišku,
tai kunigas, vietoj apie mi dialogas Blaivas ir girtuoklis
amžina ugnim ir smala.
sklydo Vokietijos ir Ameri rusią sakyti pamokslą, kei ir deklamacijos. Viskas nusise zidentas šoko su kumsčia prie kad šis armėnas buvo tyčia
6. Kad yra velnias.
kos dienraščiuose paskalas, kė bedievius. Girdėjau, kad kė gerai ir žmones užganėdino. Auguno, buk jis neturįs tiesos užpultas ir nekaltai areš
kriaučius šaukti be prezidento
Kiekvienam lietuvių kata kad buvęs antrosios durnos
Vakaras užsibaigė šokiais ir la- žinios. Mėgino kalbėti, bet taip tuotas, tečiaus jį da neištei
velionės
vyras
ketina
eit
pas
likų kunigui, kuris tą viską atstovas J. Ozols yra apmo
sino, tik sutiko už kauciją
kiojančia krasa. Kuopai pelno,
faktiškai prirodys, męs iš kamu Rusijos valdžios šni kunigą ir reikalaut sugrą uždengus visus iškasčius, ma buvo nusilinksminęs, kad liežu paliuosuoti.
žint pinigus už pamokslą,
vis neklauso, kojos linksta, svy
mokėsime $1,000.00.
pu. Ozols dabar yra Ameri- | kurį kunigas už jo pinigus žai teliko.
Ir kuomet tokia baisi be
ravo į visas puses. Preserių
Tečiaus eina jau antras koj ir priguli prie latvių so
teisė
Milforde dedasi, nė
Geistina ,kad tankiau tokius prezidentas irgi buvo apsitai
mėnuo, o neatsirado nė vie cijalistų partijos, redaguoja sakė bedieviams.
šilakojo kvietkas. vakarėlius surengus, tai žmone sęs, tik biskį su stipresnėm ko viena bažnyčia Milfordo
nas kunigėlis, kuris apsiim jų organą ”Strahdneeks,” i
lės greičiau spiestųsi į vienybę jom. Argi jau Brooklyno rub- viešpačių nepasmerkia. Jos
HUDSON, MASS.
tų tai prirodyti ir paimti tuotarpu ima ir duoda (vo
keikia tik socijalistus, kurie
ir solidariškumą.
$1,000. Mums rodos, kad kiečių
___kalbos)
____ Harwardo u- Kad linksmiau praleisti pasil- Liūdniausia žiūrint į musų siuviai negalėjo surasti tvirtes neša streikieriams pagelprirodyt tai, kas yra, netu- niversitete lekcijas ir priguli sio dieną, musų lietuviai parsi- taip vadinamus sportelius. Jie nių ypatų į minėtas vietas ? bą.
• L. Grikštas.
Juk gėda buvo žiūrint iš šalies,
retų būti jokio sunkumo.
kviečia
iš
Marlboro
sau
myli

prie anglų Sociailst Party
save stato prakilniais, bet žiū
NOROMIS, ILL.
žmonės nematydami pri veikiamojo komiteto. Tokiu mą svečią — bačkutę. Kada rint iš šalies matai juos pasigai- kaip tie “ponai” “komendavojo.”
Naujos kasyklos.
rodymų, pradeda jau patįs budu, pasklydus tokioms bertainį ištuština, pradeda tuš , Įėjimo vertais. Lietuvišką lai Q vis tai patrijotai. Beje, čia
buvo
vienas ir socijalistas, Jer- Čia tuojaus atsidarys nau
reikalauti iš kunigų paaiški žinioms, tarp socijalistų pa tinti savo makaules, išleisdami kraštį jie angliškai skaito, o
nimo. Štai SpringValley,Ill., gilo didelis triukšmas. Bet iš jų nereikalingą kraują, už ką kaip nueina krautuvėn, tai ne sey City kuopos narys. Kągi jos kasyklos ir daug žmonių
ant to pasakyti. Kuo gaus darbą.
Buvo vienas
žmonės nusiuntė pas kunigą dabar išsiaiškino, jog tą paskui reikia sūriai užmokėti, žino kaip angliškai kumpio pa- galima
met
draugai
maršavo
salėje
in
šaftas padarytas jau kokie
tam tikrą komitetą, kuris biaurų paskalą paleido Rusi netik gydytojams, bet ir taikos | prašyti.
K. Pocius. corporą, tas žmogus ėjo per sa 5 metai atgal, bet anglies
paprašė tų dalykų prirody jos juodašimčiai. Jie tyčia darytojams — teisėjams. Taip
lę skersai ir išilgai ir svyravo į niekur neišveždavo, farmeCHICAGO, ILL.
mo ir kvietė jį ant viešų dis telegrafavo į Berlyno dien tai buvo ir gegužės 31 d. namuo
visas
puses, kartais sukniubda riai tik sau prisikasdavo ir
kusijų. Kunigas prisipaži raštį „Berliner Tageblatt,” se po N. 94 Cox gatvės, kur su Gegužės 28 pasipiovė Anta mas, su
baltomis akimis. Paša tiek. Dabar gi tą "šaftą”
no, kad jis negali to priro kad Ozols yra apmokamu sipešę du broliai, viens iš gal nas Segžda. Buvo visiškai svei linės ypatos
rankomis ir atpirko Peabody Coal Co.
dyti. Apie tai telpa šitam šnipu, kad tokiu budu už vos nuleido kraują, kitas nete kas, tik parėjęs namo minėtą juokėsi i štųplojo
vyrų.
Patartina ir pastatė milžinišką „tipe
numerije ir korespondenci kenkti jo darbavimuisi. Iš ko piršto, nes mušamas brolis dieną gavo karštį (sumišimą). kuopoms, kad persergėtų
tokius, lį,” 120 pėdų augščio, ku
ja iš Spring Valley.
„Berliner Tag.” ta žinia išsi jam jį visiškai dantimis nu Namiškiams palikus jį vieną na savo narius, kad socijailstams
ris kels po 10 tonų anglies
muose, jis peiliu dūrė sau į šir
"Draugas” bando gudry platino po visą Vokietiją ir kando.
taip elgtis nepridera.
su elektros pagelba. Darbai
Ir vis tai katalikų “doros žie dį. Atradus jį nusidurusį, duo
bėmis iš to išsisukti. Vietoj Ameriką.
Ilgavyžis.
prasidės po dviejų sąvaičių.
dai”
Laisvės mylėtojas. ta žinia policijai, kuri da gyvą
duoti rimtą ir aiškų atsaky
Kaip
girdėt, žmonių priims
nugabeno į ligonbutį, kur jis ir
mą, jis pradeda pasakoti pa
MILFORD, MASS.
BROOKLYN, N. Y.
ant syk apie 500. 22 birže
mirė. Velionis buvo geras kata
saką apie neregius juodveiStreikas
buvusiojo
Mass.
lio atidarė kitą šaftą ir da
Musų dailėje pražydo da vie likas ir eidavo kas nedėlia į baž
džius, kurie negalėdami ma SPRING VALLEY, ILL.
Draperio bar tenai stato didelį "tipe
nas žiedas: P. Bukšnaitis išver nyčią, bet mirus, kunigas nepri gubernatoriaus
tyti saulės, tikėjo, kad jos ir Kunigas negali prirodyt
tė į lietuvišką kalbą komišką o- ėmė jo ant kapinių. Da gerai, geležies dirbtuvėje traukia lį.” šitą pabaigus, pradės
nėra.
Dievo.
perą “Kornevilio Varpai,” kurią kad lietuviai turi savo kapines, si jau nuo 1 balandžio ir trečią paftą rengti. Todėl
Ir ant tokios išmislytos
vietinė
muzikos bei dramos tai kun. Urbonas palaidojo. (Pa darbininkai laikosi solida- žmonės plaukia iš visų pusių
pasakos "Draugas” remia Pamatę „Keleivije” užkvie- draugija
"Vyturėlis” pastatė laidoti kūną nebūtinai reikėjo riškai. Tečiaus padėjimas ir laukia darbo. Lietuviai
Dievo buvimą ir visą savo timą kunigų, kad prirodytų scenoje birželio
3 d. Veikalas la lietuviškų kapinių, nes galima streikierių apverktinas. At perkasi aplink lotus. Nuo
buvimą
Dievo,
dangaus,
dū

„mokslą.” Girdi, ”kaip ak
gražus, juokingas ir užiman palaidoti ir ant miesto kapi- silankiau aš čia 24 birže seniau čia yra tik 2 lietuvių
lų juodveidžių negalima bu šios ir tt., už ką gaus bai
lio — žmonės gyvena to šeimynos. Męs, Simonas ir
Melodijos
neapsakomai nių. Red.).
J. J. Bagdonas.
vo pertikrinti, kad yra sau $1000.00, ir męs, 23 kp. tis.
kiam skurde, kokio aš nebu
pasiuntėm
savo gražios, tiesiog žavejančios šir MEDICINE HAT, CANADA. vau matęs Rusijoj. Šeimy Jurgis Lapinskai, esam pir
lė, taip ir aklų „Keleivio"' LSS.,
mutiniai čia lietuviški 'biz
Lošimas pilnai pavyko ir j
leidėjų negalima pertikrinti, delegatus pas vietinį lie dį.
25 gegužės vietinė socijalistų na susidedanti iš 10 ypatų
tuvių kunigą Degsnį, kad žiūrovus padarė smagų įspūdį. kuopa parengė diskusijas temo (8 vaikai) gyvena susigru- nieriai, užlaikom saliuną.
kad yra Dievas.”
. Jei kas atvažiuotų ir no
Dainavimu atsižymėjo Kvederas
je: Ar reikalinga religija. J. dus dviejuose kambarėliuo
Na, jeigu Dievo buvimo jis musų delegatams priro ir
rėtų patarimo, tegul klausia
Mikuliutė. Lošimu — BuksJuškevičius gynė religiją, o K. se. Tėvas prieš streiką už
prirodymui „Draugas” ne dytų, jog yra Dievas ir kiti naitis
Lapinskų.
S. Lapinskas.
ir Kancieriutė.
Rugienius priešginiavo. Nors dirbdavo po $7.25 į sąvaitę.
turi nieko tvirtesnio, kaip augščiau minėti dalykai. Pa
Tenoris.
Kazys
KENOSHA, WIS.
diskusijos ir neilgai tęsėsi, bet Taigi ant kiekvienos ypatos
tik pasaka apie juodveidžius, siuntiniais buvo
Blauzdis
ir
A.
Krajauckas.
GARDNER, MASS.
visgi išsiaiškino, kad religija ne išpuola po 10 c. į dieną. O 15 birželio buvo ‘prakalbos
tai geriau jis tylėtų ausis su
15
birželio
jie
nuėjo
pas
ku

svetainėje, pa
glaudęs ir nekompromituo
Per pasidarbavimą LSS. 89 reikalinga, su kuom ir visi susi dabar jau trįs mėnesiai bai Columbia
nigą
ir
pranešė
ko
reikalau

rinkusieji
sutiko.
Nors
ir
J.
J.
rengtos
”
Lietuvos
Balso” ir
tų savo „mokslo.”
giasi
kaip
ir
to
negauna.
kp., 7 birželio gavo pirmas pilie
ja.
Kunigas
ilgoj
kalboj
no

< Beto, "Draugas” kalba
Aplankiau taipgi ir tuos L.S.S 58 kp. triusu. Kalbė
tiškas popieras 20 lietuvių, o 6 gana stengėsi nurodyti gerąsias
rėjo
išsisukti
suktais
žo

puses
religijos,
būtent
ji
yra
su
vien tik apie Dievą. Bet męs
našlaičius, kurių tėvą kovo toju buvo p. A. Antonov.
padavė apeliaciją gavimui ant
džiais,
bet
nepavyko,
tuomet
gerais
tikslais
ir
žmones
sulaiko
reikalaujam prirodyt trupu
jant už duoną nušovė andai Kalbėjo apie Adomą ir Jierų, iš kurių 4 socijalistai.
jis
pasakė,
kad
jis
tiki
į
Die

tį daugiau. Daleiskim, kur
Lietuviai čia gerokai kultū nuo piktadarysčių. Bet pažvel policistas. Jie gyvena dabar vą — toliaus apie šios gady
vą
ir
kad
Dievas
sutvėrė
yra pragaras? Kur yra vel
roj pakilo ir daugelis pradeda gus į tuos pačius tikėjimus iš ki su savo nelaiminga motina nės tvarkas, apie tikėjimus,
nias? ir t.t. Jeigu jau, anot žvaigždes ir viską, kas yra nepasiganėdinti vien snauduliu, tos pusės, jog nesulyginamai po No. 27 Cedar st., Milforu. kaip žmogui reikia krausty
"Draugo,” "aklas,” vadinas, sviete, į 6 dienas, nes kitaip, bet pradeda interesuotis politi daugiau blogo jie draugijai at Vienas jų yra 4 metų am tis į dangų, da toliau apie
netikintis į Dievą, negali iš kur butų jos atsiradę? Ir ka ir draugija. Tai parodo su neša, negu to blogo panaikina. žiaus, antras — 2. širdį bedievius ir kaip tikintieji
Dievą matyt, tai jis tuomet parodęs laikrodį pridūrė: bruzdimas naturalizuotis. Na Geistina butų ,kad kas iš tikin skauda žiūrint į tuos našlai jieško dievų: iš Kalvarijos
turėtų matyt nors jo prie „Štai laikrodis. Aš tikiu, kad tūralizacijos reikalais tarp vieti čiųjų stotų apginti religiją, nes čius, kuriems tėvą ir duon keliauja į Čenstakavą, iš ten
šą — velnią. Taigi prirody- jį vienas padarė.” Blauzdis nių lietuvių rūpinasi LSS. 89 kp. sunku apginti ją, kuomet pats davį išplėšė beširdžiai kapi dar kitur, o Dievo vis neran
da
nejaugi Dievas toks
kit nors velnią? Pasakykit, atsakė: Ne vienas, bet darbi kuri išrinko drg. V. Ivonaitį, 258 apginėjas priešingas savo žo talo šunįs.
ninkai
jį
padarė
iš
medegos,
džiams.
Bet
čionaitiniai
religi

mažas?
Rodos jis turėtų būt
Dabar
areštavo
vieną
ar

Pine st, kuris viską tame ir at
kur yra pragaras? Sakot,
tokių dalykų negalima ma bet iš ko jūsų Dievas viską lieka, suteikia visus patarnavi jos šalininkai netik ką nedrįsta mėnų kalbėtoją per to pa labai didelis, nes per kitus
tyti ir negalima prirodyt. darė, neesant medegos? Iš mus ir informacijas visiems stoti diskusijon, bet nė ant dis ties pono Draperio šunų reikia prašyti jo užtarymo:
kusijų nesilanko.
provokaciją. Užpuolė ant nuo mažesnio vis reikia eiti
Jei taip, tai iš kur gali būt kokios medegos yra Dievas? norintiems likti piliečiais.
žinoma, kad jie egzistuoja? ir kur jis yra? Kunigas sa Mėnesiniame susirinkime LSS. 8 birželio ta pati kuopa vėl jo primokytas valkata ir prie didesnio. Pagyrė tuos
Musų klausimas kunigams ko, kad Dievo negalima ma kuopa, 1 birželio, nutarė dar surengė diskusijas temoje: ”Ar pradėjo kalbėtoją mušti. kunigus, kurie eina su apKalbėtojas, jaunas vyras, švieta, bet mažai tokių yra.
yra kaulu gerklėje, žmonės tyt; ar gi galima matyt jū smarkiau darbuotis kultūriškai. moterįs pavergtos?”
jau reikalauja prirodymų, sų protą? Pasiuntiniai sa Tam tikslui rengs prakalbas, šiuom laiku garsus anglų kal kirto valkatai į žandą. Tuo 300 metų atgal bažnyčia
kitaip jie pamatys, kad ku ko, kad galima protas matyt paskaitas, diskusijas, koncer bėtojas bemaž kas vakaras laiko met valkata pradėjo rėkti skelbė, kad moteris neturi
nigų mokslas tik pasakos. iš jo darbų, ir jeigu Jūsų tus ir t.t., taip tankiai, kaip iš prakalbas ant gatvės. Kaip ki kad jį sumušė ir... apiplė dūšios, tik vyras, tai kodėl
Tą gerai supranta ir kuni Dievas lygus tik protui, tai galės, kad pripratinus vietinius tur, taip ir čia atsirado keletas šė, „pavogė $50 ir auksinį toji moteris rėmė bažnyčią?
gai. Todėl jie bando apgau jis nėra nemirtinas, kaip jus lietuvius prie lankymo prakilnių nenuoramų ,kurie pasiryžo truk laikrodėlį.” Policija tuo Nurodė gyvenimą vyro ir
dinėti juos, kaip sakėm, gud skelbiate, nes mirštant žmo susirinkimų, vietoj naminių, dyti prakalbas, bet toks jų dar jaus armėną areštavo, su moteries, kaip vienas ir an
bas, matomai apart žmonių pa mušė lazdomis ir uždarė ka- tras dirba, o skurdas, badas
rybėmis. štai vienas klebo gui, miršta ir protas, o jeigu kartais nešvarių sueigų.
Korespondentas. niekos jiems patiems nepalieka lėjiman be kaucijos. Kapita ir alkis vis nesibaigia. Nu
nas per pamokslą pasakė, nebūtų žmogaus, tai nebūtų
kitų pasekmių, žmonės renkasi listiški laikraščiai tuojaus rodė, kaip vaikinas myli ne
kad jie, kunigai, gali duoti ir proto. Taigi protas nuo
SIOUX
CITY,
I0WA.
klausyties prakalbų ir matomai išbubnijo,
kad Milforde merginą, bet jos $300, o
„Keleiviui” netik tūkstantį, žmogaus, o ne žmogus nuo
3 birželio iškilo čia streikas vis labiau pradeda sutikti su "areštuotas I.W.W. vadas mergina myli vaikina, kad
bet milijoną dolerių, jei „Ke proto paeina.
Armour
Co. gyvulių skerdyklo kalbėtojo nuomone, ką liudija už plėšimą.” Bet ant tardy jis gerą darbą turi. Tai to
leivis prirodysiąs, kad Dievo Daug kalbėta, bet musų
kunigėlis niekur negalėjo se, kur dirba daugiausia lietu aukų rinkimas: per pirmas pra mo išsiaiškino visa kapita kia darbininkų meilė šioj1
nėra.
musų delegatus atsis- vių ir lenkų. Darbininkai parei kalbas surinkta $3.00, per an listų provokacija. Kaltina gadynėj; vienas gyvena AŽinoma,
nemokantiems prieš
_.
protauti žmonėms to jau už- pirtį, Delegatai pakvietė kalavo 50 centų į valandą. Tuo tras — $5.00, trečias — $9.00, o mojo armėno apgynėjas už merikoj, kitas — Anglijoj;
tenka.
|’kunigą
- ant viešų diskusijų, jaus ir iš antros skerdyklos, per ketvirtas net $14.00. Tiki- klausė tuojaus policijantų: nepažįsta brolis brolį ir jei-
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gu ant gatvės paprašytų: I Pirmas kalbėjo p. Raekaus- mane klausti apie Dievą; na, čia beveik vien tik lietuviai truko, tas ėjo per laukus neBRIGHTON, MASS.
sušelpk mane — nešelptų jo. kas,
~ jisai
-----~
r' —ir kas gi gali
K darodyt Die*  ir lenkai. Dirbantieji nak atsižiurėdamas. Tai pirmas 22 birželio buvo parengtos
aiškino, kadr"~
šios
Socijalizmo laikuose to ne draugijos tikslu yra dalyva vą? Aš tikiu, kad yra Die timis, už 12 valandų pekliš- tokis šlykštus atsitikimas. O
Vincento draugystės
bus; pažins brolis savo bro vimas viešame visuomenės vas ir veliju visiems tikėti. ko darbo gauna sąvaiteje tai vis darbai musų patrijo- šv.
prakalbos.
kalbėjo
lį ir nebus elgetų. Ant galo reikale, nurodydamas, buk
Keista kunigo liogika. ! $7.80, dirbantieji dieno- tų, kurie vis giriasi, kad kė A. Vėbra, betPirmas
nieko nepasa
ragino darbininkus skaityti biznieriai gali pastatyti lie Dvi dienas atgal socijalistai mis — da mažiau. Vietinė lia savo tautą, o socijalistus kė. Antras buvo

laikraščius, gerus, darbinin tuviams svetainę ir Lt., vien j pastatė tą klausimą, bet ku j LSS. 17 kp. matydama šios niekina, kad jie nieko gero tas Adomavičius iš perstaty
So.
Bos

kiškus; nedarbininkiški lai tik reikia juos remti, t. y., nigas atsisakė išrišti priro dirbtuvės darbininkų tokį I tautos labui neveikia. Jie. tono. Šis kalbėjo gana gerai,
kraščiai darbininkui netin neiti nieko pirkt pas svetim dymais, o dabar jis stato išnaudojimą, pradėjo juos nuolat rašinėja į savo laik visai kitaip, negu jis kalbė
ka. Pagyrė vietines drau taučius.
tą klausimą prieš žmonesi: organizuoti į I.W.W uniją, raščius užmetinėdami soči-į davo pirmiau. Anais metais
gystes, „Lietuvos Balsą” ir Antras kalbėjo p. Vini- bažnyčioj, kur neleidžiama i Prisirašė beveik visi lietu- jalistams nebūtus daiktus. jis kalbėdamas čia niekino
58-tą kuopą. Literatūros kaitis; šis aiškino, kaip ma atsiliepti. Toliau sako, kad ! viai ir lenkai, bet atsirado Socijalistai atsakinėjo ant tik socijalistus ir visą pirm
pardavė pusėtinai, aukų už ži biznieriai yra skriaudžia Dievas pasirodytų, tai be tokių lietuvių, kurie besige- neteisingų jų užmetimų ir eivišką judėjimą. Dabar gi
dengimui lėšų surinkta $5.75. mi didžiausiais: ”jie gauna dieviai tuojaus jį užmuštų. rindami kompanijai viską reikalavo faktiškų darody- jis aiškiai nurodė, kaip sun
Taipgi užrašė kelis egzem daugiausia sugedusį mais (Juk jie sako, Dievas nemir pranešė. Kompanija maty mų, bet kadangi jie to nepa kiai žmonės turi kovoti už
pliorius „Pirmyn.” Kaip tė- tą ir jiems brangiau atsiei tinas. Red.). Begėdiškas pa dama ,kad jau gali pasibaig darydavo, tai paskui liovėsi savo būvį, kaip tai kovai
mijau, publika buvo užganė na, negu dideliems. Todėl sakymas! Kunigui vertėjo ti darbininkų išnaudojimas, užsiimdinėt tuščiomis pole priešinasi Lietuvoj caro val
dinta.
K. B.
kas užmušė pakėlė po 2c. į valandą ir da mikomis ir toliau varė savo džia, o Amerikoj kunigija.
jie imdami nesveiką maistą pasiklausti,
kelti, kad tik „trobe- darbą: rengė prakalbas, te
CLEVELAND, OHIO. nuodija publiką ir tankiai Kristų? Beabejonės ir kata žada
kad prie socijalistų
atrus ir laukė nuo tautiečių, Nurodė,
likiški kunigai apsieitų su lio” nedarytų.
prieina
pats
prie
bankruto.
visi daugiau apsi
Perkūnas muša bažnyčias. Susiorganizavę į tokią or Kristum taip, kaip žydiški,
kada pasirodys jų tie geri priguli
Bailesnius
tiesiog
gązdi20 d. birželio čia buvo ganizaciją, jie galės ant syk nes jie visur pasirodo to na policija. Turiu pažymė darbai, kurie gali tautą pa švietę ir mokyti žmonės,
smarkus lietus su perkūni nusipirkti daug sveiko mai kiais, kur tik gali. Kun. D. ti, kad šią judošišką rolę kelti. Dabar pasirodė. O kuomet musų katalikų eilės
joms. Perkūnas įspyrė į sto ir jiems pigiau atsieis ir matyt supyko, kad tie jauni kompanijai padeda atlikti ir reikia pasakyti, kad su tau susideda iš didžiausių tamdvi bažnyčias — lenkų ir publika (kostumeriai) bus „piemenįs” drįsta kunigą nekurie lietuviai darbinin tiečiais čia dalyvauja ir V. sunų, kurie nieko daugiau
lietuvių. Stebėtina tai, kad geriau užganėdinti. Jie ga kviesti į diskusijas, ir dagi kai. Jei nesiliaus, busiu pri Jokubynas, arba šlico žino nežino, kaip tik bažnyčią,
nuo tos šventos vietos, apie lėsią pasistatyti savo net ir viešai prieš publiką; aišku, verstas kitą sykį pavardė vas. Na, dabar pažiūrėkit, saliuną ir peštis. Tuo tarpu
socijalistai rengia prakal
keliasdešimts žingsnių ran chemiką.” Trečias kalbėjo p. kad tie „piemenįs” tą daly mis įvardinti.
kaip
socijalistai
parengė
koncertus, mokinasi pa
•
dasi ”mielaširdystės” namai, Mikolainis. Šis sakė: ”savis
pikniką 15 birželio, be svai bas,
ką geriau pažįsta. Kunigui
Laisvas
vaikas.

ir mokina kitus. Kalba p.
ant Hamilton gatvės, bet jų kiai pas savuosius, o kurie reikėjo juos viešai suginčyginančių gėrimų, gražiau tįs
Adomavičiaus
visiems pati
nė vieno perkūnas neužkliu- norite pastoti biznieriais, ti, o kad to nepadarė, tai tie
SPRINGFIELD, OHIO. siam mieto parke. Vietoj
dė. Bažnytėlė pradėjo degt, eikite dirbti į krautuves, piemenukai gali sakyti, kad 20 birželio čia atsitiko ne svaiginančių gėrimų turėjo ko. Pabaigus jam kalbėt, iš
publikos pastatyta klausi
bet tuoj pribuvo ugniagesiai į idant pramoktumet, kaip kun. yra persilpnas juos su- laimė. Pareinant iš darbo, minkštų
gėrimų;
„ice i mas:
Kokis Dievas yra geres
ir užgesino. Žmonės kalba, biznį varyt, nes mums trūk ginčyti.
A. K.
19 metų lietuvis (o kaip pa cream’o” ir šiaip visokių > nis? Kalbėtojas atsakė, kad
kad perkūnas trenkė į musų sta da daug įvairių krautuvvardė? Red.), tik mėnuo valgių. O vietoj „tautiškų” visi dievai yra lygus: jus ga
bažnytėlę už tai, kad kuni ninkų, pav. drapanų ir daug
LAWRENCE, MASS.
kaip iš Lietuvos, norėjo pa- peštynių, pas mus buvo kuo- lit melstis pas juos kiek jus
gas perdaug keikia tenai į kitokių...” Ketvirtas kalbėjo
birželio L.S.S. 64 kp. ir važiuot ant trūkio, bet pa- gražiausi žaislai: 1 „Skepe norit nė vienas nieko nedarbininkiškus laikraščius, p. Liutkauskas, šis aiškino, 11415 kp.
(Haverhill, Mass.) I slydo ir ratai nupiovė vie taitė,” 2 Vyrų lenktynės su duos, žmogus pats turi dir
o ypač „Keleivį.” Mat, baž kad „biznieriai yra išnaudo
surengė pikniką. Į- ną koją. Dabar guli nelai dovanomis, 3 „Vanagas,” 4 bti, kad įgyti, kas jam reika
nyčia yra Dievui garbinti, o jami visokių draugijų, kuo bendrai
Vaikų žaidimai su dova linga.
žangos nebuvo, nors ji buvo mingas ligonbutije.
ne keiksmams.
nomis, 5 Moterų ir Merginų
J. Ramoška.
pų bei ratelių. Esą, rengia garsinama. Žmonių prisi
22 d. birželio buvo LSS. I visokius
lenktynės su dovanomis, 6 Trečias kalbėjo šv. Jurgio
padaro rinko apie 250. Drg. J. B.
3-čios kuopos prakalbos. programusteatrus,
BINGHAMTON,
N.
Y.
Prakalba, kalbėjo A. S. draugystės prezidentas. Jo
ir eina per biz Smelstorius iš So. Bostono
Kalbėjo drg. Kasparka iš nierius kolektuot
 pasakė prakalbą; aiškiai ir įj Lietuvių Kliubas savo su Raulinaitis, 7 „Piršlys” ir tt. niekas ir neperstatė, neži
Detroito. Prakalbą atliko mų. Streiko laikeapgarsini
suprantamai
nurodinėjo sirinkime 15 birželio paau Publika buvo užganėdin nau kaip ir ant pagrindų at
gana gerai ir nuosekliai. j daugiausia remiabiznieriai
streikie darbininkų vargus ir kapi kavo iš kasos $5.00 Philadel ta, ir ištiesų buvo labai gra sirado. Jis gynė tik KrasAukų surinkta Philadelphi rius, aukaudami pinigais
ir talistų šunybes.
Publika phijos cukernės streikie žu, nes visi turėjo šį-tą veik nieką, kuris andai per pra
jos ir Patersono streikie valgiais, bet tie patįs streiplojo.. Užbaigus pra riams, prie to da nariai au ti ir juokų į valias. Pava- kalbas pradėjo kolioti žmo
riams $7.25. J. Naujokas j kieriai ir tos draugijos dau įjam
kalbą buvo deklamacijos, kavo nuo savęs. Atskaita karije visi nusitraukė foto nes, prieš ką publika pakėlė
pasakė Džian Bambos spy- giausia eina pirkti pas sve monologai
ir t.t., tarpe ku bus „Kovoj.” Kliubas da ne grafijas ir pradėjo skirsty didelį protestą ir apie ką jau
či ir dvejas eiles.
buvo plačiai rašyta laikraš
timtaučius, tokiu budu lie rių buvo renkamos aukos seniai susitveręs ir daugiau tis kuogeriausiam upe.
Clevelande da veik nėra va tuviški biznieriai lieka nu Rusijos politiškiems kali negalėjo paaukauti. Susi
čiuose. Ketvirtas kalbėjo V.
saros; medžiai neseniai da skriausti ir negali įsigyvent, niams; surinkta $6.15. Au rinkime prisirašė da kelia- Taigi dabar klausimas, Jakštvs iš So. Bostono. Jis
išsprogo, taip pat ir žolė. kaip kitataučiai.” Bet ka kos nusiųstos per „Kovos” tas naujų narių abiejų lyčių. kurie augščiau „tautą pakė i sakė, kad reikia rašytis prie
lė” — patrijotai ar socijalis
Maudynės atsidarė tik 22 dangi man pačiam teko j redakciją.
draugystės. Buvo dainos ir
Nutarta prisidėti prie tai?
J. H. Burke.
P. Kartus.
birželio.
Girnakalis. streiko laiku rinkti aukas
muzika. Žmonių buvo daug.
bendrovės svetainės staty
GARDNER,
MASS.
Viską matęs.
mo.
Jauna mergaitė.
streikieriams, tai daugelis
BROOKLYN, N. Y.
ANSONIA, CONN.
Netikėtai musų miestelį lietuviškų biznierių netik ką I.W.W. unija nutarė lai YOUNGSTOWN, OHIO.
L. Gimnastikos kliubo bu WATERBURY, CONN.
nieko
neaukavo,
bet
išvadi

kyti
susirinkimus
antrą
seaplankė su misijom buvęs
Šis miestelis turi 95,000 gy vo linksmas išvažiavimas . 8 birž. SLA. kp. parengė pidaktaras Greičiūnas iš Chi- no mus tinginiais, girtuo redos vakarą kiekvieno mė ventojų.
Lietuvių yra apie i birželio 22. Jaunuomenės ; kniką ant farmos. Svečių atcagos. Publikos mažai pri kliais ir t.t. Nuo svetimtau nesio, 7:30 valandą, toj pat 80 šeimynų
buvo gražus būrelis. Visų
ir
apie
60
pavie

čių
to
negirdėjom.
Toliaus
I
Workers
svetainėj.
Pereisirinko, bet kalbėtojas į tai
daugiausia publika buvo už ! silankė gana daug ir linksmai
nių,
ir
tie
nesutikime
gyve

p.
Liutkauskas
nupeikė
tuos
|
tam
susirinkime
prisirašė
neatsižvelgdamas, prakalbą
ganėdinta dainelėmis, ku praleido laiką dainuodami ir
na,
vieni
vadinami
socijalislietuvius,
kurie
geria,
o
ei

!
keli
nauji
nariai.
Darbo
są

smarkiau drožė už kapuci
rias dainavo vyrų choras to žaisdami visokius žaislus.
tais,
kiti
—
karštais
katali

na
į
žydiškas
karčemas,
lygos
čia
negirtinos.
Anks

ną! Pirmuos žodžiuos nu
paties kliubo ir Aido choras Tą pačią dieną buvo prakal
kais,
mat
pas
mus,
lietuvius,
„ten
niekad
sveiko
gėrimo
čiau
ar
vėliau
turės
darbi

rodė lietuvių išeivystę, buk
iš So. Brooklyno. Abu cho bos, parapijinės mokyklos skie
toks
jau
papratimas.
Yra
negauna,
žydai
daugiausia
ninkai
susiorganizuoti.
Tik
lietuviai pavergta tauta,
rai vedami P. L. Eremino. pe kalbėjo d—ras Greičiūnas. Iš
čia
susitverus
parapija,
bet
■
užlaiko
wood
alkoholį,
taa
nežinia,
ko
dar
laukia.
priversti dangytis užsienin.
Solo dainavo p. Lenoniutė. pradžių kalbėjo gerai, nurody
nelabai
gerai
gyvuoja,
nes
daug
geriau
gerti
pas
saviš89
kp.
yra
nutarusi
per
Gaila, kad p. kalbėtojas ne
Buvo deklemacijos ir pasi damas moterims ,kaip reikia ve
žmoneliai
nelabai
duoda
pi

j
kius.
Kaip
karčemninkai
suvasarą laikyti paskaitas, j
paaiškino, dėlko italai dandalinimas jausmais kas link sti gyvenimas, mokyti vaikus ir
nigų,
kad
socijalistų
išrinko
j
siorganizuos,
tai
jie
galės
prakalbas, diskusijas, ne-į
ginasi, turėdami tikrąją tė
draugiško pasilinksminimo. t.t. Taipgi ir vyrams naudingų
kolektorium.
Mat
čia
yra
narsitraukti
sveiko
snapso
dėldieniais
po
piet,
antį
vynę ir net grynai tautišką
Publika buvo linksma ir už- dalykų pasakė, kas labai naudin
savo popiežių? Kalbėtojas ir bus galima gerti be bai Greenvvood’s kalno. Pirmos tokis biznierius, kuris pir- ■ baigė vakarų gražiais žaidi ga musų tamsiems parapijo
ilgoj savo kalboj nupiešė mės.” Puiku bus! ar ne? diskusijos atsibuvo 15 birže miaus buvo karštas „sočija- mais. Buvo rinkimas aukų nams, bet kada pradėjo apie po
barbarišką gyvenimą Lietu : Bet kaip visur bus sveiki gė- lio. Diskusuota dvi temi: listas,” bet matydamas, kad ant tautiško namo Vilniuje. litiką kalbėti, tai ir musų pravoj ir Amerikoj. Pasakė, ■ rimai ir valgiai, tai kur j( „Ar socijalizmo laikuose iš biznis nelabai gerai einasi, Surinkta $9.40. Nuo vakaro i■ basčiai kartais mažiau gina kakad politiškųjų labai mažai i n. Liutkauskas padės gra nyks alginė vergija,” laimė metėsi prie parapijonų ir atliko $1.50, viso labo $10.90. į pitalistų reikalus. Peikė unijas,
Ilgavyžis. jo tie, kurie sakė, kad iš dabar vaikščioja po namus ir Pastaruoju laiku šis kliubas pasmerkė streikierius ir liepė aatvažiuoja Amerikon. Argi bus ?
kalbėtojui taip lengva suži SPRING VALLEY, ILL. nyks, ir „Ar socijalizmo lai i renka ant bažnyčios pini atsižymi visuomet pareng-:| matų mokytis, o paskui fabrikus
Jonas Kupstas.
kuose rasis žmonių atliki gus.
noti politiški ateiviai? An
tais pasilinksminimais ir!. Įgyti, tai-tada tik rojus busiąs
Neseniai
tapo
palaidota
mui sunkių, nešvarių ir pa
ant žemės.
Juozo Sūnūs.
tra. ne vien politiški priver
. ROCKFORD, ILL.
dainelėmis.
M—kas.
Kučinskienė,
žmona
laisvų
vojingų
darbų?
”
Laimėjo
sti išeiti.
Birželio 8 d. Simono Dau
Toliaus kalbėtojas ragino pažiūrų, bet laidotuvės bu tie, kurie sakė ,kad bus žmo kanto draugystė turėjo pik
5][g
O
ŠIE
mokytis amatų. Bet nepa vo su bažnytinėmis apeigo nių atlikimui visų darbų, niką su svaiginančiais gė E
sakė. kur tuomet gausime mis; nemažai laisvų žmonių pamatuodami tuo, kad sun rimais, o kadangi čia yra
sau darbą, kaip visi išmoksi dalyvavo laidotuvėse, todėl kumus ir nešvarumus pra ”dry” miestas ir visur vie
me amatų. Jam, rodos, tu-! kun. Deksnis visą pamokslą šalina techniški išradimai. šose vietose uždrausta varJ. D. K.
retų būt žinoma, kad drau-' nukreipė link bedievių, pri
į tot svaiginančius gėrimus, į
mindamas,
kad
jie
nors
išsi

-■i.............. 1913 METAMS
gija negali apsieiti beanglia- j
į
tai
musų
tautiečiai
suko
gal

JMONTELLO, MASS.
Su darbininkų šventinis ir paminjimais
kasių, ūkės darbininkų, gi žadėjo Dievo, bet verčiami
vas,
kaip
čia
padaryt
pikni

prigimties
ir
sąžinės
atėjo
Musų kaziukai su „nekal
rios kirtėjų ir tt., o ar jiems
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu,
ką su gėrimais, nes tas bū
bažnyčion
;
bet
išteisybės,
tomis
panelėmis
”
laikas
nuo
nereikia būvis pagerinti? A- ♦
28 iliustracijos (paveikslai).
reikalinga „tautos pa
mato tenai nereikia, tai ko jie atėjo atiduoti paskutinį laiko vis turi sulošti kokį tinai
kėlimui.” Matomai, čionai
„romansą.”
kį vaitą d-ras Greičiūnas
TURINYS
SIUX CITY, IA.
Neperseniai vienai panelei negalėjo gaut tokios vietos,
jiems nurodytų?
Naujiems Me'ams (eilfs).— Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi jraisrai ir
persikėlė net į Wisconsin
nelaimės.— 20-m etinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei
Bet ko norėti iš žmogaus 2 birželio čia per vestuves Dievas davė gyvą lėlę. Kol tai
likos perskelta J. Gritei gal apsižiūrėjo, kaltininkas din valstiją, kur tokis biznis va
lės).— Visų tėvynė, (eilės).— Man sielą vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina
su „ideališka” logika?
vėjas?—Reumatizmas.<- Kas yią dinamitas ir kaip jis padarytas <— Ar
lia
daryt.
Na,
ir
štai
kokios
va.
Vis
tai
rudžio
pasek

go. Bet merginos butą „gu
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta. — Kaip atsiaado popiežiai?—x Atmosfera
Ant galo visus ragino
(oras)
Kaip caras Aleksandras III važiavo
Kur yra pragaras?— Dai
drios.” Ji areštavo ką tik pasekmės. Kadangi paėmė
skaityti „Draugą.” Kodėl- mės.
nų
atsiradimas
—
>
Garsas,
(eilės),
z
—
Revoliucija
senovės draugijoje. —%
negu
alaus
daugiau,
r*
“
4 birželio S. žinkevičius pribuvusį iš Lietuvos vai
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės’aidas, (eilės). <- Merkelis
gi užmiršo „žvaigžde?” Juk buvo
pas savo mylimą, o iš kiną, tik nieko
Giedraitis —s Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — Juokai.
nepe galima išgerti ir prisiijos ir redaktorius kur kas
daugiau
kaipį
Teisėjas pasijuokęs traukė
mokytesnis, nes išėjęs 17 eidamas pasakė „sudiev” ir šė.
-KAINA 25 C.............
reikia, tai pradėjo muštis ii
klesų mokslo. Kaip buvo ba šovė į save. Bet šūvis nege paleido areštuotąjį. Dabar peštis.
Vienas gavo su pei-1 “Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 centy.
sakojis kapucinas, tas ir rai buvo nutaikytas. Kulip- ji kito jieško. tik nežino, ku iiu, daugiausia
stik
Pinigus galit siųsti taip: Suvyniokit į popiera sidabrinį 10c., įdėkit į laišką,
„žvaigždę” išgyrė. Greičiū ka pervėrė kaklą, bet neuž ris butų kalčiausis. O vis tai lus ir butelius. vartojo
ir
užraSykit savo ir “Keleivio” adresą. Mums labai daug taip prisiunčia
Piknikas iš
ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.
nas, matyt, giria tik tą, iš mušė ir daktaras sako, kad kapucino partijos.
kriko,
kaip
Grigo
bitės.
Ki

jis
pagis.
J.
Uknis.
Laisvas vaikas.
ko gauna didesni „commisSkubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko.
tas parėjo tik ant rytojaus,
patarnavimą:
palydėti
savo
sion.”
J. Belewskas.
BROCKTON, MASS.
,nes gana toli, nuo Rockfordraugę į kapus. Pasakė,
BROOKLYN, N. Y.
kad joki mokslinčiai negali
Niekur, regis ,nėra taip do apie 10 mylių. Nuvažiuot
23 birželio atsibuvo pra gyvybės sutverti su pagel- darbininkai
išnaudojami, nuvažiavo botu, bet parva28Broadway,
So. Boston, Mass
kalbos naujai susiorganiza ba mokslo, tą tik Dievas ga kaip vietinėj W.W. Cross& žiuot jau nesulaukė, kaip
»
jin •
.l..„
-me
DIŠI
vusių biznierių drauggijos. li (?). Ateina, girdi, pas Co. vinių dirbtuvėj. Dirba pasidarė ankšta, tai kuris iš- [°
i

I
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“KELEIVIO’KALENDORIUS
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“KELEIVIS”

ir jos pasisekimas įkvėpė pasmaugta, žmonės išnau
francuzams geležinę energi jo pavergti. Bet ne ant vi
lėm, Mass.
J. S. Biscay. ją, užsidegimą ir neišpasa sados. Šiandien Francuzija
Ipswich yra mažas miestelis,
kytą drąsą. Nuo įsteigimo vistiek yra republika.
turi vos 6,000 gyventojų, ir re
republikos, nuo sugriovimo
Iksas.
miasi ant pančiakinė* dirbtuvės. ■
sosto ir panaikinimo dvasiš “Comming Nation” mirė.
Toj dirbtuvėj dirba apie 1,500
Kaip
irancuzai
įsteigė
kuos galybės ir jos įtekmės,
žmonių, daugiausia merginų,
francuzų liaudis liko neper "The Comming Nation,”
republiką.
kurių savaitinė alga svyruoja
galima. Ji stojo į eiles ir ė- populiariškas
socijalistištarp $1.50 ir $4.00. Geriausia iš
jo į kovą. Parašyta tuomet kos pakraipos magazinas,
silavinę darbininkai uždirba a(Pabaiga)
revoliucijinė daina, Marse daugiau jau neis. Pasirodo,
pie $4.00 savaitėje.
Dabar kilo klausimas, kas lietė, da labiau kaitino žmo kad netik tarp lietuvių ma
Lenkai, kurių čia yra didžiu- darvti su karalium? žino- nių kraują ir stiprino dva
gazinai neturi pasisekimo,
ma. 23 balandžio sustreikavo ma, jis turėjo but atiduotas sią. Su ta daina ant lupų
bet ir tarp anglų darbininkų
reikalaudami daugiau algos. Pa teisman. Bet kas jį gali tei jie, kaip audra, užpuolė ant
i
rimtesni
raštai neturi už
skui išėjo grekai, kurių skaitlius sti? Jis buvo prasižengęs priešo, nešdami jam mirtį ir
tektinai skaitytojų. Buvo
užima sekančią vietą. Dirbtuvė prieš visą šalį, prieš žmones, baimę. Užpuolikai likos su
anais
metais pasirodęs
užsidarė ant 4 savaičių. Paskui todėl paprastas vietinis tei mušti ir toli nuvaryti nuo
"Willshire’s Magazine,” pui
jai atsidarius atvažiavo skebau- smas negalėjo jį teisti.
Jį Francuzijos rubežių. Taip kiai buvo vedamas, bet vos
ti keletas kanadiečių ir ameri turėjo teisti visos šalies ats kovojo francuzai už palaiky
keli numeriai išėjo ir mirė.
kiečių. Lenkai su grekais pasi tovai — Konventas, kuris a- mą republikos.
”Comming Nation” išlaikė
liko ant streiko.
tėmė jam ir valdono tiesas. I
Bet republika turėjo daug ilgiau, bet vis tiek mirė, nes,
Kompanija, tarp kurios stokTaigi 11 gruodžio, 1792 ir vidurinių priešų. Kunigai kaip ”Appeal to Reason" da
holderių yra vyskupas Lawren- metais, prasidėjo Liudviko
su bajorpalaikiais dirbo pa bar praneša, kas metai rei
ce ir augščiausis teisėjas Lo- Kapeto (Kapet — jo prigim
šalais suokalbius ir kurstė kėjo nešti dideli nuostoliai.
ring. pamatė, kad streikieriai ta pavardė) teismas. Teisė
tamsius žmones prie maištų, Tik 1910 metais, tuoj po lai
negrįžta i darbą ir kad be jų ne i jį Konventas. Byla traukėsi
žodžiu, jie kniso republikos kraščio įsteigimo, į 4 mėne
gali eiti dirbtuvė.
ilgai. Visa šalis reikalavo, pamatą, kaip tie kurmiai, sius pribuvo $725.33 pelno.
Streikieriai užsilaikė taip ra kad Liudvikas Kapetas butų kad sugriovus laisvą žmonių Toliaus nedatelius ir nedamiai, kad policijai ir valkatoms, nubaustas mirčia. Galima valdžią ir sugrąžinus seno teklius. 1911 metais reikėjo
kurių kompanija prisivežė, ne sakyt, kad žmonių pagieža
pridėti $6,128, 1912 m. —
vę.
buvo
kas
veikti,
o
užlaikymas
buvo atkreipta netiek prieš Ir taip Vandei provincijoj $5,273, o 1913 iki birželio — Na, kaip jis per krik
— Sveikas, Maike!
tos
gaujos
brangiai
lėšuoja.
Gy

jo
ypatą, kiek prieš kara kilo maištas. Ši provincija $3,267. Iš viso nedatekliaus
— O kaip tau einasi, tėve? štynas užsilaiko? Ar jis
— Vaike, aš vėl turiu tau taipgi linksminasi su sve ventojai pradėjo priešintis to liaus galybę. Žmonės užsi buvo daugiausia atsilikusi; buvo $13,944.07.
kioms išlaidoms.
Miesto iždas degę liuosybės dvasia, buvo
kelis klausimus, o tas jau pa čiais?
miestų čia buvo mažai, pir
rodo, kad mano protas pra — Jį, vaike, retai kada ir ištuštėjo ir paskendo skolon iki gatavi išžudyti viso pasau klyba ir pramonė stovėjo Dvi privatiškos bankos sii
lio despotus, visus karalius. ant žemiausio laipsnio, ži
: pamatai. Nusiminęs kažin | $12,000.
deda dirbti.
— Labai gerai, tėve, gal ko tai, lyg nedrąsus; gal sar- Birželio 10, valdžia norėjo pa- Tečiaus Konvente nevisi no nios iš plataus pasaulio už- i^, bankrutijo,
: skolinti daugiau pinigų, taigi rėjo pritarti Liudviko nu klisdavo čia labai retai. Tai
nors ant senatvės išmoksi matinasi, ar ką?...
protaut. Na, o apie ką no — Vadinas, kūdikio tėvai reikėjo prirodyt, kad tos speci- žudymui. Nekurie norėjo gi nestebėtina, kad kaimietis Privatiška banka ”Home
rėjai klausti, tėve?
nesidžiaugia iš krikštynų? jalės policijos užlaikymas yra mirties bausmę pakeisti jam čia buvo tamsus, savo pra- Security Savings bank” ant
31 ir Halsted gatvių Chica
reikalingas. Nekurie specijali amžinu kalėjimu. Tuotarpu,
—Maike, tu gal girdėjai, Jiems nelinksma?
baščių skaitė šventu, o kara goj, pagyvenus du mėnesiu,
niai pradėjo kurstyti streikie laike tarimų, atėjo į Konven lių laikė už antrąjį Dievą.
kad pereitoj nedėlioj pas — Turbut ne.
Kumpį buvo didelės krikšty — Taigi pasakyk, tėve, ko rius prie riaušių, bet tie neklau- tą nuo Ispanijos karaliaus Nesunku tad įsivaizdinti, subankrutijo keletą dienų
laiškas, kuriame jis praneša, • kaip jis turėjo jaustis, kad atgal. Receiver, išrinktas dėl
nos, nes alų ėmė net iš trijų tie svečiai taip linksminasi? ; Sė.
saliunų.
Iš kur pas juos tas džiaugs Tą pačią dieną buvo streikie kad jei Liudvikui bus dova jam prabaščius pranešė, jog sutvarkimo dalykų, rado
— Aš, tėve, tuomi nesiin- mas, kuomet namų šeiminin rių paroda — rami, kaip gali nota gyvastis, tai jis, Ispani- ■! "revoliucijonieriai papiovė vien tik skolas o negalėjo
teresuoju ir negirdėjau. Pa kė guli išbalusi, vos tik gyva, but. Atėjus parodai ties dirbtu- jos karalius, neprisidėsiąs Dievo pateptąjį karalių, iš rasti jokio turto, nes ir ra
galiaus, tas nėra jokia nau- o šeimininkas taipgi nusimi : ve, keletas valkatų užpuolė 16 prie kitų Europos valdonų žudė daug kunigų, griauja kandai buvo išgabenti kele
jena.
nęs — iš kur, klausiu, pas metų grekų merginą. Streikie 'susivienijimo prieš Francu- bažnyčias” ir t.t.. Sukursty tas dienų atgal. Smulkus
nukentės dau
riai susirinko aplinkui ir pradė ■ zijos revoliuciją.
— Bet ant tų krikštynų ir jus tas linksmumas ?
ti tokie kaimiečiai ir pakilo depozitoriai
giausia. Kas tai sykį už
aš buvau užprašytas. Susi — Maike, tikrą teisybę jo protestuoti. Policijos to tik Tas laiškas padarė ant ne prieš revoliuciją.
rinko daug parapijonų ir tau sakau, iš kur tas links ir laukta. Ji nieko nežiūrėdama, kuriu Konvento narių didelę Tamsius žmones prisiėjo klausė W. D. Neighbors,
pradėjom linksmintis. Iš mumas ateina, aš nežinau. puolė j minią, mušdama buožė įtekmę. Bet kitus jis da la raminti geruoju, aiškinant bankos savininko, ”kiek de
pradžios viskas ėjo gerai, Kaip pabūni kelias valandas mis ir šaudydama iš revolverių biau suerzino. ”Su tironais jiems tikrąjį dalykų stovį. pozitų turite bankoj?” ant
bet kada aštuonias bačkutes ir kelias bačkas alaus ištuš į visas puses. Moteris, vardu negali but tarybų!” sušuko Kurstytojai gi buvo bau ko gavo atsakymą: : ”Ne ta
ištuštinom, prasidėjo dainos tina, tai ir pats nejunti, kaip Nikoleta Pandelopoula, krito ant Danton ir tolimesnėj savo džiami kuoaštriausia. Tokia vo dalykas; aš valdau šią
ir visokios kalbos. Vienas pasidaro linksma ir tuomet vietos su peršauta galva. Kitai kalboj pasmerkė Ispanijos politika paprastai vadinasi banką.”
grinorius pradėjo girtis, kad norisi tik dainuot. O nuo ko merginai likos peršautas žan karaliaus drąsumą. Po j'o teroru — bauginimu. Už to Kita privatiška banka už
jis vienas daugiau žino, kaip tas paeina, tai Dievas žino. das, paskui ji kraujais apsilie- kalbai Konventas perėjo kį terorą buržuaziški rašy- darė savo duris birželio 17,
męs visi tenai. Mane paė — Dabar, tėve, aš jau su jus buvo valkiojama po gatvę ir prie balsavimo, ar buvusį 1 tojai-istorikai ir šiandien Bunker Hill, III. Bankos
mė piktumas ir aš sušukau: prantu, kodėl jus linksmina areštuota. Abelnai, 12 žmonių Francuzij'os karalių Liudvi- i negali dovanoti revoliucijo- vardas ”Belt Bros.&Co." Iš
bankos depozitoriai negali
buvo sužeista, kurie dabar guli ką nužudyt, ar ne.
tylėk, durniau, ba gausi per tės.
nieriams.
Tie
ponai
nieko
tikėtis
atgauti visus savo pi
ligonbutije, ir 19 areštuota.
marmuzą. O jis kaip kirs — O kodėl?
Suskaičius balsus, pirmi- neturi prieš tai, kad 1848 nigus, nes
nedateklius šioj
man į nosį, aš tik kabarkšt I — Alkoholis jus linksmi Nathanal Herman, C. L. Pingree ninkas pranešė:
ir
1871
metais
buržuazija
ir jo žmona kaltinami už riaušes
nuo krėslo ir nusiritau po na.
”Pranešu šalies Konvento žudė darbininkus šimtais. bankoj bus suviršum keletas
stalu. Taigi dabar aš noriu — Alkoholiaus, vaike, ant ir žmogžudystę, nors žmogžu vardu, kad jis pasmerkia Jie pyksta tiktai tuomet, tūkstančių dolerių, šita ban
ka sena ir visiems gerai ži
dystę papildė policija. Sužeisti Liudviką Kapetą miriop.”
tavęs paklausti, kaip aš galė | krikštynų niekur nėra.
kada
žmonės
keršija
už
sa

noma.
streikieriai taipgi bus teisiami,
čiau jam atsimokėti užtai, — O ką jus geriat?
Po tų žodžių Konvente už vo skriaudas. Didžiausiais Štai du faktai da sykį ir
kad jis padarė man tokią — Čystą alų ir tikrą šnap kaip tik išeis iš ligonbučio.
viešpatavo gili tyla...
revoliucijos priešais buvo ant nelaimės da nepaskutinį
sarmatą prie žmonių?
Po tai kruvinai pirčiai mieste
są, vaike.
Ilgai tas despotas skriau dvasiškija ir bajorija, todėl sykį, parodo kaip yra pavo
— Tėve, ar tu nori jam da — O paskui visi rėkiat o- lis tuojaus gavo daugiau pinigų dė francuzų liaudį, ilgai ją revoliucija negalėjo būti jinga dėti pinigus į tokias
ir užmokėt už tai?
paskolinti, uždraudė darbinin spaudė ir išnaudojo, bet tiems ponams prielanki ir
I žio balsu.
bankas. O lietuviai dau
— Ne užmokėt, vaike, ale — Ne, vaike, dainuojam kams laikyti susirinkimus ir su liaudis susiprato ir pasisten turėjo bausti. Jei nebūtų giausia
savo centus tokiose
atsimokėt. Vadinas, ati gražiai, kaip kas moka.
terorizavo visus streikierius, ne gė savo prispaudėją panai baudusi, pati butų kraujuo
bankose ir laiko. Tokias
duot jam trigubai.
— Alus ir degtinė per sta leidžiant jiems net ant gatvės kinti.
se paskandinta. Taigi geriau privatiškas bankas papras
— Vadinas, tu nori jį pri- lą plaukia.
sustoti. Susirinkimus uždraus
Ir 21 d. sausio, 1793 me nužudyti kelis niekšus, sa tai užlaiko žydeliai ir musų
mušt? ,
— Tas teisybė, vaike, a- ta laikyti netik ant gatvių, bet ir tuose, 10 vai. išryto, Liudvi kydavo
revoliucijonieriai, tautiečiai. Saugiausia savo
Pagaliaus grekų kas XVI. likos nužudytas. Jį negu žūti liaudžiai. Ir užtai
{ -— Taip, vaike: duot, kad laus tai jau netrūksta: plau svetainėse.
pinigus dabar dėti į krasos
kia netik per stalą, bet ir per bažnyčią (ne katalikų) davė išvedė ant pleciaus ir nukir dvasiškija ir biurokratija bankas arba bent į tokias,
atsimintų, kada gimė.
streikieriams vietos susirinki to galvą ant tos pat gilioti- ant revoliucijos ir šiandien
— Palauk, tėve, duok man aslą.
kurias valdžia prižiūri.
aiškiau šį dalyką suprasti. — Tuomet kambarys išro mams.
nos, kurią jis pirma buvo spiaudo ugnia.
Chicagietis.
Sekančioj nedėlioj po užmušė- pastatęs
Pasakyk man, ar tu žinai, ką do, kaip tvartas.
revoliucijonieAčiū liaudies energijai ir
reiškia krikštynos?
— Nevisai, vaike, tik ba jystės atvyko čionai keliatas so riams.
Francuzija li Suokalbis prieš spaudos laisvę
— Tai, vaike, ar tu mislini, nanų ir senvičių primėtyta. cijalistų kalbėtojų, tarp kurių Kada parodyta miniai ne pasistatymui,
kos išgelbėta nuo užpuolikų.
kad aš jau toks kvailas, kad Bet kam tu tokių daiktų buvo J. Murphy, J. E. McMillan gyvą Liudviko galvą, iš tūk Tečiaus ta kova labai ją nu Romos agentai nepaliau
ir L. Grikštas. Tuos tris irgi a- stančių krūtinių išsiveržė
nežinau, ką reiškia krikšty klausinėji, Maike?
Geriausios žmonių jamai darbuojasi prieš spau
nos? Krikštynos, trumpai — Dabar, tėve, aš jau ga reštavo. Streikieriai sudėjo rei šauksmas: ”Lai gyvuoja lai alsino.
spėkos liko ant kovos lauko. dos laisvę, šiomis dienomis
sakant, yra padaryams nau liu išreikšti savo nuomonę kalaujamą už juos kauciją ir sva republika!” Netrukus tą Buržuazija pasinaudojo iš Philadelphijoj įvyko tų po
paliuosavo. Teismas atidėta už šauksmą
atkartojo visa
jo žmogaus kataliku, kur su link tavo klausimo.
piežiaus milicininkų susirin
sąvaitės.
Valdžia
sako,
kad
ji
Francuzijos liaudis ir kariu tos progos ir sugriebė šalies kimas, kur nutarta siųsti į
sirenka visi kaimynai ir — Nagi, nagi sakyk, vai
vadžias į savo rankas. Ge
linksminasi, geria alų, ge- ke, kaip man tą grinorių pa turinti warrantus ir kitiems, ir menė.
Washingtoną delegatus ir
kaip tik juos sugaus, taipgi aTaip buvo įsteigta Fran riausi žmonių vadai, kaip prašyti vyriausios valdžios,
riausį šnapsą, visokį- port- mokinti.
Babef, Maratas, likos nužu
cuzijoj republika.
vainą, valgo orančius, pina- — Tokios krikštynos, tė reštuos.
dyti. Daug žuvo ir revoliu- kad uždraustų siuntinėjimą
cus, bananas, kendes, o ant ve, yra didžiausiu nedorybės Dabar valdžia, kuri susideda Bet kova da nepasibaigė. Ji, cijonierių, paėmus buržuazi krasa tokių laikraščių, ku
galo dainuoja ir šoka. Tai apsireiškimu. Gerti ir link- daugiausia iš tos pačios kompa galima sakyt, dabar tik pra jai viršų.
rie, anot jų, ”griauja tikėji
tokios, vaike, yra krikšty-'' smintis tenai, kur reikia nijos akcijonierių, išleido įsta sidėjo. Ant išsiliuosavusios
mą ir bažnyčias.”
nos.
: verkti, gali tik proto netekęs tymą, kuriuo draudžiama rengti francuzų tautos, užpuolė Dabar liaudis likos at Kaip matot, tie žmonės
— Gerai, tėve, bet paša-:j žmogus. Jus gi netik geriat, parodas ir sakyti prakalbas. kaimyniški valdonai, norė stumta nuo šalies valdymo. j‘au užmiršo, kad šiandien
kyk tu man, ko tie žmonės bet ir mušatės, ir tai toje Susirinkimo ir žodžio laisvė pas dami užgniaužti ir sunaikin Kariumenė dabar likos di jau 20-tas amžius ir kad čia
ti ką tik gimusią republiką, džiausia pajiega Francuzi liuosa šalis. Jie norėtų, kad
taip linksminasi?
dienoje, kada ”naujas žmo- maugta.
— Linksminasi, kad krik Į gus daromas kataliku,” kaip Po policijos surengtų riaušių, nes jeigu ją palikti ramybėj, jos. Pirma ji buvo po žmonių žmonės skaitytų ne tą, kas
štynos. Jei tu nueitum, ir i tu sakai. Jus pažymit tą jo streikieriai susiorganizavo ap jeigu jai dabar pradės gerai valdžia, dabar jau velijo jiems patinka, bet tą, ką ku
tave linksmumas apimtų. ! dieną girtuokliavimu ir peš- gynimui areštuotų savo draugų klotis, tai ir kitų šalių valdo klausyti geriau savo vadovų. nigai pavelys. Ir gėdos jė
— Ar kūdikio motina ir I tynėmis. Gėda! gėda! Ir da taip vadinama Ipswich Defense nams gali prieiti toks pat Iš to pasinaudojo gabiausis zuitai neturi.
tuomi tas neužsibaigia. Pa League, Box 282, Ipswich, Mass. galas, kaip Francuzijos ka tuomet francuzų generolas,
gi taip linksminasi?
KODĖL
— Kur tau, vaike, ji link silieka da kerštas ir jieško- Kurie tam reikalui prijaučia, raliui. Taigi to bijodami, jie, Nepoleonas Bonaparte. Su
rinkęs
po
savim
didelę
spė

streikieriai
prašo
tuo
antrašu
1860 m. Suvien. Valstijose
kaip kokie vanagai, užpuolė
sminsis? Guli išbalus vos tik jat "atsilyginimo.” Tik pa
____
________
____
r
________
buvo
2 milijonieriai ir nebuvo nė
ką,
1804
metais
Nepoleonas
siųsti
ir
aukas.
Streikas
tęsia

ant
francuzų
žemės
iš
visų
gyva, kad ir alaus negali mąstyk, tėve, kaip žemai tas
žmogų nupuldo!... Biauru! si jau 10-ta sąvaitė, o šitas atsi pusių ir pradėjo ją draskyti. apsišaukė Francuzijos impe- ■ vieno valkatos, o 1913 metuose
jsiulyt.
— O kaip kūdikio tėvas? I Aš nenoriu su tavim dau- šaukimas yra tik pirmas iš Ips- Bet nelengvas pasirodė dar ratorium._________________ jau yra 35,000 milijonieriai ir
S. Narkis.
wich’o.
bas. Milžiniška revoliucija Ir taip republika vėl likos 3,000,000 valkatų.
Įgiau nė kalbėt.
— Kaip tai "kaip?”
Taipgi siųskite protestus pas
Ipswicho streikas district
Attomey Attwill’į į Sa
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KELEIVIS
šiltesniam vandenij už jo kūną. Jei jus neturit ter tik pieną, bet ir sviestą, mėsą ir kitokį maistą.
mometro, išbandykit vandenį ant savo burnos, Sis būdas daug geresnis už senąjį, kur maistas
Niekados nebandykit ranka. Geriausia kūdikį tankiai būna padėtas skiepe ant žemės.

Brocktono, Mass., sveikatos komi
sija išleido vietiniams lietuviams tam
tikrą brošiūrėlę, kurioje išaiškina kaip
reikia užlaikyt ir augint kūdikius.
Kadangi tie pamokinimai reikalin
gi žinot kiekvienai šeimynai, tad su
leidimu minėtos komisijos, talpinam
juos čia ištisai:

1 *
3i
« 1
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GERIAUSIAS MAISTAS YRA MOTINOS
PIENAS. — Žindyk savo kūdikį per 12 mėnesių.
Jeigu žindysi, jo proga būti sveiku ir stipriu yra prausti čeberyj arba maudyklėj. Jeigu vanduo
dešimts kartų didesnė, negu to kūdikio, kuris nebus nė peršiltas, nė peršaltas, kūdikis bus užga
minta pienu iš bonkos. Niekados nejunkyk kūdikį nėdintas prausimu.
Tankiai kūdikiams prausi
Kokiu nors budu reikia laikyti pieną ir Sme
mas nepatinka dėlto, kad vanduo peršiltas arba
toną
šaltai.
peršaltas. Vaikų oda labai jausli. Prausti galima
Jeigu ledinyčią arba tokia skrynia neparanku,
taipgi vakare, jeigu oras šiltas.
tai suvyniok bonkas į šlapią audeklą ir sudėk į
TYRAS ORAS. — Laikyk langus atvirus lievandenį, kur nors prie atviro lango, tik ne ant
ir naktį. Vasarą, jei galima, miegokit ant stosaulės. Išsiimk iš bonkos tik tiek pieno arba Sme
tonos, kiek tam sykiui reikia. Niekados nepilk
atgal į bonką pieną, kuris jau sušilo.
—

5
atrašyk kur gyveni, arba kas kitas
malonės pranešti, už ką busiu labai
dėkinga.
Mary Šiupienienė,
222 Waldo st.,
Rumford, Me.

draueai lauks ir nurodys kelią. Taip
gi galima važiuoti Cipres Hill eleva
torium, mainantės ant Jamaica avė.
karo.
Visus kviečia KOMITETAS.

Pajieškau savo vyro Jono Kalinaucko, Suvalkų miesto. Apleido mane
10 d. gegužės 1913 m. Augštas, švie
saus gymio. Jeigu sugrįs tuojaus ir
prisižadės su manim dorai gyvent,
viską jam dovanosiu, jeigu neatsi
šauks šį sykį tai jieškosiu jo per teis
mą. Jei buvai žmogus protingas ir
supratai teisingai dorą, sugrįžk pas
mane. O jeigu aš tau netinku ir tu
nenori su manim gyvent, tai sugrįžk
o męs pareikalausim per teismą per
siskyrimo, tuomet busim laisvi abudu,
dabar abiejų gyvenimas suardytas.
Todėl atsišauk pats, arba kas apie jį
žino meldžiu pranešti šiuo adresu:
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KATRYNA KALINAUCKIENĖ
26 E. 24 st.,•»
Bayonne, N. J.

PIRMAS N0RW00DE
GRAŽUS PIKNIKAS

Paješkau Onos Vesčiunienės po tė
vu Groibučių, Kauno gub., Kupiškio
parap., Veželių sodos.
Prasišalino
nuo manęs 24 vasario, 1913 su Petru
Korpeckiu. Paliko mažą kūdikį ir peėmė $500.00, palikdama mane dide
liam varge. Minėtas vyras dešinėj

Laikyk pieną ir Smetoną uždengtą toj pačioj
bonkoj, kurioj pirktas. Atdaruose uzbonuose
puoduose pridulksta ir musių prilenda.

mažesnį kaip metų, be daktaro patarimo, Niekados nejunkyk kūdikį vasaros karščiuose, Pradėk
junkyt kūdikį duodant jam karvės pieną, iš karto sykį ant dienos, toliaus tankiau, iki visai nu
go arba kieme, su kūdikiu. Kūdikis turi gulėti
junkysi.
atskirtai, savo lopšije, tykiam, vėsiam kambarije.
Nelaikyk kūdikį virtuvėj. Žiūrėk, kad neprileisti
ŽINDYK KŪDIKĮ REGULIARIŠKAI, — bet
netankiau, kaip kartą į dvi valandas. Kūdikis turi
išmiegoti ištisas šešias valandas kas naktį be
pertraukos. Tuojaus prižadink kūdikį, jeigu iis
miega, atėjus laikui žindyti. Gerti kūdikiui duok
tiek viryto šalto vandens, kiek tik jis nori. Kūdi
kis gali verkti dėlto/kad jis pertankiai ir perdaug
žindomas; dėlto, kad nori vandens; dėlto, kad jį
skauda nuo pertankaus nešiojimo, arba dėlto, kad
peršilta. Flaneliniai marškinukai vasarą priduo
da daug šilumos.

rengia LSS. 133 kp. 4. d. Liepos,
1913 m. ant DEAN PIEVOS, Dean
st., prasidės 10 vai. ryte ir trauksis
iki 10 nakties.
Dėlto gerbiami lietuviai ir letuvaitės, iš Norwoodo ir apieilnkės, nepra
leiskite progos neatsilankę, nes tai
bus labai puikus ir linksmas piknikas,
labai geroj vietoj. Bus visoki žaislai,
muzika ir bus galima smagiai pasi
šokti.
Įžanga vyrams 25c; moterms 15c; vaitams HvLsii
Užprašo LSS.’ 133 kp. KOMITETAS.

PIKNIKAS su ŠOKIAIS.
Rengia bendrai 64 Lawrence ir 144
Haverhill, Mass. LSS. kuopos, 4 Liepos
(July), 1913, ant COUNTRY CLUB.
Prasidės 9 vai. išryto ir trauksis iki
vėlai vakare. Bus lakiojanti krasa ir
daug kitokių pamarginimų ir žaislų.
Bus už $9.50 dovanų ant išlaimėjimo,
kaip vyrams, taip ir merginoms.
Grieš puiki orkestrą ir bus gardžių
gėrymų ir užkandžių. Todėl lietuviai
ir lietuvaitės, seni ir jauni, kaip vieti
niai, taip ir iš aplinknės, yra kviečia
mi atsilankyti. Karus imkit ant se
nosios linijos tarp Lawrence ir Haver-

širdingai kviečia KOMITETAS.

Indai, vartojami pienui, pirma , turi but
plauti šaltu vandeniu, paskui karštu muiluotu,
tam čystu verdančiu vandeniu, gerai iššluostyti
ir atšaldyti pirm, negu į juos supiltas pienas.

Ot, kad piknikas, tai

GRAŽUS PIKNIKAS!
Rengia So. Bostono Jaunuomenės Ra
telis, atsibus PĖTNYČIOJ, 4 LIEPOS
(July), 1913 m., RANDOLH GROVE, Prasidės 11 vai. išryto ir trauk
sis iki vėlai nakties. Nuo kampo C st.
ir Broadway, 10:30 vai. iš ryto bus
s^ecijališkas karas, ant kurio visi sy
kiu išvažiuosim. Todėl nepasivelinkit.
Įžanga ant pikniko bus 25c. ypatai.

Geriausia turėti atskirą bonką kūdikio pienui.
Ką jis nnesuvartoja, kiti gali vartoti.
Išplauk ir sugrąžink visas pieno ir Smetonos
bonkas kasdiena.
Žmogus, sergantis limpančiomis ligomis, ar
ba toks, kuris būna prie sergančio žmogaus, nie
kados neturi but prileistas prie pieno indų.

pusėj kaklo turi didelį plėtmą, o kaip
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No I
išsigeria, tai tuoj dainuoja. Moteris
Town of Lake, Chieago, III.
galvą laiko pakreipus dešinėn pusėn.
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
Kas pirmutinis praneš apie tokią po
ant Town of Lake, Chieago, III., mi
rą, gaus $10 dovanų.
[28]
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne
JUOZAPAS VESČIUNAS,
401 Main st.,
Bridgeport, Conn. dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYNSKIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sts.
Pajieškau draugų Igno Laužiko,
ADMINISTRACIJA
t
Kalnaičių sodžiaus ir Antano NakčiuPrezidentas
A. J. Bieržynskis,
ko, Daušnagių sodžiaus; abu Kauno
4600 S. Paulina St., Chieago, DL
PIENAS. — Jeigu mislini kad negali kūdikį
gub., Šiaulių pav., Pašiušvės parapi Vice-prez.
I
F. A. Misius,
prižindyti užtektinai arba kad visai negali musių prie kūdikio. Neškis kūdikį į parkus taip
jos. Meldžiu atsišaukti arba žinančių
5235 S. Bishoff st., Chieago, DL
pranešti.
žindyti, tai pirma pasiteirauk pas daktarą, negu tankiai, kaip tik galima, kad ir ant kelių valan
Prot. rašt. K. A. čiapas,
Martin Lazutka,
padarysi kokias nors permainas, nes tai dalykas dėlių.
1736 W. 47 St., Chieago, DL
728 Bogovit st.,
McKees Rocks, Pa. Turtų sekr.
Stan. Vaitekaitis,
perdaug svarbus, kad pati galėtum jį apsvarstyti.
4537 S. Hermitage Avė., Chieago, DL
Pirk gerą, švarų pieną ir sutaisyk jį taip, kaip pa
KADA NEGALI ŽINDYTI KŪDIKĮ ir nori Pripažinta Mass. Sveikatos Komisijos Draugijos.
Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ku Kasierius
K. K. Strzyneckis,
činsko, Kauno gub., Šiaulių pav., Už
tars daktaras. Laikyk pieną šaltai. Tuojaus, kaip kad jis butų sveikas ir stiprus, pasiteirauk pas
4612 So. Ashland avė., Chieago, DL
venčio
parap.,
Žeberių
sodžiaus;
gir

tik išryto atveš, paėmus įdėk į ledinyčią. Kudi- daktarą pirma, negu pradėsi vartot pieną arba
org. St. Ragauski,
dėjau, kad gyvena Chicagoj. Malonė Užžiurėtojas
Musės yra nešvarus vabalai.
Jos geria iš kit'
4612 S. Wood St., Chieago, DL
kitokį patentuotą maistą.
co kot ūse a
pranešti.
50TTLE WrTM
srutų duobės ir kitų nešvarių vietų. Jos ėda
Kazys Pranskaitis,
COAHllO ♦«
JEIGU KŪDIKIS SERGA, VEMIA ARBA spiaudalus nuo šalygatvių ir kitokias išmetąs.
Arvee.
15 Harding st.,
Worcester, Mass.
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
VIDURIŲ LIGĄ TURI, tuojaus šauk gydytoją;
Chieago, IIL
Gal jus manot, kad tai laiko eikvojimas skai
Pajieškau pusbrolio Mateušo Labu
užvilkus gali but pavojus. Karštam ore, nuimk
VALDYBA:
visas drapanukes, paliekant tik palukę, ir apvilk tyti tokius pranešimus. Gal but. Vienok argi ge ko, Vilniaus gub., Trakų pav., Butri
monių vol., Veisodžių kaimo; taipgi Prezidentas — Julius Joneliunas,
naktiniais marškinukais. Jei kūdikio oda karšta, riau, kada tos pačios, nešvarios musės, sukrinta į draugo Šimo Palubinsko, Suvalkų gu3305 Auburn avė., Chieago, DL
tai nušluostyk kelis kartus vėsiu vandeniu, nevisai jūsų uzboną pieno, aplaipioja ir apteršia duoną ir bernės, Kalvarijos pav., Mikasos kai Prez. pag. — Jonas Simbalis,
Argi smagu žiūrėti, kaip musės, mo. Meldžiu atsišaukti.
833 — 33 pi., Chieago, DL
sausai; tegul vanduo išgaruoja ir nuneša dalį kitą maistą?
Prot.
rašt.
— Mikas Titiškis,
Wm.
Arlausky,
kurios
atlėkę
nuo
mėšlyno,
laipioja
ant
kūdikio
karščio. Duok jam tiek vandens, kiek tik jis gers.
3415 Auburn Avė., Chieago, DL
224 Wayne st.,
Erie, Pa.
burnelės
ir
jo
pieno
bankutės
iv
spenio.
PavyzJeigu kūdikis vemia, neduok jam jokio maisto,
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
bet vandens. Neduok jam jokių vaistų. Įdėk į din, ar jus norėtumėt gerti pieną, jeigu žinotu
712 — 17 pi., Chieago, DL
Pajieškau giminaitės Teresos VizU5E A DOm&
mėt,
kad
ta
musė,
kuri
iš
jo
buvo
išimta,
neseniai
Kasierius
—
Vincas Paplauskas,
bataitės,
Kauno
gub.,
Panevėžio
pav.,
šiltą
maudyklę
ir
užliek
nelabai
šalto
vandens
ant
LIKĘ TIN
922 — 35 pi., Chieago, DL
galvukės. Bet niekuomet to nedaryk, jei vėmimas ėdė likusį maistą nuo žmogaus, kuris serga karš- Papilio parap.; seniau gyveno Phila Org. užžiurėtojas
— G. Zaksas,.
delphia, Pa. Meldžiu atsišaukti.
kiui įtaisyk apvalią bonkutę, su apvalia apačia; apsireiškia tuoj po valgio. Niekuomet neduok kū lige?
3400 Union avė., Chieago, DL
Jose Skodis,
jos daug parankiau išvalyti. Niekados nevartok dikiui stipraus maisto arba arbatos, kad sulaikyti
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
Detroit, Mich.
Gal to musės, kuros laipiojo ant vaisių, ku 838 Hubbard avė.,
bonkutę su ilgu guminiu speniu; niekados nelai vėmimą arba vidurius. Kūdikis vemia nuo rūgš kiuos jus pirkot, ėdė džiovininkų spiaudalus. Argi
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v.
Pajieškau Vilimo Rudžio, Vilniaus vakare, L Ažuko svetainėj po No.
kyk bonkutės su pienu šiltam kambaryj. Turėk taus, nešvaraus pieno arba nuo kokio nors nešva tad neaišku, kad musės plėtoja ligas? Daugelis
gub.,
Aisiškių par., Purvėnių kaimo, 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mažiausia dvi bonkutės ir du speniu ir visuomet raus maisto, kurio negali sugrumuliuoti.
daktarų mano, kai reikia
šeši metai kaip Amerikoj. Gyvena mas pripuola sausio mėn. Bertainilaikyk juos švarius. Niekados nebandyk laikyt
Kas apie jį žino niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
Įtaisyti sietus į duris ir langus ir apsaugoti vis ape Bostoną.
KAIP UŽLAIKYTI PIENĄ NAMUOSE. —
šiltą pieną užkimštoj bonkutėj arba kitam tokiam
malonės pranešti, o gaus $10.00 do metinis Liepos mėn.
vanų. Jis nedidelio ūgio, geltonų
į rankije; tokiam atvejyje jus padarot tik lizdą Pirmiausia pasiteirauk pas sveikatos komisiją ar maistą nuo musių.
Musių išperos daugiausia veisiasi tvartuose plaukų, nusiskutęs, nosis trumpa,
bakterijoms, kurios greitai dauginasi ir padaro ba pieno inspektorių apie pardavėją, kur pirksit
REIKALINGI VYRAI.
kalbant dzukuoja, iki šiol dirbo ant
pieną kūdikiui pavojingu.
Neužmirškit pasitei- pieną. Pirkit tik pas tą, kuris turi rekordą, kai ir kitose nešvariose vietose.
farmos
ir
apdegęs
nuo
saulės.
Labai lengva uždirbti pinigus, po 8
Argi jus norite auginti šiuos nešvarius vaba
raut pas sveikatos komisiją arba pas pieno in po gero ir švaraus pieno pardavėjas.
Charles Andriulevičius,
sąvaičių gali but barzdaskučių. Męs
Paimk pieną ir Smetoną taip greit, kaip tik lus, kurie nešioja visokias ligas ir gali užkrėsti Care of Geo. Mentchin, Waltham st., išmokinam į 6 sąvaitės ir duodam di
spektorių apie pardavėją, nuo kurio jus perkat
paliks
pienius, nuplauk bonkas ir įdėk į ledinyčią. jus ir jūsų kaimynus? Žinoma, kad ne.
Wobum, Mass.
plomą; pusę algos po 15 dienų mokikūdikiui pieną. Nekurie pardavėjai turi gerus re
nimosi. Męs žadam jums ateitį. [27]
Per
pusę
ar
daugiau
metų,
daugelis
ledo
visai
kordus ir pardavinėja gerą, švarų pieną per kelis
Todėl tvarto mėšlą laikykit uždengtą ir išPajieškau Juzės Kučiniutės, kuri
COSTELLO & WISE,
nevartoja.
Tokiam
laike,
pienas
ilgiau
laikysis
metus, kuomet kiti pardavinėja kenksmingą kūdi
veškit, jei galima ,vasaros laiku, sykį kas sąvai- neseniai atvažiavo iš Lietuvos. Ji gy 2 Rivington st.,
New York, N. T.
saldus,
jeigu
bus
padėtas
kur
ant
oro.
kiams pieną. Sveikatos Komisija arba pieno in
tė. Laikykit kiemą ir kitas vietas švariai. Iš vena So. Bostone, bet antrašas ne
Šis klausimas gali but išrištas taip, kaip pa metąs uždengkit. Kaip sutvarkysit savo sėdybą, aiškus, laiškai grįžta.
Meldžiu pri
spektorius pagelbės jums surasti gerą pieną kū
siųsti
geresnį
antrašą.
DARBO BIURAS
4
rodo
šis
paveikslėlis.
Padaryta
skrynutė
iš
langidikiui. Niekados netikėk, kad kiekvienas pienas
pasikalbėkit su savo kaimynais ir liepkit jiems
J. Montvilas,
nyčių
ir
pritaisyta
už
kamaros
lango;
iš
vidaus
ta
yra taip pat geras, kaip ir motinos. Geriausias po
Męs visuomet samdome žmones Į
perskaityti šį pranešimą
1627 S. Canal st.,
Chieago, Dl.
skrynelė turi but išmušta dratiniu sietu, kad ne
Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
motinai, yra šviežias, švarus karvės pienas.
Dr. J. H. Drohan. pirmsėdis.
įeitų musės ir kiti vabalai. (Skaityk paskutinį
Pajieškau Tado Rimkaus, Kauno ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
gub.,
Joniškio miestelio. Jis pats arba
Frank
W.
Jackson,
pildomasis
viršininkas.
PRAUSIMAS. — Kūdikį reikia prausti Ras puslapį). Padaryti tokią skrynutę, su nudažymu,
UNITED
STATĖS EMPLOYMENT
žinantieji
malonėkite
pranešti.
Dr.
Fred.
J.
Ripley,
sveikatos
viršin.
rytas, reguliariškai, vienu arba dviem gradusais lėšuos kokius 3 dolerius. Joje galima laikyti neOFFICE
P. Balzaris,
43 Portland Street,
Boston, Mase.
3 Ludwig Pk.,
Rochester, N. Y.
Pajieškau savo pačios ELZBIETOS
WEST FRANKFORD, ILL.
REKLIENĖS, Suvalkų gub., Mari
Aukas, suaukautas 11 birželio, W.
Pirkit pigiai
PAJIEŠKAU DARBO.
jampolės apsk. Turi 47 metus, dešinė
Virginijos streikieriams, bet pagal
Pajieško darbo lietuviškas-lenkišranka sužeista ir mažiuko piršto nė
jūsų paaiškinimą, kad nėra tenai ypa
Patersono streikieriams.
Aš Ona Mažukaitė po vyru Micko- ra.
Pabėgo nuo manęs su dviem cas duonkepis, kuris moka kepti duo
tų, kuriom butų galima persiųst, tuos
nienė, pajieškau savo vyro Jeronimo dukterims: Anele 11% metų ir Pet ną ir visokius kėkus. Kam reikalingas
$3.00 skiriam
‘‘ ‘
“
Patersono
•
streikie"'
Geriau pirkt Reinkotą tiesiog iš
BINGHAMTON, N. Y.
A. J. Sprindžiūnas. Mickaus. Jis 4 metai Amerikoj, pir rone 5% metų, 20 sausio, 1913 m., su atsakantis prie bekernės darbininkas, dirbtuvės,
riams.
nė kaip iš kokios nors krau
miau
gyveno
Chieago,
III.,
dabar
nie

ai
atsišaukia
šiuo
adresu:
[27]
15 birželio susirinkime LSS. 33 kp.
tuvės.
Vienatinė
lietuvių dirbtuvė,
ko
apie
jį
nežinau,
ar
jis
da
gyvas
ar
MOTIEJUS
AMBRAZAS,
CLINTON, IND.
tapo įnešta parinkti aukų Paterso
kur siuva geriausius "Reinkotus” ir
115
A
st.,
So.
Boston,
Mass.
jau
gal
miręs.
Paeina
iš
Kauno
gub.,
no streikieriams. Tapo paskirta 4
Nuo 104 kp. LSS. ir Lietuvos Sūnų Šiaulių pav., Upinos miestelio, jis ma
pigiai parduoda. Jeigu kurie nori peraukų rinkėjai. Aukavo: A. Vezeinis i draugystės laikytų prakalbų — $1.00. ne
sitikrint, lai atrašo laišką, o aš atei
buvo
palikęs
Lietuvoj,
bet
dabar
ir
REIKALINGAS
PARDAVĖJAS.
53c; St. Kuokalas, H. Lindblimo ir J. Pinigus prisiuntė ”Kel.” redakcijai M. aš atvažiavau Amerikon, bet nežinau
Keliaujantis reinkočių pardavėjas siu ir parodysiu koks geras musų taJaneliunas po 50c; M. čakamis, G. Aleliunas.
arba tegul pats ateina persikur
gyvena
vyras.
Todėl
nuoširdžiai
reikalingas
tuojaus. Tur mokėt ang voras,
Kuokalas, J. K. žvirblis, j. Charno,, F.
tikrint.
Mane galima rasti namieje
meldžiu, jei kas apie jį žino man pra
lų kalbą. Uždirbt galima iki $30 ir vakarais nuo
Simuliunas, A.'Mainonis, P. Vareika,
Ipswich, Mass. streikieriams.
6 vai. iki 10.
[30]
nešti
arba lai pats atsišaukia.
[28]
daugiau
į
sąvaitę.
Atsišaukit:
[30]
M. Kirkilas, S. Jaksivežis, A. JakseONA
MICKONIENĖ,
V.
RUDAUCKAS,
THE TRAVELER’S RAINCOAT CO.,
vežis, J. Jančiunas, J. Žemaitis. P.
CAMBRIDGE, MASS.
Box 114,
Shirley, Mass.
So. Boston.
104 Harrison avė.,
Boston, Mass. 261 Athens st., (1 fl.),
Tvarijoniutė, A. Adomaitis, F. PaliAukavo: S. Markis 25c; J. Pluokšlionis, D. Kalpokųnienė, A. KalpokiuPajieškau savo brolio, Kazio Stačtė, A. Zuikienė, J. Vaicekauskas. P. tis, K. Bieliauskas, J. Kazlauskas, J.
Mikalojunas, K. Tribenėjus, A. Kri Kairaitis ir S. Umantas po 50c; R. kaus, Suvalkų redybos, Vilkaviškio
Gerą Dieną, Drauge! —
vickas, F. Vaitiekūnas, A. Jerešiunas, Stashis, V. Baltrušis, W. Radville, P. apskričio, Kaupiškio valsčiaus, PajaGrigaliūnas,
J.
Anesta,
P.
Bablackas,
vonio kaimo, gyveno Pittston, Pa.
g* rą dieną!
V. lOikunas, J. Šimuliunas, J. Vaiciekauskas, V. Venckunas, J. Petkevičia, J. Jerusevičia, A. Vaisiauskas, K. Lai- Kas apie jį žino ar jis pats malonės
Na, o kur
IŠVAŽIAVIMAS.
M. Solyvian, čerkesiutė, A. Brazdžio kauskas J. Bieliauskas, W. J. Dane pranešti man šiuo adresu:
tamista
ei
lius,
J.
Turauskas
po
25c;
L.
Baraus

nis, J. Poška ir J. Skrebis po 25c; J.
Juozas Stočkus,
[27]
ni? — Pas
Brooklyn'e,
N.
Y.
šnuikšta, A. Žukas, L. čeponienė, A. kas, M. Norkus, R. Grigaliūnas po 20c 9 Robert st.,
Montreal, Canada. Jurgiu Danusu, Kauno gub. Jiedu pa
JONĄ
Ateinantį nedėldienį, 6 liepos, LSS.
Garuckis po 15c; Skribienė 12c- K. J. šerauskas, P. Vazbis, D. Brazas,
ėmė mano $850.00, 3 žiedus ir auksinį
KULBOKĄ
P.
Radvilavičia,
K.
Kvetkauskas,
A.
19
kuopa
rengia
antrą
šiame
sezone
Misevičia, A. Gudaitis, J. P. Tintilaikrodėlį.
Kas
man
apie
juos
praneš,
Pajieškau draugo Jono Ketvirčio,
išsigert
sti
Gricius,
A.
Piveriunas
po
10c;
viso
draugišką
išvažiavimą
į
MAPLE
ris A. Palilionis, M. Bučinskienė, K.
[29]
kuris du mėnesiai atgal atvažiavo iš tas gaus $50.00 dovanų.
klą
alaus,
$7.05.
GROVE PARK.
Prasidės nuo 10
Bučinskienė, F. Steckis, M. Grybas, E.
ANTANAS REKLIS,
nes ten šal
Surinkta per B. A. Simanavičių ir Lietuvos, Kauno gub., Zarasų pav., 558 Broome
vai. ryte ir trauksis iki 9 vai. vakare.
Meškuniutė, A. Kručaičiutė, J. Tvarist.,
New
York,
N.
Y.
Jūžintų
volosties,
Dokiškio
parap.,
tas ir geFrank
Žiotą.
Pinigus
perdavė
komi

Visų apielinkėje kuopų draugus ir
jonas, J. žalnierevičia, J. Blinkevičia,
Titeliu kaimo. Turiu svarbų reikalą,
riausis vi
tetui
pats
rinkėjai.
simpatizatorius,
ypač
jaunimą
malo

J. Maildaikis, S. Paplauckis M. KniPajieškau Emilijos Kundrauskiutodėl meldžiu paties arba kas apie jį
sam
Brook
zikevičia, P. Brazdžionis, M. čeponiutės, Kauno gub., Panevėžio pav., Pa nei kviečiame atsilankyti ir draugiškai
žino pranešti.
lyne
alus
ir
Dasilinksminti
šviežiame
ore.
Bus
tė, N. Vinckunas, J. Zdanaičia, J. Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėf
nemunio parap., Pagirių kaimo. Tu
Paul Urbanavičia,
gardus
užkandžiai.
—
Taip,
ir
aš
Kuokalas, J. Svirplis, J. Debesis, M.
Cleveland, O riu svarbų reikalą ir meldžiu pačios muzika ir svetainė jaunimui pašokti.
misliju, kad ten geriausia užeiga,
Viršininkai ant 1913 m. 905 E 70th st.,.
Arti farmos, kur galima ir šviežio
žvirblienė, M. Kaminckis ir J. Misevi
arba žinančių pranešti.
nes
labai rami vieta. Pas jį geri
pieno atsigerti. Reikia važiuoti iki
čia po 10c; Čekanauskas, Šimaliunas, Pirmininkas, St. Jankauskas,
Alfonsas Vigelis,
Pajieškau brolio Kazimiero Armocigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
Ridgewood
štebelių
ir
persimainyti
Kvetkauskas, Juškauskas, Bučinskas,
350 Newark st., Hoboken, N. J. i no, Kauno gub., Panevėžio pav., 1009 So. 2 st.,
Philadelphia, Pa.
nės ten gali gerai susistiprint Bet
ant Mirtie avė karo, kuris eina į RidKaminskas, Bručiutė ir čerkečiutė po Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
Pasvalio miestelio; pernai gyveno
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
mond
Hill.
Važiuoti,
kol
karas
eina,
5c; viso $14.20.
184 New York avė, Newark, N. J Cambridge, Mass, o paskui išvažiavo į
Pajieškau dukters Onos šiupienairibmeriu:
[16-4]
Aukų rinkėjai.
Sekretorius, A. M. Stanelis,
Canada. Meldžiu paties atsišaukti tės, kuri birželio mėnesije bėgtinai t. y. iki Jamaica avė. Išlipus iš karo
^ereiti
skersai
Jamaica
avė.
į
gele

74
Grand
SU
kampas
Wyte
Avė.
"Keleivio” redakcijoj gauta $14.10
211 Jefferson st., Nevvark, N. J arba žinančių pranešti šiuo adresu:
nuo manęs išbėgo ir dabar visai ne
ir perduoti streikieriams.
Administ. Iždininkas, P. Vaiceliunas,
;
žinau kur ji gyvena ir man labai ru žinkelį ir po kairiai į Lefferts avė. ir
Simas
Armonas,
BROOKLYN N. Y.
____________
Pakeliui musų1
38 Farley avė., Newark, N.
324 E. 33 st~,
New York, N.Y. pi. Pasigailėk nors motinos širdies ir eiti tiesiog į parką

Jeigu jus pildot šiuos nurodymus, ir pienas,
neišlaiko saldus iki kitai dienai, reiškia, kad jam
kas nors kenkė pirma, negu pienius jį jums pri
statė. Jis buvo jau prarūgęs arba nešvarus. Jeigu
pasikalbėjus su pienium, pienas vis prarugsta,
tuoj permainyk pienių, nes tavo sveikata ir kudikio gyvastis gali but pavojuje.

Saugokitės Musių.

Paj ieškojimai

“Reinkotus”

Draugysčių Reikalai.

V

I

J.

/

h

6

KELEIVIS

HŪMORISTIKA £$

‘ i ir pradėjo bėgioti mista po jais pasirašot, kaip
kambarį, iškėlęs su kad pats butumet juos išgal
gniaužtas kumščias. Bet vojęs. Tas negražu. Imant
žmogus nežudė ligsvaros ir ir verčiant ką nors visuomet
X
Užlaiko geriausį
šalto kraujo, tik išsiėmęs is reikia pasakyti, iš kur paim
kišenės dešimtinę, padėjo ta.
Eliy, Vyną, Likierius ir
ant stalo kalbėdamas:
J. Kaulaičiui. — Už juo kitokius gardžius gėrimus
kus
ačiū. Yra gerų.
— Žinau, kad nusidėjau,
o taipgi ir geriausio taba
skaitydamas, bet už tai duo . .K. J. Murai. — Korespon
ko Cigarus.
siu ant mišių šventų penkis dencija per ilga, labai daug
Meldžiame užeiti o visados rasite
dolerius, o penkis, kad toles- vietos reikalauja. Pažiūrė gražų patarnavimą.
Turi 480 didžiųjų laivų,
Didžiausioji Garlaivių
niai pavelytumet man skai sime, gal sutrumpinę ir su
1,210,000 tonų Įtalpos. S
362 2nd st.,
Se. Boston. B Kompanija Pasaulije.
tyt.
naudosime.
Įsteigta 1847 metais.
Tėvelis išvydęs geltoną . ,A. Krajauckui. — Straip
popierėlę sušvelnėjo, atsiko snelio "Męs per jauni rišti
Vienatinė [tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t. y.
sėjo ir išpūtęs per nosį visą tokius klausimus,” sunau GEBIAUB1A8
savo rūstumą tarė:
dot negalim.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.'
oc
— Hm, na, jei taip, tai .. O. S. — Tamista skaitei g
<
Dievas tau atleidžia... Gali musų pastatytus klausimus H
Niekados
Į dešimts
___
&___ ,todėl
________
v____
Gromata iš Ansonia, Conn., sau skaityt...
kunigams,
turėjai
su- q
Dieny iš
Nereikia
— Ačiū jums už leidimą,— j prasti, kad kunigai turi juos
I
rašyta Džian Bambai.
Mainyti
Porto į
55
1913 metuose, June mėne ramiai atsako žmogus, im- prirodyti, ne męs. Jei ta
U [Portą.
Laivo.
>
i
sio. Pastanavijau parašyti dainas savo dešimtinę nuo mista geriau pažintumėt CD
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINCINNATI*'
gromatą iki savo meiliausio stalo. — Jeigu Dievas ne i tikėjimą, jtai turėtumėt žiĮ
noti,
kad
tie
daiktai
yra
neskaito
už
grieką,
davus
tė

008 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.
I
frento Džian Bambos. KloMano
dirbtuve
yra
įrengta
puikiau

prirodomi.
Pagaliaus
turė

veliui
kyšį,
tai
neskaitys
nijuos ir geros sfeikatos I
Trečiųjų Kajuty
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
prašau nuo pono Dievo ir man už grieką ir už šios tei tumėt tai suprasti ir išto, ku darba artistiškai. Padarau fotogra
ir
gerų loskų, kaip visiems pa sybės patyrimą. Labanakt! kad kunigai nesisiulo su pri fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
Heks. rodymais, o juk jie biskį liškom parvom, iš mažų padidinėju ir u
Palubės
žįstamiems, taip ir tavo Keidaugiau
galėtų
tame
klausi

Esant reikalui einu į namus fotografu o
cfei. Sy, mister Bamba, kaip
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
Tai ne naujiena.
ii. Pasilieku gero velijančiu
me
pasakyti,
negu
tamista.
I
aš žinau, kad tu runyji sa- — Na, o kas pas jus gir
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Todėl geriau tamista pasi
JURGIS STANAITIS
liuną ir kypini bučernę, ar dėt?
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
samdyk kokį mokytą kuninebūtum taip loskavas iš- — Nieko naujo...
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
Į gą, o jeigu jis prirodys, męs 453 Broadway KSo. Boston, Mass.
eksplėnyt man kvesčiną,
— Kaip tai? Ogi jūsų An duosime jums $1,000. Su
mus. kreipkitės prie
kurio aš tavęs paklausiu. tanas apsivedė.
tamista kalbėti apie tokius
Męs, Ansonijos parapijo — Aš to neskaitau už nau | dalykus butų bergždžias
nai, surengėme tokį pikni jieną
K. S. K. darbas, nes tamista da savo į
ką, kur nusipirkome alaus
naujausios mados
tikėjimo gerai nepažįsti, i
apie septynetą tuzinų bač-į
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
Visų Draugui. — "Saulę" GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAb
kų ir buvome visai negirti,
kritikuoti neužsimoka, nes Atlieka visokį darbą prie palaidojusi
ale kaip pabaigėm gerti, uz-:
arba 41 Broadway, New York.
manėm tautą pakelti ir pa K. S. W. — Meteorais vadina tai dalykas žemiau kritikos. kuogeriausiai už nebrangią prekf.
A. Ivanauskui. — Tamis 336 Broadway, So. Boston
10
GI
rapijai biznio padaryti; tai si tos žvaigždės, ką naktį galima
ta
sapne
matei
"Dievą"
ir
tankiai
matyti
krintant
iš
dau

pnsipiovėme nais lazdų u
Gyvenimo vieta 643 Broadvray.
nori
tuomi
jau
prirodyt,
kad
sų,
bet
visuomet
beveik
ore
iškaip pradėjom viens kitam
Tol. So. Boston 784.
jis
yra.
Gali
būt,
kad
sapne
nykstant.
Kas
jos
yra
ir
kodėl
kailius karšti, tai šiur, kad
Parduoda pigiai Namus
parvirtę nebegalėjome atsi jos krinta, vieta čia neleidžia tik ir galima tokius "stebuk Gal Neturi Kaip Laiką
J. H. C A R R
Pabaigusi kuri, Womana Medical
kelti. Męs girdėjom, kad viską išaiškinti; apie tai galite lus" matyti. Sapne galima
CoOege, Baltimore, Md.
Praleisti
?
Parduodu Namus, Inšiurinu Ir
cicilikai šaukia kelti kovą dasižinoti iš knygos “Mokslas a- ir oru skraidyt be jokių , Skaityk. Jieškok faktų, protauk,
Pasekmingai atlieka savo darba prie
«
prietaisų,
bet
gyvenime
to
i
padarau Morgičius.
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir
prieš kapitalistus, ale kapi pie žemę ir kitus svietus,” kurią
veik. Neduok savo protui ir sielai
į pagelbą invairiose moterų ligose.
s 848 DORCHESTER AVĖ,
Kilk augščiau duonos rei
talistų nebuvo, tai męs patįs galit gauti “Keleivio” redakci nėra. Reališkam gyvenime rudyt.
kalų
pavirgo.
Buk
idėjų
žmo

SO. BOSTON, MASS.
>
| F. Stropiene,
sau išpėrėm kailį. Jesary. joj, lėšuoja $1.00. — Telegrafo ir Dievo negalima matyti.
Gerėkis savo proto ir sielos
i gum.
s
*
SO. BOSTON, MASS.
dovanomis. Skaityk Knygas!
Sey, mister Džian, kaip tu vielas leidžia ant jūrių dugno su
Mes tau už $1.00 pasiųsime
>
už $2.00 vertės—tikros ver
didelio titulo biznieris, tai I laivų pagelba. Yra tai storos
TIK VYRAMS. knygų
tės. Visos geros, visos tori savo
verptinės
vielos
lynos,
aplietos
aš noriu, kad tu užpatintuoverte, kiekviena kitokia. Štai jos:
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
0 Telephone So. Boston, 845 M.
1 mano Tautiečius:
“Kultūriški piešiniai”, “Bukite
tum mano išmislytą tinksą. tam tikra guma ir apvyniotos
Jūs ir jūsų draugai esate nuo tobuli”, “Galileo Galilėjus”,
Vienatinis lenkiškas
širdžiai nžkviečiami aplankyti
Mat, aš esu singelis ir da stora viela, kad jūrių žvėris kar
“Krikščionybė i r socializmas”,
||Dr.F.
Matulaitis
mano Liuosa Mokslo Galerija,
tais
nenukąstu.
Dabar
eina
to

“Mokslas, sveikata ir kultūra”,
burdingierius, o musų gasĮDANTŲ DAKTARAS.
461 Sixth Avenue, arti 28tos
“Siektų malonės”, “Dainos vasakių
vielų
per
jūres
iš
viso
apie
s
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš > ros gražybių”, “Vadas priemotepadinė nupirko tokį stebuk
H 495 Broadway, So. Boston. ij Užtaisau pasigadinusius dantis ir
laikau parodą dailės ir skulp- > rystės”, “Teisingos paslaptys“,
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
lingą druskinį stiklą, kurio 10. Kuomi buvo Jėzus, galit da•į\' turas darbą, kurios padarė Lie } “Morališkas kabalas“, ir “SaliaH
Valandos:
sižinot
iš
knygutės
“
Kodėl
aš
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
tuvos
artistai,
su
išvaizdinimu
galas pripiltas švino, tai
; mono Sapnas“.
švairin kūno dalią kaip sveiką
netikiu
Į
Dievą.
”
Kaslink
soci

Tai, taip sakant, visas knvparverstas visuomet pats
taip ir sergančio.
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Nedėliotos iki 3 vai. po pietą.
! gyna9. Čia rasi ir apie draugijos
jalistų
ir
anarchistų,
tai
jie
nie

atsistoja. Taigi aš suma
> reikalus ir apie sveikatos dalykus;
Jus čia galite studiuoti žmo
> ir jumorą, ir svarbius istorijos bei
niau, kad butų šiur gerai ko bendro neturi nė savo princi
nijos giminės kilmę ir išsilanks$
gyvenimo faktus. Kadirnemylėpuose,
nė
taktikoj.
tymą nuo lopšio iki grabui, ir
kad ir musų parapijonams
> tum skaitymo, šitos knygos tau
ma'yti
indomiausius
gamtos
išgamas;
taipgi
> turi patikti; mes užtikriname; o
kur nors į galus prileisti švi Perkūno Kulkai. — Negalim navatnumus ir pabaisnolins.
50.000 Kataliogų DYKAI!
> jai nepatiktų, tai gražiname tau
talpinti,
nes
tamista
užmetat
no, tai parengus pikniką ga
Vieną valandą praleisti tarpe grupju šitą ; pinigus atgal. Viskas, ką turi paPrisiąsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
Lietuvišką modeliu, yra verta > daryti, tai perskaitęs * knygas,
lėtumėm daug drinkso išju- draugijai kriminališkus darbus, pastebėtiną
s
udėti
kaipo
tortą
i
galvą
čielatn
gyvenymuĮ.
>
mums
apie
tai
pranešti
ir
atgalia
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
zinti, galėtumėm drąsei o savo vardą slepiat.
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
Jus čia galite studiuoti pasekmes ligit ir > krasa gausi savo dolerį atgal. Tai
yra ?eros išlygos, ar ne? Naudokis
muštis, o parvirtę vėl auto J. Taurinskui. — Už suteiktą ištvirkimo darbu, perstatomą žmogaus didu >; jomis
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
ir rašyk mums tuojaus, kad
! tamistai ypatišką
smagumą, mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktu Krau
matiškai atsistoti.
>
nebūtų
pervėlu.
Pinigus
siųsk
nuolatos vedžioja svečius ir išradinėja bei
pasakyti ir ypatišką atsakinėja
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
ant bile kokiu klausimu. „Atvira > šituo adresu:
Todėl brangus tautieti ; reikėjo
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
ačiū.
Tokiems dalykams laik- kasdieną podraug su Nedėldieniais ir Šventa :
M. G. Valaskas,
užpatintuok mano išmislą, raštije permažai vietos.
dieniais, nuo 8-niu iš ryto iki Vidurnakčiui.
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
! 349 E. Kensington Av.
>
Chicago, Illinois.
(
Reikalaukite tuojaus.
bo mes neužilgo renksime ir
ĮŽANGA v
tyŽDYKA.
JŽANGA
Stakevičiui. — Praneši> Paminėk kur matei musą Apgarsinimą.
kitą gut taim; žiūrėk, kad
P Tuinila 822 Washington
St.
• i. lumiid, BOSTO>.
MASSs
near 2Sth Street
butų džiabas atliktas paret- :mas apie draugystės susi- 461 S:xth Avenue,
New York.
ke, kad galėtume gert ir fai- i rinkimą tai ne koresponden
tuotis, bo tas pelnas eis ant cija, bet paprastas apgarsi
nimas, o apgarsinimai tik
bažnyčios pastatymo.
■
tuomet talpinami, kada jie
Dabar sakau sudiev, lau apmokami.
kiu greito atsakymo patinto F. Kimontui. ■
Apie
ir kveščino iš akspleinimo. ; Maižio "pažiūras" tamista
I
Tavo parapijonas.
j geriausia gali suprasti iš jo
; .
Mr. Džio Porkčap.
■ raštų, kurie yra svarbiiaud ,J
isia biblijos dalimi. Žydai
Kaip gauti nuo kunigų lei (fanatikai) nevalgo netik
dimą skaityt laikraščius. i vėgėlės bet ir kitų žuvų, nuo
Tūlam musų tėveliui iš kurių reikia lupti oda; jie
klebonijos, kuris kasnedėl- į’ valgo jas tik tuomet, kad jos
dienis baisiai perkunuoja, [bus gyvos ir jų skerdžius
velniais ir degančia smala papiaus. Tos knygutės ne
Jeigu norit, kad galima butųjbe didelio
savo ganomas aveles gazdi- sam skaitę.
įsikaitinimo ir greit išsivirti, vartokite
Mackevičiui. — Draugai,
na, likos įskųstas vienas parapijonų, kad skaito bedie ar ne laikas susiprasti? Jeivišką "Keleivį.” T5wli«
_ visi pradėtų dėl tokių
Tėvelis tė- ! gu
viškai, kaip tik bažnyčioje menkniekių laiškus, ir proOil Cook-stove
jam galima, iškeikė įskųstą- testus tašyti, tai ilaikraštije
—
ji, įvardindamas jį viešai ir daugiau niekas negalėtų
Visuomet yra gatavas panaudojimui.
liepdamas visiems šalinties tilpti, kaip tik tokie tušti
Nereik anglių, nėra durnų bei pelenų.
nuo jo, kaipo nuo parkuotos ginčai. Ar drg. Klinga kalValgis išvirtas geriaus, kiekvinasjšei; bėjo ar ne, tas visai nesvar
avies.
noj linksmesnis.
"Keleivio"
skaitytojas bu ir kelis sykius apie tai ranors užtat galėjo "tėvelį”,syti butų pilstymas iš tuš‘New Perfection” pečius padarytas su
mandagumo pamokinti teis- čio i sausą.
1, 2, 3 ir 4 ugnavietėmis.
mo keliu, tečiaus jau tiek iš • •
Korespondentui —
skaitvmo išmoko žmonišku- Bažnyčios
pašventinimas
mo, kad nė neįsižeidė, tik tai nesvarbi darbininkams
sekančią 'subatą nuėjo pas žinia, netalpinsime.
kleboną ir mandagiai pa-;
Ukniui.— Juokai per
prašė leidimo skaityti laik- i rašyti iš kitur. Jie buvo aNew York’e
raštį. Tėvelis apsiputoio iš n:rs

M. Gallivan Co.
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KELEIVIS
Cambridg’ečiui. — Nė “Kel.”

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
Iš priežasties klausimų dau
gumo, męs esam priversti per
mainyti tiesų skyriaus vedimo
būdą. Vietoj talpint klausimus
ir atsakymus, kaip pirmiau, da
bar bus tik atsakymai, taip su
taisyti, kad ir kitas skaitytojas
galėtų suprasti, koks buvo klau
simas. Geistina yra, kad klau
simai butų kuotrumpiausi, gry
ni faktai, be išvadžiojimų arba
priedų, ką klausiantis mano.

Agentūra, nė Bagočius, nė Bartašius, nė Bartkevičius nieko
bendro neturi su lenkų kunigų
banka ant Cross St. Bostone, nė
su žydų agentūromis ant Salėm
st. Jei tas žmogus vaikščioda
mas taip pasakoja, tai jis nežino
tikros teisybės. Iš susibankrutijusios Salėm St. “bankos” var
giai ką galima bus gauti. Ir jei
negausit, tai jūsų pačių kaltė.
Ko lįsti tenai? Jei norit pinigus
padėt, tai galit padėt atsakančioj valdžios bankoj, o laivakor
tes galite gauti lietuviškose re
dakcijose arba pas teisingus agentus.

Chihcagiečiui. — Taip galima,

J. J. Strimaičiui. — Suvieny
tose Valstijose niekam nevalia
duoti patarimą, kaip apsisaugo
ti nuo dauginimosi šeimynos.
Už tai sunkiai yra baudžiama.
Suprantama, kad darbininkui
žmogui, uždirbančiam $12.00 į
sąvaitę, pakanka 6 vaikų, ypač
jei da septintas laukiamas (o
gal
da dvynukai), vienok įsta
nov, Tom. XV, czast I, glava
2. 85, turi būt 3 liudininkai, tymai neturi proto nė širdies.
kitaip dokumentas neturi Tik gydytojas gali patart, bet
jokios vertės. Tamista turėsi tiktai tada, kada gimdymas
naują aktą daryt. Padary gręstų moteries gyvasčiai arba
sveikatai.

bet darant dokumentus rei
kia duot juos padaryti žmo
gui, kurs supranta reikalą.
Tamistos prisiųtax”kupczaja kriepost” (pirkimo ak
tas), padaryta kokio ten ex-.
konsulio ar ko kito, netinka,
nes tik du liudininkai tepa
sirašę. Pagal Svod Zako-

mas tų popierių daugiau neprekiuos, kaip $10,00
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SKAITYTOJŲ ATIDAI.

Lietuviška rantavę
Auksinių aikrodelių

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

PERMAINAU ADRESĄ

Parduodame auksinius laikrodėiius. didelius laikro
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir
įvairius kitus auksoriškus 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 Lietuva. Perdirbame paveikslus iš ma
žų į didelius ant autlimo. Darome kalendorius biz
nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
ką t m asoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
tams retėžėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikalaujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(20-27)

senas adresas:

Pavardė ir vardas
No

Street,

Miestas ir valstija
NAUJAS

adresas:

Pavardė ir vardas

.No

LITHUANIAN JEWELRY CO.

Street,

28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

Miestas ir valstija...........................................................................................
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 27-3, reiškia,
kad pasibaigia su laikraščio No.27, 1913 m. Kurių pavardes gale stovi 19-3,
ty penumerata išsibaigė su laikr. No.21, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atida ant
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.
Pasarga:

sioner of Immigration, Ellis Island, N. Y.

S. R. — Jei nekaltai apvagi
no kas, nieko negali daryt, tik
nusispiaut. Teismas negali pa
švęsti savo laiką nagrinėjimui
tokių menkniekių, nes tuomet
teismų skaitlius dešimteriopai
reikėtų padauginti. Jei tas pa
vadinimas atneša kokią nors pinigišką blėdį, padėkim sau, iš
varo iš darbo, patrotini verteli gystę ir t.t., tada galima skųst
civiliškai ir gaut pinigišką atly
ginimą. Už iškoliojimą negali
ma suareštuoti.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA

mTisl

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

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:

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

C. Paulaskui.
Tamista at
B. J. S. — Jokių dokumentų važiavai ant laivo už darbininką,
daryt nereikia. Jei tėvas atsi ir išsiėmei popieras ant kito
MOKYKLA ŠOKIŲ!
sako nuo ūkio, sūnūs yra jo pa vardo. Tame nėra jokio prasi
žengimo.
Po
trijų
metų
nieko
veldėtoju. Reikalinga tik vals
Profesorius Julius
čiuje padaryti pripaižnimą tik negali padaryti, o kaslink išė
Silsko užtikrina, kad
išmokys šokti kiekruoju paveldėtoju. Tą padayrt mimo antrų popierų, tai kada
Į
vieną jauną ar seną.
J. Navikaičiui. — Vien dėl pa Išmokina
paduosi peticiją dėl jų, paduok
valcą 6 rū
gali motina.
podraug ir prašymą, kad per prasto kasdieninio nesutikimo šių, taip, kad gali
eit šokti pub
mainytų pavardę, paduodamas su pačia, “divorce” negalima drąsiai
likoj. Taipgi išmoki
Canton, Mass. — Sulig Masspriežastį permainymo. Jei daug gauti. Turi būt kas svarbesnio: na ir kitus šokius su
. achusetts valstijos tiesų ”Workvakartį. Moki
girtuoklystė, keletu
melavai ant pirmų popierų, t.y. paleistuvavimas,
na
kas
vakaras. Lek
men’s Compensation Act, Chappapasakojai pasakaitę apie kitą ! venerišoks ligos, pabėgimas ar cijos yra nuo 7 valan
ter 751, Part II, Section 10,” jus
vakaro iki 11 vai.
Jei už minėtus dos
laivą,dieną atvažiavimo, prie ba žiaurumas.
Prof. Julius Silsko
galite dabar gauti traukij e 300
plauką, — tad beveik geriau an prasižengimus moteris reika praneša visiems, ku
sąvaičių nuo dienos sužeidimo
rie nori išmokti šokt,
trų ir nej ieškok, bet jei tik var lauja “divorce,” tai ji gali rei „alaiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net
pusę tos algos, kokią gaudavo*
dą permainei, antras gali gauti. kalaut, kad vyras mokėtų jai ir iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina
prieš sužeidimą. Bet jeigu da
visokius šokius: Buck & VVing, Buck
tai pn- Skirt,
ant užlaikymo. Kiek
Irish Jig, Ciog. Spanish Waltz
bar gaunat už savo darbą vie
klauso nuo teisėjo ir vyro tur Waitz, Two Step, Side Step ir kitus.
J.
Gimbučiui.
—
Jei
”
prizivas
”
toj pirma gaunamų $10, tik $6,
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais
tingumo. Auginimą kūdikių ir mokina šokti dovanai, Mokytosai:
tai reiškia, kad jūsų uždarbis yra šį rudenį, bet neparvažiuogi teisėjas paveda tam, kuris y- Miss Antanina ivietnier,’Miss Joansusimažino 4 doleriais ir todėl sit iki kitam rudenuiu, tad ga
ra atsakantesnis. Vien dėlto, na Walets ir profesor Julius S ilsko.
lit
gaut
už
metų
perleidimą
nuo
kompanija jums kas nedėlia, pu
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj.
kad mergina prieš vestuves sa
sę nuostolio turi mokėti, kaipo 7 idenų iki 3 mėnesių liuoso a1843 So. Halsted Street,
rešto. Bet jei į tą tarpą kiltų kė jog yra 25 metų, o paskui pa
Phone Canal 3763
atlyginimą už jūsų sveikatą.
sirodė 29, irgi negausi ”divorkarė,
tad
butumet
baudžiami
pa

I
Jeigu nemoka, tai kreipkitės į
CHICAGO, ILL.
i ce.”
gal
straipsnį
140
kariškų
baus

Statė Komisiją sekančiu adre
su: Industrial Accident Board mių — daug sunkesnė bausmė.
W. K. Alekseriunui. — Labai
of Arbitration, 12 Pemberton Prašymas nieko negelbės, reikia
paduoti geras priežastis: liga, blogas papratimas dėti pinigus
Sq., Hm. 201, Boston, mass.
pas kunigą, ypač tokią didelę į I KNYGA SVEIKATOS bei nauSkųsti kompaniją teisman ga kalėjiman uždarymą ir t.t. Prie
sumą. Vienok jei jis išdavė kor į I jausto mokslo ir ką reikia daryti
lima butų tik tada, jeigu jūsų žastis turi būt konsuliaus paliu
čiukę su parašu, tad pirmiausia I apsirgtas. Teip-pat kame ir kur
sužeidimas atsitiktų pirma lie dyta.
išsigydyti, lygiai ta knyga
reikia paprašyt geruoju ir ne- I
pos mėnesio, 1912 metų, nes nuo
daryt skandalo ir bereikalingų I
J. V. Sauletskui. — Rusija y1 d. liepos 1912 m. įėjo į galę
iškaščiu. Jei neduos, paduot į I »’
viršmintėi įstatymai ”Work- ra tokia šalis, kuri laisvės tikė teismą,o kunigas netik kad bus I ’’*,odo' ’“i'>
•!»•*«««
jimams nepripažįsta, ir todėl
mens’ Compensation.”
priverstas atiduoti pinigus, bet
parvažiavus Lietuvon ir pasiro
ir nubaustas už varymą banki-;
Ciprijonui M. — Pačiai mirus, džius su socijalistiškom ir lais nio “gešefto” be valdžios leidi- j
gali tamista tuoj vesti kitą. Nė vamaniškom pažvalgoms, die mo.
valdžia, nė įstatymai tereika vobaimingi davatkinai ir kuni
lauja, kad pirm tokio apsivedi- gai laikytų už “atpuskus” pada
J. J. Motiejaičiui. — Kol te-Į
vę
tamistą
į
valdžios
rankas.
mo palaidoti pirmąją pačią. Te
vas yra gyvas, sūnūs negali jo- į
čiaus įsigyvenęs paprotys reika Todėl su išreiškimu laisvos nuo kiu budu priverst jam jo dalį iš-;
lauja pirma užkasti pirmąją, monės turėsi apsirubežiuoti. mokėt. Kol tėvas gyvas, jis su i
ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik
Kaslink kariumenės, jokio žino savo žeme gali daryt ką nori,! I pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai
kol apsivesite su kita.
mo budo išsipirkimui nėra. Vie gali parduot svetimam ar nors I išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tikI ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
Augštam. — žmogus gyven nok tamistos sveikatos stovis vienam iš vaikų. Bet jei jis tik Į I apsisaugoti.
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug apdamas svetimuose namuose tu gali išliuosuot nuo tarnystės be paveda viena miš vaikų, tad kiti I rašo apie vyrui r moterų lytišku gyvenimų ir
ri mokėt randą. Jei randa už niekur nieko.
po tėvo mirčiai gali gauti sau ly I aiškiai, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose

Kraujo Valytojas.. ............ $1.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Gyvasties Balsam as. ................... 75
Nuo kojų nuospaudų, ,10c. ir
Nervų Stiprintojas., 5Oc. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo............ .
50c. ir 1.00
Vaistąs dėl Vidurių
Nuo peršalimo..................
.50
Plaukų stiprintoj as.... 25c.
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio................... -25c.
mc. n
Linimentas arba Expelleris
ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų žilimo.____
10c. ir 1.00
Skilvinės proškos......... ZZ„
Nuo Reumatizmo........ 5Oc. ir 1.00
................. 25
Nuo lytiškų ligų......... 5Oc. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų.................
Blakių naikintojas.......... ................. 10
Nuo dusulio
kirmėlių
Dėl išvarymo soliterio............. 3.00
Nuo __
_Z_ .
.25
Antiseptiška mostis.................. .25
Anatarinas plovimui....
.25
Nuo viduriavimo........... .... .25
Nuo kojų prakaitavimo.
.50
Kastorija dėl vaikų....10c. ir .25
Gydanti mostis.................
Antiseptiškas muilas.... ___ .25
Proškos dėl dantų.................... .25
.19
Karpų naikintojas.............
Gumbo lašai.................... 50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

—

Į^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 į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
>29 Bedford Avenue

APTIICKA
f

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, I
ko ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
į
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.J 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. j
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
I
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
4
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.
Viso! ie 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.

DAKTARAS“

Pilipukui. — Kiekvienas pro
tingas supranta, jog kompani
jos, kurios garsina, kad už 12c.
stampom prisius auksinį 14 ka
ratų laikrodėlį, yra sukčių gau
ja. Kaslink tų draugų, kuriems
esi paskolinęs pinigų, juos gali
ma atimt, pinigus uždirbtus dir
btuvėj galima sulaikyt, nežiū
rint ant to, kad ir neturit jokio
rašto — žodžio užtenka. Pas
kola vienok negali būt senesnė
kaip 6 metai. Po tam jau nega
lima skųst.

I knygose apie tokias paslaptybes negalite at-

H.
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Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

pOVflNfll-DOVflNfll

gią dalį, vienok jei jis parduoda, I rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei
J. B. — Amerikos pilietiškos nors ir vaikui, kitų vaikų tiesos I labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų I
I daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai
popieros Rusijoj netik kad neiš lieka nukirptos.
I gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik
I perskaičius knygų atrasite.
gelbės nuo kariumenės, bet val
ŠITA KNYCA illiustruota puikiais moksdžiai dasižinojus kad turit jas,
M. A. L. — Tamista sakai, jog I sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno subutumet baudžiami už priėmi vien dėl laiško kviečiančio atsi | budavojimųsu visokiomis paslaptybėmis.
Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“
mą svetimos žemės pilietystės lankyt į choro susirinkimą, tūla " nemažai rašo.
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu
be rusų valdžios pavelijimo. Ge Brooklyno senmergė pradėjo
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
idaus važiuojant niekam apie girties, buk rašot jai meiliškus nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
popieras nesakyt, gaut konsu laiškus, ir tuomi ardo šeimyniš teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
liaus pasportą ir atlikta. Pilie ką gyvenimą. Už tokį žemą dar
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
tiškos popieros nustoja savo bą, ant nelaimės, kriminališkai miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
vertės pragyvenus daugiau kaip nėra baudžiama, bet galit pa tyt
knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės
metus užrubežije. Jos vienok imt vietinį advokatą ir apskųst žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.
pagelbėtų sugrįžimą Amerikon. civiliškai. Vienok advokatui tu
TODĖL. kad ta knyga dėl labo visuome
rėsi pats užmokėti, ir jei laimė nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už priV. Kubiliui. — Norinčiam pir tum ką, o jei mergina nieko ne siuntirr.ų.
z
REIKALAUK
DAR
ŠIANDIE, iškerpant
mas pilietiškas popieras išsi- turi, nieko negalėsi gauti, nes už šitų apgarsinimų ir adresuok
teip:
imt, reikia nueit į artimiausį skolą čia Amerikoj į kalėjimą
The PHILADELPHIA
CUNIC,
teismą, Suvienytų Valstijų dis- nesodina.
trict Courtarba pavietinį teis
1117Walnut st, Philadelphia, Pa.
mą, ten išpildyt aplikaciją, o
So. Bostoniečiui. — Jei kuni-Į
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad
prisiekus ir užmokėjus $1.00, gas nenori užmokėt už darbą sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbės, kad trumpam
gausit popieras.
Imigracijos tos ubagiškos sumos $10.00, tai laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
comisij onierius nereikalingas; paduokit advokatui, ir jis greit Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik
jei nežinot dienos atvažiavimo užmokės. Neseniai jis buvo
Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
arba laivo vardo, tai galit pas jį priverstas kitam darbininkui pietų. Nedėl. iki 3,o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
«iki 8.
užklaust šiuo antrašu: Commis- užmokėt nutrauktą algą —$6.50 j

Brooklyn, N. Y.

VIENATINE LIETUVIŠKA

- - =- -

sivelka, išsikraustant, beabejonės, jis bus priverstas užmo
kėt ir už užvilktus mėnesiu».
Bet sakot, kad randą jau užsi
vilko per 7—8 metus po keletą
mėnesių. Eidamas savininkas
į teismą, gali gauti už 72 mėne
sius, nes tiesa atj ieškojimo randos užsibaigia su 6 metais. Jei
randauninkas yra kaltas ir už
daugiau, tai vistiek daugiau
kaip 72 mėnesius jau negalima
išreikalauti.

Kampas North 4-tos gatvės

f

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butu Amerikos ar Europos daktarę.
Gyduoliy galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
prisipsįme jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

Keliaujantis Lietavys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso

kius dailias rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Toji kompanija turi gerus kriaučius,|kurie gerai at
lieka darbą, t Tararai gvarantaojami. Prekės žemos.
Aš keliauj u per. Mass ir Confi. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠlMKONIS
-

-

-

Holyoke, Mass.

teisę ir gubernato
KAS MUMS savimo
rius Dunne tą užtvirtino. •
RAŠOMA 12 bilijonų štampų
Washington. — Genera^orwood, Mass. — Lietuvių liškas krasos
viršininkas
labdarystės draugijos fėrai pra Burleson
užsakė sekansidėjo 27 d. gegužės ir traukėsi tiems metams-12,071,481,000
iki 31 d. gegužės. Publikos pir štampų.
mą ir antrą dieną buvo pilnuDinamitas užmušė 8.
čiukė svetainė. Gryno pelno liko
Kingston, Ont., Canada.—
$227.00
Netoli
Parhamo, ant CanaLaisvesnių mmčių žmones
veikia, bet kiek teko patė- dian Pacific geležinkelio,
myti iš parapijonų, tai statant kempę, ekspliodavo
nė vienas neatsilankė. Mat, bu dinamitas ir užmušė 6 darbivo prieš tai atvažiavęs iš Cam- i ninkus.
bridge avelių ganytojas kuris Pasikorė ant rankšluosčio.
Fryeburg, Me. — 26 birže
neprotaujančioms avelėms prilio
virtuvėj rado ant rankpasakakojo apie bedievius, ku
rių katalikai turi vengti. Iš to šluoščio pasikorusį farmerį
jau matyt, kiek musų kunigija James Elą.
linki labo lietuviškai tautai. Jie
drįsta save lietuviais pasivadin
ti, bet jie trokšta tik Romai ver
gus pagaminti.
J. Stančikas.

v

Vietinės Žinios

Tel. Roxbury 949 M.

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

nekartą’ stojasi dėl tankaus ištuštėjimo vi
durių. Jeigu turi minkštus (valnus) vidu
rius, labai lengvai gali gauti skausmą.
Pasiek pačią ligos priežastį. Siek kad iš
tuštėjimas grobų butu atgal vienokiu ir
padėk galą skausmams. Vartok

ANTANAS AŠMIANSKAS

Severos Vaistus
Nuo Viduriavimo

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Baraeo*
vičia, 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 apielinkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

kreipkitės pas Ji- Jis aptaisys Ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

258 Broadway, So. Boston.

(Severa s Diarrhoea Remedy)

Gyvenimo vieta:

Jos pra labai patariamos, kaipo vaistas
prieš cholerą, skausmą pilvo, vasarines li
gas, » uždegimą grobų ir t. t.
Kaina 25c. ir 50c.

63 Gold st.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tie-.
siok pas mane 1 /|
trepais į viršų tik
neikit į aptieką:
mano durys bal
tos arba telefoną
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

CEDAR RAPIDS
Labdarystės Draugija jau,
galima sakyt, Dahlgren salę
kaip ir nupirko. Suderėta
1 l||Įgl
$17,500. Ant rankos duota DIDŽIAUSIAS LAIVAS PASAULIJ.
Kampas B St. ir Broadway,
jau $200. Liepos mėnesio
' S
So. Boston, Mass.
pabaigoj turi būt įmokėta
Pranešame lietuviams gy
$7,500, priskaitant ir tuos
venantiems Bostone ir apie$200, kurie jau duoti. Drau
linkėse,
kad męs turime spe- 8 vakare. Telephone 1967—3 HichiDoiK
gija turi jau ižde apie $4,000,
cijališkas prekes jaunave
reikia da surinkti $3,500. Pe
reitoj seredoj buvo prakal Garlaivis Imperator Hamburg-Ai džiams ir tiems, kurie nori
DĖL REKLAMOS
naujus rakandus.
bos parengtos tam tikslui, merican Linijos yra didžiausias laivas
LAIKRODĖLIS
Didelis
pasirinkimas.
Tei

toj pačioj svetainėj, kur kar j koks buvo kada nors pabudavotas.
Turi 919 pėdas ilgio, 98 pėdas pločio ir
singos prekės ir atvežimas
DOVANAI!!!
štai kalbėjo Pruseika, Mi- I 50,000 tonų įtalpos. Šis laivas turividykai. Musų maža renda ir
chelsonas ir Smelstoriub. | sus parankumus, naujausiai ir geDėl reklamos išleisim
riausiai
įtaisytus.
’
Tmperator
”
pa

kiti iškaščiai duoda mums
tarp musą Žemaičių Suvie
Prakalbos atnešė $130.00. darys 22 Vs mazgų per valandą ir perĮ Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga progą parduoti daug pigiau,
nytuose Steituose ir į Kana
Dabar kiekvieno lietuvio pa Į plauks Atlantiką į kokias 6 dienas. e.vpresinis
laivas, kuris perbėga į
dą visai dovanai 1000 puikią
!
’
Tmperator
”
laivas
turi
82
gelbėji

reiga paremti šį darbą, kad mosi laivelius, iš kurių 2 bus su bevie- 8% dienas, per vandenį prekiuoja negu kur kitur Naujoj An
laikrodėlių
14 karatą aukso
Prekė rusiškų rublių $51.75. glijoj, užmokant tuoj arba
svetainė greičiau pereitų į linio telegrafo aparatais. Ant gelbėji į■ $31.00.
ir ant 20 metą gvarantuotu.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
laivelių daugiau galima sutal- . 20c. persiuntimui. Pinigus nusiun- ant išmokesčio.
musų rankas. Patartina j mosi
Rašyk da šiandien ir
P. Jurkūnas.
pinti žmonių, negu ’Tmperator” ims čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
Atdara
panedėlio
ir
subaatsiųskite
12 c. štampą ant
kiekvienam prisirašyti prie pasažierių.
i negu siunčiant per kitus.
parsiuntimo
į
tos vakarais.
Labdarystės Draugijos, Pri
RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU,
Montello, Mass. — 14 birželio
JAMES ELLIS CO.
sirašymas $5, kuriuos gali
| 160 N. 5 avė., tarp Lake ir Randolph st
MOROZOW & GO.
šv. Roko draugystė surengė pik
CHICAGO,
ILL.
145
Broadway,
ma išmokėti po $1. Kitokių
Ei, Vvrai. visi pas
3202 3rd st..
York. N. Y.
__________________________________
niką ant tautiško namo naudos,
South
Boston,
Mass.
mokesčių nėra. Užsimokė
YUDEIKO!
žmonių atsilankė gana daug,
jęs $5, vyras ar moteris, lie Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
pelno liko nemažai. Buvo šokiai
ka tos draugijos, taigi ir sve sokios rųšies Alaus, Degtinės,
Ištrauka iš atskaitos, paduotos Valdžios revizoriaus 5 d. Birželio, 1913 n.
ir kitokie žaidimai.
I
tainės, amžinu nariu.
Vyno ir Cigarą.
LINTIJJY.
Elizabeth, N. J. Kai-kurie
lietuviai buvo sumanę pastatyti
čia savo svetainę.
Daugiausia
tame atvėjije darbavosi Ukėsų
Kliubas, kuris buvo nupirkęs
jau ir žemės 3 sklypus. Pritarė
tam ir Jaunuomenės Kliubas.
Buvo pakviestas p. Bagočiur
kuris savo kalboj gražiai išaiš
kino, kaip lietuviams reikalinga
svetainė. Visi, rodos, tam pri
tarė ir plojo rankomis. Bet iš
važiavus kalbėtoju vėl apsnūdo.
Ukėsų Kliubas kreipėsi į kitas
draugijas, kad padėtų darbą va
ryti tolyn. Draugystės atsisa
kė. Jeigu taip, Kliubas pasakė,
tai ir mums svetainės nereikia.
Ir pardavė lotus. Liūdna.

JAMES ELLIS CO.

i

i

15 birželio L.M.D. buvo pra
kalbos, paskaita ir deklamacijos,
žmonių buvo visai mažai, nes
diena labai graži, tai daugumas
išėjo pavaikščioti j laukus. Kal
bėjo J. Balionis apie dainų ii
muzikos vertę. O. Dumbinskis
skaitė referatą apie kooperaci
jos naudingumą. Toliaus aiški
no F. Alasevičius apie dailę. Vi
si savo užduotis atliko gerai.

Pereitoj nedėlioj ant Bos
ton Common sodo buvo dide
lis mitingas, beveik kaip de
monstracija prieš guberna! torių Fossą, kuris nenori
taikytis su savo dirbtuvių
darbininkais. Išnešta rezoliucijos, kuriose jis pasmer
kiamas kaipo melagis, veid
mainys ir darbininkų prie
Jauna Mergaitė. šas.

Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.

304 Broadvay ir 259 D streets,
SO. BOSTON, MASS.

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

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.
Roterdamą
per 9 dienas be per
I
mainos, per 11 dienų be permai
Į Libavą.
nos
3čia klesa — $35.00
$33.00
$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

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT BANK

1112 W. 3 5-ta Gatve (netoli Florgan), Chicago, I1L
TURTAS:
įstaigos skolingos Bankai..................................... $910,736.89
Randasi bondsą už.......... ........... —............................... 56,000.00
Kitokiu vertės popierų......................................................4,626.90
Kitos bankos yra skoliugos ir pinigais (cash)... 156,977.83

Viso $1,195,917.87
DCpOZitlį btlYO: Lapkričio (November) 27, 4912 m...................... 365,893.44
Vasario (February) 5, 1913 m.......................... 532,262.94
Balandžio (April) 5, 1913 m................................ 688,237.31
Birželio (June) 5, 1913 m .................................. 857,917.33

A. E. JOIINSON & CO
Barzdaskučiai rengiasi
Lietuviška Banka. Priima depozitus ant 3 procento
27
Broadway,
New
York.
vėl
streikuoti.
Lawrece, Mass. — 15 bir
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
želio čia kalbėjo drg. S. Michelsonas iš So. Bostono. Bostono italų kepėjų strei
Kalba buvo aiški ir pamoki kas, kuris tęsėsi tik sąvaitę
nanti, bet dėl didelio karščio laiko, jau pasibaigė. Darbi
žmonių susirinko visai ne ninkai streiką laimėjo.
Išsiaiškino, kad guberna
daug. nes keli šimtai buvo
torius Foss turi savo dirbtu
išvažiavę ant piknikų.
ves netik Hyde Parke, bet
S. Poverskas.
East Bostono Maverick
Mills, su pustrečio milijono I z
v
kapitalu, taipgi jo valdoma. Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj,
Dabar čia IWW. prdaėjo or Michigan valstijoj, Lake ir Mason
Vysai Dykai
kur yra jau apsigyvenę 145
Ar Esat Kankinami
ganizuoti darbininkus ir, i paviete,
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš
Moterįs išėmė IWW. vyrą iš kaip rodos, tuoj bus strei f; turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
mo daug gyvenamų farmų su triobokalėjimo.
kas.
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
Farmos visokio didumo ir visokių
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Ipswich, Mass. — Strei 28 Birželio 5 ledo pardavė gi.
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
kuojančios čia moterįs sudė jai likos patraukti teisman giau.
Anglai, nenorėdami gyventi tar
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname
gėrė
per
mierą,
katrie
pareidava
užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
jo paskutinius savo centus, už apgaudinėjimą visuome pe
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
duot savo farmas pigiai. Todėl labai
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
kad išimti iš kalėjimo IWW. nės. Patirta, kad sverdami gera proga nusipirkt gerą farmą pi
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
*
Tose pačiose vietose turiu gra
organizatorių N. Harrma- ant gatvių ledą jie daug nu giai.
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
prastoima apetitą, surugusi pvlva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
ną, kuris buvo areštuotas už suka.
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę
biauru skausmą galvos, tulžinius prigale nauduoti pylnai linksmumą
prekę padaryt geras ir brandas far
puolimus, i cgalet miegoti, jaustamirtį moteriškės, kurią nu
mas. Kiekvienas gali pirkt tiek akegamtos—vysi tie vyrai tur pareika
. tesi pavargesi u
silpnu iš rita,
šovė policijantas. Moterįs 3 liepos, LSS. 60 kp. atsi rių,
kiek nori ir parsiduoda ant labai
pvktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
lengvų išmokesčių. žemė traukiasi
knygą. Knyga ta pasaka prastais
sudėjo smulkiais $1,200 už jį bus mėnesinis susirinkimas, palei
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin
upelį arba palei ežerus, kuriuo
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
kaucijos.
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
gali būti sveiku.
7 vai vakare, paprastoj sve proga
goms
ir kaip jie gal pylnai sugra
pamatyt ir apkainuot farmų
Tūkstančiais vyru atgava sava
Sekr. J. Klevas. vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
.pilna sveikata su pagelba tuos bran
Motinai žiūrint nusišovė. tainėj.
žinti sava sveikata, stipruma ir
gios knygos. Knyga ta yra krau
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
Ta dykai (rauta knyjra yra werte»
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.U0 kožnzm sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus
sižiūrėt
tuojaus.
Turiu
farmų
ant
Hillsgrove, R. I. — ”Mam,
27 birželio Quincy mieste- pardavimo su apsėtais laukais, visais
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
žiūrėk, aš nusišausiu,” pasa lije, netoli nuo Bostono, poli padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
nas arba senas, Lagotas arba biednas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
ir valyk sau javus, viskas gatava.
pasakis kaip
kė 7 metų vaikas ir pridėjęs cijantas Avery peršovė jau eik
Ne naikinkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
Perkant čia farma nieko negalima
gali tą
vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedvs jums daug dole
revolveri sau prie kaktos ną vaikiną, kuris neklausė trotyt Atvažiuokite dabar, pačiam
pasekti.
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra
vidurije pas mane ant far
pradėjo traukyt kojukę, ma . jo paliepimų. Policijantas vasaros
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kag tas yra tyk jus. Išrašikiet
nvdamas, jog revolveris tuš suspenduotas nuo tarnys duot teisingą patarimą, kaip pradėt
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
ūkininkauti.
Atvažiavę
dabar
galėsit
čias. Bet jame butą vieno tės.
o gauste tą knygą.
nraleist vakacijas pas mus ant farmos
patrono. Patraukus vaikui
ant sveiko oro. upėse ir ežeruose pasižvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
trečia syki kojukę, revolve Pereitoj subatoj ir utar- ta
SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
žemės. Atvažiavę į Peacock, tuoris iššovė ir vaikas krito ne ninke Bostone buvo karš- iaus telefonuok į mano farma, o aš
DR. JOS. LISTER 4 CO.. L. 401, 208 N. Fifth Are., Chicago, III.
čiausios šįmet dienos. Daug atvažiuosiu automobilium ir apvešiu
Godotirtusai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
gyvas.
no tas vietas kur galėsi išsimkti sau
Dykai
Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
žmonių
apsirgo
ir
keletas
Illinois—sufragisčių valstiia i
farma. Parašyk laišką, prisiusiu
Springfield. III. — Nuo 26 mirė. Nedėlioj City Point knygutę ir maoa tu plotu dovanai.
v
AXTON KT^DIS
birželio, š. m., Illinois valsti maudvklėse no metu hn-vo
Steitas
Peacock. Lake Co.. ?.
ja pripažino moterims W- J į \

Fanuos Farmos!

Žinios iš Amerikos.
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