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liniją nuo Vidino iki Silistrijos.
Kitos pajiegos užėmė Mezdrą,
30 mylių nuo Sofijos, taip kad
sostapilės paėmimas gali įvykti
bile minuta.

Iš Rusijos. ŽINIOS IS VISUR.
BULGARŲ ŽVĖRIŠKUMAS.
JUBILIEJAUS

MALONĖS.

1$ AMERIKOS.
PATERSONO SKEBAMS
NUODAI

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje............................ 91.50
Kanadoje ir užrubežiuose... 92.00
PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose .... 91.25
Amerikoje.................................. 90 c.
Apgarsinimų kainos klausk laišku.
Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

I
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“KELEIVIS”
28 B’ way, S. BOSTON, MASS.

Telephone:
So. Boston 935-W.

Metas IX.

STEIKAS PASMAUGĖ
tojams į Washingtoną, Bryanas
ŽMOGŲ.
pasakė jiems prakalbą ir išgyrė
jų carą, kad tai esąs geras ir iš
Worcester, Mass. — Tūlas Ja
mintingas žmogus, nes norįs su mes Duffy, valgydamas restau
Amerika padaryti sutartį.
racijoj steiką, užspringo ir uždu
so.
KARŠTIS UŽMUŠĖ 14 ŽMONIŲ
EKSPLIOZIJA.
Liepos 18 vėl buvo didelis kar
Winchester Highland, Mass.
štis, nuo kurio įvairiose vietose
— Pereitoj sąvaitėj fajervorkų.
tą dieną mirė 14 žmonių. LouI isvillej, Ky., mirė 5, susirgo 3, dirbtuvėj atsitiko čia ekspliozi
j karščio buvo 104 laipsniai. St. ja, kuri sunaikino visą dirbtuvę
ir sužeidė 4 žmones.
į Louis, Mo., 3 mirė ir daug su-

Francuzų katalikų misijonieBulgarija turi 80,000 kareivių
Paterson, N. J. — Dexter and
šiemet per
apvaikščiojimą rius kun. Michel, kuris dabar
ties šumbla, tarpe Varnos ir Lambort dirbtuvėj likos užnuo
300 metų sukaktuvių Romanovų Į skelbia savo misijas apie KilkiPlevnos, bet Plevnoj stovi jau dyta 20 skebų. Skebai dirbtu
giminės viešpatavimo, manifes-' šą,
" patvirtina
......................
...
žinias apie
bulga-,
rumunai. Kita bulgarų armija vėj guli ir valgo. Valgius gami
tu vasario 21 d. caras suteikė rų žvėriškumus toj apygar- i
iš 100,000 vyrų randasi tarp So na kompanija. Pereitoj sąvai
kai-kurias malones ir palengvi doj. Vienoj vietoj bulgarų karei
fijos ir Nišo. Bet Bulgarija per tėj atėjo virtuvėn naujas virė
nimus. Apie tai buvo trumpai viai uždarė mahometonų bažny
sigandusi sako nesipriešysianti jas, kurio niekas nepažino. Vie
paminėta; dabar apie tai plačiau čioj 700 žmonių, paskui suvarė
net kad ir Sofiją rumunai užim ną dieną skebai gavo labai ne
pranešame savo skaitytojams. jų pačias, seseris, ir joms žiū
' sirgo, karščio buvo 102 laipsniu.
ŠOKIKAMS NEDUOS
tų. Iš kitos pusės link Sofijos gardžių bulvių ir mažai jas val
SAKRAMENTŲ.
1. Suteikimui pašalpos so- rint susprogdino po ta bažnyčia traukia graikai ir serbai. Tos gė, vienok pavalgius 20 skebų Indianoj mirė 6.
kelias
bombas.
Bažnyčia
užsi

džiaus našlaičiams įsteigti tam
Pas amerikonus atsirado nau
trįs valstybės, Rumunija, Serbi apsirgo. Naujas virėjas tuojau SENATAS PRIEŠ BRYANĄ.
degė
ir
700
žmonių
žuvo
liepsno

tikrą komitetą, vadinamą Roji šokiai “turkey trot” ir “tan
ja ir Graikija, matyt sutarė ap dingo. Tirinėjimas parodė, kad
Šalies
sekretorius
Bryan,
ku

se.
Taip
elgiasi
krikščioinški
go.” Nashwillės, Tenn., vysku
manovų Komitetu.
supti visomis spėkomis Bulgari bulvės buvo užnuodytos ir jei
ris gauna $12,000 algos, nutarė pas Byrne pavadino tuos šokius
bulgarai.
jos sostapilę ir tenai priversti daugiau butų valgyta, ne vienas
2. Iš pinigų, gaunamų už par
per vakacijas važiuoti su praPlanicoj
ir Reinove bulgarai bulgarus padaryti tokią sątaiką,
duotas caro žemes, įsakoma su
butų užkėlęs kojas. Policija j ieš i kalbomis, už kurias jam moka “gyvuliškais” ir kurie juos šoks,
tiems uždraudė duoti sakramen
daryti tam tikrą kapitalą iki 50 da žvėriškiau elgėsi su belais kokia joms patiks.
ko virėjo.
i po $250. Bryanui, suprantama, tus.
viais, degindami sykiu vyrus su
milijonų rublių; procentai iš to
Bulgarai matydami, kad arti
i tas atneša gerą pelną, bet kaiHAYWOODAS SUGRĮŽO.
’suridamoterimis ir vaikais.
TEISMAS IŠ MOTERŲ.
kapitalo ir kas viršaus l-------- :
nasi priešas, paskandino beveik
Kaip skelbia kapitalistiški laik kuriems senatoriams tas labai
“
The
Times
”
korespondentas
rys 50 milijonų rub., bus suvar
Chicago, III. — Pirmą sykį ši
visus savo garlaivius ant upės raščiai, 2,500 Patersono strei i nepatiko ir jie pakėlė senate
tojama pataisymui valstiečių u- iš Salonikų praneša, kad bulga Dan.uba, bijodamiesi, kad jie ne
toj
valstijoj išrinkta prisaikin
kierių buvo jau nutarę grįžti triukšmą. Senatorius Towsend
rai
ir
toliau
skerdžia
ramius
gy

kės.
patektų į priešo rankas.
darban, nebegalėdami ilgiau lai pasakė: “Aš jaučiu pareigą pa- tujų suolą (jury) iš moterų,
ventojus. Užėmę Demir Hissa3. Palengvinama valdininkams
Sofija yra
nefortifrkuotas kytis. Bet išgirdo apie tai Hay- : kelti prieš tai protestą . Aš ne prieš kurias nagrinėjama byla
rą, bulgarai suėmė vieną graikų
ir jų šeimynoms gavimas pensi
matau, kaip departamento gal dėlei užmušimo automobiliumi
vyskupą, du kunigu ir apie 100 miestas ir todėl, matoma, bulga woodas, atvažiavo su Ettoru, ir
jų, atsitraukiant nuo tarnystės. šiaip įžymesnių grekų, kuriuos rai nutarė geriau nesiginti. Su- nupuolusieji dvasioj streikieriai voj gali būt leista darytis nuo- moteriškės.
. šaliai pelną, kuomet kitiems tai
SUSTREIKAVO 6,000
4. Įsakoma išdalyti 1913 me- suvarė į vienos mokyklos kiemą sinešimas su miestu pertrauk- pasiryžo kovoti toliaus.
j
uždrausta.
Valdžiai
tarnauja
tas.
Telegrafo
vielos
aplinkui
RUBSIUVIŲ.
tais 75,000 rublių dovanų vals- ir bulgarų oficieriui liepiant, vi-'
UŽPUOLIMAS ANT SOCIJA- tūkstančiai darbinikų, kurie ne
tiečiams, kurie yra įtaisę pavyz- sus juos išskerdė. Panašios ži- nukapotos, žodžiu sakant, Bul
Philadelphijoj, Pa., sustreika
LISTŲ IR I. W. W. OFISŲ.
gauna nė dešimtos dalies to, ką
dingas ukes.
nios ateina ir iš Seres, kurą bul- garijos sostapilė šiandien nuo
vo
6,000 rubsiuvių. Darbinin
Kapitalistiški laikraščiai su Bryanas gauna, ir kuriems sunpasaulio
visiškai
atskirta.
Eina
kai išėjo iš visų didesnių dirbtu
5. Dovanojama neišjieškotus &ar^i
^uvo„ u^ėmę, bet
džiaugsmu praneša žinią, kad ku pragyventi. Tečiaus nė viegandas,
kad
Bulgarijos
karalius
i
paskui išvaryti. Kada graikai
vių. Streikuoja vyrai ir mote
mokesčius (nedoimkas).
Seattle, Wash.,jurininkai
.........................
už- nam į§ tų tūkstančių nevalia atbulgarus sumušė ir paėmė jų pabėgo.
rįs.
puolė ant socijalistų ir I. W. W. sitraukti nuo savo tarnystės,
6. Dovanojama štruopos už ne
daug nelaisvėn, pas daugelį jų
IŠSKERDĖ 30,000 TURKŲ.
ofisų, išdaužė langus, sunaikino kad parduoti savo laiką, energi- 2,000 ANGLIAKASIŲ IŠĖJO
apmokėj imą gerbinio mokesčio,'* kišeniuose rasta da graikiškų
Į STREIKĄ.
Į Londoną telegrafuoja, kad rakandus ir knygas. Visųpir- ją ir gabumą kitiems.”
7. Sugrąžinama teisė pasienio moterų nukapoti pirštai su žiemiausia
jie
užpuolė
ant
socija

bulgarai bėgdami iš Makedoni
Scrantone, Pa., Old Farge ka
gyventojams gauti bilietus per- dais.
GELŽKELIECIAI NEPA
listo
M.
Price
’
o
vežimo,
kuris
syklose No. 1 ir 2 sustreikavo
eiti per rubežių, jei jie tos tei
Bulgarai vienok tas žinias už jos išskerdė 30,000 turkų gyven . stovėjo ant gatvės su įvairiais
SIDUODA.
tojų.
Kur
perėjo
bulgarų
ka

2,000
angliakasių dėlto, kad dir
sės buvo nustoję.
ginčija. Jų švenčiausiojo sinoi
darbininkų
laikraščiais
ir
knygoPereitam
“
Kel.
”
numerije
ra

riumenė, tenai iš miestelių liko
bo 400 ne-unijistų.
P^zidentas ( kaip katalikų
8. Dovanojama
i užsilikusieji
į
mis.
Akies
mirksnyje
vežimas
šėm,
kad
apie
100,000
gelžkelietik griuvėsiai ir pelenai; gyven
mokesčiai už gydymąsi valdžios popiežius) prisiuntė net Suvie400 MILIJONŲ METINIO
tojai išskersti, jų turtai išvogti. Į likos į šipulius sudaužytas, o Ii- čių rengiasi į streiką. Streikas
užlaikomuose ligonbučiuose.
nytų \ aistijų prezidentui proPELNO.
teratura sudraskyta, išmėtyta ir kabojo kaip ant siūlo. Kompani„
v . testą prieš graikus, kurie taip
Washington. — Tarpvalstijisuminta. Policija žiurėjo ir juo- jos laukė iki paskutinei dienai,
SUOKLBIS ANT SOSTO
9. Dovanojama bausme uz vi- apšmeižė bulgara ^„,6^
nės
komercijos komisija savo ra
kėši.
Tuomet
gauja
puolėsi
į
tikėdamosi, kad darbininkai at
ĮPĖDINIO GYVASTIES
sus prasikaltimus padarytus iki vard
jis tvirtina, kad graikai
tuščią butą, kur neseniai da bu sileis. Bet pamatę, kad kils porte parodo, kad Suvienytų
vasario 21 d. 1913 metų, uz kutuos darb„s aHfl[
Christianija, Norvegija.—šio
vo I. W. W. ofisas. Pamatę, streikas, pradėjo taikytis. Dar Valstijų geležinkeliai atnešė di
nuos paskiriama bausme pa_ ,
,
,
.
prasto kalėjimo arba štruopos . Bet nesuprantamas da,ktas’ mis dienomis Norvegijos kara kad čia jau nieko nėra, įsilaužė bininkai reikalauja 20 nuošimčių videndų (gryno pelno) nuo 30
liaus sode, kur paprastai žaidžia
birželio pereitų metų iki 30 bir
į “Salvation Army” salę. Radę daugiau algos.
nedidesnės kaip 600 rub.
am graikai skerstų savo žmo10 metų amžiaus karaliaus sū
nes.
želio šių metų $400, 432, 752.
čia rakandus, pradėjo juos lau
SUSIMUŠĖ LAIVAI.
nūs Olaf. atrasta pasislėpusį
10. Dovanojama bausmė kita
žyti,
užsižiebdami
degtukus
ir
PANIKA ANT TRŪKIO.
tikių kunigams už suteikimą Sa DA VIENAS SOCIJALISTAS ginkluotą žmogų, žmogus tuo
Chicago, III. — Iš priežasties
manydami, jog tai I. W. W. sve
PARLAMENTE.
jaus likos areštuotas, bet viskas
kramentų stačiatikiams ir kitus
Meriden, Conn. — 18 liepos
tainė. Vienas kareivis užsišo tirštos ūkanos, prieplaukoj čia
panašius prasikaltimus.
Berlynas.—Juterbog apskričio tuojaus paslėpta.
ko ant pagrindų, nuvertė žemėn susimušė du laivai, “Sheboygan” netoli nuo čia išėjo iš vėžių Bos
Dažinojus apie tai karalienė vargonus ir pagriebęs kėdę pra ir “Iowa.” Pastarasis nuskendo tono ekspresas . Tarp pasažie11. Dovanojama kai-kurie pra- rinkimuose į parlamentą socija
rių pasidarė panika. Manyda
sikltimai už įžeidimą caro gar listas Ewald sumušė konserva- : ko neapalpo iš disperacijos. Ji dėjo juos daužyti. Kitas nutrau su tavoru.
mi, kad atsitiko didelė nelaimė,
tistą von Oertzen. Kairieji da i dabar vis verkia ir prašo vyro, kė nuo sienos paveikslą ir metęs
bės.
D-RAS ŠLIUPAS SUŽEISTAS. l žmonės pradėjo šokti laukan per
12. Nedovanojama tik bausmės bar turės 204 balsus vokiečių kad iš Danijos visai išvažiuoti. jį ant žemės pamatė ant jo oD-ras šliupas privatiškam lai langus, bet niekas nenukentėjo.
Dabar Danijos parlamente yra balsį: “God is Love.” Kareivio
už vagystes, apgavimus, mušty parlamente.
I
I
ške
mums rašo, kad jau nuo 5
įneštas sumanymas, kad jei ka butą tikinčio kataliko ir jis su
I
nes ir kitus panašius prasikalti
RUSAI WASHINGTONE.
FRANCUZAMS REIKIA
birželio neįgalįs, nes nusilaužęs
ralius
numirs
nepalikdamas
įpė

šuko
savo
sėbrams,
kad
jie
su

mus, kurie tapo padaryti iš no
DAUGIAU VAIKŲ.
Partija rusų, 46 vyrai ir 22
dinio, tai Danija turi likti repub- stotų, nes čia esanti šventa vie kairės kojos kulštiną. Dabar jau
ro pasipelnyti svetimu pelnu.
moterįs, kurie atvažiavo tirinėParyžius. — “Kad tapti ant lika. Taigi karalienė sako, kad
ta. Dar kitas sumindžiojo Kris pradeda vaikščioti ir šį-tą rašy- ti Ameriką, dabar randasi Wa13. Trečia daba sutrumpina raeile valstybe,” sako d-ras Janėti, bet jaučiasi da labai nesma
tas sumanymas
stačiai ren taus paveikslą.
shingtone. Aplankę Pittsburgą
ma bausmė kalėjiman pasmerk ques Bertillon, “Francuzįiai rei
giai.
gia jos sunui mirti. To sumany
Apskaitoma,
kad
“
Išganymo
ir Chicagą, 10 rugpiučio jie iš
tiems su teisiu atėmimu.
kia ne 3 metų kareivystės įstaty mo šalininkai stengsis jį nužu
Armijai” jurininkai padarė $1- BRUZDĖJIMAS W. VIRGIJOJ. važiuos namo.
14. Palengvinama bausmė ka-; mo, bet daugiau vaikų.”
dyti, kad padaryti Daniją repub- 000 blėdies, o socijalistams apie
Kaip iš tikrųjų dalykai stovi PREZIDENTAS
PALIUOSADabar Francuzijoj daugiau lika.
targoje esantiems ir išsiųstiems
$1,800.
W.
Virgijoj,
niekas
nežino,
nes
VO
PLĖŠIKĄ.
žmonių miršta, negu gimsta.
į tolimus kraštus.
SUVAŽIAVIMAS BEDIEVIŲ ) Diena prieš tai. keli girti ju viskas slepiama, žinoma tik tiek,
Tas,
suprantama,
gręsia
FrancuPrezidentas VVilson liepė pa15. Pasmerktiems mirtin, ta
rininkai įlindo į I. W. W. susi kad tenai neramu. “Appeal to
SU TIKINČIAIS.
I zijai nupuolimu.
Tas
puolimas
I
liuosuoti
iš Kolumbijos Distrikbausmė pakeičiama visam am
rinkimą ir pakėlė triukšmą. Sa Reason” gavęs žinią, kad Cabin
aiškinama tuomi, kad kultūriš
šiomis dienomis Paryžiuje at koma, kad susirinkusieji triukš
to kalėjimo plėšiką B. BellĮ už
žiui katorga.
Creek ir Paint Creek apygardo
kos francuzų moteris vengia sidarė suvažiavimas ateistų (be
tai, kad jis sugavo bėgantį vie
16. Paliuosuojama nuo baus gimdymų. Todėl valdžia suma dievių) su tikinčiais. Suvažiavi madarius apdaužė ir iš to kilo se angliakasiai vėl streikuoja. ną kalinį.
mės, tyrinėjimo ir teismo prasi nė paskirti ant metų $10,000, mo tikslu yra pagerinti sąsikius kerštas, kuris perėjo į tikrąjį Svarbiausia streiko priežastimi
NELAIMĖ KASYKLOJ.
: esą tai, kad kasyklų baronai atšalinusieji nuo atlikimo karei 000, kurie bus išmokėti šeimy tarp mokslo ir religijos . Suva “pogromą.”
Ernest, Pa. — 17 liepos vie
Laivyno sekretorius J. Daniels • sisakė priimti darban “agitatoviavimo, jei jie stojo iki vasario noms, turinčioms daugiau kaip žiavimo pirmininku išrinkta pa
paskui
sakė
prakalbą,
pagirė
ju

noj
kasykloj čia užgriuvo žemė,
rius.
”
Kita
priežastis
—
tai
kom

21 d. šių metų, arba dar stos, ne 3 vaikus. Už kiekvieną vaiką,
garsėjęs filosofas M. Emile Bouvėliau, kaip iki vasario 21 d. kas bus virš trijų, bus mokama troux, Mokslų Akademijos na rininkus už patrijotizmą, o nu panijų suktybės; ant tono nusu keturius darbininkus užmušdapeikė vietinį majorą, kuris lei ka 240 svarų.
ma ir 2 sužeisdama.
1914 m.
tėvams nuo $12 iki $18 ant me rys, kuris savo kalboj atidaryda
džia socijalistams sakyti ant
KUNIGUI 6 METAI KALĖ
17. Paliuosuojama nuo baus tų, iki 13 amžiaus. Tuomi val mas suvažiavimą pažymėjo, kad
KASYKLA UŽTVINO.
gatvių prakalbas ir vaikščioti su
JIMO.
mės žmogystos, prisirašiusios džia mano paskatinti šeimynas vienatinis pamatas, ant kurio
Duluth, Minn. — Spruce ka
raudona vėliava.
prie svetimos viešpatijos, tiktai prie daugiau vaikų.
Rochelle. 21 liepos. — Kun.
mokslas galėtų su tikėjimu susi
syklą užliejo vaduo. Kasykloj
BRYANAS
GIRIA
CARĄ.
I Laudrais likos pasmerktas 6 me
sugrįžę jie turės 2 metu būti po
taikyti, yra filosofija. “Aš ne
paliko 5 žmonės.
.BULGARIJOS SOSTAPILĖ
Wilsonas pasiūlė per Bryaną
policijos priežiūra.
tams kalėjiman prie sunkių dar
manau, kad gali būt santaika
APSUPTA.
BRYANO
ORGANAS
AT

Europos
valstybėms
padaryti
bų
už tai, kad uždegė kleboniją,
tarp tikėjimo ir mokslo literatū
18. Panaikintos bausmės už
NEŠA $20,000 PELNO.
Iš 19 liepos visi telegramai ros; mokslas su tikėjimu taip ne taikos sutartį su Suvienytomis
idant gavus apdraudos pinigus.
daugelį prasikaltimų spaudoje
Lincoln,
Neb.
—
Bryano
ma

Tą
pasiūlymą
Gaisre žuvo viena moteris. Kupadarytų, ypač už priešvaldiš- patvirtina žinią, kad Sofija, Bul sutinka, kaip diena su naktimi; Valstijomis.
pirmutinė
priėmė
Rusija.
Taigi
gazinas
“
The
Commoner
”
kas
nigas
prie piktadarystės prisigarijos
sostapilė,
apsupta.
Ru

bet tarp vieno ir kito dvasios ga
kų
straipsnių
laikražčiuose
dabar, atsilankius rusams moky- metai atneša $20,000 pelno.
munijos kariumenė užėmė visą li būt santaika.”
pažino.
spausdinimą.
i

t
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Nors Daukantas gyveno Pe žamajtių kalbą Jonas Ragau- ko iltįs. Gindamas neva darbi- fbažnyčia negali jau todėl, gierius Liucijonas Steponaterburge, bet labai buvo prisi- nis” (slap.).
ninku reikalus, “The Slavic Ex- kad valdymo vairas perėjo vičia išėjo ant 3-čio gyveni
i rišęs prie tėviškės ir savųjų, y10. "Naudinga bitiu knygele.. ponent” pradeda šmeižti visas į* rankas
’
buržuazijos, kurios mo priegonkių ir nukrito
i pač mylėjo savo motiną. Vienok vvissims biteles mylentims ant unijas ir darbininkų vadovus. materialiai reikalai verčia žemėn. Kaip ir kada jis nu
Simanas Daukantas.
j lankyties tankiai negalėjo, nes gero paraszyta par G. D. Set- Ypač jis nesigaili savo tulžies; ją pačią rupinties išvystymu krito,, tikrai niekas nežino,
L W. W. vadovams.
--------- Iš visko! technikos, kas nėra galimu Nelaimingąjį rado išryto
Tokiuo antgalviu Vilniuje i- I genelio da nebuvo, važiuot rei- tegast. Perdrukawojo S. Dow- I.
I
kėjo
arkliais,
o
tokia
kelionė
kontas.
”
čia
matyt,
kad
“Slavic . Expo- be gamtos spėkų ir įstatų pa- vienais apatiniais drabušėjo Simano Daukanto bijograį
brangiai
atsieidavo
ir
daug
lai11. "Pamokslą apie sodnus.” nent” leidžiamas ne slavų, bet i zimmo. Viešpataujanti kle- žiais,
kas parodo, jog jis jau
’
fija, kurios autoriumi yra Au
Į
ko
reikalaudavo.
Mirus
jo
mo12.
"Pamokima
kaip
rinkti
kapitalistų
reikalams
ginti.
buvo
nusirengęs giilti, bet
sa
užvis
labjaus
geidžia
sma

gustinas Janulaitis. Daukanto
I
tinai,
žinia
negreitai
jį
pasiekė,
medines
siekias.
”
Kaip
žinoma,
apie
Pittsburgą
ygumų, dailės ir meno, o tas jausdamas nuo rudžio svai
bijografijų buvo jau daug kitų
j
tečiaus
nors
už
metų
jis
atva

13.
"Ugnis
knygele,
iszraszę
ra
didelė
daugybė
slavų.
Tie
negalima jai duoti be mokslo gulį, išėjo ant priegonkių
prirašyta.
Bet ne visos jos
žiavo
ir
pastatė
jai
savo
pini

Jonas
Wangys
”
(slap.).
žmonės
tamsus
ir,
pakol
neorgaįgijimo turtynų didinimo. atsipeikėti, iš kur ir nubil
teisingos. Iš šitos bijografijos
gais
paminklą.
Daukantui numirus iš jo raš-j: nizuoti, geriausia duodasi išnau Tie mokslo įgijimo turty- dėjo žemėn. Krisdamas jis
męs dasižinom, jog Daukantas
tų
išleista tik du veikalu:
doti. Taigi reikia juos kokiuo nai reikalingi netik viešpa persilaužė dešinės
kojos
buvo paprastu “mužikų-žemai- i "Visomis pastangomis jis ru"Istoryje
žemaytyszka
”
ir
"Pa

nors
budu
atgrasinti
nuo
unijų,
!
pinosi,
kad
jo
giminės
gautų
taujančiai klesai, bet pačiai šlaunikaulį, persiskėlė galčių sunumi,” nors buvo užrašy
sakojimas
apie
veikalus
lietu

o
tuomet
jie
niekad
nesusipras
mokslo.
Todėl
pats
prikalbinė

kunigijai,
kaip reikalingi ir vą ir smarkiai sukulė veidą.
tas ir vadinosi "bajoru.” Tatai
vių
tautos
senovėje.
”
Kiti
streikuoti ir bus nuolankus sa pavergtajai klesai. Jeigu Nukentėjęsis tapo nuvežtas
buvo būtinai tuose laikuose ja vaikus leisti mokslan, nuro
rankraščiai
guli
da
neišleisti.
vo
ponų vergai. Tuo tikslu, ma šiandien bažnyčia pabandy į ligonbutį, kur ir mirė, ne
Daukantai reikalinga, nes bajo do, kur galima mokintis, sužitomai, ir yra leidžiamas “Slavic tų uždrausti mokymą gamti išgyvenęs nė vienos paros.
rams viešpataujant, "mužikas” ’no kur, kaip ir už kiek mokina, Tokių yra da 10.
Taigi iš viso Daukanto para Exponent.” Ar negudrios žaban nių mokslų mokyklose ir į- Steponavičius paėjo iš Vil
niekur negalėdavo prieiti. Nors ir stengiasi juos tenai įbrukti.
šyta
ir išversta nemažiau, kaip gos?
“Sodžiuje pažįstamiems ir gi
sakytų sudeginti rankve- niaus rėdybos, 26 metų am
metrikose Daukantas buvo už
25
knygos.
džius chemijos bei fizikos, žiaus. Tai, prie ko veda gir
rašytas "bajoru,” bet jam rei minėms jisai rodėsi esąs galin
“Tėvynė” didesnė.
Daukantas
gimė
1793
m.,
mi

gu
ir
įtekmingu
žmogumi
Petertai net ir labjausiai bijanti tuoklystė. Montellietis.
kėjo paskui tatai ir prirodyti,
S.
L.
A.
organas
“
Tėvynė
”
rė
1846
m.
o tas pridarė jam nemažai keb- burge, todėl su visais reikalais
žmonių apšvietimo valdžia
ROYALTON, ILL.
99
jau
padidinta.
Dabar
ji
turi
jau
lumo ir visgi jis aiškiai prirody- f žmonės kreipdavosi į jį.
tokį bažnyčios pasiryžimą Liepos 4, Lietuvių Ukėsų neNesusipratimas.
7 skiltis per puslapį, bet visgi pavadintų patrakėlių nesą
Sulig pažiūrų, Daukantas, gati savo “bajorystės" negalėjo.
prigulmingas Kliubas parengė
Tarp Pildomojo L. S. S. ko jai dar toli prie L. S. S. organo mone. Taigi bažnyčia nega balių. Balius nusisekė puikiai.
Toliau męs dasižinom, kad j Įima sakyti, buvo tuolaikinis
miteto įvyko nesusipratimas. “Kovos.” Socijalistų sąjunga tu li kovoti prieš visą civiliza Publikos susirinko labai daug ir
Simanas Daukantas niekados pirmeivis. Jį —
ri daug mažiau narių, o pajie- ciją, ir pati to nenori, nors
neturėjo filosofijos magistro
"pagriebė ta srovė, kuri pra- Vienas to komiteto narys, drg.
gia
ištęsti daug didenį laikraštį. nuo jos to ir reikalauja visi gražiai užsilaikė, tik vienas
laipsnio, kaip tai tvirtino visi I dėjo rasties ir augti esant jam Paukštys, pasiremiant VII su
“sportelis” atėjęs pradėjo prie
religijos principai, liepianti kabių jieškoti, bet jį prašalinus,
pirmesni jo bijografai.
universitete. Ta srovė tai — sivažiavimo nutarimu, įnešė,
O kaip su "benkartais?”
sulig Jėzaus įsakymų pa vėl viskas gražiai ėjo.
“Mokslus Simanas ėjo žemai- rūpinimasis liaudim ir jos švie kad sustabdyti Illinois rajonui
“Lietuva” užsimanė pamokyprakalbas,
į
kurias
buvo
pakvie

smerkti "puikybes šio svie Lietuvių čionai pusėtinas bū
čiu Kalvarijos mokykloj. Buvo timas.”
ti lietuvių redaktorius manda- to”. šiandieninė kunigija
stas
kalbėti
p.
Antonovas
(mat,
tai prie Dominikonų vienuolyno
Tečiaus buvo tam tikra prierelis, ale laikraščius mažai skai
gurno. Girdi, musų laikraščiai
VII
susivažiavimas
nutarė
už

tai
ne
skurdžiai
pirmieji
įtaisyta 4-rių klesų pavieto mo- žastis, kuri neleido Daukantui
girtuokliauja.
pastaruoju laiku pasidarė labai krikščionįs, tai ne ”šventi to, daugiausia
kykla, kurioj mokslas tęsėsi 6 g^o idėjų atvirai išplėtoti, drausti L. S. S. kuopoms kvies
Darbai anglių kasyklose eina
ti "susikompromitavusius ne- nešvarus, taip ir mirgą visokie pustelninkai, mintanti šakne- pusėtinai, bet uždarbiai menki.
metus."
Mat sąjungiečius” už kalbėtojus). “šliciniai redaktoriai,” “grino- : ėmis” ir besidangstanti kū
Tą mokyklą jisai pabaigė
J. Lietuvis.
"mužiko žemaičio sūnūs jau- Bet pildomojo komiteto didžiu riai,” “juodvarniški ponai” ir kt.
ną
žvėries
neišdirbtu
kailiu.
1814 m. Mokslas išguldomas tė skirtumą tarp savęs ir bajoE. ARLINTGON. VT.
Na, tegul tas bus teisybė, ši
buvo lenkų kalba. Mokytojai— Į rų. Kilimas lyg nešiojo su juo ma Paukščio įnešimą atmetė, tokie epitetai literatūroj netin Ji labjaus, negu kas nors kiLiepos 6 dieną sode R. Bal
vienuoliai... Todėl nekokį moks J persekiojimo dėmę, todėl reikė nurodydama, kad VII suvažia ka. Bet kaip su "benkartais,” ;as, pripratus prie smagumų
trūno buvo atloštas teatrėlis iš
lą tenai Daukantas galėjo įgyti jo slėpties su savo pažiūromis vimo nutarimu negalima da poneliai iš "Lietuvos?” Tas ir patogumų; naudojasi vi
darbininkų gyvenimo: monolo
ir kada paskui norėjo įstoti Vil ir būti panašiam į augštesnįjį remtis, nes tasai nutarimas dar kalbos žiedas yra' "Laisvosios skuo, ką tik mokslu išvysty
gai,
dialogai, deklamacijos ir ki
tas žmogaus protas pagami
niaus universitetan, pasirodė, luomą. Tai visa negalėjo pa nėra užtvirtintas Sąjungos re Minties” patento.
Kodėl "Lie
li juokų skyriai atlikta viskas
kad su tuo mokslu įstoti negali- kelti jame drąsos, šaukiančios ferendumu. Drg. Paukštys, pa tuva" užmiršo jį paminėti? Ma na. Ji pati netiki į Dievo ga
puikiai. Publikos buvo neperma. Prisiėjo eiti į gimnaziją, ir stumiančios prie atviro pro matęs savo klaidą, įsižeidė ir tyt, buki jos atmintis, kada rei lybę, nes susirgus katram jų i
daug;
mat ir čia netrūksta tampradėjo per "Kovą” šaukti, kad
— kad ir šventamjam tėvui
kuri tuomet buvo prie Vilniaus testo prieš esančią tvarką.”
pildomojo komiteto didžiuma kia atsiminti ką nors negeisti — nešišaukiama Dievo pa-j sunų, apjakusių ir mirštančių
universiteto, Bet tai buvo biauTikėjimo dalykuose —
gelbos, bet žmogaus, kuris. ^JJ!s^^kolroiijoj._
nenorinti pildyti Sąjungos įsta A no apie savuosius.
ri mokykla, Bėdinesnius moki"Daukantas buvo tikinčiu, tų, kurie gyvuoją jau nuo 1911 I
išstudijavęs medicinos mok Už gražų ir mandagų palinks
nius žiauriai bausdavo. "Baus. 3 lietuviai bus pakarti.
bet nebuvo kunigų garbintoju; metų.
slą ir žinodamas ligų prie minimą savo brolių lietuvių,
mės nuolatos mokino proto.
I
“Darbininkų Viltis” praneša,
jisai tankiai matė juose politi
žastis gali anas prašalinti pirmeiviams lietuviams išreiš
Labai gerai. Jei tokie įsta
Plakimas rykštėmis viešai ir
kad
Pottsvillej,
Pa.,
kriminali

kierius, prieš kuriuos reikia net tai gyvuoja jau nuo 1911 metų,
ir sveikatą sugrąžinti. Taip kiame širdingą ačiū.
slaptai — tai nuolatinis daly
niam teisme likos pasmerkti
ir priešintis...
J. Kaminskas.
gi net ir dėkojant — vietoj
tai kodėl drg. Paukštys to ne
kas. Už mažmožį klupdydavo
"Lietuvių stabmeldžių tikėji nurodė darant savo įnešimą? Imirtin tris lietuviai: Simanavi kad gydytojui — Dievui už
LAWRENCE, MASS.
ant kelių.” Nuo tokių perse
mas,
jo
nuomonė, stovėjęs ne Matoma, jis pats da nežinojo, čius, Jonas Sušinskas ir Kazis sugrąžintą sveikatą kunigas
kiojimų buvo liuosi tik turtin
Liepos 13 d. turėjom L. S. S.
Raulinaitis. Visi tris apkaltin
žemiau už krikščionystę.
naudojasi mokslo vaisiais, 64 kuopos susirinkimą ir nuta
kad tokie įstatai gyvuoja. Taip
gųjų bajorų vaikai, bet Daukan
"Jis taip pat žiuri ir į protes pat nežinojo (arba buvo užmir ti už žmogžudystę. Kadangi prie kurių reik priskaityti ir rėm greitu laiku parsitraukti
tas prie tų nepriklausė.
Pennsylvanijos valstijoj krimi
Kada Daukantas baigė gim tantus. Nerasi jų nupeikiant, šę) ir kiti to komiteto nariai. nalistai kariami, tai ir tuos lie jo rankose esančią maldų knygutes ir mokintis teatro. Bu
naziją ir kada įstojo į universi tankiai juos giria, o rašydamas Tokiuo budu išėjo nesusiprati tuvius laukia kartuvės, O nėra knygą. Todėl seniai jau ku tų labai smagu, kad daugiau pri
nigai nemini, arba jei pami sirašytų prie musų kuopos jau
tetą, matomai nėra apie tai tik Valančiui apie lietuvių kalbos mas ir bereikalingi ginčai.
abejonės,
kad
prie
to
privedė
ni, tai neaiškina Jėzaus mo nuomenės, ypač merginų. Mer
Musų nuomone, Komiteto di
rų žinių. Tik paminėta, kad raštus, jis giria kalvinų bibli
juos
degtinė
ir
alus.
kymo: "nekraukite žemiškų ginų čia yra labai daug, bet kaip
1819 metais jis gavo teisių kan ją... ir tat nurodo, kaipo me džiuma, atmesdama drgo Pauk
džiagą,
klerikams.
”
turtų, kuriuos kandįs suėda reikia prie kokio veikimo, tai nė
ščio įnešimą, pasielgė teisingai,
didato laipsnį.
...Supeizavo.
ir vagįs pavagia”, nes įdo ra nė vienos. Labai gaila, kad
nes
tas
įnešimas
buvo
paremtas
Tai tiek apie svarbesnius
"Pabaigęs mokslus, išlaikęs
"Vienybė Lietuvninkų" labai
vėl egzaminus ir parašęs tam Daukanto prietikius ir jo ypa ant VII susivažiavimo nutari piktinasi, kad Elenos Ceprins- maujantis žmogus galėtų da taip praleidžia jaunystės aukso
tikrą mokslo darbą, jisai gavo tybes. Bet rasit nevisiems da mo, kuris da neperėjo per refe kaitės apysakoj "Promienie,” I paklaust, kodėl bažnyčia, laiką be naudos, sėdėdamos tan
magistrato laipsni, bet ne filoso yra žinoma, ką Daukantas yra rendumą ir todėl juo remtis ne kur cituojama lietuvių dainelė, pradedant nuo paprasčiau kiai prie alaus bačkutės. Tik
sio kunigo iki viršiausio jos dvi turim lietuvaitės, kurios da
fijos, kaip tvirtina kiti, o teisių. lietuviams nuveikęs gero, kad galima.
padaryta negraži klaida, būtent:
viršininko — popiežiaus, lyvauja kuopos susirinkimose ir
Tas nesusipratimas visgi pa
Buvo tai tarp 1822 ir 1824 metų. apie jį taip daug rašoma ir kal
Močiute
mano,
krauna sau tuos žemiškus padeda veikti mums kultūrišką
rodo,
kad
kai
kuriems
musų
vei

Teisių magistro patentą atsiė bama.
Pirdėtė
mano,
turtus, viliodami iš žmonių darbą. Tegul būna joms garbė,
Jis buvo pirmutiniu lietuvių kėjams trūksta šalto proto ir
mė tik 1825 metais...
Vai
noriu,
noriu
ne
“dievo garbei?”
"Baigęs universiteto mokslus rašytoju ir istoriku . Nors jo sveikos logikos, o tas daug svar
o papeikimas ir gėda toms, ką
Saldaus
miegelio...
Bažnyčia kovoja tik prieš sėdi užpečkije ir bijosi iš tenai
jisai leidosi į kelionę. Sako, ap raštai musų gadynės dvasiai biau, negu visos taisyklės ir
"V. L.” spėja, kad vieton žo tas mokslo sroves, kurios su
lankęs Vokietiją, Franzuziją ir jau neatsako, tečiaus ir negali įstatų šablonai.
išlįsti.
_
A. N.
džio
"Pirdėtė,
”
turėjo
būti:"šir

lygina
žmonių
luomas
ir
ku

ma
to
reikalauti,
nes
jis
gyveno
Angliją.”
HERMINIE, PA.
Gudrios žabangos.
delė.”
rios išliuosuoja pavergtosios
Svajojęs jisai ir apie Vatika apie šimtą metų atgal, kuomet
šis miestas guli apie 20 mylių
Anot buvusio "Tėvynės” re didžiumos mintis iš nežinios
šiomis dienomis "Keleivio”
no archyvus Romoj, kur esan buvo visai kitokios aplinkybės
nuo
dujojo Pittsburgo. žmo
čios begalės raštų Lietuvos is ir kitokia dvasia. Prirašė Dau redakcijai prisiųsta naujas ang daktoriaus Jokubyno, lenkai su ir prietarų pančių. Aršiau
nės čia dirba vientik anglių ka
p
sią kovą bažnyčia varo prieš
torijai, bet neteko jam tenai nu kantas gana daug, tik daugelis lų kalba sąvaitraštis, "The Sla peizavo musų tautišką dainą.
tos
KOVOS
syklose. Darbai šiuom laiku ei
socijalizmą,
nes
Laikraštis lei
vykti, nes tam buvo stoka pini jo raštą randasi po įvairiais vic Exponent."
na
neblogai, bet žmonės labai iš
reikalauja ir pačios religijos
J. B. Smelstorius.
gų ir reikėjo jieškoti užsiėmi pseudonimais. Jam da gyvam džiamas kokios tai "Associated
egzistencija, ir pačios kuni naudojami ir skriaudžiami. 1910
esant išėjo šie jo raštai:
Slavic Press’os,” Pittsburge, ir
mo.
gijos dykaduoniavimas ir metais darbininkai buvo sustrei
1. “Prasma lotinų kalbos, pa- skiriamas slavų reikalams.
"Daukantas gavo raštininko
viešpataujančios klesosužsi- kavę, bet išstreikavus 16 mėne
— Bet kodėl gi tas laikraštis
vietą senate, tame skyriuje, kur raszę K. W. Myle” (slapyvar
laikymas ant pavergtosios sių ir nieko nelaimėjus, kompa
(Tąsa)
leidžiamas anglų kalba? — pa
sudėtas valstybinis Lietuvos ar dis).
2. "Epitoma historiae Sac- klaus skaitytojas. — Juk sla
Tuo atžvilgiu krikščiony klesos sprando. Ta kunigi nijos da labiau pradėjo darbi
chyvas, 'Lietuvos Metrika’ va
99
vams anglų kalba taip pat sun bė turėtų pasmerkti visokius jos kova prieš socijalizmą ninkus spausti. Dabar reikia
dinamas (dabar esantis Mask rae.
sunkiai dirbti, kad uždirbti ant
3. "Dowkont S., Abeciela Lij- ki, kaip ir lietuviams.
voj).
išradimus, kaip ve: telegra viešpataujančiai klesai yra pragyvenimo.
Sveriant anglį
žemajtių
Tą permatė ir “Slavic Expo- fus, telefonus, geležinkelius, geistina, nes socijalizmas
"Tarnystėj kilo jisai paleng tuwių-Kalnienų ir
kompanija
labai
daug suka. Jei
nent” leidėjai, todėl jie įžangoj automobilius ir tt. Tečiaus mokina pavergtąją klesą,
va, nes nelandus, nemokėjo įsi kalbos.”
4. "Budas Senowę — Lietu- aiškina, kad tas laikraštis lei taip nėra, nes bažnyčia yra j°g ji yra pagamintoja že iškasei 3 tonus anglies, tai gau
skverbti. Visą laiką buvo ne
si vieną toną. Unijos nėra. Lie
dideliu valdininku. Dirbo labai wių ir žemajtių, iszraszę pagal džiamas tiems slavams, kurie niekuo kitu, kaip tik kunigi miškų turtų, ir todėl tie tur
tuviai
labai tamsus, pirmeiviškų
daug, o mažai ėmė algos. Gali Senowęs Rasztų Jokub’s Lau čionai augę ir savo kalbą jau jos organizacija, o kadangi tai turi priklausyti pagaminužmiršo; antra — slavai kalba ta organizacija susideda iš tojams, o ne dykaduoniams. laikraščių neskaito ir sunku juos
būt, kad neprirodyta bajorystė kys” (slapyvardis).
5. "Daineles žemaitių, pagal keliais dialektais, taigi vien tik žmonių, tai juk tie žmonės Ir todėl net žydai fabrikan suorganizuoti, nes nesupranta
darė jam kliūtis ir neleido pa
anglų kalba, kaipo vietinė, gali patįs jokiu budu nusutiktų tai pinigiškai remia krik savų reikalų.
kilti, o gal ir jis pats velijo sau žodių daininkun iszraszytas.”
Jaunas Darbininkas.
6. "Pasakos Phedro iszguldę būt jiems visiems prieinama ir atsisakyti
nuo
naudojimosi ščionių bažnyčią, kovojan
geriau būti prie archyvo, tur
isz lotiniszkos kalbos i žarnaj- suprantama.
tingo Lietuvos istorijai.”
WINNIPEG, CANADA.
kultūros ir civilizacijos įgy čią prieš socijalizmą.
Kad pasirodyti, jog ištikrųjų jamais.
(Toliaus bus.)
Ekonomiškas jo padėjimas tiszką Motiejus Szauklys” (sla
Buvo- laikai, kad
Pranešu tiems, kurie nori va
jam rupi slavų reikalai ir jų ap- bažnyčia galėjo persekioti
turėjo būt labai sunkus, nes, pyvardis).
žiuot į Kanadą, kad dabar neva
7. "Giwatas didiujų Karwai- ginimas, tasai laikraštis, dėl a- gamtinius mokslus; tais lai
kaip pasirodo, iš gaunamos al
žiuotų, ypač į Winnipegą, Monigos negalėjo pragyventi ir tu dų, suraszę lotiniszkay Korneli- kių apmuilinimo, sakosi jo už kais valdanti klesa susidėjo
tobos provincijoj, nes šįmet čia
iš ponijos ir karžygių, visai
rėjo nuošaliai uždarbiauti. Te us Nepos, iszguldę J.Dewinakis” daviniais esą:
labai sunkiai eina darbai. Pir
MONTELLO, MASS.
1. Nurodinėti darbininkams neturinčių reikalo rupinties
čiaus giminėms rodėsi, kad jų (slap.).
ma čia tūkstančiai darbininkų
8. "Pamokinimas apie augi jų išnaudotojus.
Simanas labai turtingas. Bet
plėtojimu mokslinių patyri Girtuoklystės pasekmės. dirbdavo prie statymo, bet da
2. Kovoti prieš apgavystes ir mų. Tuomet bažnyčiai gali
jo paties žodžiai liudija ką kitą: nimą tabokų, gudiszkaj iszra
Liepos 4 d. pas F. R—ną bar visi tie darbai sustojo, o
szę
D.
Strukow,
o
i
žamajtių
suktybes
slavų
tarpe.
"Turiu dviem ponam tarnau
ma buvo netik uždrausti plė buvo iškilmingos krikšty žmonės vis nesiliauja važiavę
3. Kovoti prieš nedorus darbi toti patyrimus, smerkti vi nos, kur buvo net 9 bačkos čionai darbo jieškoti. Iš Gali
ti: atlikti valdžiai tarnystę ir kalbą iszguldę Jonas Girdenis”
ninkų kurstytojus ir t. t.
uždarbiauti duonai ir drabu (slap.).
skius išradimus, bet ir de raugalo, tokiuo budu gir cijos pribuna tūkstančiai imi
9.
‘
Tarodimas
kaip
apinius
Bet
pradėjus
skaityti
tą
sla

žiams; iš tos algos, kurios gau
ginti ant laužų gamtos tyri tuokliavo net 4 dienas. Be grantų, o negalėdami darbo gau
auginti,
teutoniszkaj
apskelbę
vų
“
užtarytoją
”
toliau,
tuojaus
nu 300 rublių, negalina pragy
nėtojus ir technikos išradė geriant raugalą, iš 6 į 7 lie^bti, vaikščioja kaip apmirę.

Bažnyčios puolimas

KORESPONDENCIJOS

venti ir apsitaisyti...”

B. A. Grunardas, o iszguldę i iš po avinėlio kailio pasirodo vil•

jus.

šiandien taip elgties pos naktį, F. R—no burdin-

M. Dagys.

v
n

KELEIVIS
—Paimta iš "Boston Post.”—

Streikieriai išmesti iš namų
Ipswich, Mass. — Pereitoj se- Bet streikieriai tik juokėsi iš to-pė į tai atidos. Apie 11 valanredoj išryto, kompanijai palie kio paliepimo. Vakarui atėjus, dą vėl prašvito miesto žiburiai,
pus, policija pradėjo mėtyti iš jie tuojaus pasitiesė ant gatvių' Streikieriai tuomet savo lempas
kompanijos namų streikuojan patalą ir pradėjo rengties gulti, užgesino, taupydami žibalą ant
čių darbininkų šeimynas. Kapi *Miesto valdininkai atėję bandė toliaus.
talistų tarnai prakaitavo visą streikierius gąsdinti, bet tie nu-' Ant rytojaus valdžia darė visdieną nešdami darbininkų ra davė, kad visai tų ponų nemato ką, kad priversti streikierius pakandus ant gatvių. Vienoj vie ir negirdi. Tuomet valdžia lie- į sitraukti nuo gatvių, nes dabar
toj buvo užkurtas ir gerai jau pė užgesinti ant gatvių žiburius, ‘ ir gatvės užterštos ir miestas
įkaitęs pečius.
Benešdami jie kad gyventojai nematytų tos: turi saugoti streikierių sąvastį
susidegino rankas ir pradėjo baisios scenos. Bet streikieriai nuo vagių, bet streikieriai atkeikti, kuomet streikieriai žiu- tuojaus užsidegė savo lempas ir'sakė, kad jie neturi kur kraurėjo ir gardžiai iš to juokėsi, apšvietė visą bloką, taip kad I stytis. Vidurije gatvių jie su
Apie vakarą jau 35 suaugę žmo- mieganti ant gatvės vaikai ir sistatė savo pečius, užkure juos,
nės su visais savo vaikais ir ra- moterįs da geriau matėsi. Ma- virė valgyt ir ant gatvių valgė.
kandais buvo išmesti ant gatvės.'j oras vėl atėjo su keliais savo Pradėjus eiti streiklaužiams į
Da nepasibaigus kraustymui, sėbrais ir pradėjo geruoju pra- darbą, streikieriai pridėjo į pe
valdžia išleido paliepimą, kad šyti, kad streikieriai pasitrauk- čius mėšlų. Pakilo tokia smarstreikieriai
tuojaus
atsiim-tų nuo gatvių ir nedarytų mies ! vė, kad žmonės ko neužtroško.
tų nuo gatvių savo rakandus, tui gėdos . Bet niekas neatkrei- ; Ir vėjas taip gerai tarnavo, kad

I

visi durnai ir smarvė ėjo skebams ir policijai. Kada valdžia
užsipuolė, kam jie degina skudurius ir gumines išmetąs, strei
kieriai atsakė, kad geresnio ku
ro jie neturi iš ko nusipirkti.
Valdžia stačiai eina iš proto
ir nežino ką daryti. Tuo tarpu
vyskupo kompanija išleido įsa
kymą da daugiau streikierių iš- •
mesti iš namų, o miestas turi iš-.
mestus daiktus saugoti. Atė
jus nakčiai, valdžia sudėjo iš-;
mestus rakandus ant vežimų iri
išvežė.
Padaryta tai nakčia,
kad reporteriai negalėtų nufoto
grafuoti, kaip darbininkų rakan
dai vežami. . Dabar streikieriai
pasiliko ant gatvių be rakandų,
neturi nė kuo užsikloti, nė kur

valgyt išsivirti,
žiūrint į tokią žmonių skriaudą, rodos, reikėtų verkti, bet
lenkų katalikų kunigas atėjus
nedėliai
džiaugėsi iš
1,1
-- to. Girdi,
aš jums sakiau, kad jus nestreikuotumet; neklausėt manęs, tai
dabar pasimokinkit.
Vyskupas Lawrence, kuris
valdo tą dirbtuvę, iš Ipswicho vi
sai išvažiavo, kad ir nematyti,
kaip jo darbininkai su kūdikiais
guli ant gatvių.
Vien tik socijalistai ir I. W.
W. rūpinasi tų nelaimingų šeimynų likimu.
Pašalpa labai
reikalinga. Aukos reikia siųsti: Ipswich Defense League,
Box 182, Ipsvvich, Mass.
Streikierių komitetas

normališkas išsidirbęs nuo por
terio nes smuklininkas), prie to
labai nelankstus ir dainininkas
neturi muzikališkos ausies. Dai
nuojant duetą "Kregždelę" nu
važiavo savais keliais... Bet ant
"Lietuvos" korespondento ma
tyt veikia patrijotizmas, nes jis
paprastai saviškius giria, lyg tas
s čigonas savo arklį, kad ir spangas tas butų. Jis net nesuprato,
kokiose kalbose pp. P. Pncevičiutė ir O. Laskevičienė daina
vo; jis sako, kad abidvi dainavo
angliškai.
Musų patrijotai bei klerikalai,
kad ir menkiausios vertės savo
koncertėlį mėgsta išsireklamuoti savo organuose, gi socijalistų,
kad ir stambesnius veikimus,
kaip antai perstatymas opere
tės "Adomas ir Jieva," užtylėjo.
Turbut čia neturėjo ką apšmeiž
ti, užtaigi menkiaus nusiseku
sius dalykus nepraleidžia neapšmeižę.
PI. Motiečius.
P. S. Keistai elgiasi musų p.
M. Petrauskas: Waterburyje
nuo savo mokinių koncerto pusę
pelno paskyrė Vilniaus tau
tiškam namui; na, tas butų dar
nieko, bet štai nuo kito tokio
koncerto Elizabethporte pusę
pelno skiria jau juodosios Kauno "Saulės” namams. Po to, ar nepaskirs tik pusę pelno šv. Kazimiero seserų klioštoriui Chicagoj, III.?
Tai tau ir musų
revoliucijonieriai!
PI. Motiečius.

POLEMIKA IR KRITIKA.

Padėkavojimas.

Padėkavoj u p. J. Ramanauskuj iš Minersville, Pa., už apskelbimą manęs anglių kompanijos
agentu, kuriuo aš niekados ne
buvau neesu ir nemanau būti,
Rodos, draugas Ramanauskas
gerai mane pažįsta ypatiškai ir
žino, kad aš tuomi neesu, nes ir
pats savo raštelij e sako, kad aš
Prie
visoko
turiu
pasakyt,
jog
pos
L.
S.
S.
pikninkas.
PikninATLAS, PA.
prie
aukso
skystimėlio.
Mat,
neseniai čia apsigyvenęs ir grei
I. W. W. ir socijalistai, ku
Nelaimė.
rie daugiausia streikuojan vyrai rokuoja, nors ant žemės ke dalyvavo apie 200—300 žmo 40-ta kuopa puikiai gyvuoja, tu čiausia rašiau tą žinią pasire
čias moteris šelpia materi- būnant reikia pasilinksmint, jei nių. M. Dusevičia laikė trumpą ri apie 70 gana darbščių narių, miant pasiskundimais senų maišis miestukas da visai naujas
nierių, kuriems trūksta "lebe
jališkai, taip kad dabar jos gu danguje reikės kokiam už prakalbą apie dabartinį taip kaip draugų, taip ir draugių
ir mažai yra žmonių, bet lietu
S. V. B.
smarkų judėjimą skurdžių dar
kampyje per amžius sėdėti.
rių.” Taip p. Ramanauske, tas
valgo
ice-cream
’
ą,
kas
vilio

vių yra jau 5 šeimynos ir dusyk
tikra tiesa. Apie 10 gerų ir išja ir streiklaužes prisidėti? Bet kasžin, kaip tas patinka bininkų šioj šalyj, primindamas
WATERBURY, CONN.
tiek pavienių. Vienas rudžio
streikus
W.
Virginijoj,
Patersošv.
Agotai,
kad
jos
"pikčių
”
ne

I tikimų vyrų klausė pas mane,
prie streiko, nes dirbant ice29 birželio, p. M. Petrauskas
prisitraukęs per 4 liepos suma
ne,
Milforde
ir
kitur.
Nors
kal

šioja
gatvėmis
su
muzika
ir
ant
cream’ą valgyt negalima,
iš savo konservatorijos mokinių ar aš nežinau kur be darbo žmonė padaryt "baiką.” Prisipylė
kadangi reikia gyventi ant galo po karčemines svetaines? bėjo trumpai, bet gana užiman surengė koncertą. Koncerte da i nių, jiems trūksta "leberių.”
geležinę dūdą parako, galus už 10 centų. Viena 65 metų mo
čiai. žmonės susėdę į ratą ant
Veversėlis.
Dėlto aš ir parašiau į "Keleivį’*
lyvavo devyni vyrai ir dvi mote
kalė, ir įdėjo į ugnį. Tą patį
gražiai
žaliujančios
pievutės
ra

teris per prakalbas pasakė,
MEDICINE HAT, ALTA.,
rįs. Geriausia koncerte‘atsižy žinutę, kad čia trūksta "leberių,”’
padarė ir kiti. Kiek palūkėjus,
miai klausėsi.
Kalbant apie
nurodydamas net darbo sąlygas
kad ji gyvendavo vien ant
CANADA.
mėjo p-lė P. Pricevičiutė ir Ona
viena dūda sprogo, šis many
I.
W.
W.
unijos
vadovus
ir
ir kur darbas galima gauti. Ir
„arbatos,” kurią virdavosi
Laskevičienė, nes jodvi jau ge
damas, kad tai jo, priėjo savo
Šitas
miestelis
turi
15,000
—
jųjų
areštavimus,
areštavimus
šiandien tą patį galiu atkartoti,
iš išmetamų višnių kaulelių.
rokai prasilavinusios dainavime
jau išsitraukt. Bet ši buvo da
18,000 gyventojų; jį apsupa iš kovotojų
už
kąsnį,
kan
kad
keli desėtkai žmonių, netu
Viena
indijonė
pasakė:
”
Aš
ir turi gerus balsus. P. Price
nesprogus. Betraukiant para
visų
pusių
kalnai,
o
per
vidurį
kinimus
jųjų
kalėjimuose,
kan

nemokyta, bet aš žinau, kad
vičiutė turi augštą ir švelnų rinčių geresnio darbo, atvaževę
kas ekspliodavo, nunešdamas
teka
upė
Saskatchewan.
Oras
kinimus
nekaltų
moterų,
kaip
iei man moka už 3 valandų
galėtų gauti čia užsiėmimą. Ne
vieną ranką, koją ir išdeginda
šįmet labai gražus ir klimatas kad dėjosi W. Virginijoj, ant balsą sopraną, ji dainavo ”__ tiesą drg. Ramanauskas sako,
darbą
tik
10
centų,
tai
rei

mas akis. Už trijų valandų vy
geras. Bet nors miestelis nedide veidų klausytojų galima buvo iš- fors’e liu” iš operos "La Travia kad čia stoka darbų. Darbu ne
kia
streikuoti.
Kada
aš
pra

ras mirė. Pavardės negalėjau
lis, bedarbių yra daug, ypatin skaityt nepaprastą apsireiški ta,” itališkai, ir "Serenada” lie | stoka, tik tie darbai neapmoka
dėjau
kitas
darbininkes
kal

tuviškai; abidvi nusisekė labai
sužinoti.
A. Jonelaitis.
bint prie streiko, bosas pa gai dabartiniu laiku. Mat Ges- mą. Daugumas veidų pabalo, kas gerai. O Laskevičienės drama mi žmoniškai. Į geresnį darbą
: kelio darbininkai gauna tik 20c. davėsi suprasti, kad tų žmonių
CAMBRIDGEPORT, MASS. sakė, kad mano ’veidas juo ant valandos ir buvo kalbama
tiškas balsas sopranas; ji daina reikia įsipirkti arba pas bosus
širdyse
kilo
nepaprastas
kerštas
das.’ Aš jam atsakiau, kad
vo ”Connais-lu” iš oper. "Mig- maldauti ir mainieriškas popie
L. S. S. 71 kp. savo pusmeti nors mano veidas ir juodas, jau apie streiką, tai kompanija priešais savo tironus ir išnaudo
ras turėti. Tokių darbininkų
niame susirinkime išrinko J. Be- bet balta širdis, o jo veidas apskelbė lokautą — paleido tojus. — Kiek sutemus buvo ro no,” angliškai, ir “Pasakykit Minersvillėj ikvalių ir tokių aš
daug darbininkų. Beto, šiomis domi slankiojanti paveikslai. Pa gėlelės”— iš oper. "Faustas;” nekviečiau, bet leberių, kurie tu
liauskį ir V. Anestą dėlei pa baltas, bet širdis juoda.'
dienomis ir miestas paleido į po veikslų rodymas nekaip nusise nusisekė labai gerai, ir, jeigu ri krauti į karus gatavą anglį,
gelbėjimo išėmimo ukėsiškųjų
J. Žukas.
rą šimtų žmonių nuo (įarbo, tai kė. Mat 40-ta kuopa įsteigė sa daugiaus nieko nebūtų veikia čia trūksta, nes kaip p. Rama
popierų, kas yra priedermė kiek
CHICAGO, ILL.
bedarbių armija auga kasdiena. vo mašiną rodymui tų paveiks ma, tai butų galima "Vien. Lie- nauskas, kuris jau 10 metų Mivieno lietuvio, atvažiavusio į šią
Niekas negalėjo tikėti, kad ši lų, kuri lėšavo apie $100.00, bet tuvnikų” korespondentui pri nersvallėj išbuvo, taip ir kitas
šalį; kada męs liksime piliečiais
Kelias į dangų.
tame miestelije bus tiek bedarbių pasirodė, kad mašina nevisai tarti, kad “nusisekė viskas la toks už špato jau nenori imtis—
ir galėsim balsuoti už darbinin
Chicagiečiai dabar žino, kobai gerai,” bet čia dar buvo ant
apie šitą laiką, nes miestelis la
kų kandidatus, tai tuomi tik mės
J. Banis
kiuo budu galima lengvai patek bai greitai augo, mat, buvo atsakančiai yra padirbta, tokiu programo, kaip sakiau, devyni reikia “leberių.”
galėsim pagerinti savo būvį.
budu
kuopa
nutarė
ją
sugrąžin

ti į dangų — reik prisirašyti
vyrai, t. y. žalia medega, kurie
Kas turi pirmas popieras ir prie šv. Agotos draugystės. Be labai reklamuojamas. Pereitas ti į skladą iš kur pirko ir apLAIŠKAS REDAKCIJAI.
vos po 20 lekcijų (kiekviena lek
metais
buvo
net
454
real
estamainyt
ant
kitos.
Taigi
yra
nori išsiimti antras, ar kas dar juoko, tikra teisybė. 13 liepos
cija po pusvalandį) temokinę- Gerbiama Redakcija!
visai neturi, tegul atsilanko že buvo tos draugystės vėliavos tes, kurie pardavinėjo lotus ir viltis, kad ant sekančio kuopos
si, todėl ir negalima buvo tikė
Meldžiu suteikti vietą jūsų
miau paduotu antrašu, viskas pašventinimas šv. Kryžiaus baž namus, o kad geresnį biznį pa pikninko bus nauja mašina ir
tis, kad jiems nusiseks "labai gerbiamam laikraštije
šiems
bus atliekama kuogeriausia be nyčioj ir kunigas, sakydamas daryti, reklamuodavo. Pavyz- paveikslai bus daug puikesni.
gerai.
”
Tiek
galima
pasakyti,
mano
keliems
žodžiams.
jokio užmokesčio. Atsišaukite "spyčių,” aiškiai tai pasakė. din, jeigu'pradėdavo statyti Ko
Apart prakalbų ir pasilinks kad iš tos žalios medegos tik
Aš norėčiau žinoti, kaip uždė
pas J. Beliauską, 27 School St., Girdi, laikykitės vienybėj ir ne- kią mažą dirbtuvėlę, kur tik ke
lios dešimtįs darbininkų gali minimo, rodymo /paveikslų ir Motiejus šteinys pasirodė turįs ti liakerą—varnish ant raudon
Cambridge, Mass.
susidėkite su bedieviais ir jų
patilpti, tai jie skelbdavo, kad dainų, kurios buvo dainuotos ir švelnų ir augštą tenorą. Kuo medžio, kurį vadina Mahogany,
draugijomis, nes tik šitoj drau
ten dirbs keli šimtai ir kad da laike paveikslų rodymo, buvo met jis dainavo, solo (mat, kiek ir aržuolo—oak ? Aš dariau vi
PORTLAND, ORE.
gijoj (šv. Agotos) prigulėdami,
naujų fabrikų daug statys, kad žaista daug gražių žaislų, kur vienas dainavo solo), iš jo kru sokius bandymus, bet jie buvo
galėsite
patekti
į
dangų
(bet
Čia išėjo į streiką 160
namai čia lengva įgyti, kad san- už "pakutas" Juras Ridzikas tinės lengvai ėjo didelis ir gra vis be pasekmių . Uždėjus lia
merginų dėlei nežmoniško kunigai da neprirodė, kad dan lygos darbininkams čia geres (Drg. N. K.) paporino savo juo žus balsas; iš to galima spręsti, kerą—varnish, būna nelygus,
išnaudojimo. Jos dirbo prie gus yra. Red.). Sako, nors ir nės ir t. t. Tokiuo budu mies kingą pamokslą, kad moterįs kad jo lavinimąsis dainavime ne nulyginus su smilčiuota popiera,
prapuola blizgėjimas. Kaip pa
sutaisymo vuogų. Uždirb negalėsite su šv. Agota susily tas augo labai smarkiai. Bet girdi yra ant svieto visai ne bus veltui.
ginti,
ir
"nesėdėsite
su
šv.
Ona,
reikalingos,
iš
ko
žmonės
gar

"Lietuvos
”
korespondentas
p.
,
daryt,
kad butų lygus ir turėtų
davo nuo 10 c. iki 90 c. už
šiandien miestą apėmė krizis.
bet
visgi
busite
danguj.
10 valandų darbo. Darbas
Jau miestas paleido darbinin džiai pasijuokė. Keli draugai J. Kalvietis išgiria už visus Iab- blizgėjimą? Manydamas, kad
Iš
to
jau
išeitų,
kad
ir
dan

štukinis, bet beveik uždyką
kus, nes neturi pinigų. Dirb ir draugės už "pakutas” pasakė jausia A. Povylaiką. Turįs la- randasi lietuvių, kurie tą amajį reikalavo dirbti. Paveiz- guje nėra lygybės. Jei kaip, tai tuvės stovi pastatytos, bet nei daug gražių eilučių ir padaina bai gražų balsą ir gražiausia už (tą žino, tai yra dirbanti rakandan, už išvalymą bakso viš- užgrus tave į kokį užkampį, kad na ir nieko nėra, kas buvo ža vo. žodžiu sakant, viskas bu visus dainavęs. Nepavydžiu 1 dų dirbtuvėse, gal bus ant tiek
vo kuonopuikiausiai. žmogus, žmogui garbės teisingai užpel- malonus mane pamokint to, ko
nių moka 10 c. Jei pasitai nė šv. Agotos nepamatysi.
dama.
ko koks baksas, tai reikia Tatai turbut suprato ir chi- Todėl patariu, kad niekas čio rodos, norėtum, kad dar nors nytos, bet čia netik išaugština. aš nežinau, ir ko daugumas žmo
dirbti 3—4 valandas. Tečiau cagiškės šv. Agotos draugijos nai nevažiuotų.
valandėlę čia pasilinksmint, bet neužsipelnijusį, bet dar klaidi-'nių nežino, o tankiai būna reirytmetyj reikės nešt savo spė na žmogų link jo vertės. Tiesa,! kalinga žinot, todėl kreipiuosi su
bado verčiamos moterįs ir nariai, nes po tokio kunigužio
Aršketukas.
kas
į surukusias dirbtuves, vi p. Povylaika turi didelį balsą ba- į tuom klausimu prie "Keleivio”
spyčiaus,
pašventintą
savo
vė

merginos turėjo ir už tokią
WORCESTER,
MASS.
si apie 9 valandą dainuodami iš ritoną, bet labai žiaurų ir šiurk ir tikiu, kad žinantieji apie tai
prekę iki šiolei dirbti, o joms liavą nusinešė iš bažnyčios karsustreikavus, atsirado da ir čeminėn svetainėn ir tenai už Nedėlioj, 13 d. liepos atsibu siskirstė. Manau, kad kuopa ir štų, gerklė tartum išblekiuota; paaiškins per tą patį "Keleivį,”
kiti sako, kad tokis balsas ne
Su pagarba,
A. J. Viznis.
streiklaužių . Strekią veda baigė pašventinimo ceremonijas vo antras šią vasarą 40-tos kuo- j šį sykį turės gerai pelno.

I

žiausios ir
mokyklose, irgi yra keletas
s
dainos,
niekur
tokių "seserų”, kurios moki
na parapijonų vaikus, ir, kurios sujudino mano sielą,
kaip teko patirti, kaip jos taip puikiai gamta buvo surėdy
Dirstelėjus į musų laikmokina tuos vaikus ir kaip ta.
raštijos lapus, tuojaus mesis
su jais apsieina mokykloje, Juoda derlinga žemė be
į akis besidarbavimas lietu
tai net plaukai šiaušiasi. Ge skausmo gimdė vaisius, ku
vių jaunuomenės, kaip pa
gužės 8 d. buvo, kaip visiems rie augo visur laisvai. Pla
prastai sakoma, ant kultū
žinoma, yra ' šv. Stanislovo. tus, derlingi dirvonai tęsėsi
riškos dirvos: teatrų loši
Tarp tos mokyklos "seserų” toli, kaip dabar tyrlaukiai,
mai, dainos, deklamacijos,
vienos butą irgi Stanislovos apaugę krūmais ir nendrė
monologai ir tt. Rodos, rei
įdardu. Taipgi žinoma, kad mis. Ore jautėsi, jog gam
kėtų tik džiaugtis matant
yra paprotis vardo dienoj tos alsavimas dar nebuvo
besilavinančią musų jaunuo
duoti jubilijantui dovanas. persiėmęs darbininkų pra
menę dailėj, bet pažvelgus į
Kas nori—duoda, kas neno kaitu.
kritikų išvedžiojimus, ma
ri—neduoda. Bet su musų Žmonės gyveno, tartum,
tai, kad iš to besidarbavimo,
"sesers" varduvių diena vi paukščiai,
maitindamiesi
iš to triūso niekas daugiau
sai
kitaip
buvo.
Čia
buvo
Andrejevas.
tuom,
ką
suteikdavo
jiems
neišeina, kaip tik dailės pa i
įsakyta dar pirma varduvių gamta. Jie gyveno gėrėda
mėgdžiojimas.
dienos per kokias dvi savai miesi gamta, skindami nuo
I.W.W,
lietuviai
lavinkimčs.
tes, kad kiekvienas vaikas medžių vaisius, atsigerdami
Jeigu atsibuvo kokiam
nors mieste teatras, kritikas Daugumas lietuvių dabar turi atnešti jos varduvių die -stačiai iš šaltinių; atėjus va
paėmęs plunksną aprašo va jau priguli prie I. W. W., bet noj po dolerį arba ką nors karui, jie atsiguldavo po me
karą, nupeikia rengėjus, nu mažai męs tesuprantame a- nupirkęs dolerio vertės, o džių lapais, arba paimu krū
peikia lošėjus, o ypatingai pie tos organizacijos tikslą jei to kuris neišpildys, tas mais.
apsirengimus. Ar jus ma ir taktiką. Nors gauname il gaus lupti, žinoma, vaikai Jie nepažinojo mėsos sko
note, kad "kritikas” pašven- gas korespondencijas ang turėjo prašyti tėvų, kad nio nė kraujo kvapo. Jie pa
etė aprašymui teatro tiek liškoje kalboje, nuo sekreto duotų jiems po dolerį, o jei žinojo tik augmenų ir rasos
laiko, kiek lošėjai pašvenčia riaus, bet iš tų koresponden- kurie tėvai atsisakė vaikui skonį, kuri nukrisdavo sau
išsimokinimui pastatyti sce j cijų męs negalime visko su duoti dolerį, vaikas bijoda lės spinduliams nusileidus. •
noje kokį nors veikalą? O prasti apie visą organizaci Į mas gauti nuo "sesers” pir Žmogus dar buvo nekaltas ir
ties, turėjo vogti nuo tų pa tas jo nekaltumas paaiškėjo
— Maike, tu visuomet mane r žinau ir nuo seniai vis merkavo- gal manote, kad tokie "kri
ją
čių savo tėvų arba nuo bur- jo viešpatavimu ant kitų gy
išjuokdavai ir kiekvieną mano j u į poliemanus.
Dabar nuta- tikai", teisingiau tariant,
Kad
geriaus
su
tuo
apsidingierių, o jei kuris nei pa vūnų. Visur ir visame vieš
sumanymą suniekindavai, bet riau savo pieną išpildyti, tik tu, darbo purvintojai, kaip el
i
pažinti,
turime
rengti
lietuvogti
negalėjo, tas, žinoma,
dabar aš toki pieną sugalvojau, vaike, niekam nesakyk. Kaip aš giasi Sirvydai, niekindami
patavo sutikimas, meilė, ly
I
vašką
laikraštį.
Žinoma,
iš
j
turėjo eiti be dolerio. Kurie gybė
kad ir tu man pavydėsi.
gausiu kepurę ir lazdą, tuomet gabesnių rašytojų veikalus,
ir brolybė. Visas pa
karto negalėsime savo orga nusinešė po dolerį, tuos "se
— Nejaugi!
nusiimsiu fotografiją, o tu pa- kaip-tai K. jasiukaičio, Br
ną įkūnyti, nes tam reikia suo” paglostė, bet tie, kurie saulis gyveno kokioj tai ne
— Jes, vaike. Toks pienas, rašysi straipsni, ir nusiųsime Į Vargšo, galėtų daug geriau
ne menko kapitalo, bet to nuėjo be dolerių, buvo begė paprastoj šviesoj, teisingu
sulošti
arba
veikalą
parašy

visus
tautiškus
laikraščius.
Aš
kad ir Gabrys geresnio nesumisnelabai ir reikia, nes daugu diškai baudžiami. Kaip vie me ir lygybėj; kokis tai neiš
ti?
Ne.
i
mislinu,
kad
jie
patalpins
mano
lytų.
pasakytas ramumas ir mei
mas privatiškų laikraščių Į
Kad scena pas mus da pri- noriai apsiima būti organu. nas iš tų vaikų man pasako lumas viešpatavo begalinia
— Na tai sakyk,-kas per pie pikčių ant pirmo puslapio. Tai;
jo, "sesuo” taip plakė juos me pasaulije.
bus. vaike, didelė naujiena; tik mitiviška, tai niekas negali
nas.
Man buvo pranešta dvie kokia tai apipinta lazda, kad
— Vaike, aš tau sakau, geni- pamislyk: lietuvis Amerikos po užginčyti, bet tame daugiau
jų
lokalų, kad "Laisvoji vaikai cypė kaip šunyčiai su Sparnai tarnavo pauk
sia kaltos musų gyvenimo Žmonija
jališkas pienas. Jei tik man pa licmanu !
” ir "Pirmyn” apsi-i lindę į kertes. Tai gražus ščiams ne tam, kad išsigelbė
— Pasakyk, tėve, ar tu juo aplinkybės.
siseks jis Įvykinti, tai tuojaus
būti I. W. W. organu. navvzdis parapijinės mo ti nuo persekiotojo, bet tam,
Jeigu kritikai pažvelgtų į ima
penkinę nunešiu ant mišių. Tu, į kauji, ar ištikruiu
t. V c kalbi?
z
Žinoma, visų-pirmiausia. kyklos. Pasirodo, kad vai kad papuošti gamtą savo
— Vaike, tu žinai, kad aš rim musų gvvenimo aplinkybes,
Maike. matysi, kad tavo kvailas
reikalauja prenumeratorių, kai kartais tenai verčiami plunksnomis ir spalvomis,
tėvas ant senatvės paliks dide tas žmogus ir juokų nemėgstu— jie netik nedrįstų panieki
galėtų užmanymą stačiai mokintis vogti, jeigu i Visam pasaulije žmonės
nančias kritikas pliaukšti, kad
liu žmogumi, kurio turės bijotis kas čia per juokai...
augo ir gyveno laisvai, tver
stumti pirmyn. Todėl butų, nenori būt mušami.
— žinai, tėve, tik burna man bet patįs nupeiktų tokius
netik lietuviai, bet ir svetimtau
dami
vieną šeimvną,- nepa
geistina, kad kiekvienas loTaigi, tėvai, bukite atsar
išdžiūvus, o aš nusispjaučiau iš stabdvtojus musu kiltame
čiai.
kalas pasistengtų dasižinot, gus. Neleiskite savo vaiku žindami nieko kito, kaip mei- >
— Nejaugi tu manai likt vagi ; piktumo, kad kuo senyn, tuo darbe.
kiek randas narių, kurie su-Į čių i tokias mokyklas.- kur lę ir paguodonę.
i da iau eini kvailyn.
Jie dabar mėgsta tankiai tiktų
užsimokėti už organą mokina tokios "seseris,” nes Ir aš atsidūriau tarpe jų,
akis,, odsa
----------Saugok viešpatie, vaike. • “
Kodėl tu mane kvailiu va muilinti visuomenei
tarpe tos gadynės. Aš jau
kvdami. kad dailė beparti- prenumeratą, tada matysi ios sudemoralizuos jūsų vai čiaus drūtesne ir geresne. Aš
Kaip tu gali ir pamislyti apie dini?
kus.
Išmokyti gi 'ios nieko
me. kaip męs tvirti.
tai? Vagis daro gėdą savo tau— O kaip tave daugiau pava- viską. Rodos taip *r turėtų
k
’
l
O koki laikraštį apsirink-; negali, nes pačios nieko ne kvėpavau pilna krutinę mei
tai ii greitai i šaltąją papuola. iinti? Tu pasenai Amerikoj ir būti, bet kaip na žiuri i tautai ■priguP.L. lės prie draugų.
(pav. sime už organą,
laikrašėi
Aš gi ant senatvės tenai jau ne da nežinai, kas yra policijantas. tiškus
■5 ■v•
“ 7 Lt7 moka.
Staiga magnetizmo sapne
dziuma nubal
tenai stačiai lės. kaip
noriu, ne. o
privalgiau Doras ž
visuomet tuo akas tai liepė kelti ir eit: ir
meldžiu visų lo
ou rvi n Hm i i i s7?-! $ nepat
binzą tenai
ką aš mačiau sapne, liepė vienių
lietuviškų
h
Dabar, vaike
li: dabartį- mu nažiuru. lošima
------. siems pasakyti. nes siela miėnarių, kati ne
_ 
nai sodinti
aviai y
ktųsi pranesti
Šaulutė išsirito iš-už ža- kuom?'
;
■Vni ii*
su tais ki
— Nesupra
to lokalo, 2-ro
's Irios,' tvra-grvna. tarsi . J« Nieinus.
d.z\čil
čia kai
ie
ėkretoriui
e vande-; L
a
cHcIgs
sigėręs
Jos spin- įdomus kiaušiniai
_ n
calima
nupuoius
su nro
ius nieKo

kad daro musų kunigėliai su
kratančiųjų paveikslų maši
nomis Lai bažnyčia, nors
ir lietuvių savastis, esti už
rašyta airių vyskupui. Bet
pareikalaukime, kad svetai
nėse po bažnyčiomis butų
leista lošti teatrai, lavintis
dainose ir daryti susirinki
mus, nežiūrint draugysčių ir
jų pažiūrų. Pelną pašvęski
me musų besimokinančiai
jaunuomenei, kuri badauda
ma dabar stengiasi šiek-tiek
mokslo dasiekti. Neprošalį
butų ir dramų rašėjai su
šelpti už jų triūsą ir vargą.
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laiškų gavau ir ko tomai plač ;-žęme buvo’ap-; 2...-.3 k'uNjm.'je . sagutę
n *r1 svies ;a gegužine saule ir Kartais kiaušin'ev pasbaikc
kie sumanymai.
alina
' mirgė io išpuošta žyfeeio-‘ visai be trinto,
t ■ nio. Žmonės se
paris
t"vb->s nepakėlė, bet jis r
Icczia į
s uz
; į* *’ -s egėlėmis. Visur žaliavo ninus manydavo; kad tokie
clilusią patkavą gali i'Ties
esejams 1
bet socijalistai ir kiek
yj v”r.’ \
ea|sižvėlgiarit i tuos Pavyzdžiai iš baž žole, bet tokia augšta, daug kiaušiniai randasi-per vištų
; vienas doras žmogus tam prie
augštesnė, negu augšeiausi : susiėjimą su varlėmis, žal— vaikė, as ir r.esak;
unkurnus B2U? iaušingi.
V.
/ni
pra^patkavas tiesiant gabru
įė vienok ženg in t LCt nytinių mokyklų. musų ąžuolai. Medžiai lin čiais ir driežais; vėliaus
r — Gira t. Maike, dabar tu ga
gavo nuo vėto, apsidengę tu dėio manyti, ž: I takius kiau
pakelti.'* Ji- Jdtaip ją ke
pirmyn. Lavina daiJi eit sau namo, o aš eisiu pas
.Kiekvienam geram katali- rkiais gražiais lapais, kokie linius veda gaidžiai; dar ir
pats mači?" po bažnyči
f prabaščių paklausti, ar katali- Inoje, daro repeticijas t m o- kui yra gerai žinoma, jog y- i mums dabar visiškai nežino
; šiandien nekurios tautos va*
jis ant pilvo pakėlė lentą
kinasi deklamacijų dvokiau- į
. kas gali būt policmanu. ar ne.
mi.
"
ra,
taip
vadinamos,
lietuvišj dina juos gaidžiu kiauši
šiais vyrais. Bet aš. v:
1 čiose nuo cigarų durnų saliu-, - „-- ,. Gyvūnų
sudėjimas
buvo
kinese
svetainėse,
žodžiu
kos
"seseris,
”
kurios
mokina
niais. Kartais vištos deda
į
to nedarysiu.
tokiame
gerame
stovije,
ko

i
kiaušinius be jokio kevalo,
įsakant,
vieni
turi
nėr
daug
Parapijų
mokyklose
vaikus,
— Tai ką gi tu darysi?
Ar
žinote,
kad
kio
dar
niekad
nebuvo;
žmo

nukęsti, o kiti besin-.okinda- Be2ko tie vaikai išmoksta,
5 tas pasitaiko dėl to,kad viš
— Vaike, aš policmanu liksiu.
Nežino
nei
tas
tenės
buvo
taip
drūti
ir
meilus,
tos kiaušinyje randasi per...----— Ar tai kokia garbė būti po
mi, besillavindami, susidemo- nežinia. —
Visam
pasaulyje
iš
buro

kad
jie
gėrėjosi
sutvėrimais
mažai
kalkių. Ir vėl pasitai
’
‘
r
meta
šalyn
tą
vas
>
vaikas
eina
tokių
licmanu? '
rąŽŽaoja ir
ku
padaro
18
milijonų
tonu
"seserų
”
"mokyklon
”
moky

ir praleisdavo laiką nejaus ko pastebėti kiaušiniai su
— žinoma, kad garbė Tas pa
amtą, nesant atsakančios
cukraus.
dami, kaip ir kur.
tis,
nes
paprastai
tėvui
ne

dviem kevalais, vienas į ki
kels lietuviu vardą svetimtaučių
vietos susirinkimams.
rupi,
kokion
mokyklon
jo
tą
uždarytas; tokius kiauši
Pasaulio
surėdymas
pa

akyse. Ir gera vieta, vaike. Kad
Nuo 1904 Suvienytose Val Taigi, gerbiami kritikai, vaikas eina ir ko jis ten ei
aiškėjo. Taip kaip gero in nius deda ne tik vištos, bet
ir kažin kaip girtas busi, jau ta stijose ir Kanadoj užmušta paimkime plunksną į rankas
damas
išmoksta,
bile
tik
ei

teligento vaikas ryte atsikė ir žąsis. Šitą dalyką aiški
ve niekas neareštuos, ale tu ga .55 kumštininkai. Paskutinis ir pašvęskime tiek laiko ko
na
mokyklon,
o
ypatingai
lęs, nusiprausęs ir pasidrū na šitaip: kada kiaušinis yli kitą Į cvpe Įkišti. Apart to. ušmuštas Kanadoj, * Luther vai už geresnes vietas susi
dar
bažnytinėm
tinęs eina į mokyklą, atsi ra jau gatavas, o višta jo nevisi tave vadina misteriu arba McCarty.
rinkimams, kiek pašvenčiaoficierium, o kada nueisi Į lietu
me niekinimui musų besila Viena panašių mokyklų sveikinęs su gimdytojais, išdeda. tada susidaro kitas
viškas vestuves, tai kiekvienas
Anglijoj tapo išrasta ma vinančios dailėje jaunuome randasi ir pas mus. Chicago taip surėdymas apsireiškė ir apdengia pirmąjį, tokiuo
laiko už garbę su tavim išsiger- šina, kuri Į 60 sekundų pa nės. Męs neikime į pačias je, ant Town of Lake, čia, visomis savo gerybėmis ir budu pasidaro iš dviejų vie
S. Narkis.
Aš jau ta bizni, vaike, gerai daro sviesta iš šviežio pieno. bažnyčias teatrus lošti, kaip kaip ir kitose bažnytinėse grožybėmis. Erdvėsna kilo nas.
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KELEIVIS
Paješkau Jurgio Žemaičio, Magde- tilto: Myrtle Avė., Gatės Avė., paskui
ras, nekalbant jau apie dulkes; taip pat jis
lenos Dumbliutės ir Elzbietos Višniau- reikia persėsti ant Cypress Avė. karo,
skiutės, Suvalkų gub., Marijampolės kuris atveža ant Cooper Avė ir išli
galėtų išnešti į viršutinius musų atmosferos
pav., šunėkų vai., Meškučių kaimo. pus ant Cooper Avė. reikia eiti po
sluogsnius ir mikroorganizmus. Bet visgi Brocktono streikieriams, streikuo Jie pats arba kas apie juos žino, ma- kairiai pušiai du blokai iki Parko
vartų.
pranešti šiuo adresu:
negalėtų išnešti augščiau per 100 kilometrų, jantiems W. W. Cross Co. vinių dirb linėkit
.
A. R. Raymond,
16 Clinton avė.,
Waterville, Me.
TĖVYNĖS MYLĖTOJU N® 1
kur oras jau pasibaigia, o prasideda eteras, tuvėj.
Aukavo šios ypatos: J. Balionis ir
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus
Tow« of Lake. Chicago, I1L
J. Viuskis po $1.00; J. Stankus, J. Demedega neapsakomai skysta.
Pajieškau brolio Petro Guzevskio
SUTAISĖ
•
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1«
veisa, P. Biliukevičia, J. Kazunas, F. ir draugo Juozapo Ravicko, Kauno
Town of Ląįce, Chicago, III., mi
Bet męs atsimenam, kad tokioj pat Svirskis, P. Juzonis, J. Kupka, A. gub., Šaulių pav.; Reveckis Rusinu ant
S. Michelsonas.
Kaugiserny po 50c.; A. Žalis, A. Si- sodos. Meldžiu jų pačių atsišaukti, tingai atsibuna Kiekvieną pirmą noaugštumoj apsireiškia ir šiaurinė šviesa, rauskis, P. Rudinskis, J. Jodrėnas, arba kas apie juos žinot, malanėkit dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYNSKIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sta.
(Tąsa)
M ei ros, J. Švilpa, I. Waitekūnas, pranešt šiuo adresu:
apie kurią nevienas gal žino iš geografi St.
P. Mergunas, F. Saulis, E. GatauskieADMINISTRACIJA
Stanislovas Guzevskis,
kad gyvi organizmai išlaikytų tokią kata- jos. Męs spėjame, kad toji šiaurinė šviesa nė, Nežinomas, J. Petrauskas, K. Vai P. O. Box
4,
City Mills, Mass. Prezidentas A. J. Bieržynskis,
E. Batakis, Z, Pigaga, W. Pi4600 S. Paulina St, Chicago, UL
• strofą, kaip dviejų planetų susitikimas. Ne yra niekas kitas, kaip negatyviškos elektros čiūnas,
gaga, B. Jakubavičia, T. Bankus —
Vice-prez. F. A. Misius,
Pajieškau
Juozapo
Vaisiuno,
Bir

25 c. A. Grušas 2 0c. Sykiu su
5235 S. Bishoff st, Chicago, UL
gana to, mums yra juk žinoma, kad puolan išsisklaidymas iš ”kosmiškų dulkių,” ku po
smulkesnėms aukomis išviso surinkta žų parapijos. Kauno gub.; neseniai Prot rašt K. A. Čiapas,
atvažiavo iš Lietuvos į Chicago, III.
tis meteoritas, pasiekęs žemės atmosferą, rios atkeliavo musų atmosferon nuo saulės. $12.71 c.
1736 W. 47 St., Chicago, UL
Apturėjau du laišku nuo jo su ad
Pinigus priėmėm.
Turtų
sekr.
Stan. Vaitekaitis,
resu 918 W. 33 Str., Chicago, III. Aš
nuo trinimosi per orą taip įkaista, jog tan Todėl, jei tokia sėkla užsitaisytų tokioj aug
Streikierių komitetas,
rašiau jam kelis laiškus, bet negau 4537 S. Hermitage Avė., Chicago, UL
A. Budrus, Jonas Savickis.
kiai žemės nepasiekęs jis jau išgaruoja. Tą štumoj negatyviška elektra, nesunku mums
nu atsakymo. Meldžiu jo paties ar Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 So. Ashland avė., Chicago, UL
kitų paduoti tikrą jo adresą.
Užžiurėtojas
org. St Ragausią,
kiekvienas gali matyti: nakčia nuo dangaus įsivaizdinti, kaip ji butų nunešta tolyn ne
John Sharnas,
4612 S. Wood St, Chicago, UL
P.
O.
Box
411,
•
Raymond,
Wash.
krinta žvaigždė — krinta, krinta ir išnyk gatyviškos elektros gausa, kuria ji yra ap Pajieškojimai
LIETUVIŲ NEPBIG. KLIUBAS
Pajieškau savo moteries Barboros
sta. Tai ir yra meteoritas. Jis skrido dau- supta.
Chicago, I1L
Pajieškau motinos Barboros Bud- Ugienės (po tėvais Raubeckaitė), ku
soje nematomas, tuotarpu žemės traukimas
ginienės,,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
VALDYBA:
X
Tokiu tai budu gyvybė per amžius galė Girdiškės parapijos. Paupinės sodos. ri mane apleido birželio 18 d., 1913,
pasiimdama
su
savim
3
metų
vaikutį
— Julius Joneliunas,
jį pagavo. Krisdamas per orą nuo smar jo būt nešiojama nuo vienos planetos ant ki Aš atvažiavau į Ameriką ir norėčiau Konstantiną, o kitą palikdama pas Prezidentas
3305 Auburn avė., Chicago, DL
surast kur ji gyvena. Ji pati ar kas mane. Ji turi apie 5 pėdas augščio, Prez. pag. — Jonas Simbalis,
kaus trinimosi jis užsidegė ir išgaravo. To- tos, iš vienos saulinės sistemos kiton.
apie ją žino, malonėkit pranešti šiuo juodus plaukus, neturi vieno pryša833 — 33 pi., Chicago, DL
’ dėl jei ant jo ir butų kokia gyvybė, jam už
kinio dančio ir ant viršutinės lupos Prot rašt — Mikas Titiškis,
Todėl ir tirinėtojai tokios visapasauli- adresu:
turi randą.
Labai meldžiu, kad ji
3415 Auburn Avė., Chicago, UL
JULIANA GESTAUTAITĖ,
sidegus ji turėtų žūti.
nės sėklos mano, jog visi organiški gyvūnai 213 W. 29-th st., New York, N. Y. sugrįžtų, o vskas bus dovanota. Jei Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
kas kitas man apie ją praneš, gaus
712 — 17 pi., Chicago, DL
Toliaus, planetų kūnai netaip jau tru yra arti surišti vienu giminystės ryšiu;
10 dol. dovanų. Atsišaukite kuogrei- Kasierius — Vincas Paplauskas,
Paješkau brolio Antano Simanavi čiausiai, nes netrukus išvažiuosiu į
922 — 35 pi., Chicago, DL
pi ir palaida medega, kad prie kolizijos (su nors jų kūnas ir kitokią turi formą, bet vis čiaus,
Kauno gub., Raseinių pav., Lietuvą.
(30)
Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
simušimo) subirėtų į nesuskaitomas dalis tiek jis numegztas iš tų pačių kamaraičių, Jurbarko miesto. Pirmiaus jis gy
JONAS UGA.
3211 Union avė., Chicago, I1L
veno Škotijoj po šiuo adresu: 31 Sto- 3604 Deodor st., Indiana Harbor, Ind.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
ir išlakstytų po visą dausą, kad nunešti gy kurios susideda iš angliadario, vandenda- nebury, by Fouldhaus, Scotland. Jis
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼.
pats ar kas ktas medžiu duoti žinią
Pajieškau tikro brolio Juozapo Gri- vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
vybę ant naujų pasviečių. Pagaliaus pla rio, degio ir nitrogeno.
šiuo adresu:
ciuno, • Kauno gub., Panevėžio pav., 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
netų susitikimas dausoje labai retas atsiti
Jonas Simanavičia,
Ramigalos valse.,
Vadoklų parap., mas pripuola sausio mėn. BertainiSpėjam, kad skaitytojui bus jau aišku, 670 W. 18-th
st.,
Chicago, III. Stebeikių kaimo. Jau 10 metų kaip niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pu»>
kimas. Kaip vienas astronomas išsireiškė, jog musų žemės atmosfera galėjo užsikrėsti
Amerikoj. Meldžiu paties arba ži metinis Liepos mėn.
nančių
apie jį pranešti šiuo adr.: (30)
Pajieškau
draugo
Vincento
Meiliū

greičiau neregys iššovęs į orą gali nušauti gyvybė visai naturališku keliu, be jokio ste no, pirmiaus gyveno Chicago, III.
JONAS GRICIUNAS,
paukštį, negu, daleiskim, žemė gali susitik bukladario pagelbos. Juk nesunku sau da Meldžiu atsišaukti, nes turiu labai 1044 Catherine st., Montreal, Canada. Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėa
Viršininkai ant 1913 m.
ti su kokiu nors kitu dangaus kunu. Taigi leisti, ir tas labai galima, kad kaip geležies svarbų reikalą.
Pajieškau savo vyro Jono Antanai Pirmininkas, St. Jankauskas,
Vincentas Grakauckas,
Thomas, W. Va. čio, kurs mane apleido 1 d. gegužio
350 Newark st, Hoboken, N. J.
niekuomet negalima daleisti, kad per tokį dulkės ir kiti medegos elementai, taip ir P. O. Box 14,
1913 m. Jisai yra apie 5 pėdų ir 6 Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
planetų suskulimą butų išbarstoma po dau- tokie mikroorganizmai, prasčiausių gyvū Pajieškau Palionies ir Stasės Bui- colių augščio, lieso veido ir turi ran
184 New York avė, Newark, N. J.
dą ant kaktos kairėj pusėj.
Jis pa Sekretorius, A. M. Stanelis,
vidičių;
paeina
iš
Kauno
gub.,
Titaplanetų sūsikulimą butų išbarstoma po dau nėlių sėkla, nuo amžių laksto išbarstytos po vėnų parapijos, Žilaičių kaimo. Pir- eina :š Naumiesčio, Suvalkų gub. Pa
211 Jefferson st., Newark, N. J.
liko moterį ir 3 metų mergaitę. Jeigu Iždininkas, P. Vaiceliunas,
miaus
gyveno
Buyon,
N.
J.,
o
dabar
sas gyvybė.
begalinę dausą apmirusiam stovije, bet pa nežinau kur. Turiu svarbu reikalą; kas žinote kur jis gyvena, meldžiu
38 Farley avė., Newark, N. J.
adresu:
(30)
Pažiūrėkim geriau, ar ne pagelbės tekusios ant tokios planetos, kaip, daleiski meldžiu atsišaukti ant šio adreso: pranešti ž.šiuo
ANTANAITIENĖ,
GERIAUSIA
J. Janulis,
1905 Furner avė., Grand Rapid, Mich.
mums šį klausimą išaiškinti šviesos spaudi me, musų žemė, kur susiduria su vandeniu, 1029 Muskegon
Avė., Grand Rapids
SIUVĖJA (KRIAUČKA)
mas. Sulig Schwarzschildo apskaitliavimo, oru,.šiluma, tuojaus bunda iš amžino savo Mich.
Pajieškąu sunaus Antono Beniušio,
Siuvu vvisokius Moteriškus Rubus
Sėdos valsčiaus, Telšių pagal
daugiausia pasiduodantis šviesos spaudi miego ir pradeda gyventi. Taip galėjo at-! Pajieškau pusbrolio Jono Kalvaičio, išpav.,Barstytų,
naujausias madas. Aš mokiKauno redybos. Kas apie jį ži naus siūti
Europoj ir ištyriau geriau
paeina iš Jurbarko, Kauno gub. no malonės pranešti, arba jis pats lai
mui medegos gabalėlis, jeigu jis apskritas, sirasti ant musų žemės pirmutinė kamarai kuris
sias metodas, todėl mano pasiūti rū
Turiu labai svarbų reikalą, taigi jis atsišaukia šiuo adresu:
bai turi gražią išveizd^ ir smagiai ne
butų 0.00016 milimetro per diametrą. Tai tė, iš kurios amžiams bėgant išsivystė ir pats, arba kas jį žinot, malonėkite
Juozapas Beniušis, (31)
šiojasi.
Todėl meldžiam lietuves
pranešti:
61 Marie st.
Montreal, Canada. kreiptis
pas
mane.
[34]
bus tokia smulkutė dulkelė, kaip kad viena i žmogus.
X
Antanas Dėdinas,
ALEKSANDRA LUDYMT
outh
Ist
str.,
Brooklyn,
N.
Y.
Pajieškau
darbo
prie
saliuno.
Bu

dalelė aguonos grūdo, kurį kad padalintu- ■
So. Boston.
Tiesa, galima butų ir tokiam daleidimui
feto darbą esu gerai išsilavinęs. Kal 361 Broadway,
bų
lietuviškai,
lenkiškai
ir
rusiškai.
met ant 6,000 dalių. Žinoma, padalyti aguo i padaryti užmetimą, kad iki šiol da niekas neParsiduoda
■>
tris metai, kaip gyvena Ame- Saliuninkai reikalaudami bartenderio
nos grūdą ant taip daug dalių nelabai leng į prirode tokių ”kosmiškų mikroorganizmų” aus;
teiksis
atsiliepti
šiuo
adresu:
koj. Pirma gyveno Grand Rapids,
PUIKUS VARGONAI.
.Konstantas Šneideris [31]
o dabar, girdėjau, išvažiavo Į
va, bet tas pavyždis gali padėt mums nors, buvimo,-o juk jie turėtų būti ir šiandien, jei ii?h.,
Ne perbrangiai; reikalingam gera
Easton, Pa.
hieago, III. Meldžiu atsiliepti, nes 1016 Spruce st.,
proga
nusipirkt. Atsikreipkit šiuo
riu
svarbų
reikalą;
ar
kas
apie
jj
įsivaizdinti, koks tai mažas butų kūnelis.; gu buvo seniaus. Tas tiesa, to da niekas ne
tp, - ~ ....
..
not. malonėkite pranešti, už ką buREIKALINGI VYRAI. adresu: M. TITIŠKIS,
[33]
pigi, anot Schwarzsehildo, tokio didžio ku- Į prirode. Bet ar prirode kas, kad gyvybė su- au dėkingas.
Chicago, UL
Geros vietos! Gera mokestis! Rėi- 3415 Auburn avė.,
Peter
Skusevich,
nelis gali būt jau nešamas per erdves švie-;
alinga 100 vyrų mokytis barberystės.
Taigi daug protingiau gi C. str.,
So. Boston, Mass. kambarys,
Didžiausia Sakrova
valgis ir Įrankiai duodasos spaudimu. Dabar tik kila- prieš mus j ■ne t
gyvybę, negu į tvėrimą
Kreipkitės:
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
Pay '
Kazimiero Kavaliausko
BARBER COLLEGE,
klausimas: ar.gali tokia be galo niki gy
, niekam nežinomu tvė- pirmiaus
gyveno
tone, o da 814 PALUS
Aš
užlaikau visokias lietuviškas kny
Washington st.,
.Boston. Mass.
bar
nei
gas,
kokios tik yra, pristatau arba atvybės sėkla arba gemalas egzisti
?aus Kas galėtų prirodyt tokius gub,, T
s-inaciu į namus ant kiekvieno parei
Botanika mus mokina. kad- r
kalavimo. Galite gauti pas mane vi
ius su dab''“4”''”’'"*"' Petrosii
no apie
rių ir labai gražių' impork O.OOC
ie kur’
kala.
rubežiaus gromatoms poV

Žmogaus Išsivystymas
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ridge, Mass.
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Šaltis neužmuša gyvybes. Jen- •mums pasekmę pag
sakant. BOX 260
-G’ L-o
ner o institute Londone, buvo daromi ban ! męs netikim, kad be priežasties gali
Kas,
apo
pajiess
dymai : per 24 valandas bakterija laikyta į nors pasaulije .atsitikti. Ir pakol priežastis fenčkausko.
Pirmiau gvve o E::e
H. Taip;-at pajieškau V!?.diprie 252 laipsnių C. šalčio ir ji buvo gyva. i nesurasta ir neišaiškinta, męs savo dąleidi- N.
Zaienčkausko,i, Ba mari aus Babr;
> ir Vacio Si ir kausSaulės šviesa taipgi negali tokiems mi į mus vadinam hipoteza. Todėl ir augščiau
<-r? *
Viiinaus; gub.. Trakų pav. j
kroorganizmams daug uzkenti.
f pridurtas daleidimas apie ”kosmiškus orgasišaukit, arba ka apie juos i
anešt žemiau pa- ( Pirmas
žinot,
Įtralanėkite
Roun’o bandymai parodė, kad šviesa už i nizmus” pakol kas da lieka tik hipoteza.
duotu adresu.
Parengia
muša kai kurias sėklas tik dėlto, kad jos
Alex.
27 d. Fep
Yra da ir kitokia hipoteza apie pirmutiMass. karą turite imti
DON 66
susijungimas su aplinkiniu oru pagimdo ok ■ nes gyvybes atsiradimą. Manoma, kad gy
Prasidės 1:30 po pietų.
ir jauni, vaikynai ir merginos,
j
Pajieškau
brolio
Igno
Radzevičiaus
j
sidavimą (susivienijimą su degiu). Dauso vybė atsirado ant žemės, kaip tik pasidarė ir dviejų draugų — Igno Danilevi- • neSeni
praleiskit. geros p*-< s atsilankyti
ant šio puikaus pąsili nksminimo, nes
je gi tarpe planetų ir žvaigždžių oro nėra, atsakančios jai aplinkybės. Vadinas taip I čiaus ir Igno Brazono: jie viri paei- I tik
būna vieną sykį ant metų.
i na iš Alsinikų kaimo Ezno vals., Vii- '
Komitetas. '
' todėl ir tokių kliūčių tenai negali būti.
i pat,, kaip prie atsakančių aplinkybių pasi- i niaus g’jb. Ignas Radzevičia 4 metai į Su pagarba
■
atgal
gyveno
Jerome.
Pa.,
o
dabar
Taigi pasirodo, kad atsiskirę mikroor • daro chemiškas susijungimas ir iš oxvgeno ■ nežinau kur randasi: jie patįs, ar kas
GRAŽUS PIKNIKAS.
'juos
žinot,'malonėkit
pranešti,
už,
ką
ganizmai — atsiskirę, daleiskime, nuo mu | ir hvdrogeno pasidaro vanduo arba krista- į busiu labai dėkingas.
27-tas metinis PIKNINKAS drau
gystės ŠV. JUOZAPO atsibus nedė-1
sų žemės — lengvai gali išnešioti gyvybę j las. Ir šitokia nuomonė, dėl nuogumo savo
Jonas Radzevičia.
' lioj, 27 d. Liepos (Julv) 1913 m.
1 BOX 35.
North Amherst, Mass. LIBERTY PARKE. Pradžia 2-rą vapo begalinę dausą.
formoje, turi blizgantį aiškumą. Medega.
landą po pietų. Muzikantai po vado
Kįla tik klausimas, kaip tokie be ga i buvo net ir tuomet, kada žemė iki baltumo j Pajieškau brolio Antano Jonaičio, j vyste Vinco Ridikevičiaus. [žanga <
naeinančio iš Kauno irub. ir pavieto, ypatai 25 c.
lo smulkus kūneliai gali apgalėti traukimo : buvo įkaitusi. Einant musų planetai šaltyn,! Veliones
Visus nuoširdžiai užprašo.
parapijos, Rukšionių kaimo.
KOMITETAS.
Meldžiu Įo paties atsišaukti, arba kas ,
pajiegą, kuri laiko pririšus prie žemės visus kiekvienas kūnas tufėjo mainytis. Van- ‘ apie
KARAI: Iš Brooklvno iki Ridgeų žino malones pranešti ant adre
daiktus? Tiesa, oro judėjimas arba vėjas
wood Štebeliu. Iš Williamsburgo: :
, I duo, pavyzdžiui, turėjo pereiti tūlą išsivys- so:
Bushwick Avė., Union Avė., Wyckoff į
Ona JonušaiČiutė.
neša kartais į padebesius šiaudus ir skied-j
(Toliaus bus).
603 W. Germane st. ,Baitimore, Md. Avė. Iš Centrai Brooklyn nuo seno I
d‘.'

r

KELEIVIS
tum buvęs toks bailus, tai
butum atsikėlęs ir nušovęs
vagį.
— Gal būti tame tavo tei
sybė, atsakė vyras: — bet
aš nenorėjau likti našliu.

B
VALSTIJOS DIDŽIULIO BANKO

PRIIMA PLMGIS TJlPiTl 51'0 *1 IR DAIGIAU

SKAITYTOJŲ ATIDAI.

i

Visų gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų, kurių tik
prenumerata
pasibaigė,
meldžiame atnaujintu Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti „Keleivį” sulaikyti.
Mainant adresą reikia vi
sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. ' Nepridavus
Išprašė
Girtuoklis parėjo namo ir senojo adreso, adresas ne
susipešė su pačia. Priėjo bus permainytas.
prie to, kad pasiryžo net nu
„Kel.” Administracija*
sišaut. Išsitraukęs revolve
rį nubėgo į kitą kambarį.
Prigėbo prie veidrodžio ir
I
paleido šūvį stačiai į jį, o
pats krito ant žemės. Pati B. Leonui. — "Vienas iš na
įbėgo ir nusigandus sušuko: rių” klausė tiesų ir jam buvo pa
— O tu Mataušeli, kam tu aiškinta, ką tiesos apie tai sako, j
taip padarei ? aš tik štukavo- daugiau nieko. Ar tas jums
jau. Prisiekiu, daugiau to patinka, ar ne, tai nieko jau ne
nedarysiu. Tik tu atgyn. gelbės ir protestuoti prieš tai
— 6 kam tą kočėlą rankoj nėra reikalo. Jūsų draugystės j
turi? —jis pašokęs paklausė. niekas ne "plūdo,” nes tenai jo

Depozitu Siigunas Apdrausti
Banko Kapitalu ir Perviršiam

U ž
pasidėtus
Musu Banke
taupyti pinigus
mokame

54,100,000.

I

kių plūdimų nebuvo, nė vardas
draugystės nepaminėtas; tik pa
’ ’
Iškepė...
sakyta, kad tiesos draudžia paAdomas: — Kiek nori už šelpinėms draugystėms leisti pi
nigus ant kitokių reikalų. Ar
tą paukštį?
tai gerai ar ne, tai ne musų da
Krautuvninkas: — $70.
Adomas: — Perbrangu! lykas ir ne musų kaltė, nes ne
Krautuvninkas:
Ne- musų tos tiesos išleistos ir męs
brangu, tamistyte. Paukš negalim jas permainyt. Ką jū
tis mokytas, kalba devyniom sų konstitucija sako, tai tas nie
ko nereiškia; ji gali būt parašy
kalbom.
Adomas užmokėjo $70 ir ta visai priešingai valdžios įsta
liepė parsiust namo, o pats tymams ir jeigu nors vienas na
nuėjo į miestą su kitais rei rys pakels triukšmą, jis gali ne
kalais. Atėjęs namo, klau tik sugriauti visą jūsų sumany
mą, bet gali da pridaryti daug
sia pačios:
nesmagumų.
Mat, teismas re
— O paukštį atsiuntė?
— Atsiuntė, jau ir iške miasi valstijos įstatymais, o ne
kokios ten draugystės konstitu
piau.
cija. Jūsų atsakymo netalpinsim, nes jis klaidingas.
i
Tikras atsitikimas.
Pirmu syk naujoj bažny Dudlaužiui. — Tokios žinios
čioj kunigas laikydamas mi laikraščiui netinka. Kaip jūsų
šias iškėlęs komoniją užgie mergina lipo trepais, visuomenei
visai nesvarbu.
dojo :
„Tegul bus pagarbintas M. Laimutei. — Juokai ne juo
Švenčiausis Sakramentas”. kingi, nesunaudosim.
Parapijonai atsakydami L. S. S. 56 kuopos nariui. —
Pasiginčyt si* J. Kupstu galite
užbaubė:
”Amžiną atilsį dovanok susiėję ypatiškai, bet ne per laik
raštį. Kuris iš tamstų puikiau
jam viešpatie!”
gyvena ir kuris turi daugiau vai
Jurbarkiškis.
kų, visuomenei tas nesvarbu. Jei
Paskutiniai žodžiai.
Kupstas rašė neteisybę, nurody
kit
jo klaidas ir pasakykit, kaip
Teresa nuėjo atlankyti sa
vo draugę, kurios vyras ne ištikrųjų yra. Jo bijografija,
senai numiręs, ir klausia kaip jis gyvena, ir ar jis turi
vaikų- ar ne, čia visai nereikalin
jos:
— Koki buvo paskutiniai ga ir todėl jūsų raštelio netal-^
pinsifhe.
žodžiai tavo vyro?
— Jų visai nebuvo, — at F. Malkaičiui. — "Patarimo
sakė našlė; — žinai, kad vi merginoms" nespaudinsime, nes
są gyvenimą su juom aš vi jis klaidingas. Senmergėmis da
sados ištardavau paskutinį žnai lieka ir mokytos merginos
—tai viena, antra gi — ištekėji
žodį...
mas merginai da nereiškia lai
Geras pavyzdys.
mės, bet tankiai da didesnį var
Motina: — Sūneli, kodėl gą ir skurdą.
tu toks tinginys ir nenori "Kel" skaitytojui. — Eilėse ymokytis. Imk pavyzdį nuo ra daug negražių išsitarimų,
darbščios skruzdėlės, kuri laikraštin tokių dėt negalima.
niekad dyka nebūna.
M. Bishopui. — Teisybę rašot,
Vaikas: — Taigi aš ir se bet tas jau visiems žinoma;
ku skruzdės paveikslą ir iš naujo gi nieko tamstos raštelitisą dieną kasuosi smiltyse. je nėra, todėl jo ir nespausdin
sime.
Nedėkingas sūnūs.
J. J. N. — "Sapnas” ir kitus
— Pžfekutinius grašius dė sunaudosime, ačiū, tik "Laimin
jau, kad leisti sūnų į mokslą gos Kelionės" per silpnas. Jei
ir padaryti iš jo daktarą. norėtumėt, tą galim sugrąžinti.
Dabar, kada jis paliko dak
taru, tai vietoje atsidėkavo- Arškėtukui. — žinią apie dar
ti. uždraudė man gerti deg bų sustojimą talpinam, bet kas
tinę, išrasdamas, kad ji ken buvo ant vestuvių kalbėta, vis
ką išleidžiam, nes tai nesvarbu.
kia mano sveikatai!
J. Gailiunui. — Nors ir labai
Bailus vyras.
norėtume tamstą užganėdinti,
Vyras: — Turbut tavo tei bet tokių dalykų skelbti viešai
sybė, pačiule, kad šią naktį negalima. Jeigu tas žmogus pa
silaikė keno nors pinigus, reikia
mus ruime buvo vagis.
Pati: — Dėlko tu taip ma pasiskųsti į valdžią, o jam užda
rys tokį biznį.
nai?
—Aš palikau pinigų keli “K"Skaitytojui. — Eilės prieš
nių kišeniuje iš vakaro ei merginas netilpo ne dėl to, kad (
damas gulti, o šįryt radau jos pajuokia merginas, bet dėl
to, kad ne sulig eiliavimo taisyk
kišenius tuščius.
— Tai tavo kaltė! — at lių parašytos—jos neskamba
sakė pati: — Jei tu nebu- taip, kaię eilės turi skambėti.

K. S. K.

Daugiau kaip
34,000
depozi toriu
Taupiamojoj

Banko Kasoj.

įsteigtas 1S79 metais

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

STATĖ BANK OF CHICAGO

Vienatinė tiesi Linija iš Vokietijos j Ameriką, t. y.

3%

Taupomąjį Banko Skyrių
Lietuviams veda A. LA LIS.

nuošimčiu

Tarpe jų
daug
Lietuvių.

KAMPAS La SALE ir MASHINGTON STKEETS. CHICAGO.

Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.
Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

Jei nori pirkti drukuojamą mašinėlę,
tad kreip
kis apačioj
nurodytu
adresu.

Redakcijos atsakymai,

l— ,

HANBURGAMERICAN LINIJA

TAUPOMOJI KASA

Dviems Sriubai* varomi garlaiviai “CLEVELAND’* ir “CINC1NNATI*'
008 p5<lų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.
I

Trečiųjų Kajutų
ir
Palubės

PIGIOS

Musų mašinėlės
skirias nuo ki
tų tuom, kad
jos yra geros, o
daug pigesnes.
Pridėkit už 2c.
markę, tad prisiųsim katalogą

I

PREKES

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

Paveikslai:

Į

Į dešimts
Dienų iš
Porto į
Portą.

------------------------------

Hamburg-American Line
Kas prisius
už 25c vienI
Gentinėmis
markėmis,
tasaplaikys
Puikų Paveikslą. Rašyk tuojaus sekančiu adresu:
,
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BOSTON TYPEWRITER EXCHAGE
Post Office Bos 11,
So. Boston, Mass.

i

Telephone Se. Boston. 845 M.

495 Broadway, So, Boston,
Valandos:

i Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.

Į

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

s Akušerka:
e

sa)
5

Pabaigusi kursą Womana Medical
College, BŽItimore, Md.

K

«•
y

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5
pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropienei

30 vv. 2
BROADWAY ’

SO. BOSTON, MASS.

BI

•

Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka
mas. vyriško ir mo
teriško didumo, ant
20 metų auksuotas,
su išrašytais dubeltavais viršais. La
bai teisingai eina
skiriamas y pat i n
gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikrai
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20
metų.. Ypatingas pasiulijimas. Męs
išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno
adreso už $5.75 C. O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento.
Atsiminkite, jus
užmokėtumet už tokį pat laikrodėl]
apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
dykai su kiekvienu laikrodėliu.

M. Gallivan Co.

Parduoda pigiai Namus

Užlaiko geriausį

Parduodu Namas, Infiariaa ir
padarau Morgičiu*.
849 DORCHESTER AVH,
SO. BOSTON, MASS.

i
į

Meldžiame užeiti o visados rasite
gražų patarnavimą.

362 2nd st.,’

žiai sudygsta, puikiai auga. ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS,pažysta gerai lig}, pritaikoatsaka ti
žiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligą, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir iš
augina puikią sveikatą ir drūtumą, k-.s suteikia
žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų

i

So. Boston.

I mano Tautiečius:
Jų* ir jūsų drangai esate nuo
širdžiai nžkviečiami aplankyti
mano Liuosa Mokslo Galerija,
461 Sizife Avenue, arti 28tos
Gatvės, New Yorke, N. Y , kor aš
l ikau parodą dailės ir ska!ptaros darbo, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvaizdirimu
švairin kūno daliu kaip sveikų
taip ir sergančia.
Jas čia galite studiooti žm< nijos giminės kilmę ir iš* ii-- aks*
tymą nuo lopšio iki grabui, ir
na y>i iedomiausiūs gamtos išgamas; taipgi
•įsvatEcnias ir pabaispclhis,_________________

o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kuriąkiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pačiuose.rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šoną: išbėrimai spttogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubosi
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblmo. užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepeną, ink
stą, silpną plaučią, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogą sapną, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, korio*
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokią ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po iioo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki S. U tara. Ir Pėtoyčiomis nuo 0 iki 8 vok. Reikalaukit nuo Klinikų dovanai ir skaitykit kaygų „Daktaras .

Vienatinis lenkiškas
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
įdedu naujus. Darbų gvarantuoju.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
*
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
Jus čia galite studiooti pasekmes liga ir
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu- siai, naujausius mados įrankiai. Atlie
no modeliai*. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris , ku darbą artistiška;. Padarau fotogra
nuolatos vedžioja svečiu* ir išrodinėja bei fijas kuopuikiaus ai, malevoju natūraatsakinėja ant bile kokių klausimų. ~Atvira
kasdieną podraug su Nedėldieniais ir Šventa- -liškom parvom, iš mažų padidinėju ir U
Esant reikalui einu į namus fotografuo
dieniais, nuo 8-nių iš ryte Bei Vidurnakčiui.

:i. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Bnatar KSe. Boston, Mass.
■
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Kefiaųantis Lietuvys Agentas.
Moters tr Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvė*.
Toji kompanija turi geru* kriaučių*,(kurie gerai at
lieka darbų. Tavorai gvarantuojami. Prekės žema*.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:

KAD ESI NESVEIKAS,

i

Vieną valandą praleisti terpe grupjų šit n
pastebėtinų Lietuvišku modeliu, jraveria
odeli kaipo turtą Į galvą čielam gyvenymei.

Phn. M, Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro ezperamentą ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medalio apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
PrivatiškoJ LABARATORUOJ Ph. M. Kliniko. atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas >š šviežių gvarantuotų medikamentu,seniausią ir naujausią išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pageltai žmonių.

(SITfiMYKIT, kad slaptybės ligą saugiai užlaikoma, visada.

i

TIK VYRAMS

YRA TAI DIDŽIAUSIAS •
turtasžmogaus
.bę
sveikatos MERA LAI
MĖS Nfi LINKSMYBES £NT svieto

GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga
nėdinti už tikrą pagelbą; greitą ir gerą išgydymą. Mano moteris teipat jau yra sveika už ką
siunčia širdingiausią padėkavonę. Jūsų pamačlyvą ir teisingą būdą gero gydymo, skelbsi m
tarp savo pažystamą, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavodami su moterie A. Asrtoaickas. Ironand Metai Co. So. Richmond, Va.
M ra. K. Jurevičienė, Bot K6, Glens Filis, N. Y., teipat šimtais kartą dėkavoja, už
išgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo,nerviškumo, dieglią kojose, nusilpnėjusiosir suiru
sios sveikatos — teipat moterišką ligą. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsvortb St.,
Worcester. Mass., Mr. 31. KOLIAGA, Bot 1«, Boswell, Pa. Mr. J. TY.MCZUKAS, 308 CenterSL, Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokią paslaptingą ligą, kurią jokiu badu ne
galima sutalpinti.

D-RAS ST. *«ORZEJEWSKI
DANTŲ DAKTARAS.

C17X1V H T U
dVElKnln
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J. H. C A R R

kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILI

Sveikata fluoa l į

1B

IBI

T«L So. Boston 784.

Excelsior Watch Co.

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kari gra

a

(į

arba 41 Broadway, New York.

į

Ant 21 akmens Elių, Vyną, Likierius ir

Dr.F. Matulaitis
s

607 BOYLSTON STREET, BOSTON,

i

K. P. SIMKONIS

Į

Holyoke, Mass.

115 Maple Street,

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių anksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
etuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
g

Reikalaukite toojau*.

J.P.Tuinila,
w *
***“*“**>

A‘;
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KELEIVIS
F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
P. A. Shilaikiui. — Apie

rališkų tiesų, tai aš taip daryt
nepatariu.
Kad dažinot, ar brolis gyvas,
ar pati rašo tik kad išgauti iš
jus pinigus, galit parašyt, jog
kitaip nesiųsit, kaip tik kada jis
pats parašys. Dar geriau para
šyt pas kitus ten gyvenančius
lietuvius ir paklaust kaip ten yra. Jei nežinot nieko, paprašy
kit adresų iš ”Kel.” administra
cijos. Jei siųsit pinigus, niekas
kitas negali išimt, kaip tik tas,
kam siuntėt.

sugrąžinimą pinigų už laiva
kortes sugrąžintų žmonių
negali būt nė kalbos. Neži
nia už ką visus juos grąžino.
Greičiausia, jei 12 žmonių
važiavo ant to paties antra
šo, valdžia palaikė juos už
kontraktuotus darbinnkus
ir todėl sugrąžino.
Mrs. J. M. — Tamstos vyras
Colorados valstijoj vedu buvo palikęs per 11 metųbetpassios moterįs gali turėti nuo kui atvažiavai, apskundei ir jis
savybę atskirai nuo vyro, ir liko kaltu atrastas. Jis turėjo
todėl vyras už savo pačios duot užlaikymą, po kiek, beabe
skolas neatsako, kaip ir jos jonės, teisėjas paskyrė. Jei jis
turto negauna (jei ji neduo nuo 1909 nieko nėra davęs, tad
da jam). Viską, ką gali pa turi vėl jį apskųst ir gausi už vi
daryti, tai paduoti ją į teis są laiką. Atsiskirimą gali nuo
mą už laivakortės pinigus. jo labai lengvai gaut, bet atsi
Beabejonės tada vyras neno skyrus joks katalikų kunigas ne
rės nesmagumų savo pačiai duos šliubo su kitu vyru, nes ka
ir užmokės. Turit paimt ad talikų bažnyčia persiskirimų ne
vokatą, o jei nėra jųsų mies pripažįsta; ji nežiūri į aplinky
telyj, nueikit pas vietinį ma bes, kad ir kažin kaip viens ki
gistratą ir perstatykit visą to neapkęstų, liepia gyvent krū
dalyką, o tas tuoj pasišauks. voj ir tiek. Jei kunigas nežinotų
J. G. Rockford. — Jei ta-

apie atsiskyrimą ir pasivadintumet ”našle,” suprantama, jis
duotų šliubą, bet tas būt pagal
katalikišką supratimą "šventva
gyste,” ir todėl geriau imt šliubą
pas protestonų ministerį arba
dar geriau civilišką, pas teisėją.
Tuomet nebus jokių kliūčių ir
pigiau kaštuos, nes tie neplėšia
taip, kaip musų kunigai.

mista sugrįši iki 21 vasario
1914, už pabėgima nuo mobi
lizacijos jokios bausmės ne
bus. Jei neatitarnavot pil
nos tarnystės — turėsite pa
baigti.
Kaslink žemės Lietuvoj,
jei jus esat keturi broliai,
kiekvienam iš jųsų priklau
so dalis, jei tas brolis, kurs
yra namie nepadarė pavel- J. B—čiui. — Nors tėvas ir
dėjų iššaukimą (vyzyv na- nuošaliai gyveno nuo žemės, vie
sliednikov), ir jums nežinant nok kol jis buvo gyvas, ta žemė
neapsirašė žemės ant savęs. buvo jo, ir nieko negalėjo užsiJei kiti du broliai nevažiuos gyvent. Tamistos pusbrolis jo
į Lietuvą ir nenori savo da kių priekabių negali turėt, apart
lies, tad jiedu gali pavesti to, kad jis kaipo artimiausias
savo dalį tamistai, tad par- paveldejas (nasledninkas), gal
važevęs ’netik savo, bet ir padaryt paveldėjų iššaukimą
(vyzyv nasliednikov), ir neatsi
juodviejų dalį atsiimsi.
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SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildvkit ta blanku ir prisiųskit redakcijai. Adresa mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos*gatvės kampo, tada išvengsim daug nesmagumu ir patįs gausite visada laikraštį.
SBNAS

PERMAINAU ADRESĄ
adresas:

Pavardė ir vardas...............................................................................

Street,

No

NAUJA8 ADRESAS:

Pavardė ir vardas
Street,

No

Miestas ir valstija...................... . ....................................................................

Pasarga: 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 29-3, reiškia,
kad pasibaigia su laikraščio No.29, 1913 m. Kuritj pavardės gale stovi 22-3,
tų penumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
Žemė ir Žmogus.

šeimyniškas lietuvių gyvenimai
Juškevičiaus dainose.
Jei nori žinoti, kaip senovėj
ietuviai gyveno, tai perskaityk
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
tad musų protėviai žmonas sau
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo.
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
po daug pačių, o žmonos po kelis
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga..................................35c.

APTIEKA

nigus niekam nematant, tas dar
nereiškia, kad jų negalima gaut.
Nors’pinigai ir buvo duoti moterei, bet kadangi vyras žadėjo atiduot kada turės, tad jis tą sko
lą pasiėmė ant savęs, ir iš jo pi
nigus galima atimt. Jei geruoju
neduoda, paimk advokatą, tas
tuoj uždės areštą ant jų namų,
ir jei teismas jums pripažins, o
jis nemokės, galėsit parduot na
mus ir atsiimti sumą, procentus
ir lėšas.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
Kiekvienas “Keleivio” skaity
tojas, kuris prikalbins užsirašyt “Keleivį” ant metų ir pri
sius mums $1.50, gaus dovanų
50 centų.
Dovanas gali pasi
rinkt iš “Keleivio” spaudos kny
gų, kurių surašąs seka žemiau.
Dovanos
skiriamos
tik iki
Rugsėjo mėnesio 1913
todėl
meldžiame gerbiamųjų
skaitytojų nepraleist šios pro
gos.

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta knyga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek
gali skaityti...................................... 2Be.
Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas
su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu saliune alaus....................................... 10c.

John Balniui. — Tamstos bro
lį, kurs gyvena Škotijoj ir serga
Knygos “Keleivio” spaudos:
Džian Bambos Spyčiai.
akių liga, neįleis į Ameriką, taip
Davatkų Gadzinkos.
kaip neįleidžia ir iš Lietuvos. Per Padidinta ir pagerinta šešta
kitos Fonės.
Kanadą važiuojant gal kiek ir laida. Labai juokingos
10c.
Daugiau juokų negu šaita
lengviau butų, nes iš Kanados į
ne alaus. Kiekvienam name
Kur musų bočiai gyveno
Suvienytas Valstijas įvažiuojant Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.
yra
naudinga, nes toje kny
gydytojai retai teegzaminuoja.
goje telpa labai daug įdomių
Suprantama jis gali gauti darbą
10c. juokų. Kaina............... 25c.
ant laivų, atvažiuot į Ameriką ir
pabėgti; po trijų metų kad ir su
Reikalaudami knygų kreipkitės
Legališki žmogžudžiai.
šitokiu adresu:
gautų jį, nieks negražins; bet ka Tragedija 3-juose aktuose, la
"KELEIVIS"
dangi tas yra peržengimu fede- bai gera perstatymui. ................. 10c. 28 Broadiray,
So. Boston, Mass.

ir

ApUJ..™.,
Brooklyn, N. Y. ffl

Kampas North 4-tos gatvės

APTIEKA

f

Ei, Vyrai, visi pas

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

304 Brutay ir 259 D stretfs,
SO. BOSTON, MASS.

Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau
gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis................ 10c.

VmCkS J. DAUNORA,

Mt Bedford Avenue

Profesorius Julius
Silsko užtikrina, kad
išmokys šokti kiekI vieną jauną ar seną.
! Išmokina valcą 6 rū
šių, taip, kad gali
drąsiai eit šokti pub
likoj. Taipgi išmoki
na ir kitus šokius su
keletu vakarų. Moki, na kas vakaras. Lek
cijos yra nuo 7 valan
dos vakaro iki 11 vai.
Prof. Julius Silsko
praneša visiems, ku
rie nori išmokti šokt,
ateiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina
visokius šokius: Bu k & VVing, Buck
Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish Waltz
Waitz, Two Step, Side Step ir kitus.
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais
mokina šokti dovanai. Mokytosai:
Miss Antanina Kietnier, Miss Joanna Walets ir profesor Julius Silsko.
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj.

mekos, agento, konverte. Ar to
Arba tikėjimo kritika ............... 20c.
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
žmogaus tikras vardas, ar ne —
—v-------kuogeriausiai už nebrangią prekę.
nežinau. Kad jis ir pseudonimą
Stabmeldiška Lietuva
besirinkdamas butų pataikęs į Kiekvienas lietuvis turėtą ją per
336 Broadway, So. Boston
10c.
jūsų vardą, už tai j| nubausti jo skaityt ......................................
Gyvenimo vieta M5 Broadiray.
kiu budu negalima.

DOVANOS

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j Lietuvišką Aptieką.

VIENATINE LIETUVIŠKA

dolin E. ilolan

P. A. K. — Kad paskolinot pi

■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais|
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

MOKYKLA ŠOKIŲ!

”Kel.” Skaitytojui. — Jei
vyras palikęs pačią su vai vas savo testamente paAmžinos Dainos.
kais Lietuvoj atvažiuoja čia liko žemę jumi, tad jųs
ir nesirūpina ja, ant nelai turit tuoj padaryt ”doviemastį! Naujausias rankius Jovaro ei
lių, iš viso apie 40 gražių dainų,
mės tokiam niekšui nieko ne tokiam žmogui Lietuvoj, kad a- tinkamų
ir deklamacijoms........... 15c. 1843 So. Halsted Street,
galima padaryti. Jo niekas nas užtvirtintų tą testamentą
Phone Canal 3763
kitas negali skųsti tik pati, apskričio teisme ir pripažintų paAnarchizmas
CHICAGO, ILL.
bet ji gali skųsti tik Ameri veldėjistės teises. Tada ta žemė Pagal Proudhono mokslų. Ver
i
koj būdama. Valdžia negel iks jus nuosavybe ir galėsit ją tė Briedžių Karaliukas. Nau
bės, viena, jognėra jokiossu- parduoti ar išrandavot.
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.
tarties tarp Amerikos ir Ru
Amerikoniškos Vestuvės.
sijos, antra, kad už tokį pra J. J. Strimaičiui. — Užklausi
Komedija 2-juose aktuose. Juo
sižengimą paprastai val mą apie "šeimynos besidaugini- kinga
ir lengva perstatymui....10c.
džios viena kitai žmonių ne mo sulaikymą” prisiuntė man iš
naujausios mados
VVaterburio, Conn., tūlo Kazeišduoda.
Kodėl aš netilau į Dievą?
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAB

Aiškiai išguldyti pilietystės įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir
lietuviškai. .....................................15c.

. -M

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

Galite reikalaut fir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules prisiųsim.

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku
riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtus ir tt. .... 15c.

kišeniųj pavojingą ginklą ir gra
sina jums ^užmušimu, nueikit į
Revoliucijos giesmės
teismą, gaukit warrantą, sua- su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
reštuokit jį, ir teismas pastatys 3-jų ir 4-rių balsų. ...................... 35c.
jį po kaucija, kad butų ramus
(peace bond).
Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečia.

.. M

EDVARD DALY, savininkas
18 Breadwaj. S- Rata, Mat.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius.
Labai
naudinga knygutė. Kas yra arba
mano būti vaikų tėvu ar motina,
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.

Dievo Žmogus.
J. R. P. — Jei žmogus nešioja Naudingas ir labai užimaitis
papasakojimas .............................. 15c.

Gyvasties s Balsam as.
Nuo kojų nuospaudų..10c.
Nervą Stiprintojas.. šėc." ir Lee
Nuo dantų gėlimo
Vaistas dėl Vidurių. 50c. ir 1.88
Nuo peršalimo.....
85c.
Kraujo Stiprintojas. ............ *M
Plaukų stiprintojas
Nuo kosulio..........................
85c................
ir .58
Linimentas arba Ezpelleris
šilimo
«•••■•••
Nuo gerklės skaudėjimo 85c. .50
Nuo plaukų šilimo.
Reumatizmo..... .5Oc.
Skilvinės proškos.......... T*
10c. 'ir 1.00
Nuo Reumatizmo...
58c. ir LM
Pigulkos ael kepenų....
. .SS
Nuo lytiškų ligų...
Blakių naikintojas..........
. .ia
Nuo dusulio.............
.. .85
Dėl išvarymo soliterio.
. 5.00
kirmėlių ...........
Nuo kirmėlių
SS
Anatarinas plovimui....
. .85
Antiseptiška mostis
..
Nuo kojų prakaitavimo.
. .85
Nuo viduriavimo..
18c. ir .85
Gydanti mostis................ ..........
Kastorija dėl vaikų
•••••• .85
Antiseptiškas muilas...................... 85
Proškos dėl dantų.
•18
Gumbo lašai.................. 58c. ir LM
Karpų naikintojas..
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 21c.
Taippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t t.,
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Teisingiausia ir Geriausia

Labai pamokinanti knyga. Iš
jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
su gamta ir kaip civilizavosu
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais. ...................... 25c.

Amžinos Dainos
Parašė
Jovaras
............................. 15c.
šaukus niekam, užtvirtint žemę
Naujausios ir visokios dainos.
ant
savęs,
kadangi
tė- Rankius gražių dainų. ................. 50c.

A. Mantrimui. — Su konsuliaus pasportu važiuojant niekas
jūsų neužkabins iki namų. Jei
priklauso kariumenėj tarnaut,
tad paims sykiu su kitais naujo
kais rudenį. Amerikos daktaro
paliudijimas esant Lietuvoj nie
ko negelbės, ten turėsit pasiduot
kariumenės daktarų egzaminacijai. Amerikos daktaro paliudi
jimas apie ligą, su tam tikru pra
šymu į ministeriją, konsuliaus
paliudytas, butų geras tik tada,
jei žmogus norėtų atidėt stoji
mą į kariumenę ant metų ar kitų.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metu 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 pntinmu
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:
Kraujo Valytojas.. ..... *. Rt.oe
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir

Miestas ir valstija

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.

TiknH lietuvys daktaru
baigą* mokslą steitavlšksme universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianspolis,
Ind. Ir epedjališksl moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, DrStankus (rengC savo locną SANATOR1UM
(namini ligonbutj) ir užlaiko viaoklus Ilgo,
alų* dėl gydymo ir darymo operacijų.

Gydo Ilgas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos Ir
pečią. Gėlimą sąnarių, kaulą ir kosulio.
Reumatizmą, nedirblmo vidurių, slinkimą
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytiškų
ligą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu serftl
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas
daktarą Stankąypatlškai abra per laišką, o
□esigalieai savo žygio. Turi tūkstančius padekavoniąuž išgydymą nuo visokią ligą. Dr.
Ign. Stankų siunčia gyduoles | kitus miestus
Amerikoj | Kanadą ir Angliją.
Visuomet
kreipkitds ant tikro adreso taip:

Dr. IGNOT. STANKUS
12108. Broad st.,
•
Philadelphia, Pa.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
ke ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, grippo ir slogos 81.00. Kraujo Valytojas gi.00.
uo 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.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visol ie kvepianti muilai^lO, 15 ir 25 cPerfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.
f

K

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.
Gyduolių galite reikalaut ir jper laiškus, o męs
prisiysįme jums expresn.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

S0. BObTON, MASS.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite
pinigu ta turėsite gražius rubus.
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ta primieruojam rūbą pagal
žmogų, todėl nesudarko žmogaus
išveizdos ir būna tvirtesni.

Geros vyrams Siutus ir Overkutus
pigiausiai ir garai.
Musų firma randasi ir Califor
nijoj, todėl męs greičiau pagau
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt gerus rūbus pigei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyru ta Motery drapanas.

Tikras Jusu brolis lietuvys

222 W. Broadvvay, ir 24 Ames St.,
So. Boston, Mass. Montello, Mass
Telefonas: So. Boston, 31013.

Ii

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

BROCKTON, MASS.
Streikierių atsišaukimas.

Jau trečia sąvaitė Čia strei
kuoja W. W. Cross Co. vinių
dirbtuvės darbininkai. Ikišiol jie
dirbdavo dienomis po 10 valan
dų, o naktimis po 12 ir gaudavo
po $ 7.50 į savaitę. Kurie dir
bo ant štukių, tie uždirbdavo iki
$9, bet turėdavo valdyti po 10
ir 12 mašinų. Taigi susitarę
jie pareikalavo 9 valandų darbo
kaip dienomis, taip naktimis, ir
algos nemažiau kaip $2 į dieną
arba į naktį. Streikieriams į
pagelba atėjo I. W. W. ir 10 šio
mėnesio paduota kompanijai rei
kalavimai, bet ši ir kalbėt neno
ri, taigi gali būt, kad streikas
trauksis gana ilgai. Streikiuoj ančių yra apie 300. Meldžia
me vietinių ir aplinkinių lietu
vių, kad nevažiuotų čionai dirb
ti, o taipgi prašome visuomenės
ir pašalpos, kad išėjus į kovą >I
nereikėtų mums grįžti ant se- i
nu išlygų.

Ateinantį nedėldienį, 27 lie
pos, vėl visi nutarėm išvažiuo
ti į tą pat vietą — “Spot Pond,”
tik jau geriau prisirengę, t. y.
paimant užkandžių ir lemonado.
Gatvių komisija leido pra Taip pat bus prakalbos, dainos
vesti naują karų liniją iš So. ir įvairus žaislai. Jeigu kas iš
Bostono nuo L gatvės i Bos pašalinių norėtų kartu gražiai
toną per Summer st. Tokiuo ir padoriai pasilinksmint, tai
budu City Point bus sujung gali be jokios įžangos atvažiuo
ta su Bostonu tiesia linija, ti, nuvažiavimas prekiuoja tik
kad Bostono biznieriams bu II 5 c. Karą galima gauti ant
tų parankiau važinėtis Į City Sullivan Sq. su užrašu: “Spot
Point maudykles vasaros lai Pond.” So. Bostono publika ga
ku.
li susirinkti ant Liet. Soc. sve
tainės. 376 W. Broadway, iš kur
Bostono barzdaskučiai ta apie 11 vai. prieš piet visi išva
riasi vėl streikuoti, ypač tie. žiuosim.
Raulinaitis.

LIETUVY, EIK PAS LIETUVI
Pirkt D?iegorėlius, Lenciūgėlius,
Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus į
Lietuvą ir t. t. Čia galite gaut nu
sipirkti puikios popieros gromatų
rašymui ir visokių knygų. Jau per
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
vena. tai reiškia, kad reikalus žmo
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
dėl visi eikite pas

DARBO BIURAS

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS

Męs visuomet samdome žmones į
Kanados dirbtuves, ant farmų ir go
ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Gerai žinomas lietuvis S. BaracaUNITED STATĖS EMPLOYMENT ▼ičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir
OFFICE
aplaikęs diplomą ant graboriaua,
43 Portland Street,
Boston, Masą
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
ANTANAS AšMIANSKAS viams
netik So. Bostono, bet ir apielinkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

JURGĮ IEŠMANTĄ
6 So. Washington st.. Kampas E.
Market st., WILKES BARRE, PA.

Farmos Farmos!

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa

laidos velionį daug pigiau, negu svaką priklauso prie I. W. W.
Didžiausioj Lietuvių
Kolionijoj,
ūmtaučiai. Prie to užlaiko karieta*
Savininkai taipgi susiorga 24 liepos atsibus L. S. S. 60 Michigan valstijoj, Lake ir Mason
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
kur yra jau apsigyvenę 145
nizavo, kad geriau atsilaiky kuopos extra susirinkimas rei paviete,
Lietuviai Fermeriai, toj apielinkėj aš
ti prieš darbininkų reikala kale Ipswich’o streikierių. Visi turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
258 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta: SS Gold st.
vimus. Į savininkų uniją įėjo nariai būtinai atsilankykit į pa mo daug gyvenamų farmų su triobomis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
apie 2,000 narių. Ši unija prastą svetainę, 7 vai. vakare. gi. Farmos visokio didumo ir visokių
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
Sekr. J. Klevas.
apima visą Mass. valstiją. Ji
Profesorius medicinos
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
prielankiai atsineša į A. F.
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
Uetuviszkas D-ras M. Zisatoa.
of L., bet už tai labai neap 14 liepos buvo kun. Drake duot savo farmas pigiai. Todėl labai
7
Parmenter St
gera
proga
nusipirkt
gerą
farmą
pi

teismas už sakymą ant gat giai. Tose pačiose vietose turiu gra
kenčia I. W. W.
Boston, Mass.
vės prakalbų apie socijaliz žios ir derlingos žemės, bet da neiš
Visokias ligas gy
kur galima nupirkus už pigę
dau pasekmingiaSunkių vežėjų unija nuta mą. Kapitalistiškas teismas dirbtos,
prekę padaryt geras ir brangias far
usiai. Ateikit tiePirm. S. Sleinis,
Dienoj nubaudė ji ant $15. Kunigas mas. Kiekvienas gali pirkt tiek akeI rė surengti Darbo
siok pas mane į
rių. kiek nori ir parsiduoda ant labai
Sekr. A. Budris.
trepais į viršų tik
parodą. Visi nariai, kurių užsistatė kauciją ir padavė lengvų
išmokesčių. žemė traukiasi
neikit
į aptieka:
aptiekę:
ši unija turi virš 4,000, paro bylą į augštesni teismą.
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo Kampas B St. ir Broadway, mano lurys balPhiladelphijos cukerninkai doj dalyvaus su darbiniais
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
So. Boston, Mass.
tos arba telefoną
proga pamatyt ir apkainuot farmų
duok o aš atesiu.
" grįžta darban.
drabužiais.
vertę, kolei ant laukų javai, todėl kuPranešame
lietuviams
gy

Ofiso valandos
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit paBuvęs streikierių spaudos
venantiems
Bostone
ir
apieNuo
9 iki 11 ryte
, sižiurėt tuojaus. Turiu farmų ant
_
_
komitetas 8 liepos „Kelei Praėjusi panedėlj vėl vie
■ pardavimo su apsėtais laukais, visais linkėse, kad męs turime spe- nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom
padarais,
mašinomis,
ir
gyvuliais,
tik
nas
ledo
pardavėjas
likos
nu

viui” praneša, jog cukraus
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. cijališkas prekes jaunave
darbininkų streikas Phila- baustas ant $10 už neteisin
Perkant čia farmą nieko negalima džiams ir tiems, kurie nori
trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam
delphijoj jau pasibaigė. Lie gą ledo svėrimą.
vasaros vidurije pas mane ant far naujus rakandus.
GERAS DAIKTAS
tuviai laikėsi gerai, bet len
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu
Didelis pasirinkimas. Tei
duot teisingą patarimą, kaip pradėt
Visus valgomus daiktus pirkit pas
kų žmonės labai tamsus ir Tūlas Semuel J. Breslin
priklauso prie prasčiausių
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit singos prekės ir atvežimas
J.
PETRAUCKĄ,
307 — 4 sL,
vidurių suirimų šiame me
jie pradėjo grįžti darban ant skundžiasi, kad City Point
praleist vakacijas pas mus ant farmos dykai. Musų maža renda ir
ant
kampo
D
st,
SO.
BOSTONE.
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasitų laike.
* _
tokių išlygų, kokias pasiūlė maudyklėse jį apiplėšę. Ei
kiti
iškaščiai
duoda
^nums
Kitas geras daiktas eit į Petraus
žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plokompanija. Ji prižada ka damas maudytis jis padavė
j tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo- progą parduoti daug pigiau,
ko Restauracijas valgyt nes ten
i jaus telefonuok į mano farmą, o aš
visados švieži ir gerai pataisyti
da ten pakelti polM, cento $440 dolerių maudyklių ka
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu negu kur kitur Naujoj An valgiai ir pigiau kaip kitur.
ant valandos, duoda 15 mi sininkui, kuris tam tikslui
po tas vietas kur galėsi išsimkti sau glijoj, užmokant tuoj arba
Restauracijos randasi šiose vie
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu
tenai
yra
pastatytas,
bet
ka

tose:
nučių priešpiečiui ir priža
ant išmokesčio.
Severos Vaistai
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.
D st ir .Broadway,
da priimti darban visus dar da atsiėmė, tai vietoj $440,
Atdara panedėlio ir suba 1) Kampas
SO.
BOSTON,
MASS.
ANTON
KIEDIS,
konvertė rado prikišta bal
Nuo Viduriavimo
bininkus, kiek tik galės.
tos vakarais.
2)
Kamp.
Dover
ir
Albany
st,
Taigi komitetas dėkuo- tų popiergalių ir vieną ak (Severa’s Diarrhoea Remedy) Peacock, Lake Co., Mich.
BOSTON,
MASS.
JAMES ELLIS CO.
ja visuomenei, kuri streikie- menėlį. Kaip tas atsitiko,
S) 7 Harrison ave^ arti Esaex st,
145 Broadway,
yra gyduolė sustiprinanti
rius rėmė aukomis, laikraš niekas negali išaiškint. Pri
BOSTON, MASS.
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
ir reguliuojanti vidurius.
South Boston, Mass.
čiams: ”Kovai,” ”Pirmyn,” I imdamas pinigus kasininkas
Pasekmingos ir vertos užTJTNT.TA.
sitikejimo: vidurių paliuo„Keleiviui,” „Laisvei,” ”Lie- pats juos visuomet suskaito
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
savime, diegliuose ir vi
LIETUVIAI!
M
vuvai” ir vietiniams socija ir užrašo ant konverto kiek
RUSIJOS IR AMERIKOS
durių
skausmuose,
esant
priima. Paskui Įdeda Į stal
.Laikykit j uos TAUPINANT PINIGUS,
listų kalbėtojams.
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
žarnų uždegimo prajovams
■ *
čių ir užrakina. Apart kasi
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubiKaina 25 ir 50c.
i
nius laivus.
Užmigęs nukrito
ninko prie pinigų niekas te
Saugiame Banke. Musę Bankas yra po priežiūra lilinois valstijos.
Russia — 16,000 tonų
nuo 3-čio gyvenimu
nai neprieina. Kasininkas
Kursk — 13,500 tonų
Montello, Mass. — Pas F. ir pats stebisi, kaip tie pini
KAPITALAS IR $262.500.00 CŽTIKRI>A JŪSŲ
Czar — 13,000 tonų.
PERVIRŠIUS
?
pi5iCę SAUGUMĄ
R. buvo 8 liepos katalikiškos gai galėjo žūti. Eina tardy
Į Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be permai
Severos
krikštynos. Gėrė per dvi mas.
Priima depozitus, kad ir nne $1.00 ir moka Sprocentą už visą laiką.
I Libavą.
nos
dienas, kol ant galo vienas F.
$33.00 — 3čia klesa — $35.00
Gothardo Aliejus
Aš noriu atkreipti Jūsų doma link musų pinigų siuntimo
R. burdingierius, L. Stefa- South Bostono už takoj, a$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
ir
laivakorčių pardavimo skyrių. Reikalus atliekame gerai
(Severa
’
s
Gothard
OH)
greitai ir už pigiai. Taip pat atliekame ir per laiškus.
navičius, ant piazos užmigo pie 100 jardų nuo gelžkelio
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Rašykit. Vedėjas Lietuviško Skyriaus— A. PETRATIS.
išplaukia kas antrą Subatą.
ir nupuolė nuo trečio gyveni tilto, žmonės rado negyvą
priklauso prie geriausių iš
Reikalaudami
platesnių
žinių
kreip

mo žemėn. JĮ rado tik 4 va žmogų. Jo gava buvo Įlin
laukinių gyduolių nuo reukitės pas generališką agentą
dus
j
dumblą
iki
pat
pečių,
o
CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK
matiškų skausmų. Pata
landą iš ryto gulintį krau
A.
E.
JOHNSON
&
CO.
kojos
stovėjo
augštyn.
Ka

riamas nuo:
juose. Daktaras apžiūrėjęs
1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, IIL
da
esti
augštas
vanduo,
tai
27 Broadway, New York.
rado- nulaužtą vieną koją,
reumatizmo strėnose, skaudėjimą
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
dvi žaizdas šone ir galvoj, o toj vietoj gana gilu, bet van
kryžkaulio, šoną ir krutinės, nuo
vienos ausies visai nebuvo, deniui nusekus, kada tą la
voną
atrado,
buvo
tiktai
iki
susidaužymo, aptinimą ir uždegimą.
turbut katė nunešė.
kelių. Kokiu budu tas žmo
Parduodamas dabar dvie
-11 užmušta, 200 sužeista. gus tenai atsirado, kaip jis
jų didumų: 25 ir 50 centų..
Įkišo, tai giliausia pa
Los Angeles, Cal. — Čia su galvą
Jis buvo gerai apsi
simušė du vietiniai elektriš slaptis.
rengęs, apie 40 metų am
ki trukiai ir 11 žmonių likos žiaus,
mėlynų akių ir tamsių
užmušta, o apie 200 sužeista.
plaukų. Veidas visas apdrą§Jeigu reikalaujat vaisMINIA NEDAVĖ ARĘŠTUOT kvtas.
tų-reikalaukit Severos
KALBĖTOJĄ.
Reikalaukit, kadfjums'
Iš
barzdaskučių
streiko
iš

r Portland?
Orė. — šerifas
duotų ne kitokius, tik
Vysai
Ar Esat Kankinami
ėjo
tikra
komedija.
Pirma
Word norėjo areštuoti čia I. W.
Severos.
Jeigu
jūsų
apT’žnuodijimu Krauja arba Brantais,
W. kalbėtoją. Minia užsistojo jie nors mažiau gaudavo al
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
tiekorius negali ju pri
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
gos,
bet
daugiau
uždirbdavo,
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
ir nedavė.
Prastoimu Gyvastinės Skystibčs,
statyti, r parsitraukite
nes už patarnavimą gaudavo
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
Vyrjškuma, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
nemažai tarnagrašių nuo koAPKALTINO 22 STREIstačiai nuo musų.
Džiūsna,
L’žsiveržimu šlapiname
gėrė per mierą, katrie pareidava
stumerių. Po streiko gi, ka
KIERIU.
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
Ipswich, Mass. — Grand jurv da skutimas ir kirpimas pa
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
*
Jeigu turėt skausmus strenosi,
apkaltino 22 streikierių už riau brango, barzdaskučiai dar
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
prastoima apetitą, surugusi pylva,
everą Co.
katrie negabė pri darba ir katrie ne
šes, kurias andai policija suren bininkai tų tarnagrašių pra W. F.
kiauru skausmą galvos, tulžinius priCEl5a.R rapfds. iowa
gale 'nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, icgalet miegoti, jaustagė ir nušovė vieną merginą. Tei dėjo jau nebegauti ir tokiuo
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
sėjas Sayward, kuris pats yra J budu jų uždarbis susimaži
pvktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
Russian-American Bureau
knyga. Knyga ta pasaka prastais
kompanu, pasakė: “Paskandin- no. Pamatę, kad apsigavo,
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin
ir
aišideis žodeis dielko kenti ir kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
kit kiekvieną I. W. W. narį ant i jie pareikalavo iš darbdavių,
gali būti sveiku.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
jūrių dugno, o riaušių nebus. - kad tie padarytų už skutimą
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti
sava
sveikata,
stipruma
ir
Kur tik jie eina, visur paskui 10 c., kaip buvo pirma, o jie
giom knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai gauta knyga yra vertės
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tvkrus
dirbsią
už
seną
algą.
Darb

juos s£ka sruoga kraujo.”
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
daviai nesutiko. Barzdaskutarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba bied
VĖL PRIVATIŠKA BANKA ’ čiai dabar vėl rengiasi streinas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uzdyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
SUBANKRUTIJO.
gali tą
; kuot, kad padaryti po senovaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedvs jums daug dole
pasektu
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink i tą, jog ta knyga yra
Chihcago, III. — Kaip prane ! vei.
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka

JAMES ELLIS CO.

t

/

KN Y

£

S

ša angliški laikraščiai, Erikson
Co. privatiška banka ant 6165 i! Pereitą nedėldienį buvo jau
Wentworth avė., Chicagoje, už- trečias iš eilės L. S. S. 60 kp.
dorė duris.
karais išvažiavimas . Pirmu du
kartu
tokie išvažiavimai buvo
Pagal receiverį, turtas tos
bankos buvo tik $500.00. Pinigų ant Blue Hill, o šiuom kartu —
gi rasta bankoje tik $46.71. žmo ant “Spot Pond.” Yra tai pui
nės turintieje savo pinigus toj ki vieta, nes’ didelė lapuotų me
bankoj gaus labai mažai, jeigu džių giria, daug mėlynių ir du
grabus ežerai.
gaus ką nors.

I Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga
expresinis laivas, kuris perbėga į
8% dienas, per vandenį prekiuoja
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
20c. persiuntimui.
Pinigus nu siun
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
negu siunčiant per kitus.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
160 N.5 ave^ tarp Lake ir Randolph st
CHICAGO, ILL.

arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas .yra tvk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą. •

SIUSK SITI KUPONĄ SENDENI.
DR. JOS. L1STER A CO., L. 401, 208 N. Fifth Avė, CUcago, IU.

Godotinasai Tamista: Aš esu nžinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas V pavardė
Adresas...............

f Steitae

