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| Nubaudė atskirimu nuo ! gaso, kuris pagimdė sprogi
to, 5 milijonai šeimynų turi
pačios.
mą
sukrauto dinamito.
tik po vieną arba po du vai- 1
Rockland,
rugpjūčio
2
d.
Sprogimas
buvo taip smar
ku. Sulig naujo sumanymo
Joseph Genisevicz, kuris bu kus, kad sukrėtė visą kasyk
risi tie žmonės turės mokėti
Nauja revoliucija.
Turkijos nuostoliai.
Tolstojaus raštai turi būt
vo areštuotas už mušimą pa lą, daugelije vietų, kur eks
bausmę. Bausmės bus §6
Pasibaigus karei su Bal- nuo kiekvieno vaiko, kiek Caracas, Venezuela, Piet. čios už tai, kad ta neįtaiko pliozija nesiekė, ten užgriu
sudeginti.
Am. — Paplito žinios, kad
Peterburgas 2 d. rugpjū ■kanų viešpatijomis, laikraš truks prie paskirto skait- šalininkai buvusio Venezue- jam pagaminti valgio, tapo vusios kasyklų lubos palai
teisėjo E. H. Pratt nubau- dojo angliakasius. Momenčio. — Iš Maskvos čionai čiai apskaito, kiek Turkija liaus.
lės
republikos
prezidento
^'atskyrimu
nuo pačios tališkai kasyklos prisipildė
toje
karėje
nustojo
savo
ka

Kažin, ar ir kunigams rei
praneša, kad švenčiausis si
Sąvajtes, ir tuo pačiu liepsnomis ir užtvėrė Įėji
nodas (augščiausia stačiati reivių. Sulig vieno anglų kės mokėti bausmę už netu Ciprmo Castro uždare kale- į
iiman bei išžudė visus da- laiku turi uždirbti jai po §10 mus, kad gelbėti ten esan
kių bažnyčios valdyba) nu laikraščio apskaitymo, tur rėjimą vaikų?
bartimus
valdininkus, uzi- Į• sąvaitę namų užlaikymui.
- -čius. Tikrai da nežinoma,
tarė sudeginti visus garsaus kai toje karėje nustojo 200
mančius augščiausias vie Taipgi per tą laiką turi būti kiek išviso žmonių žuvo.
Visur
vagia.
tūkstančių
kareivių.
Kovo

rašytojo Tolstojaus raštus,
se prie Kirk-Kilisse ir Lute Neapolije, Italijoje, išsi tas, o patsai Castro buk ap gerai pasielgiančiu.
kurie išėjo jam numirus.
Moterįs—policijantais.
siskelbęs išganytoju Vene- Jis gi sako, kad norėjęs
Burgaso
ir
visoje
Trakijoje
aiškino,
kad
du
nauju
skrai

Tas kvailas sinodas, pana- Į
Chicago, III. — Rugpjūčio
iri zuelės ir pradeda kruviną parodyti, kaip jo motina ga 1. majoros Harrison pasky
šiai kaip ir musų dvasiškija, turkai nustojo 50,000 žmo duoliu, ”Nimo Rio”
karę su savo priešais. Jei
atranda, kad tie raštai vra nių. Prie Čataldžos per tris „Marsala,” kuriuos neseniai žinios teisingos, tai pietinėj mindavo valgius, o jo pati rė į policijantus 10-tį mote
”bedieviški.” Ir nepaiso tie mėnesius krito turkų apie nuleido ant vandens, jūrei Amerikoj karių audrą ta pasirodė nieko neišmanan rų, kurios čia, kaip žinoma,
juodvarniai, kad tuo savo 30,000 kareivių, dauguma jų vystei visai netinka, o už- nauja revoliucija da padi čia, todėl jis supykęs ją mu prieš neseniai gavo lygias
šė. Ar bausmė nepamokys pilietiškas teises. Jos pildys
nutarimu užsideda sau neci mirė nuo Įvairių ligų ir sto mokėta kaipo už geriausius dins.
kos
gero
maisto.
Prie
Moji kitaip, negu kumščia, pa prižiūrėtojų pareigas vie
laivus. Pasirodo, kad pini
vilizuotų barbarų vardą.
nastiriaus
turkai
nustojo
30,!
mokyt moterį virimo?
gus pavogė viršininkai.
Su kūdikiu kalėjime.
Tolstojaus gi raštams ir
šose maudyklėse, šokių sve
000
kareivių,
prie
Kiusten-;
dvasiai tas juodašimčių nu
Gloucester,
Mass.,
rugp.
2.
Rado 66 tūkstančių dolerių tainėse ir abelnai jaunimo
Iškasė puodą pinigų.
tarimas nė kiek neužkenks, džiliaus 20,000 kar., ir po Roma, Italija. — Vienas — Apskričio teismas čionai
vertės.
viešuose susirinkimuose.
priešingai, suteiks da dides tiek-pat prie Salonikų, Buli- darbininkas kasdamas duo pasmerkė 4 mėnesiams kalė New York. — Rugpjūčio
ro ir Adrijanopolio. Nelais
Dėl vieno dolerio.
nę garbę.
jiman Marle Joe, 24 metų 2 d. policijos viršininkas
bę
iškasė
molinį
puodą.
vėn paimta viso apis 150,000
New Haven, Conn.—Rug
Darbininkų subruzdimas; žmonių, bulgarai paėmė 54, Juokdamas savo draugams, amžiaus čigonę, kuri sykiu Tompkins rado grebėje prie pjūčio 2 d. važiuojant gatvesu jos seserimis Amelia ir
rankini krep
220,000 streikuoja.
000 kareivių, grekai su bul kad jis radęs puodą pinigų, Lena buvo kaltinamos už iš- geležinkelio
kariu bėgančiu su smarku
Peterburgas, 2 d. rugpjū garais prie Salonikų 40,000 jis sudavė špatu i puodą ir viliojimą nuo dr. Charlesl šiuką, priklausantį moterei mu 25 mylias i valandą mo
čio. — Šiomis dienomis neti I kar., grekai prie Janinos ir ištikrujų pasipylė aukso pi Morrill ir Elias Spery Mary E. Barker, kuri sykiu teriškė James J. Maxwell iš
kėtai visoj beveik Rusijoj Elansonos 25,000 kar., bul nigai. Darbininkas prisipy po kelioliką dolerių. Marie su savo dukteria Gertrūda šoko iš karo, kad nepražusukilo darbininkai. Visur ei garai su serbais Adrijano- lė sau kišenius ir leidosi bėg lyra motina šešių mėnesių likos užmuštos ant geležin dvt savo vieno dolerio, ku
na revoliucijonieriškas ju- polyje 30,000 kareivių, ser ti. Bet jį tuojaus sugavo. kūdikio. Teisėjai pasigailė- kelio netoli Ossing stoties. I ris jai iš rankų iškrito. Mo
dėiimas. Darbininkai atmetė bai su juodkalniečiais paėmė Visus pinigus paėmė val I darni nelaimingos motinos Krepšiukiie buvo Įvairių teriškė iššokdama persiver
ir pinigų ant 66
valdžios išleistą Įstatymą a- 20,000 kareivių. Be to ap džia. Jų buvo iš viso 7,600. .sielvartų, sutiko neatskirti brangmenių
vertės. Po nelai tė keletą kartų ragožium,
pie taikinimąsi. Vidaus rei skaitoma, kad iš Makedoni Visi jie buvo iš 2,500 metų ją nuo kūdikio ir sykiu su tūkstančių
mės atsitikimo minia žmo- persimušė sau galvą, tečiaus
kalų ministerija Įsakė areš jos ir Turkijos pabėgo mote atgal.
motina Ikalėjiman 4 mene- niu buvo toj vietoj, bet visi !i kad ją pakėlė visupirmu pa
tuoti ”buntauščikus” čielais rų, vaikų ir senių apie Socijalistas Įskundė vadžiai siams uždaro
kūdikį, kuris pražiopsojo' krepšiukąi su reikalavo sujieškot jai jos
būriais. Visur streikai. Ma 150,000 žmonių.
jos tarnus.
dolerį. Kad nuraminus ją
nieku neprasikalto.
taip milžinišku turtu.
skvos ir Vladimiro guberni
Įduota jai dolerį ir paskui
Vokiečių socijalistų vadas Tie natis teisėjai nebau
jose, kur randasi daug fab Turkai jau Bulgarijoj.
Meksikos
revoliucijonieriai
nugabenta ją i ligonbuti. 5
Liebknecht, parlamento na džia kapitalisto kalėjimu,
rikų, sustreikavo jau 150000
Nė karės neapskelbdami,: rys, įskundė valdžiai karės kad tas ne išvilioja, bet iš- i nedaro jokių nusileidimų.
Šaudo darbininkus.
J
žmonių. Apie Peterburgą tik pasinaudodami abelnu departamento viršininkus, | plėšia darbininkams pasku Washingtone rugpjūčio 2
streikuoja 70,000 darbinin sumišimu, turkai Įsiveržė kad tie paėmė nuo ginklų fa tinį kąsnį duonos ir žudo iš- d. aplaikyta žinia iš Meksi Sacramento, Cal. 4 rugp.
kų. Peterburge rblicija už Bulgarijon, sudegino ir iš brikanto Kruppo kyšius už lengvo badu ir kįlančiomis kos skelbia, kad revoliucijo — Penkios rotos Californidarė tris laikraščius, kurie plėšė daug kaimų, ir eina išdavimą valdžios pienų. iš nedavalgvmo ligomis ne nieriai po vadovyste genero jos U. S. National Guard ka
riumenės, aprūpintos 200 ei
laikė darbininkų pusę. Vie link Filipopolio.
Kaip praneša ”Berliner Ta- tik suaugusius, bet ir tūks lo Carranza, kuris yra da lių
šūviais ir trims dienoms
nas iš jų, būtent, ”Pravda,”
geblatt,” jau septyni virši tančius mažučių vargdienių. bartinio Meksikos preziden maistu,
Kaizerio
bizniškas
patrio

pasiųsta Į Wheatuždaromas jau 41-mą syki
ninkai areštuoti.
Tokia tai teisybė kapitalistų to Huerto nepermaldauja land, Yuba paviete, kad pri
tizmas.
bėgije metų. ”Luč” buvo
mu priešu, nedaro jokių nu
valdomuose teismuose.
Mokytojos nori vyrų.
konfiskuotas 39 kartus per Kaip žinoma, Vokietijos
sileidimų iš savo pusės ir ne vertus sustreikavusius dar
šimtą dienų. ”Trudovoi Go- kaizeris visuomet statosi di Austrijoj yra toks įstaty
Baisi viesulą.
paiso į Suv. Valstijų grūmo bininkus pasiduoti išnaudo
los” paskutiniu laiku buvo deliu patriotu, visuomet agi- mas, kad moteris mokytoja Washington, D. C. — An jimus. Tie revoliucijonie tojams. 4 žmonės likos nu
konfiskuojamas kiekvieno tuoja už didelę kariumenę, i negali tekėti už vyro. Bet dai per šį miestą perėjo riai turi didelę spėką ir pas šauti, o 8 mirtinai sužeisti.
leidimo. Matyt, kad valdžiai visuomet jis tvirtina, kad i Viennoj moterįs mokytojos smarki viesulą, pridaryda kutinis jų mušis su Huerto Tarpe tų kapitalistų godu
kinkos jau dreba.
ant Vokietijos tyko iš visų I paskutiniuoju laiku pakėlė ma blėdies, kaip apskaito, su armija laukiamas, o kaip ži mo aukų yra ir 2 moteris.
pusių priešai. Taigi kad nuo agitaciją prieš tokį Įstatymą virš ant vieno milijono dole novai tvirtina Carranzo lai Darbininkai dirbanti prie
Užmušė darbininką.
tų įtariamų priešų apsisau- ’ir laimėjo. Dabar Viennos rių. Daugybę medžių išver mėjimas neabejotinas. Suv. apynių rankiojimo ir sortaAntanas
Radvilas, 1S gojus,
Vokietijai esanti rei-i pradinių mokyklų mokyto tė, daugeliui namų stogus ir Valstijos
pripažindamos vimo sustreikavo reikalau
Kriukų miestelio, Kauno g. kalinga gerai ginkluota ar-! jos
gali jau tekėti, bet kai langus sunaikino, vieną di Huertą prezidentu Meksi dami pakėlimo mokesties,
kuris gyveno Rygoje ir už mija.
muose ir mažesniuose mies delį murini namą sugriovė, kos tikėjosi, kad šis padarys pristatymo Į laukus tris kar
laikė vežėjus, susibarė su sa Bet dabar pasirodo, kad teliuose
tas Įstatymas tebė telegrafų stulpus išvartė, ir šalije tvarką ir užtikrins a- tus Į dieną ledinio vandens
vo pasamdytu vaikėzu, kad tasai kaizerio patriotizmas ra da neatmainytas. .Taigi
ir sanitariškų išėjimui vie
permažai pinigų parveža; vra grynas biznis. Francis dabar visoj Austrijoj mote nešančias elektrą vielas su- merikoriiškiems kapitalis tų. Pereitą nedėldienį iš su
vaikėzas pagriebęs akmenį, Debasi išvelka į aikštę, kad ris sukilo prieš jį, žinoma, ne ! traukė. Trįs žmonės likos tams pilną apsaugą. Car sirinkimo išėję skaičiuje 500
ranza gi apreiškia, kad jo
trenkė šeimininkui į galvą, kaizeris priklauso- prie visos, tik mokytojos. Tuo j užmušti.
asmenų jie po keturis eilėje
kad tas nuvežtas i ligonbuti Kruppo kompanijos, kuri tikslu dabar visos Austrijos Reikalauja nuo valdžios kiems Huerto įsakymams pradėjo eiti iš svetainės,
didesnė pusė Meksikos žmo
ištyrimo.
greitai pasimirė Vaikinas Essen’e, Vokietijoj, turi mil mokytojos turėjo Viennoj
kuomet šerifas L. B. Andernių
neDasiduosią.
Suv.
Vals

suimtas.
žiniškas ginklų dirbtuves. susivažiavimą ir nutarė ko Calumet, Mich., rugpjūčio tijų valdžia atsirado vėl kėb- son su gauja savo bernų pa
.Susekta slaptas susirinki Kaizerio senukas, Vilimas I, voti su tuo Įstatymu kuo aš 2 d. — Darbininkų unijos lame padėjime. Jokio tikro stojo kelią ir kilo riaušės.
mas.
turėjo toj kompanijoj įdė triausia.
Susivažiavime valdyba sulig unijos nutari atsakymo, ką darys, neduo Kitos žinios sako, kad Anreikalauja iš Suv. Valst.
Šnipai susekė Rygoje sla jęs §4.000,000 turto, o ka- kalbėjo parlamento narys mo
da net ir „ministerių pirmi derson stačiai užpuolė ant
kongreso,
kad
tas
paskirtų
ptą socijalistų susirinkimą. | dangi Kruppo akcijos visuo Kittinger, kuris nurodė, kad
ninkas” W. J. Bryan’as, ku svetainės, kur buvo susirin
komisija,
ištirti
streikuojan
kimas sušauktas per I. W.
Policija apsupo namus ir met auga, tai dabartinio kai panaikinus tą Įstatymą butų
ris
tik
pareikalavo
§100.000
prasidėjo krata, šeši žmo zerio turtas turi būt jau la didelė skriauda bėdinesnės čių vario kasyklų darbinin dolerių lėšoms pergabenimo W. organizatorius. Bet An
nės likos areštuoti. Polici bai didelis. Todėl jis ragina klesos merginoms, nes jos kų padėjimą, kaip kad buvo amerikonu iš svetimų kraš dersonui prisiėjo riestai, jis
ja suėmė visus laiškus ir do Vokietiją ginkluotis, kad jo negalėtų ištekėti, kadangi su West Virginijos darbi tų (piet. Amerikoj), kas ro pasišaukė sau pagelbon še
kumentus, kurie tik susirin dirbtuvė turėtų darbo.
kiekvienas griebtų tuomet ninkų padėjimu. Čionai dar do, kad karė jau tikrai ruo rifą George Voss su jo pabininkų padėjimas nei kiek šiama. Gi pats Bryan’as gelbininkais. Voss automo
mokytoją,
kuri
ima
gerą
al

kime buvo. Dabar laukia
Nebus vaikų — mokės
ma daugiau kratų ir areštų.
gą ir gali turėti susidėjus nesiskiria nuo West Virgi nežiūrint tokio dalyku sto biliu atvažiavo stačiai i mi
bausmę.
pasogos. Mat Austrijoj be nijos darbininkų buvu vio išvažiuoja iš Washingto- nią ir pradėjo šaudyt. Strei
Sudegė 154 ypatos.
Andai rašėm, kad Fran- oasogos merginos niekas ne sio padėjimo. Čia taip pat no su prakalba, už kurią su kieriai tuomet Įniršo ir VosPeterburgas. Liepos 4 d. įcuzijos parlamentas pasky nori. Už tokią kalbą moky gubernatorius Ferris yra siderėjęs 200 dolerių.
s’ą sykiu su jo padėjėju ad
aplaikyta čionai žinia iš As- rė §10,000,000 dovanų tiems tojos bemažko ne užbombar- apskelbęs karės stovį ir lai
vokatu Manwell’u nudėjo.
Sprogimas užmušė 19
ko kariumenę streiku apim
trodomovkos kaimo, kad iš tėvams, kurie turės daugiau davo p. KittingerĮ.
Tuomet pareikalauta kariu
darbininkų.
toj
apielinkėj.
Streikuoja
vaikų.
Dabar
ateina
vėl
ži

tikus tame kaime gaisrui žu
menės. kuri traukia iš Sac
vo netik žmonių lobis, bet nios, kad manoma uždėti Argentina nenori trusto. 18,000 darbininkų, bet jie Pottsville, Pa. — Rugpjū ramento i Durst apielinkę,
liepsnose rado baisią mirtį §100,000,000 bausmės ant tų, Argentinos parlamentas ramiai užsilaiko ir kapita čio 2 dieną išimta iš kasyk kur riaušės prasidėjo. Gu
154 ypatos. To nelaimingo kurie neturės vaikų. Sta Daskyrė komitetą, kad tas listų bernams-provokato- lų vadinamų East Brookside bernatoriaus pagelbininkas
kaimo gyventojų nedaug tistikas Bretilion sako, kad ištirtų, ar Amerikos mėsos riams nepavyksta surengti colliery, arti To\ver Citv. 19 Forbes atsišaukė Į visus juo
sveikais liko, nes apart sude šiandien Francuzijoį yra 1- trustas nebando tenai už skerdvnę. Laukiama čion kūnų žuvusiu darbininku ir dašimčius. kad apsiginkluo
gusiųjų dar ir apdegusių 350.000 n evedėliu ir 1,800.000 griebti Į savo nagus mėsos atvažiuojant senelė ”mothev daugybė visaip sužeistų. Ka tų ir pagelbėtų kariumenei
sykloje atsitiko užsidegimas išskersti darbininkus.
Jonės.”
šeimynos bevaikių. Apart rinką.
skaitlius yra nemažas.
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verčia mus pasakyti šiuos> Kariškam stoviui esant P. K. Tarimo iš 1911 m. ir Pirmąjį vakarą kalbėjo a- pie parašymą į laikraštį ne
kelius teisybės žodžius, tai i Hatfield išeido savo "uka- tarpe VH-to suvažiavimo pie darbininkų vienybę ir gali būt ir kalbos. Ant viponą M. Yčą męs žiūrime su zą," kad į 36 valandas visi priimtos taisyklės linkui kal antru atveju apie prietarus, i sos musų kolonijos pareina
■ didžiausiu pasišvkšt ėjimu. streikieirai grįžtų į darbą, bėtojų. Sulig P. K. Tar. iš velnius ir kitokias baidyk tik vienas egzemplioris "Ke
Dvi nuomonės.
Męs privalome jo paklaust, arba išsineštų iš West Vir 1911 m. Illinois L. S. S. rajo les, kuriomis kunigija gąs leivio," 1 "Laisvės," 1 "Tė
Atvažiavus
Amerikon kur dėjo jisai tą medalį, ku ginijos, arba jis sukimš juos nas rengdamas maršrutą dina tamsius žmones. O an- vynės" ir 1 "Saulės.”
Darbų čia kitokių nėra,
Mokslo ir Dailės draugijos rį gavo nuo caro 'na pa- visus kalėjimam Kariškam turėjo klausties P. K. ar jam trą dieną aiškino, kas tai ykaip
tik anglių kasyklose.
“ už kalbė
’ ” “  i ra socijalizmas ir iš ko padelegatams rinkti tos drau (miat?’ Jisai yra vienas iš stoviui esant 32 angliakasiai daleistina yra imti
gijos namams aukų, musų tų. kurie doriškai atsako už likos miegant sušaudyti. I toją p. A. Antonovą. Ne- kįla revoliucijos. PasircMo, Uždarbiai neblogiausi. Tai
laikraščiuose pasirodė jau į- carizmo pašėlusią reakciją, Kariškam stoviui esant po I klausė gal todėl, kad žinojo, kad pati pirmoji revoliucija gi gavę užmokestį musų
vairios nuomonės apie tuos ir jeigu ne toji reakcija, nas Hatfield užpuolė su ka jog sulig to P. K. tarimo jis prasidėjo dangaus karalys tautiečiai tuojaus skubinas
delegatus. Paduodame čia tai p. Yčas nematytų Du reiviais ant dviejų socijalis- (rajonas) turės atsakyti už tėj, pats Dievas su savo a- į saliuną, o pasigėrę prade
rnos, kaip ir savo ausų.”
tiškų laikraščių, kurie gynė p. A. Antonovo kalbas, o ne niuolaij pradėjo peštis. Ant da staugti, kaip girioj.
nors dvi.
... ------- 2--------galo kalbėjo apie bedievybę
Draugystės čia nėra nė
"Vienvbė
Lietuvninku’ 5V. Virginijos angliakasiai angliakasių reikalus, išdras sąjunga.
V
kė juos, turtą sunaikino, o Gi VII suvažiavimo pri ir dievotųjų krikščionybę, jokios, kalbėtojai taipgi nie
(No. 30) kalba apie tai su
apgauti.
redaktorius ir leidėjus su imta taisyklė gvveniman Įei kaip musų kunigužiai daro kad neužklysta—gal ir pra
tokiu entuziazmu, kad ji,
sau biznį, parduodami Kris
mus iš tamsaus
rodos, ir žodžių nesuranda "Revievv" rašo, kaip U. M. kimšo kalėjimam Ir unijos na tik referendumui užtvir taus kūną ir kraują, žmo budintų
susnudimo, gal ir pradėtu
savo džiaugsmui ir pagyri W. of A. jezuitai-vadovai bu vadovai prašė to pono Hat- tinus ją. Ir drg. V. Paukš nėms liepia kentėtie ir ba me
visuomeniš
mams aprašyti. Ji sako: vo apgavę W. Virgini fieldo karišką stovį da il tys uzurpatiškai pasisavinęs dauti. o patįs su gaspadinė- kai. šį-tą veiktiVėjavaikis.
angliakasius.
Jie giau palaikyti, nes streikie- sau teisę diktatoriaus, ne
"Dr. Jonas Basanavičius, jos
riai vis da negrįžo į darbą.
referendumo, su mis "good times" sau kelia iš GRAND RAPIDS, MICH.
kurio vardas kiekvienam lie primelavo žmonėms, kad Šalin su tokiais vadovais! laukdamas
šunka. kad Illinojaus L. S. darbininkų kruvinai uždirb Didžiausia pašelpinė d-ja
tuviui primena sunkius ir kompanijos pripažįsta uNematoma valdžia.
S. A. rajonas neturi teisės tų dolerių.
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yra Lietuvos Sūnų D-ja,
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pripažįsta.
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nūs ir lauktinas svečias, nes
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mums Amerikoje gvvenan- v0 Ų- M.
01’ Ą. vadovų ne
vyskupą eiti išpažinties.
plojo ir atsisveikindami.
tiems, vargo ištremtiniams, pareikalavo, kad jie paliau- nors kūnas ar galybė, ką Logikos, draugai! Kas
Aukų suaukauta 19 dole Ant galo išvadino savo papripažįsta
konstitucija,
bet
nepildo
sąjungos
įstatymų?
tų
veidmainiavę
ir
streiką
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ris nesiklausė P. K. malonvv kalbėtojui
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pasiklausyti, ką p. Yčas, pa nu atsakymą, kuris ir ap bet streikierius, nes to rei
vo, o Dobilėlis jau net dijęs pamojo ranka ir nuėjo.
W. J—s
pasakos gyvu žodžiu apie švietė visasjezujitiškų vado kalauja stambaus biznio rei braukti kuopas už nepasi- ir jo ploščiumi Roko draugi
lietuvių politikiškuosius rei vų veidmainystes. Baronai kalai. Teisėjas tenai visuo klausimą jo, kokius kalbėto ją apdengia. Kad ji nieko
CHERRY, ILL.
jus reik samdyties.
kalus ir kaip musų atstovai savo atsakyme paaiškina, met baudžia kalbėtoju
j is ir Draugai! truputį daugiau neveikia tai tiesa, juk ta šitame miestelyje vra vieviršininkai,
nė
... anglių
...kasykjuos Rusijos parlamente gi kadi nė unijos
x -•
tt
iv • organizatorius, nes to rei- pagalvojimo reikia savo draugija yra fšventa ----- na minkštųjų
na. o Dr. Basanavičius vėlgi gubernatorius Hatfield jo- kalania. stambaus> biznio
gal savo konstituciją turi
sprendimuose. Diktatorys švęsti. Bet aš paklausiu,' la. Dirba pilną laiką. Už
pratars į mumis visos musų kių agreementų su jais ne- reikaįaj
darbiai ne vienodi.
taįp £a matomoji vai- tė
J tur eit šalin iš demokrati kur yra ir musų kokie dar Šią vasarą čionai susitvė
Tėvvnės vardu apie dabarti darė, jie nieko nėra anglia-j
nį jos stovį ir kokie keliai ■kasiams prižadėję ir todėl dzia visuomet šoka toki dži jos.
bai nuveikti. Aš manau, rė valgomų daiktų pardavi
"Kovos
”
redakcija
siunti

jokių
prižadų
neturi
pildyti.
yra Lietuvos kulturnešių jai
kad jeigu ir tas kapucinas nėjimui bendrovė. Tas su
gą. kokį liepia stambaus biz
mu Lit. Komitetui Pild. Ko pribūtų, jam da nepasisektų tarties
ateityje nužymėti. Tad pa Apie priėmimą atgal streidarbelis įvyko per
sidarbuokite. vientaučiai !.... kierių nebuvę nė kalbos.
reikalus svkiu. pasidaro to- mitet0 didžiumos paaiškini rokinius po savo ploščiumi pasidarbavimą J. Klikuno.
Tik užaušėliai, apjakėliai Tai kaip apgaudinėja dar kia kombinacija, tokia spė mą, suklaidino visą Veik. paimti. Juk So. Bostono Lietuvių čionais gyvena.air išgamos galės skersai ke bininkus U. M. W. of A. va ka, kuri nors ir nematomai, Kom., kuris ir darė tarima, Tamošius kas metai prašy pie 45 šeimynų ir apie 35 pa
. nežinodamas ant ko. Visi į- davo geruoiu, c šįmet net ir vieniai. Visi gyvena sutiki
lią stoti šitam dideliam ir dovai. 0 tečiaus tą uniją bet valdo visą šitą šalį.
i
sako pildyt sąjungos istatus, iškeikė, kad bažnvčios nebušventam kultūros darbui. karštai remia kunigai, net
išskiriant keletą maldi
i
o nežino, kas nepildė. Išei davoja, o jie vistiek neklau me,
"šakė.”
Nėra daržo be akmens. Nė ir mūsiškis "Draugas" ją re
ninkų ir nekuriuos smuklių
ra tautos be judošiaus. At komenduoja lietuviams, iš Gavome pirmą numerį na ištikro juokinga komedi so. Ar ne genaus visiems zakristijonus.
J. B. Smelstcrius. gyventi sutikime, neužgausiras, rasi, ir pas mumis ju- niekindamas I. W. W. O ko pradėjusio eiti Chicagoje ja !
15 liepos aplankė šį mies
došių. Bet jiems historiia dėl? Todėl, kad U. M. W. of naujo humoro ir satyros
dinėiant? Aš žinau, kad v- telį kalbėtojas drg. L. Pruiau seniai turi tinkamą var A., kaip ir visa A. F. of L., laikraščio "šakė." Eina pa
ra ir iš Roko draugų, kurie seika. Nors buvo "pėdės”
dą."
valdo jėzuitai. Kaip dabar vidale "Lietuvių Žurnalo,"
priguli prie socijalistų ir vakaras, bet publikos susi
prie kliubo. Aš sakau, kad rinko 58 ypatos ir visi ra
Bet "Laisvės" (No. 60) pasirodo, nekurie jos vado 8 puslapių didumo, iliustruo
CHICAGO, ILL.
kitokia
nuomonė. Ji sako: vai vra tikri juodašimčiai. tas. Rašymo stvlius leng Lietuvį Petrą Sprainį pa čionai visų draugiių vieno f miai užsilaikė. Kalbėtojo
V
Būdami
socijalistais, Jie, kaip rodos, bus Hatfiel- vas, tonas kalbos gana hu- tiko baisi nelaimė. Jis dir I das veikimas. K. Pocius. kalba patiko visiems. Lie
męs niekados neužmiršome dą privertė socijalistų laik moristiškas. Pakraipa soci- bo grabų dirbtuvėje. Prie • INKERMAN, PA.
tuviai čia veiktų labai pui
abelnų tautos reikalų. To raščius nuslopinti, saky jalistiškai — laisvamaniška. pjūklo kokiu ten budu at
kiai, jeigu gėrimas jų darbo
soči- Kaina metams 50c. Antra plyšo nuo lentos skeveldra ir Lietuvių čia gyvena ne nestabdytų A. Akmenukas.
dėl męs kviečiame visus sa dami, kad "kol
savo
laikraš šas: 1607 N. Ashland avė., perdūrė jį per vidurius be mažas būrelis; tarų savęs
vo pritarėjus ir šiandien ialistai
E. ST. LOUIS, ILL.
remti minėtą idėją, taip, čiais kurstys angliakasius Chicago, III. Humoras ga veik kiaurai. Kėlės valan jie nesutinka ir jokių laik
16 liepos per neatsargumą
kaip ją remia musų viena- prieš kapitalistus, tol nebus na švarus, satyra nebloga. das ligonbutije pagulėjęs, raščių neskaito, tik traukia
raugalą.
Taip
2
liepos
su

Stanislovą Meliauskį patiko
galima streikas užbaigti." Pirmeiviams darbininkams numirė baisiose kančiose.
maniai Lietuvoj.
sirinko
keletas
vaikinų
prie
Bet, ragindami prie parė Tie patįs juodašimčiai va verta •iiv skaityti.
Velionis buvo geras žmogus, bačkutės, kur betraukdami baisi nelaimė. Jis paėmęs
mimo, męs su liudnumu tu dovai prašę ir karės stovį
tik išsigert mėgdavo. Girdė rudį susipešė ir vienam vai už darba mokestį Armuro
Offise, ėjo su savo draugais
rime pažymėti, kad Mokslo palaikyti, kad greičiau nu Polemika
jau nuo kitų, jog degtinė ir kinui, J. T., išmušė akį, už atgal
prie darbo, nes dirbo
Draugija, skirdama atsto slopinti streiką. Tą pasa
buvo šios nelaimės priežas- ką L. S. tapo patrauktas prie ledų
(Ice House), ato
vais d-rą J. Basanavičių ir kęs Debsui pats Hatfield:
čia, bet aš to užtikrint nega teisman.
ir
Kritika
J.
M.
kiai
nuo
skerdynių.
Tas bu
M. Yčą, padarė neatleistiną ("Aš esu taip pat priešingas I
liu. Turėjo jis Lietuvoje
vo 10 valandą iš ryto. Ka
klaidą. Męs esame pasiren karės stoviui, kaip ir tams- IR VĖL DIKTATORYSTĖ. moterį ir vaikus, bet pinigų
BENTLEVILLE, PA.
gė pagerbti d-rą J. Basana ! ta. Aš jį palikau vien tik dėl
jiems nesiųsdavo. Prigulė Atvyko čionai iš Allen- dangi kito kelio nebuvo, tai
vičių už jo praeities darbus, to, kad unijos vadovai prašo Anais metais drg P. Kie jo prie lietuvių liuteronų port, Pa., drg. Lee Brush, jie ėjo geležinkeliu. Tuo tar
tis savo nurodymais šiek- vietinės draugystės, kuri ir pasakė prakalbą ir sutvėrė pu juos pavijo keli vagonai
bet paskutiniais didėsės re jį palaikyti."
akcijos metais d-ras J. Ba Tiesa, vadovai sako, kad tiek prašalino įsiviešpatavu palaidojo velionį. Kompani Anglų Socijalistų Partijos paleisti be garvežio, užbėgo
sanavičius likosi įtrauktas kariškas padėjimas buvo sią sąjungoje diktatorystę, ja buk žadanti duot atlygi kuopą iš 7 narių; prisirašė ant Miliausko ir nupjovė
verpetan tautiškai—kunigi reikalingas dėl to, kad ap kurios negali būti demokra nimą už jo mirtį, todėl jei 1 lietuvis, 1 slavas ir 5 ang vargšui visą kairią ranką, o
nės politikos. D-ras J. Ba ginti angliakasių gyvastį tizmu • • besivadovaujančioje gu kas yra iš giminių—ne- lai. Iš pradžios ir tiek gana, dešinės vieną pirštą. Kadan
sanavičius vis labiau pradė nuo kompanijos sargų. Bet draugijoje. Bet štai dikta snauskit. Iš Lietuvos jis nes reikia žinot, kad čia yra gi nelaimingasis buvo tvir
Kariškas torystė ir vėl pakelia savo naėjo iš Kauno gubernijos, 7 bažnyčios, o tik 2 mokyk tos sveikatos, tai pats pasi
jo darvtis neištikimu pirm- tai yra melas.
eivystės idealams, kurie yra stovis padėjo kompanijoms galvą!
Raseinių pav. Batokių vals los, tai žmonės tamsus, kaip kėlęs paėjo į šalį, bet maty
lietuviu tautos idealais. tik persekioti streikierius, o Nesistebėčiau, jeigu ta čiaus, Juodpetrių kaimo.
Egipto naktis, bet visgi tas damas savo nelaimę, pradė
D-ras J. B. nugrimzdo į pin negynė juos. Juk kariškam diktatorystė butų apsireiš
Teisybės perkūnas. "raudonas pavojus" ir čia jo prašyti savo draugų, kad
čia pat jį pribaigtų, ir tuoj
kusi
iš
keno-nors
kito
pusės
kles to užkulisinio politikie- stoviui esant šarvuotas
jau
pradėjo
platintis.
riavimo, kuris nešvariai traukinis, vien su tuo tikslu ir kitokiuose klausimuose, RUMFORD FALLS, ME.
šliuptamis. apalpo. Jo draugai pašau
kė ligonbučio vežimą ir nu
kvepia kiekvienam, kas my padarytas, nakčia šaudė iš bet dabar stačiai suprasti 5 ir 6 liepos čia buvo su
IVANHOE,
PA.
gabeno
ligonbutin,
kur
li švarią politiką. D-ras J. mašininių kanuolių į mie sunku, ką mano apie nuosek rengtos L. S. S. 136-tos kuoBasanavičius jau buvo suti gančius streikierius. Kariš lumą ir demokratizmą net dos prakalbos. Kalbėtojas Turbut šita bus pirmutinė daktarai galutinai nupjovė
kės priimti kandidatūrą į kam stoviui esant buvo į- tokie draugai, kaip J. Šu buvo pakviestas iš So. Bos korespondencija iš šio mies jam ranką palei petį.
tono, drg. St. Michelsonas, telio. Lietuvių čia yra ne Nelaimingasis nevedęs; 8
Durną nuo Suvalkų gub. ku steigtas kariškas teismas, kys!
Kam-kam,
bet
jam
galėjo*
kuris
kalbėjo per abu vaka mažas burvs, bet labai tam mėnesiai kaip Amerikoj, pa
kuriam
atiduota
80
metų
se

nigu, vienok šie iį apgavo.
sus, laikraščių neskaito, o a- eina iš Kauno gubernijos,
"Bet jei d-ro J. B. ypata nelė Jonės ir 48 socijalistai. būti žinomas skirtumas tarp ru bent po 4 valandas.
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riai apleido ją ir pasiliko tik miesto daktaras, apžiurėjo sisakysią nuo kooperacijos. dė: padidino mokestį—kaip susipras vėliaus. Taip antai
beveik vieni bačkučių tus- kūdikį ir pareikalavo pasa Vis vaikiškas protas. Kur kuriuos dalykus pagerino ir tūla mergina gavusi plaka
tintojai. L. S. S. A. 176 kp. kyti, koks daktaras buvo kooperacija, o kur ypata, ra prašalino netikusį „bosą” iš tą, nežinodama, kas tai per
dėl mažumo draugų labai prie gimdymo. Tėvai atsa šiusi korespondenciją. Ir du darbo, kuris išdirbo 14 metų. "prakalbos” parsinešė na
silpnai gyvuoja.
kė, kad jie nešaukė jokio da | balsu atsiliepė iš publikos, Streikas traukėsi 4 ir pusę mon parodyt savo gaspadoTen buvęs. riui, kuris jai pasakė, kad
J. Agurkis ktaro, viską atlikusi bobutė. "mes žinom, tik negalime sa dienos.
Daktaras pareikalavo jos kyti, kas rašė, nes tos ypatos
tai „cicilistų,” tai ta vargšė
HARTFORD, CT.
PHILLIPSBURG, N. J.
vardo, adreso ir davė žinią nepriguli nė prie kooperaci- 1VATERBURY, CONN. mergina su baime kuograiŠis miestukas ne perdide- Juokų juokelių pridaro policijai, kad ją, p. Vaitku ' jos, nė prie D. L. K. Gedimi Liepos 27 d. čionai atrasta čiausiai metė lapelį į ugnį,
lis, stovi klonije, ir pakraš čia atsimetusieji „socijalis vienę areštuotų, ką policija no, nė prie 105 kuopos.” Tai upėje užmušto Adomo Mu- kad nesugriešijus laikant
čiu miestelio bėga upė. Yra tai.’’ Žmoneliai patįs neži ir padarė. Teisėjas nuteisė ieigu taip, tai turbut kata I zikevičiaus kūną. Užmušta rankose. Užtai vietoj ant
čia keturios šilkų fabrikos no, kur prisiglaust, tai su p. Vaikuvienei užmokėti $10 likai rašė tas koresponden sis buvo apie 26 metų am prakalbų ji nuėjo ant šokių,
manė tvert kokią ten šaiką. pabaudos ir daugiau prie cijas. Labai būt įdomu. Pa žiaus. Liepos 25 d. vakarė kur galvas skaidosi ir bač
ir viena dūdų liejikla.
baigoj mitingo iš katalikų vaikinas buvęs saliune, kur kutes tuština. Ten ir ji pa
Dabar darbai eina gerai, Vienas jų, tų ex-socijalistų, gimdymo nedalyvauti.
•
nubėgo
pas
kunigėlį,
kad
jį
Musų miestelije yra ir tarpo sušuko: „Išduokit jį, lošęs kazyrėmis. Apie 11 sigėrus nakčia kornuose
iš kitur pribuvus darbas ne
supančiotų.
Vargšas
gavo
daugiau
tokių „bobučių,” ! išduokit jį!” Kaip žydai valandą išėjo namo. Žmo slapstėsi su vyrais... To tur
sunku gauti mokančiam
darbą, mat vasaros metu, pavaryt, tai dabar nukelia kurios atlieka daktaro dar Kristų. Kamgi jiems to rei nės pasakoja, kad tūli girdė būt išmokina katalikus vie
kuomet didelė šiluma, tai vo į New Britain’ą. Mat bą. Tėvai turėtų būt atsar-’ kia. Jeigu vieną, tai saky ję, jog kiti vyrai vadinę jį tinis kunigas, keikdamas so
daugumas anglų nedirba, ten pigiau dangaus karalys- ■ gesni; jeigu jau nėra iš ko čiau, dėl nukryžiavojimo, į stubas kazyruoti. Mato cijalistus ir drausdamas nuo
bet ant žiemos vėl sugrįšta. tę parduoda. Neinteligentas. pasisamdyti daktarą, tai bet tris, sunku butų nukrv- mai buvo
išsikazyravęs prakalbų.
Draugystės čia nėra jo
KEWANEE, ILL.
j motiną galima atiduot prieš žiavot. Iš socijalistų tarpo daug pinigų. Kas toliaus Po šių prakalbų čia susi
kios, nėra nė kuopos. Lais 19 liepos čia atsibuvo pra gimdymą į tam tikrą mies vienas atsiliepė: „Duokit vvko — nieks nežino. Žv- tvėrė L. S. S. kuopa iš 11 v>vesni žmonės priguli prie kalbos, surengtos per pasi- to ligonbutį. Tenai moteris man 500 dolerių, aš išduo mės rodo, kad velionis buvo rų ir 2 merginų. Tikimės,
orižiurėta kaip reikia ir siu.” Čia vėl nežinia, su ko užmuštas ir įmestas upėn. kad laikui bėgant da padi
42 kp. Eastone, Pa.
darbavima V. V. Petraičio bus
.......
kiu tikslu žmogus. Juk judo- Policija galvažudžių rūpes dės. Lai gyvuoja laisvė ir
šventakupris.
ir drg. P, Mozūro su tikslu, kūdikiai
sveikesni,
Ponas klerikas. šius už 30 grašių pardavė tingai jieško.
susipratimas.
kad sutverus L. S. S. kuopą.
TACOMA, WASH.
Kristų,
o
šis
nori
500
dole

Kelios sąvaitės atgal čia
Siratos Vaikas.
BRIGHTON, MASS.
Čia randasi dvi pagelbi- Kalbėjo drg. P. Mozūras
rių.
Aš
manau.
Jei
ir
butų
tokiu
pat
budu
nužudytas
nės draugystės: „Didžio ir drg. L. Pruseika iš So. Pas mus labai Įėjo į madą pardavės, katalikai vistiek tūlas italas* Juozo Sūnūs.
RED HILL, PA.
peštynės. Pešasi lietuviai ■ mažai ką butų pasidžiaugę,
Lietuvos Kunigaikščio Vy Bostono.
L. S. S. kuopa iš su airiais valkatomis. Ai
IŠ visų lietuviškų naujo
tauto” ir „Švento Juozapo.” 12 Sutverta
nes ant kryžiaus prikalt vis YOUNGSTOWN, OHIO. kynų matosi laikraščiuose
narių,
tarp
tų
yra
2
mer

„Vytauto” draugystė uždė ginos. Šis miestelis buvo riai keturis lietuvius jau ap tiek negalėtų.
Olgirdas.
Liepos 22 d. čia atsibuvo žinutės, bet iš čionai, tai tar
jo knygyną ir ketina darbuo tamsybės kolonija. Dabar daužė. Du lietuviai buvo iš
balsavimas
ant kapitalistų si jokios gyvos dūšios iš mu
tis kiek bus galima visuome no drg. L. Pruseikos prakal ėmę vvarantus ir areštavo
MINERSVILLE, PA.
sumanytos reformos: įvvknebūtų. 0 lietuvių čionai
nės labui, kaip tai: laikyt bai žmoneliai suprato, kad valkatas, bet nieko nepešė. Aplankius man Pottsvil dinti miesto savivaldą. Te sų
būrelis, tarpe kurio
prakalbas, diskusijas ir a- tik socijalistai jų draugai, Vietoj nubausti airius, tei lės kalėjimą, radau ten 172 čiaus tas naujas miesto čar- nemažas
randasi ir šiek-tiek prasila
belnai pasimokinimo angliš kurių pirma bijojo, kaip sėtas nubaudė lietuvius; V. nelaisvius: tarpe tos skaitli teris, jeigu butų buvęs įvyk- vinusių.
Jų pasidarbavimu
kos kalbos mokyklą, supa- i baisiausių savo priešų. Bu- Stelmokas turėjo užsimokė nės yra 23 lietuviai; iš jų dintų, tai nauda butų ne tapo čia sutvrta
A. kuo
žindintie lietuvius su skaity ivo ir tokių dvasios ubagų, ti $30 pabaudos, o P. Julavi- nuteisti pakorimui: 2 lietu miesto gyventojams vien pelė. DidžiumaS. L.
čia gyve
mu ir mokslu. Čia yra daug kurie norėjo užkenkti pra čius—$50.
viai,
1
italas
ir
1
lenkas.
Die

kapitalistams.
Linksma,
kad
nančių lietuvių — tai kapu
keliaujančių lietuvių, dir kalboms; taip ve vietinis ku Hood Rubber Co. E. Wa- ną ir naktį jie dabojami, kad žmonės parodė savo susipra cinų
vergai. Pasibjaurėtibančių giriose. Jiems netu nigas šaukė, kad nieks nei tertowne per du mėnesiu patįs neatimtų sau gyvastį. timą, ir savo nubalsavimu niausias
tarp jų paprotys tai
rint susipažinimo su šio tų į prakalbas, o smuklinin paleido nuo darbo jau 580 Italas bandė nusižudyti, su kapitalistų sumanymą atme girtuokliavimas
ir vestuvės,
miesto lietuviais, kur apsi kai davė gerti už dyka, kad darbininkų. Kitose dirbtu kaldamas kelias vinis sau į tė. 6,011 balsais prieš 2,973 j Girtuoklystė
___
pirmą vietą užstoję galėtų gaut nakvynę tik sulaikyt nuo prakalbų ir vėse darbai eina taipgi blo galvą. Bet išliko gyvas ir balsus naujas čarteris, pava- ima šermenyse,
kur nusigė-’
ir vietą, jie savo pinigus neleist žmonėms išgirsti tei- gai. Taigi tegul čionai nie laukia kol valdžia atliks už jį dintas „Home Rule” tapo at- rę laukiniais balsais šaukia
praleidžia saliunuose. To svbės žodi. Net ir bučeris kas nevažiuoja darbo jieško- tą darbą. Vis tai aukos mestas.
„raudokie dūšia šią dieną,”
Ponas klerikas.
kius kviečiam atsilankyti į P. (tautietis) —biznierius ti.
prietarų ir girtuoklystės.
Negalima užtylėti fakto, | bet užtat vestuvėse tai pasimusų knygyną, kur gausit suplėšė apgarsinimus, atė
GARY, IND.
Senas singelis. kad miestą išgelbėjo nuo ka- gėrusiųjų orgijos šlykščiaupatarimą ir apsipažinimą su męs nuo vaiko.
Darbai
čia
eina
gerai,
vi

Bet virto
pitalistų tinklo ne kas kitas, \ sios. Žinoma, niekad neap
šitais kraštais ir vietiniais priešingai tų ponų norui. sur dirba pilną sąvaitę, tik
LEWISTON, ME.
tik socijalistai! Jie pastatė sieina ir be kraujo, nes kas
lietuviais.
Žmonių susirinko daug ir labai sunkiai reikia dirbti. 4 ir 5 d. liepos čia atsibuvo visas savo spėkas, savo pra-' tai per veseile, kad nesuskaiDarbai čia eina gerai ir tie išgirdo teisybę.
Dirbtuvės daugiausiai ge pasilinksminimas dar pir kalbomis jie smulkmeniškai džius galvų.
darbą lengva gauti; lietuvių
ležies. Dirbt reikia po 12 mą sykį be svaiginančių gė
žmonėms blėdingumą Taip, prieš nesenai pasiskaičius gana sparčiai dau 20 liepos L. Pruseika skai valandų, o moka tik po 19 c. rynių. Ant tyro oro tarp gė išrodė
tos kapitalistų reformos. So- mjrė čionai vieno gero katatė referatą apie ateivystę ir
ginasi.
į
valandą.
Prie
darbo
taip
lių
ir
žolynų,
pavėsije
me
cijalistų
pusę
iPalaikė bko mergaitė. Tuoj priga„Vytauto”
draugystės buvo kalbama apie lygias karšta, kad kitą syk žmogus džių vietiniai socijalistai tu ”Youngstown Vindicator
” benta
ir bačkučių
su vyrais tiesas. Jo
--—
bent a baltakės
bal takės
knygyno ikurtojai meldžia moterų
_ y____y?____ ?___ •
dirba,
dirba
ir
krinta.
Ir
už
rėjo
surengtą
pikniką.
Bu

kurį dabar kapi- rudžio ir sušaukta „giesmigerbiamųjų tautiečių ir re nas Petraitis padeklamavo. toki pragarišką darbą žmo vo šokiai, dainos ir visoki dienraštis,apmaudaumi
onmotinoiimi
nn ninkus.
*1__ 99” TbPrasidėjus
___ • J—2__ __
aprauAnglai socialistai kvietė ra
dakcijų, kad turint perskai šytas
gus vos tik ant maisto sau lietuviški žaidimai. P. Ka- skundė teisman, reikalauda- doms. aplink per pusę mylietuvius
kuopon.
Pra

tytas ar atliekamas knygas kalbos ant kewaneeiečių pa užsidirba.
pickas pasakė prakalbą pri mi $100.000. Matomai tuomi Hos žmonės užmigt negalėmalonėtų paaukaut musų
Lietuvių čia yra pusėtinas taikytą prie tos dienos; žmo nori atsilyginti sau tuos iš- j0. Staugta visokiais balliko gerą įsnudį
knvgvnui.
būrys,
tik taio tamsus, to nėms labai patiko. Pasilink kaščius, kuriuos padarė Sais, tarsi kur girioje vilkų
Visų Draugas.
Musų knygynas visada atkie girtuokliai, kad katali sminimas užsibaigė gana samdydami jiems parsida- gauja. Suprantama, koks
daras«visiems ir knygas gal P.S. Aukų surinkta užden kai negali sau nė bažnyčios gražiai.
Ten buvęs.
vusius laikraščius. Tečiaus
m
gali būti giedalas pasigėruneštis su savim dėl pasiskai gimui lėšų $8-50; aukauto pasistatyti: iau penkti me
minėtas
dienraštis
nenusi

siųjų. Ištikro, klausant tų
tymo. užsistačius pinigišką jams tariam širdingai ačiū. tai, kain darbas pradėtas, o
NEVVARK. N. J.
gąstą ir ištikro ir kapitalis giesmių ir žinant, kad tai
kauciją pagal knygos vertę.
vis stovi ant vietos, nes vie Perlinių knypkučių dirb tiško tarno liko jų priešu, musų brolių lietuvių pasiel
ATSILIEPIMAS.
Vieta knygyno ant kertės
ni kitų negali po saliunus tuose sustreikavo darbinin uoliai pagelbėdamas socija- gimas. reik rausti iki ausų.
E. 26 str. ir Portland avė. „Keleivio” No. 28 tūlas p. susigaudvt.
listams kovoti prieš valdonų
.J. G. Bendrick. K. J. Maura, rašydamas a- L. S. S. 172 kuooa taipgi kai, reikalaudami pakėlimo šunybes. Tas žmonių laimė Kad šermenyse negalėta iš
mokesties ir pagerinimo dar
mėginti savo rankų smarku
pie savo nuotikius iš Toron
jimas
sunkioj
imtynėj
su
ka

nedaug
ką
veikia.
Jau
penk

ĮVEST LYNN, MASS.
bo sąlygų. Streikas virto
mą ant galvų vieni kitiems,
to, Kanados, užkabina ir
pitalistais,
kuri
tęsėsi
dvi
tą
sąvaitę
čia
gyvenu,
o
da
visuotiniu
streiku;
šios
ištai grįštant namo pradėjo
Šiame miestelije lietuvių mane. Nors vardo ir pavar
priskaitoma 35 šeimynos ir dės nemini, bet iš aprašomų | negirdėjau, kad turėtų susi dirbystės darbininkai su sąvaitės daugeliui žmonių akmenais daužyti langus.
dvigubai pavienių. Lie aplinkybių galima suprasti, rinkimą. Reikėtų pasidar- streikavo taipgi New Yorke, atidarė akis ir socijalistai Paleistas akmuo, ką tik ne
pataikė besiprausiantį S.
tuviai turi savo svetainę, kad jis kalba apie mane. Sa j buot tarn tą tamsių žmone Brooklyne, Philadelphijoj ir įgijo didelę įtekmę.
kurią
užbaigta
sta ko, mano duktė buvusi kal lių. pokol dar laikas, kad ne Wilmington, Conn. Reika Ir mūsiškiams. patrio Petraitį parėjusį nakčia iš
tyt pereitą pavasarį. Taip ta, bet kame toji kaltė, tai atsisėstų jiems ant sprando lavimas: kurie gauna ma tams vertėtų į šį dalyką pasi darbo.
gi yra lietuvių ko-operacijos jis nesakysiąs, nes 10 sykių Romos agentai. Draugai žiau $10.00 į sąvaitę, kad bu žiūrėti ir pagalvoti, kuo yra Tai mat kokių žmonių čia
tų pakelta mokestis 20 nuo tie socijaistai, kurių taip la gyvenama. Jie visi geri ka
valgomų daiktų krautuvė; reikėtų daugiau prirašyti. socijalistai. nesnauskite.
V.
V.
Vasiliūnas.
šimčių; kurie gauna mažiau bai bijosi. Nė jūsų tikėji talikai, laikraščio ir ištolo
laikosi pusėtinai. Lietuvių Tas mane labai apjuodina.
$14.00, pakelti mokestį 15 mą y į dangiškas karalystes, jiems neparodyk, nestebėti
apsišvietimas da ant žemo Man rodos, kad taip daug p.
LE1VISTON, ME.
laipsnio. Nedėldieniais susi-i Maurai suvis nebūtų reikėję Kalbant čia andai drg. nuoš.; virš 14 dol. gaunan- nė gusų svajonės apie tėvy na. kad jų gyvenimo būdas
renka visi karšti katalikai ir | rašyti, kad pasakvti kame Pruseikai, svetainėj kįlo be niems — 10 nuoš. Reika nes, nepagerina jums būvį. toli neatsako 20 šimtmečio
pradeda prakalbas laikyti buvo toji kaltė. Du-tris žo tvarkė. Apie publikos užsi laujama, kad darbas butų Pagerinimą atneša tik kova, civilizacijai, bet greičiau pa
prie bačkos alaus. Vieną džiai — ir viskas butų aišku. laikymą buvo rašyta beveik sutrumpintas iki 55 vai. į są o ta kova neapgauna kovo našus į laukinių žmonių bū
tojus tik einant sykiu po dą. Susipraskime, lietuviai,
nedėldienį pas vienus, o kitą Dabar gi aš turiu kęsti ap visuose pirmeiviškuose laik vaitę.
pas kitus, mat, čion karče šmeižimą ir gėdą nuo žmo raščiuose: ’Keleivije,” „Ko New Yorko apielinkėje raudona socijalistiška vėlia I nežeminkime patįs savęs ki
mų nėra, alų parsitraukia nių. Todėl meldžiu p. Mau voje,” o „D. Viltije” tilpo kai-kurios dirbtuvės jau su va. Anksčiau ar vėliaus pri tų tautų akyse. Meskim
net iš Providence R. I. Suba- ros. kad paaiškintų dalyką, net dvi korespondencijos. Ir tiko su darbininkų reikalavi sieis ir jums visiems socija tuos savo laukinius paprolizmo priešams taip pat su cius!
tomis moterėlės kaip užgir nieko neslėpdamas. Amžius visi korespondentai nupiešė mais.
sta, kad ”express wagon mano dukters taipgi netei vienodai. Tas labai puiku. Streiklaužių kol-kas nėra. siprasti, kaip susiprato
New Crescent maineris.
”
Youngstown
’
o
Vindicasingai
paduotas.
M.
Ch
—
tis.
atvažiuoja, tai basoms ko
Joe Viskoska. tor.”
Šv. Baltramiejaus draugy
A. Z.
joms bėga iš visų kampų pa
stės nariai pradėio pykti ant
BRIGHTON, MASS.
KENOSHA, WIS.
sitikti. Žiūrint į jas, reik 17 liepos čia buvo ponios korespondentų. Sušaukė net
KEWANEE, ILL.
rausti iš gėdos.
15 lieops The Simmons Šis miestelis guli 131 my
byla, kurioj ji ekstra mitingą, kas daryt su
Darbai šiuo sykiu eina vi Vaitkuvienės
Manufacturing
Co. darbi7 lių nuo Chicagos, apgyven
korespondentais. Vieni sa
dutiniškai, bet iš kitur pri buvo kaltinama už akušera- ko, kam jie mus taip šmei ninkai dirbtuvėj vadinamoj tas įvairių tautų, lietuvių čia
BROOKLYNE, N. Y.
Mat, Vaitkuvienė,
buvusiam
darbas sunku vimą.
apsiima moterims žia ; kiti sako, turim uždrau ”Faundry”metė darbą. Prie randasi 175 šeimynos ir du Šiuomi pranešu, kad ap
M. Dzūkelis. būdavo,
gauti.
patarnauti prie gimdymo, sti rašinėti; treti sako, rei žastis streiko — reikalavi syk tiek pavienių, bet tam vaikščiojant čia darbininkų
TAUNTON, MASS.
bet nevisuomet toks darbas kia patraukt atsakomybėn. mas padidinimo mokesties ir sumas taip da pas mus įsi šventę—Pirmą Gegužės —
nekenčiamo šaknijęs, kad apšviestas dalyvavo ir Lietuvių Lais
Musų miestelije darbai ei gerai nusiseka. Paskutini Juokinga, kad dideli žmonės prašalinimo
na neblogiausiai ir darbą sykį moteriškė pakliuvo į taip vaikiškai protauja. Juk ”boso.” Nežiūrint, kad strei- žmogus negali nė gatvėj pa vės Draugija, bet per komi
galima gauti mokantiems bėdą. Kaip kaiminkos pasa uždraust galima tik Vincu kieriai susidėjo iš įvairių sirodyt; karšti katalikai lig tetų neapsižiūrėjimą jos
audinvčių amatą. Lietuvių koja, ji buvo išsigėrus ir kū kui obuoliai skint nuo kito tautų, vienok visi kaip vie laukiniai šaukia „cicilistas” vardas ant plakatų nebuvo
čionai nedaug ansigivenę. dikis gimė koliekas. Tėvai, obelies. Taipogi buvo D. L. nas stojo Į straiką — suvir- —ir slepiasi kaip žiurkučiai. paminėtas. Todėl, nenore-*
20 dieną buvo damas pirmeiviškai draugy
Jų tarpe gyvuoja Dr. šv. K. žinoma, dievobaimingi žmo K. G. svetainėj kooperacijos šum 300. Ramiai ir pavyz Liepos 19
dingai
užsilaikė,
nereikėto
prakalbos,
tie
katalikai pa stei pažeminimo, nors dabai
Karalaičio ir 106 kp. S. L. A. nės, nieko sau iš to nedarė— susirinkimas. Čia irgi sv.
tai pranešu per ”KeleiŠ. K. K. D-stė buvo nutarus kaip Dievas davė, taip turi Bal. draugystės nariai pakė buožėmis valdyti, nes iš Mil- matė, kad ir aš apšvietos apie
• 99
lė prieš bedievius triukšmą. waukės socijalistas vedė vi trokštu, tai net pirmesni ne- VĮ.
Bet
neatbūtinai sykį į metus būt—kalbėjo jie
— sau.
__
- nėIždininkas.
duot apsikirpt dvasiškam mė kažin kas iš šalies ir i- Liepė pasakvti. kas rašė, o są_ tvarką. Darbininkai lai- vos draugai atsisakė su ma
nim
draugaut.
Tiek
to,
gal
kišo
liežuvį.
”
'
Tuoj
atėjo
1
jeigu
nepasakys,
tai
jie
at-lmėjo,
jų
reikalavimus
išpilJ. Jakimavičius.
tėvukui, protaujantieji nar“

Raseinių pavieto, Milaičių
kaimo, Kaltinėnų parapijos,
24 metų amžiaus vaikinas.
Tai matot, kaip reikia būti
atsargiems geležinkeliu ei
nant. Teisybės Mylėtojas.
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biblijinį dievą senai nuvertė pat kūdikystės mokinamas
nuo sosto. Į tokias pasakas, kitokio tikėjimo, tai pasakas
kad dievas lipdė žmogų iš apie šventųjų panelių nekal
molio gal tikėti gal tin tus pradėjimus ir Jėzaus nu
„Draugo” rašytojai ir skai žengimą su kunu į dangų jis
laikytų už beprotiškiausias
tytojai.
Jeigu bažnyčia, ypač kata pasakas. Iš to išeina, kad vi
likiškoji tikėtų, kad jos pa sokia religija, o jų tarpe ir
sakojimai yra teisybė, ji ne katalikiškoji skelbia vien pa
reikalautų saukties savo iš- sakas, panašiai kaip kiekvie
siteisinimui „šventų tėvų” na tauta turi savo pasakas
nuomonių, kurias pavadina apie užkerėtas karalaites, apie paverstus jaunikaičius į
dieviškais apreiškimais.
žalčius ir tam panašiai.
Ir šiaip, kad užmesime ku
Kas nenori pats savo pro
nigui, jog jis pats nežino,
kad yra koks pamvrinis gy tu mąstyti ir tik kartoja
venimas, jis atsakys, kad tai, kaip papūga žodžius, ku
ką jis skelbia nėra jo asme riuos išmoko, tas nepasi
niškas įsitikinimas, kad jam klausia savęs, kodėl jis tiki
taip mokinti liepia Bažnyčia. ir į ką tiki. Jis išjuokia tik
Jau pasakėm, kad bažnyčia kitaip tikinčius arba visai į
yra ne kuo kitu kaip tik ku kvailas pasakas netikinčius
nigijos armija, suorganizuo todėl, kad taip jam liepia jo
Brvanas
i
tai
atsako,
kad
J. B. Smelstorius.
*
w
ta tokioj pat tvarkoj, kaip ir, tikėjimo mokytojai. Gi mo
nors jis esąs visuomenės val
visos kitos šiandien esančios kytojai remiasi šventu raš
dininku, tečiaus jam reikia
tu ir evangelijomis. Ar tas
militariškos
armijos.
Tos
turėti namai ir užlaikvti
v šeiarmijos viršiausiu vadu yra raštas ištikro yra šventu ir
myną taip pat, kaip ir ki
taip vadinamas „popa’s” ar ten viskas kas parašyta,
(Tąsa)
tiems žmonėms, o gaunamos
yra teisybė, tai vėl naujas
algos jam tiems reikalams Jeigu kunigija stengiasi (popiežius). Reiškia jam klausimas. Juk kitos religi
neužtenka. Su ta alga gali palaikyti liaudį prie pirmes i (kunigui liepia skelbti pasa jos išpažintojai turi savo
kas apie pomyrinį pasaulį
— Tėve, kodėl tu šiandien i Pasakyk man, už ką tu da- ma, esą, uždengti tik šalies nės pažiūros, tai reiškia ji tokie pat žmonės, tik augš- I šventraščius. Penki šimtai
taip šnairai į mane žiuri, bar užsipuoli ant manęs išir sekretoriaus išlaidas, bet ne priskaito tuomi ir save pne tesnes rangas toj armijoje milijonų buddistų krikščio
galima užlaikyti namų. Nors laukinių. Jeigu ji riki į ty
nių šventraščius vadina pa
tartum turkas i bulgarą. nori man nosį sudaužyt?
turintieji.
Kunigas
tokiuo
jis
turis
kiek
susitaupęs
nuo
rinėjimais prirodomas gam budu kartoja tai, ką jam įsa sakomis arba nenusiseku
— Vaike, tu dabar saugo — Ak tu, pinčiuke, ar aš
tos
taisykles,
nupriežačiuoseniau;
bet
to
jis
negalįs
eik

kis, kad manęs neįžistum, ant tavęs užsipuoliau? Juk
ko vyresnieji už jį. Taigi siais pamėgdžiojimais jų
voti.
nes
reikia
laikyti
„juo

jančias
apsireiškimus,
o
nes aš i kareivius pastojau. tu pradėjai mane koliot. Ar
vargu rasi kunigą, kuris (jei šventraščių. Daug milijonų
dai
dienai.
”
kada
ateis
senat

skelbia,
jog
koks
tai
„dyvas
”
mahometonų
turi
savo
— Į kokius kareivius?
tu mislini, kad aš turiu tau
tik
šiek-tiek
savo
smegenims
vė
ir
jis
negalės
duonos
už

(sanskritų kalboj—žibutis) leidžia veikti) tikėtų i tas šventraštį Koraną, kurį
— Prie Kristaus milicijos dėkavot už tai? No, ser. Tu
sidirbti.
Taigi
dabar
jis
tu

viską
daro ir draudžia žmo pasakas, ką žmonėms skel krikščionis ir kitų religijų
prisirašiau.
pirmas mane užgavai, tai aš ris uždarbiauti nuošaliai ir
nėms tikėti į tai, ką mokslas bia. Daleiskime, vienok, į išpažintojai skaito už sura
— 0 kur tokia milicija y- turiu tiesą tau dvigubai atisenatas
neturįs
tiesos
jam
to
pasako, tai ji skelbia begė kad tiki, bet ar jie tikėdami šą svajonių protiškai ser
ra?
„. .
.. įduoti.
diška melą,
Įsitikinusi, kad
uždrausti.
— Gal tu nežinai, kad šią — .Jei įu> tėve, šitaip kaltada neklysta, ar turi bent gančio žmogaus. Krikščio
liaudis
vis
da
vra
tais
kudiPasirodo gudrus pienas
Bostone yra Knights bi, tai klausyk, ką aš tau pakokius-nors faktiškus priro nių Bibliją rašė Moižė apsikiais,
tikinčiais
į
baubus
ar

šaukdamas save išvestiems
ot Columbus susivaziavi- sakysiu. Pas tave vra dau pakėlimui tam ponui al^os.
dymus,
jog
jie
skelbia
teisy

ba tais laukiniais, neturin bę?
iš Egipto žydams dievu, tai
mas?
‘
- tau
prietarų,
nuo -kurių
rei- Pirma sukėlė triukšmą, laik čiais
mažiausio
supratimo,
—Žinau.
.. . ketų būtinai atsikratyti. Vi- raščiai tą triukšmą da dau kas yra saulė arba perkūni Žmonijoje turime įvairių- gi krikščionis skaito biblijinį dievą — reiškia patį Moi— Taigi ta <draugija,!Sų pirmiausia tu turi atsi- giau išbubnijo, paskui eina
įvairiausių
religiškų
sektų,
j
žaibas. Tai liaudžiai ne
> žę, kuris išvedė žydus iš na
Knights of Columbus arba,
'
kratyti nuo prietaro, kad jei apkaltintojo Bryano paaiš jos
kiekvienos
jų
vaidylos
(ku

galima
įpasakoti
šiandien,
mų nevalios, — savo dievų.
lietuviškai sakant, Kolumbo žmogus yra tikintis, tai jam kinimas, kaip jis yra „skriau
nigai)
skelbia,
kad
tik
jų
kad
saulė
butų
dyvu
ar
die

Bet tasai dievas juk buvo paRycieriai, ir yra Kristaus valia šmeižti ir niekinti ki džiamas,” kad turi nuošaliai
sektos
tikėjimas
yra
teisin

vu,
negalima
įpasakoti,
kad
i
prastu
žmogumi, kame gi
milicija. Tai prie tos, vai tus, bet kiti neturi tiesos at uždarbiauti, idant užlaikyti
gas.
Gi
visų
kitų
—
■
tai
aišĮ
! prirodymas. kad viskas, ką
ke, milicijos aš ir prisira simokėti tuo pačiu jam. Pas namus ir šeimyną. Ištikro žaibu gimdomas griausmas
ki
melagystė.
Pav.
buddis

yra
dievo
rūstybės
balsu.
Moižė parašė yra teisybė, o
šiau. Dabar męs visą sąvai kui tu turi suprasti, jog mu tas „vargšas” vertas pasi
tų
religijos
mokslas
sako,
Nesą
ta
liaudis,
kad
ir
ne

ne vien pasaka, rašyta su
tę svarstom, kaip vesti karę. sų kunigų pamokslai — tai gailėjimo ! Gauna tik... 12
kad
tik
Budda
yra
tikras
bet visgi jau yi tikslu, kad palaikyt plačiąją
— Prieš ką?
ne Kristaus mokslo skelbi tūkstančių ant metų algos tiesioginiai,
dievo
sūnūs,
nes
prasidėjo
ra
patyrusi,
kas
yra
saulė
ir
minią nuolankiame paklus
— Prieš visus bedievius ir mas, bet šmeižimas socija ir., nė jis streikuoja, nė prie
iš
dvasios
šventos,
gimė
iš
kas
yra
žaibas,
matydama
nume vadovams. Kame pri
sociialistus. Man rodos, listų. Paris kardinolai veda I. W. W. priguli. Ar tai nenekaltos
mergelės
ir
su
kunu
kaip
tos
saulės
spindulius
ir
rodymas, kad Biblija, tai
kad tu, vaike, irgi socijalis- atkakliausią kovą. Katali pasišventimas savo tėvynei ?
nužengė
į
dangų.
Buddos
žaibo
kibiršti
moslininkas
tas.
ku vadovai netik šmeižia so Ir tokis Bryano „patriotiz užkinkė į mašinų ratus ir mokinimo apie meilę pasekė šventas dievo apreikštas raš
tas, jeigu net kunigija bijosi
—Taip, tėve, galiu tuomi cijalistus, bet pataria juos mas” iššaukė jau kai kurių
ju
buvo
ir
žydų
religi

tuos
pirmesnius
savo
dievus
pasidžiaugti.
net žvdvti. Daleiskime, tei- senatorių pasigailėjimą. Jau šiandien priverčia jam duo jos reformatorius Jėzus iš leist ji žmonėms skaityti,
kad tie beskaitvdami nepa
— Olrait, Maike, iei ši sėjas Sawyer anądien pasa vienas iš jų klausia prezi
Nazareto.
Buddos
mokslo
ną
gaminti
ir
važioti
aplink
stebėtų jame pilną naikiau
taip, tai aš su tavim jau ki kė: „Nuskandinkit kiekvie dento. kad tas patirtų,
išpažintojų
pasaulije
yra
visą
žemės
skritulį.
siu nesąmonių ir nenusi
taip kalbėsiu. Dabar tu ži ną socijalistą ant jūrių dug kiek šalies sekretoriui reikė
daug
daugiau
negu
visų
j
spjautų ant tokio rašto šven
nok. kad aš esu Kristaus ka no, o žmonės tuomet nestrei- tų algos, kad jam nereikėtų
Beje, gal koks klerikalas,
krikščionių,
o
daugiau
kaip
reivis. o šventas tėvas mano kuos.” Jie meluoja tamsiems j nuošaliai uždarbiauti. Ir gindamas į kertę suvarytą dusyk tiek, kiek katalikų. tumo. Tik perdirbta su il
generolas.
e žmonėms, buk katalikas ne-Į neužilgo išgirsime, kad p. į kunigiją, pasakys, kad baž Tečiaus katalikas žinantis giausiais paaiškinimais vien
.—Gal būt, kad tu ir karei-į
j būt socijalistų. Jie prie Bryanui alga jau padidinta. nyčia neskelbia dievu stab savo religiją įbuddisto pasa leidžiama žmonėms skaityti
vis. tėve, tik . ne Kristaus, kiekvienos progos, ar tai
Bet kada W. Virginijos meldiškus dievus, vien die ką tik nusijuokia, sakyda-: ir tais paaiškinimais taip su
Kristui kareiviu nereikia. bus bažnyčioj, ar salėj, nie- angliakasiai kovojo su virš vu skaito idėją: meilės, do mas, kad Budda buvo tik maišoma skaitančiojo nuo
Jis skelbė tarp žmonių me!/kina socijalistus apsiputoję, metus už geresnį užmokesnį, ros ir teisingystės. Jei taip, paprastu žmogumi arba tik voka. kad tas ištikro tur lik
ti bespėkiu sveikam ir kri
lę, vienybę ir brolystę. Tai-, jje dauSr daugiau ant socija- tai to paties senato ponai ke gerai! Tą idėją krikščiony
oram
anytoj
pasakoj,
kad
gi, jei tu esi kareiviu, tu ei-:]istų primeluoja, daug dau- lis sykius atmetė įnešimą, bei davė savo mokymais Jė Dievas turi tik vieną sūnų tiškam protavimui.
(Toliaus bus.)
m prieš Kristaus mokslą. giau juos apšmeižia,
..........
negu kad ištirti tų žmonių padė zus iš Nazareto. Ta idėjai Jėzų, o visi kiti, kaip Brama, |‘
— Tai ne tavo biznis, vai-ii aš tave.. Ir
__ jeigu tu įsižei- jimą. Tie ponai gerai žino apgina silpnuosius nuo stip Konfucijus, Šyvą, Višnu ir
ke. Geriau tu man pasakyk, dei tais keliais mano netei-! jo, kad W. Virginijos ang resniųjų žvėriškumo. Jei
jų litanija pasiekianti Ar žinote, kad—
kodėl jus, socijalistai, nežiu- singais užmetimais ir norė- liakasiai neuždirba po $12- taip, tai socijalizmas tikrai visa
skaitlių
30 asmenų, tai
rit savo politikos. Pasakyk jaį rnane jau sumušti, kaip 000 ant mteų; jie žinojo, kad ! yra pilna išraiška tos idė gal kokiųapie
dievų sūnus.
Rusijoj per 12 mėnesių iš
tu man, kam jus griaujat^gi galima’norėti, kad soci- tie žmonės nė po $1,000 ne-i jos: meilės, doros ir teisin Tuo tarpu kitų
tas katalikas tiki, i gerta 88 milijonai kibirų
bažnyčias? Tik nemeluok, i ialistai
____ x prieš kunigus tylėtų, i uždirba, ir kad nuošaliai jie gystės. Bet ar kunigija su
kad
dievas
yra tik vienas, j degtinės. Tai yra tokia
nes taip ir duosiu
per galvą, kuomet
kuomet/ tie kunigai savo
___ taipgi nė cento neuždirba, o' tiks socijalizmą, kuris neša kuris viską sutvėrė.
ošiu nėr
Anie vi daugybė, kad jei visą tą deg
.____ _________
w____
—Nesikarščiuok, tėve, bažnvčiose
da šlykštesni
me- I sunkiai dirbant jiems reikia į tikrą išganymą žmonijai, si žmonės pripažįstantie
už tinę supilti į vieną vietą, tai
nesikarščiuok. <Jei tu nori ]_a verčia
_________________
ant sociialistu? Tu: daugiau ir geriau pavalgyti, pavadinti dievu? Juk ne. dievo sūnūs jų religijų sužinot, kodėl męs griaujame sakai, kad tu turi tiesa ati- negu ponui Bryanui, tečiaus Jeigu dievas yra išraiška tvertojus tokiu budu pritve išeitų ežeras 600 sieksnių il
bažnvčias. tai_ pirma tu man duoti man dvigubai. Kodėl nė vienas tų senato ponų ne grožės ir kiltybės, tai šalti ria daug kitų dievų, kuriems i gio, 60 sieksnių pločio ir 20
pasakvk, kodėl tu esi vagis?, g-į tu nenori pripažinti tos pasakė, kad ,W. Virginijos niu to visko yra socijaliz savo vadovus paskiria už sū sieksnių gilumo, taip kad di
— Tu meluoji
meluoji!!
'tiesos socijalistams? Jeigu angliakasiams reikia pakel-Į mas. Kodėl tad prieš jį ku nūs. Kurių tad iš visų tų į džiausi garlaiviai galėtų
— Ii’ prie to da tu, tėve, ius užsiouolat ant socijalis- ti algą, kad jie galėtų užlai- ■ nigija taip aršiai kovoja? žmonių nuomonė yra teisin-; plaukioti.
esi plėšikas.
fu. neteisingai iuos apšmei- kyti savo namus ir šeimy-' Nes jis naikina neteisin- ga? Jeigu kiekvienos sek
— Tai kitas melas..
ž;at. socijalistai turi pilną nas. Tie ponai taipgi nesi-' gystę, atima tiesą apgavys tos dievas su sunumi yra Į Giliausia okeano vieta,
—Ir abelnai tu esi pavo- tiesa nuo užpuoliku gintis. rūpina apie Patersono strei-' tėmis išnaudoti kitus ir rei skirtingas, tad negal būt kal kokia tik yra mokslui žino
iingas žmogus, kuriam tin- Ar ne taip. tėve?... Mat, kaip ką. kur jau suviršum pusėj kalauja iš kiekvieno, taigi bos apie vieną dievą. .Jeigu ma, yra 25,729 pėdų arba 7
kamiausia vieta butų kalėji- tv]i! Na, dabar eik, seni, į metų 20.000 žmonių kenčia ir iš kunigo, teisingu ii- vienas dievas t. y. žydų Jeho mylios ir pusė.
me. o ne su žmonėmis gy Fm’o-hts of Columbus susi badą ir aršiausi persekioji draugijai naudą nešančiu
va su savo sunum Jėzum tik Aktorius M. Bveme, našventi.
rinkimą ir nasakvk jiems, mą. Jie atsisako net ir svar darbu pelnyt sau duoną.
tebėra, tai vien tik krikščio- j lys ir 3 sūnų tėvas, pačiai
— Vaike, pasakyk, ką rei ka aš tau sakiau.
styti apie Patersono streiką.
Pasakėme, kad mokslinin niams, o nekrikščionis sau; numirus nutarė eit į katali
škia šitas šmeižimas mano
kai
savo tyrinėjimuose gal kitus dievus turi susitvėrę. kų kunigus. Jis įstojo į šv.
Tas aiškiai parodo, kiek
ypatos?
Nesimokyk, žmogau! kuo
seminariją
— Bet tai da ne viskas. daugiau žinosi, tuo kvailes demokratų ir republikonų padaryti ir klaidingą išvedi Katrų dievas yra tikras? Franciškaus
Buddistas
pasakvs,
kad
m
mą.
Todėl
sykiu
su
išsivysvaldžiai
rupi
darbininkų
rei

Norwich,
Conn.,
ir
1913 me
Jei gerai apsvarstysime, tai nis busi.
nes
krikščionių
Jėzus
pastukalai. Tie ponai tik žiuri, ai timu žinijos mainosi kartais
tuose įsišventino į kunigus.
pasirodvs, kad tu esi šašu
diiavęs
Buddos
mokinimus,
ir
patirtos
mokslo
teisybės.
iu
pačių
algos
ne
permažos.
Visi trįs vaikai buvo ant tė
musu tautos, tu nevertas, Nesiskubink, žmogau —
užsimanė
sureformuot
žydu
Tą
pasakymą
pasigavęs
ti

Jie
rūpinasi,
kad
ponas
Bry

vo primicijos.
kad tave žemė nešiotų, tu gale tavo gyvenimo tavęs
tikėjimą,
bet
žydai
jį
nužu

kėjimo
apgynėjas
ir
užmes
anas,
gaudamas
$12.000
ant
žmonių šeimynas ardai, tu laukia duobė.
metų, nebūtų „nuskriaustu,” tuojaus, kad jeigu mokslas dė, kaipo išgimėli. o vėles- Haliburtone, Kanadoje,
— Tylėk, tu mažas aky- i
nlėša. nes aš tau nosi sudau Nuodingas medis išduoda nors jie gerai žino, kad Bry klysta, tai jis (mokslas) ne- nieii krikščionįs iš Buddos jaunas vyras skaitydamas
anas yra bankierius. turi gal sakyt, kad Dievo nėra. mokslo sutvėrė Jėzaus evan tikėjimiškus raštus išėjo iš
ir vaisius nuodingus.
žysiu !
gryno savo kapitalo 170,000, Mokslas dievą visaip supran gelijas. dagi biauriai iškrai proto ir radęs biblijoj žo
— Brangus tėve, pasakvk
džius : „Jei tavo ranka griešman. kodėl tu nežiūri savo
žmogus, gyvendamas tik kas jam kas metai neša vien ta ir gali sakyti, kad jo su pydami.
parapijos reikalų arba Ko- slieko amžių, gali tik tiek tik procentų $10.000. Apart vis nėra ir gali sakyti, kaa Jeigu katras iš šiandien na, nukirsk ją”, išėjo girion
lumbo Rvcierių draugijos, ^sižinoti, kad jis nieko ne- to, Bryanas leidžia su savo jis yra. Bet biblijinėmis pa karščiausių katalikų butų iš ir nusikirto sau dešinę ran
broliu laikraštį „The Com- sakomis suvis nesiremia ir augęs tarp nekatalikų ir nuo ką.
jeigu prie jos prisirašei?i žino.
moner,” kuris atneša kas me
tai $20.000. iš ko vėl Bryanas
gauna $10.000. Už prakali bas. už kurias jis ima po
$250. jis gauna į metus apie
$8,000. Tuo pačiu tarpu,
Pereitam "Keleivio” num. kaipo šalies sekretorius, al
buvom rašę, kad Bryanas, gos gauna $12.000. Visos po
šalies sekretorius, šia vasa no Bryano įplaukos padaro
rą vakacijos laiku apsiėmė sumą $40,200! Bet tos su
apvažiuoti daugeli vietų ir mos jam neužtenka ant pra
pasakyti demokratams eilę gyvenimo. Bėdinas Brvaprakalbų, už kurias suside nas! Reikia pakelti jam al
rėjo po $250. Senato repub- ga. Valstybės ižde visuomelikonams tas nepatiko ir jie nes pinigų yra, kam jų gai
pakėlė prieš tai protestą,mo- lėtis? Patersono streikieriai
tivuodami tai tuomi. kad gali sau badauti. Ips\vicho
valdininkas, užimąs visuo mezgėjai gali miegot ant
menišką vietą ir imąs už tai gatvių, bet p. Bryanas su
algą, neturi tiesos tuo pačiu
pragyventi negali ir
laiku pašvęsti savo ga $12.000
pripažins kiekvienas de
bumus. energiją ir laiką ko tą
mokratas.
S. M.
kiai nors partijai.

Bryanui neužten
ka algos.
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K ELEIVIS

Noriu susirašinėti su draugais bei Į
Marė. — Perdaug reikalauji. Jeigu atsitin
pažįstamais, gyvenusiais Škotijoj.'
ka vyras jaunas, dailus, su gera vieta... pasaulij...
Malonėkit atsišaukti.
Jpsuich’o streikieriams.
J. Sirutis.
Cycero. — O!... Mano pačiute, užtrauki sty
28 Broaduay,
So. Boston, Mass. Liet. Imigrantų Šelp. Dr-tčft
gą daug anksčiau, negu aš pats. Aš tiek gero
Iš NEW BEDFORD, MASS.
Pajieškau draugo Antano Rusecko,
i nereikalauju visai! Nenoriu žinoti, kas jis per
Viršininkai ant 1913 m.
Susirinkime 167 kp. L. S. S. A. bu girdėjau atvažiavo iš Scotlando į Avienas, bet kaip jis vadinasi. Tai labai svarbu ! vo išrinkti 2 draugai parinkimui au meriką; prašau atsišaukti arba kas I Pirmininkas, St. Jankauskas,
350 Newark st., Hoboken, N. J.
Palikite mane čia vieną, mano vaikai, turiu ap kų Ipsvvich’o streikieriams. Suko- apie jį žino malonės pranešti man, Pagelbininkas,
VIENO AKTO FARSAS
Kaz. Vaškevičius,
lektuota $10.oo
šiuo adresu:
184 New York avė, Newark, N. J
svarstyti
svarbų
dalyką!
(Rimtai,
tvirtai).
Sta

Aukavo
šie:
J.
Susas,
P.
Audickas
Parašė J. Feldman. Verte J. Uktveris
Juozas Stepunas, [32]
A. M. Stanelis,
sė už 8 dienų pabaigs 20 metų ir dienoje savo ir S. Kirslis po 50c.; K. Kirslis, J. Ro- 422 Dunlevy avė. Vancouver, B. C. Sekretorius,
211 Jefferson st., Newark, N. J.
vas, J. Petruškevičius, Jurg. Gricius,
Canada
varduvių turi ištekėti!
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
E. Vaškis, T. Šukys, F. Šukys, J. KoVEIKIANČIOS YPATOS:
38 Farley avė., Newark, N. J.
,
vas,
S.
Skerstonas,
J.
Beržinskas,
O.
Stasė. — Bet brangus tėveli!
a--------------------------------------- Pajieškau brolio Pranciškaus RauRovaitė, K. Ivanauskas, V. YermalaCycero Schusserel. kapitalistas.
Abidvi kartu. — Dėlko taip urnai?
i vičius, A. Shultz, B. Gawel, J Paw- lukaičio, Suvalkų gub. ir pavieto,
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No I
Puncko parapijos. 13 metų atgal jis
loska,
P.
Yerušaitis,
K.
Stompis,
J.
Marė Schusserel, jo pati.
Town of Lake, Chicago, III.
Cycero. — Taip turi būt, būtinai!
Montvidas, Ch Fillien, E. Dibhe, J. gyveno New Britain, Conn., 195 High
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
Stasė, jų duktė.
Stasė. — Tai leisk, brangus tėtuši, kad nors Forman, A. Silvia, J. Gorski, C. Hei- st. Jo paties arba kas apie jį žino,
ant Town of Lake, Chicago, I1L, mi
meldžiu
pranešt
adresą,
už
ką
busiu
j
vett
ir
A.
Butes
po
25c.;
A.
Baronas,
Onufras Skubąs, spekuliantas.
galėčiau pasirinkti pagal mano širdies norą, Ne
tingai atsibuna kiekvieną pirmą n*J. Varžas ir K. Miliauskas po 15c.; didžiai dėkingas.
mėnesio, A. J. BIERZYN3Otto, tepliorius.
noriu būt nelaiminga, kaip mano draugė Liudvi I. Lekavičius, A. Žedelis, V. Budra,
Juozapas Murauckas,
[32] dėldienį
KIO
Salėj,
kampas 46 ir Paulina 9t«.
Steger, iu.
Ott maras Senkenberg. kaimynas.
ka, kuri pereitą sąvaitę ištekėjo už kokio ten Os F. Dargis, J. Jerušaitis, K. Kapičiau- P. 0. Box 449,
ADMINISTRACIJA
skas, J. Vaičiūnas ir E. Darvie po
Pajieškau sesers ir švogerio Ago Prezidentas A. J. Bieržynskis,
10c. Ona Kapičiauskiutė 5c. ir Juoz.
Scena: ruimo gale 2 langai i gatvę; ant lan karo Striumęrio...
tos Daugeliutės po vyru Lekeckienės,
!
Gricius
70c.
4600 S. Paulina St., Chicago, IU.
Cycero
(perkirsdams).
—
Oskaro
Striumegų ilgos užlaidos; po dešinei ir po kairei duris.
Čia prisiunčiam redakcijai ir paliudi Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Liud Vice-prez. F. A. Misius,
rio!... O! S!... ( su dideliu džiaugsmu). Augštasai jimą nuo streiko sekretoriaus Bis- vinavo gmino, Rainių kaimo. Turiu
Kanapa, pianas, minkštos kėdės ir tt.
5235 S. Bishoff st., Chicago, ILL
dangau! tai būt buvęs vyras dėl manęs... tai cay. kad aukos nusiųstos ir priim- | svarbų reikalą, meldžiu jų pačių at- Prot. rašt. K. A. Čiapas,
Marė ir Stasė, abi sėdi po kairei, prie mažo
i sišaukti, arba kas apie juos žino, ma
! tos.
1736 W. 47 St., Chicago, III
yra, dėl tavęs... Dėlko, po velnių, nepasakei man
stalelio su rankų darbu).
Kolektoriai:
Juoz. Gricius ir lonėkit pranešt, už l:i busim aėkin- Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
(33)
gi.
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, I1L
anksčiau apie tai, tas paukščiukas nebūtų išspru j ŠuSči S
Liudvikas
ir
Marijona
l.'vilis,
Paliudijimas
yra
”
Kel.
”
Red.
Kasierius K. K. Strzyneckis,
SCENA I.
kęs man iš nagų ir jokia ten Liudvika man jo ne
P. O. Box 532,
Forest City, Pa.
4612 So. Ashland avė., Chicago, I1L
Scena pirma, — Marė ir Stasė.
išviliotų !
WORC ESTERIO. MASS.
I Pajieškau merginos apsivedimui, Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
4612 S. Wood St., Chicago, HL
26 liepos pas P. šiušą buvo ap- nuo 17 iki 28 meili amžiaus. Turi
Stasė (žingeidžiai). — Kaip tai? ar pažįsti
Marė. — žinausi aš ant šposų, mano dukrele.
vaikščiojama šv. Onos diena; nors gerai
suprast ženybinį gyvenimą. Pla
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBA*
Tas jaunas žmogus yra garsus tepliorius; musų Jb tėve ?
mažai dalyvao svečių, bet atsiminus tesniam
susipažinimui malonėkit at
Chicago, I1L
apie
Ipswicho
streiką,
sumesta
$3.50
Cycero.
—
Nei
nesisapnuoja
man;
kas
man
sikreipt
per laišką. Esu jaunas vai
paveikslus tikrai artistiškai nupieš; o ypatingai
VALDYBA:
aukų. Aukavo šios ypatos:
kinas.
(33)
SU jo pažinimu.
O! S! ir jaunikis — tai viskas,
tavo (pauza). Kur tu jį pažinai?
D. Mickus 50c.; K. Gabrilavičia, A.
Prezidentas — Julius Joneliunas,
S. M. Sakalunas,
Žilinskas,
J.
Karaliūnas,
F.
Zalepu3305 Auburn avė., Chicago, HL
ko
mano
širdis
trokšta!
O!
S!...
O
tai
mintis
pui

Ogden, Iowa.
Stasė. — Da nėra trijų mėnesių, kaip pama
gas, K. šiušąs, V. Simaitis, T. šiu- P. 0. Box 251,
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
ki! Blogai, kad ne man į rankas papuolė!
čiau jį pirmu kartu.
šiutė, A. Bubliauskas, O. šiušiutė, P.
833 — 33 pi.,
pl.» Chicago, DL
Pajieškau brolio Pranciškaus MaŠiušąs, V. šiušienė ir O Mikniutė po levskio
Marė. — Nesuprantamasai!
ir draugo Vincento JenLovs- Prot rašt — Mikas Tiūškis,
Marė. — Kur taip, mano dukrele?
25c. Viso labo $3.50. Atėmus pasiun
3415 Auburn Avė., Chicago, HL
Stasė. — Bet aš, brangus tėte, už jokius pi timo lėšų 7c., lieka $3.43. Malonėkit kio, Kauno gub.. Raseini pav., Kel Finansų rašt. — Franciškus Valaiti*,
Stasė. — Ant šokių pas ponus Senkenbergus.
mės vol. Kušleikių kaimo. Meldžiu
Mass streikieriams. jų pačių atsišaukti, arba kurie apie
712 — 17 pi., Chicago, IU.
Atsisėdo prie manęs ir linksmino visą vakarą. nigus netekėčiau už jo; juk jis daug vyresnis už pasiųst Ipswich, Povilas
Kasierius
—
Vincas Paplauskas,
šiušąs.
juos žino malonėkit pranešt šiuo ad
Besikalbant netikėtai dasižinojau, kad jo vardas ją J
922
— 35 pi., Chicago, HL
Pinigai gauti. ”Kel.” Red.
resu.
:33)
Org.
užžiurėtojas
— A Bitautas,
Cycero.
—
Bet
jis
yra
O!
S!
Stanislovas Malevskas,
Otto ir kad gyvena arti mus.
3211 Union avė., Chicago, IU.
Iš
LAWRENCE,
MASS.
16
University
place,
Woodhaven,
N.
Y
Stasė. — Susiraukęs!
Marė. — Ir kad yra teplioriumi?
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
27 liepos Ona Amžiejutė apvaikš
nę
subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼.
Cycero.
—
Ar
vyras
negali
turėti
kokių
ruPajieškau
pusbroiio
Petro
Bubo,
Stasė. — Bet štai, netikėtai atėjo mano gal
čiojo savo varduves, kur neužmiršta
vakare,
L. Ažuko svetainėj po No.
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviiiškūs 3301 Auburn
pečių? Ar jis nėra O. S? Tas atmeta visas kliū ' ir Ipswicho streikierių.
avė. Metinis susirinkivon mintis.
17 metų
Aukavo: O. Amšiejutė, K. Alekso par., Munkeskių kaimo.
mas
pripuola
mėn. Bertainitis!
Kaip
tai
puikiai
susidėtų!
Bet
ką-gi
daryt?
Marė. —Kokia mintis?
ms, K. Kibildis, K. Vidunas, J.' Ki- kaip Amerikoj. Pirmiaus gyveno Chi niai: Balandžiosausio
ir
Spalių
mėn. Pu*cago
III.,
5
metai
kaip
negaunu
laiš

F. Zautra, A. Kančiavičia ir
Stasė. — Padaryti tėtei netikėtą dovaną, tai Na, atsiduokite ant manęs, mano vaikai; turiu I bildis,
metinis
Liepos
mėn.
B. Amsėjus po 25c.; A. Strovinskas, ko nuo jo. Aš neseniai pribuvau iš
yra nupiešti musų paveikslus ir suteikti jam kai jau tą užmanymą; atsiduokite ant jūsų Cycero, I P. Balčius, R. Žekiutė, A Viduniutė Lietuvos ir turiu daug svarbių reika
‘ ir A. Baltuniutė po 10c. Viso labo lų, todėl meldžiu jo paties arba kas
REIKALINGI VYRAI.
ir palikite mane vieną.
po dovaną jo vardadienije.
$2.50. Atėmus pasiuntimo lėšas, lie apie jį žino pranešt, už ką busiu la
Geros
vietos! Gera mokestis! Rei
Marė. — Dėlko?
bai dėkingas.
(33)
ka $2.35.
K. Vidunas.
kalinga
100
vyrų mokytis barberysSCENA II.
Menčislavas Kasparavičia,
Pinigai pas mus. *’Kel.” adm.
Cycero. — Valandėlę noriu ramiai pasilsėti:
tės
.
Kambarys,
valgis ir įrankiai
19 Glenwood avė., Binghamton, N. Y. duodami. Kreipkitės:
Cycero (greitai kalbantis, su degančiu ciga o tas žodis “ramiai” neturi jokios vertės, jeigu
(35)
IŠ CARNEGIE, PA.
HALL
’
S
BARBER
COLLEGE,
Pajieškau
brolio
Kazimiero
kunru burnoje). — Bravo! Bravo, mano vaikai! Dir moterįs yra arti. Eikite, padarykite tvarką čieLietuvių Augščiausios Prieglaudos
Kauno gub., Ukmergės pav., Ra 814 Washington st., .Boston, Mass.
bate visados, kaip bitutės — taip tai aš myliu. lam namie, padarykite viską poniškai! Nes jūsų Amerikoj kuopos susirinkime, lai- cos,
guvos valsčiaus, Vilkonių kaimo; gy
kytame 27 liepos, drg. J. čivinskas veno Pittsburgh’e, paskui išvažiavo
GERIAUSIA
Pas bites visos moterįs ir merginos turi mokytis Cycero turi genijališką mintį galvoje, kuri laike paragino
sudėti kiek aukų Ipswicho Chicagon, gavau nuo jo pinigų, bet
SIUVĖJA (KRIAUČKA).
darbo, bet didesnė pusė mokinasi nuo jų tiktai 24 valandų išsipildys. Eikite, palikite mane vie streikieriams. Aukavo:
jokio laiško negaunu, kas apie jį ži
Siuvu vvisokius Moteriškus Rūbas
J. Galdinas, J. Čivinskas ir J Ga- no malonės pranešti arba jis pats lai pagal naujausias madas. Aš mokiburbti. O tą, tai jau ir be bičių pataikysit.
ną; o busite užganėdintos iš Cycero.
taveckas po 50c.; J. Norvilas, A. atsišaukia šiuo adresu:
naus siūti Europoj ir ištyriau geriau
Stasė. — Tėtė mus kasdien prie ko nors pri
Balsaitis, A. Jankauskas, Iz. Dalkus,
sias metodas, todėl mano pasiūti rū
Motiejus
Kuncas,
SCENA III
P. Dobilas, P. Mažuolis, S. Momykai- 33 Orr str.,
lygina !
Pittsburgh, Pa. bai turi gražią išveizdą ir smagiai ne
tis, F. Slavinckas, F. Šepetys ir K.
šiojasi.
Todėl meldžiam lietuves
(Cycero vienas).
Cycero. — Taip! prilyginimuose esu mistru!
Kirvelevičius po 25c. Viso $4.00
[35]
Pajieškau savo pusbrolio Augusti kreiptis pas mane.
J.
Gataveckas.
Cycero. — Lengva jums sakyti apie motery
Tame atvėjuje turiu daug panašumo su garsiu
ALEKSANDRA SUDYMT
no Palšaičio ir draugų Juozo AndrešPinigai gauti ir tuoj bus atiduoti keviščiaus ir Stasio Kergės, visi Kau 364 Broadway,
So. Boston.
stę, bet tai ne juokai! Butų gerai, kad reikalau streiko komitetui.
mano vienvardžiu Romos Cyceronu.
no gub., Panevėžio pav., Smilgių pa
”Kel.” Administracija
Marė. — Bet vakar mums sakei, kad jį vadi čiau kokio nors žento, bet man reikia žento, kuris
rap., kas apie juos žino malonės pra PARSIDUODA NAMAS.
nešti arba jie patįs lai atsišaukia
vadintųsi
O.
S!
O
tokie
ant
medžių
ne
auga.
Bū

no Kikero?
Naujas namas dėl 3 šeimynų ir 2
šiuo adresu:
lotai žemės parsiduoda už prieinamą
Cycero. — Teisingas patėmijimas. Turiu to tinai man jo reikia, nes teta tarėjo tokią ypatišAntanas Dapkevičia,
P. 0. Box 111, West Gardner, Mass. prekę. Platesnių žinių klauskit per
kį vardą, kurio ištarime da nesusitaiko. Męs va ką mintį: užrašė mano dukterei 40,000 rublių su
laišką arba kreipkitės ypatiškai. Par
URŠULĖ JARUŠEVIČIENĖ,
diname jį Cyceronu, prusai — Kikeronu, francu- tokia sąlyga, jei sukakus 20 metų vardo dienoje
Pajieškau savo švogerio Vinco Ka- duodam dėlto, kad norim išažiuot į
(32
sodžiaus, Vilniaus gub., lišio, Suvalkų gub, Marijampolės pav Lietuvą.
zai Siseronu, o kiti čyčeronu. Ant galo, iškur ji ištekės. Priešingai-gi tie pinigai pereina ant 37 Burbiškio
F. SEREIK A,
metų amžiaus, pribuvo Amerikon Kavelckių gmino, kaimo GelumbišMontello, Mass.
aš galiu žinot, kaip aš vadinuos! štai tau! Be- tolesnių giminių. Slėpiau tą tyčia nuo savo pa 28 d. birželio š. m., važiavo pas savo kių, turiu svarbų reikalą, kas apie 79 Vine st.,
vyrą
Joną
Jaruševičių
į
Rochester,
jį
žino
malonės
pranešti
arba
jis
pats
čios,
nes
jeigu
mano
duktė
dasižinotų
apie
tai,
ciceronaujant ir cigaras man užgeso! Padūme
N. Y., bet jis neatsišaukia. Taipgi teiksis atsišaukti šiuo adresu: (35)
NAUDOKITĖS PROGA.
kad 20 metų savo gimimo dienoj ištekės, netu turi brolį Jokūbą Malaskevičių, 714
man. vaike, degtukus.
C. Zigmantą.
Parsiduoda Valgomų daiktų krau
Benld, IU’s
rėtų ramumo. Nuo dešimtų metų skaitytų jau W. 19th place, Chicago, III. Meldžia
Marė. — Liaukis jau rūkęs!
tuvė, (Grocery store). Biznis gerai
ma atsišaukti ir atsiimti pas save, nes
išdirbtas; aplink apgyventa lietuviais.
Cycero. — Turiu rūkyti, mano brangi! Kas 20. Bet aš, būdamas išmintingu tėvu, parūpinau dabar randasi globoje L. Im. š. Drau
Pajieškau motinos Franės Rikto- Priežastis pardavimo, tai ka-l minėta .
rienės, iš tėvų Pocikiutės, kuri mane krautuvė užlaikoma dviejų vaikinų, iš
nerūko, tas neina su laiku. Gyvename juk garo sau žentą da prieš kelis metus (pauza). Buvo gijos.
Pastaba: Jonas Jaruševičius jeigu apleido 4 balandžio š. m., kas apie kurių vienas važiuoja į Lietuvą, tad
amžiuje! Pažiūrėk į pasaulį, o nepamatysi nieko tai sūnūs mano seno draugo Ottmaro Shoember- j neatsiims savo moteries, L. Im. š. Dr- ja žino malonės pranešti arba ji pa antram nevedusiam sunku išlaikyt.
be durnų ir garo:kaminai. traukiniai, malūnai ga go iš Hamburgo. Susitaikėm su tėvu pirkliškai ja per teismą bus priversta išreika ti teiksis atsiliepti šiuo adresu:
Norintieji platesnių žinių, kreipkitės
laut iš tamistos duoti jai pragyveni
Nikodemai Riktoras,
ant
šio adreso:
' 34)
ir
prirengiau
savo
dukterei
šliubinę
iškilmę,
kaip
riniai, katilai — viskas rūksta! Nėra ir ugnies
mą. Kreipkitės L. Im. Š. Dr-jos pir R. No. 1, Box 33 c, P. O. Herrin, IU’s.
BIČKUNAS IR VALAITIS.
be durnų, bet užtai yra daugiau durnų be ugnies. kunigaikščiutei! Daug audeklo, paklodžių, pa- mininko šiuo adresu:
577
Driggs
avė., cor N. 6 str.,
S. YANKUS,
Pajieškau Juozo
Baltrušaičio, iš
Brooklyn, N. Y.
Tas tuoj matyt iš musų jaunuomenės (glos duškų, žiurkštų, vystiklų... Aš esu išmintingu tė ( 350 Newark st.,
Hoboken, N. J. Suvalkų gub., Griškabūdžio parap.,
Bulviškių kaimo, gyveno Cleveland,
to Marei galvą, užsidega cigarą). Bet dėl tavęs vu, kuris viską atsimena; dar 2 tuzinu sidabrinių
Barbernė parsiduoda.
Pajieškau Juozo Pauros, Kauno Ohio. kas anie jį žino malonės pra
mano mažoji, atsiras da kokia jauna mašina sv šaukštų, šaukščiukų ir kitokios kompozicijos. Ir gub., Šiaulių pav., šaduvos parapijos, nešti arba jis pats teiksis atsišauk Geroj vietoj, Lietuviais ir Lenkais ap
gyventoj ir tik viena barbernė tame
ujomia (glosto širdį), katyte, nes esi daili, kam tą viską liepiau paženklinti pirmutinėmis jauna Gimbagalos kaimo, 20 metų amžiaus, ti šiuo adresu:
tik mėnuo, kaip iš Lietuvos. Jis yra
J. Vidzinskas.
miestelije; galima padaryt gerus pi
žydinti rožė, turi galvele, kaip Venera, dar ir vedžių vardų raidėmis: Ottmaras ir Stasė 5 pėdų ir 6 colių augščio, veidas ru Box 491,
Palatka, Mich. nigus nes užeina daug ir svetimtau
čių.
Platesnių žinių norint meldžiu
sidabran apkaustyta visados ras sau amatorių... Shoembergai. Kada jau visa iškilmė buvo už das, nosis truputį riesta ir be ūsų;
Pajieškau draugo Frano Lemežės, kreipties pas
kaip juokiasi, dantįs labai išlenda, o
(32)
baigta, — važiuoju į Hamburgą pas poną jaunikį, kaip kalba, tai ant kaktos darosi rau Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių pa
Marė. — Taip-gi prilyginimas...
H. J. BUSLEVICZ,
Cycero. — Prilyginimas cvceroniškas! Jau kad ji parsigabenti su savim prie šliubo! Bet jį kšlės. Kas tokį sugaus arba duos rapijos, Birbiliškės sodos: 8 metai 65 E. Merrimack st. Lowell, Mass.
man apie jį žinot, tam duosiu $10.oo kaip Amerikoj, kas apie jį žino ma- 1
didžiausis laikas, kad Stasę už vyro išleisti. Tė nrieš tai jau velniai paėmė! Pabėgo aitvaras su dvanų. Jieškotojas —
Parsiduoda
(34) lonės pranešti arba jis pats teiksis
atsišaukti šiuo adresu:
Jonas Blažis,
vai turi taip skubintis išleisti dukteris, kaip kokia ten aktore į Ameriką; paliko mane košėj
PUIKUS
VARGONAI.
A. Šikaras,
423 Edwards st., Rockford, III.
krautuvninkai kalendorius!! Mergaitės ir kalen su visa O. S. S. iškilme. Kitas ant mano vie
Box 51,
Manchester, Conn. Į Ne perbrangiai; reikalingam gera
proga nusipirkt. Atsikreipkit šiuo
Pajieškau savo brolio Jono Stan
doriai turi būti kuogreičiausiai išleidžiami, nes tos butų liepęs sidabrą sutirpinti, o ženklus che
Pajieškau Vadavo Kubiliaus, Su-'adresu:
kaus,
pirma
gyveno
Waterburv,
Conn.
kitaip nustoja savo vertės ir pasidaro pasenusiu mišku rašalu rašytus butų ištrynęs, arba parduo Paeina iš Kauno gub.. šaulių pav., valkų gub., Marijampolės pav., Pil
M. TITIŠKIS,
[331
Chicago, IIL
.77. 3415 Auburn avė.,
tų visą iškilmę (pauza). Bet Cycero buvo kito Akmenės vals., Sablauskių kaimo. Jis viškių narap., Stepkiškių kaimo. Jis
tavoru.
pats arba kas apie jį žino teikus čia turėjo nrova su kompanija, bet--------------------------------------------------kios nuomonės. Cycero pasakė sau: pagaminai man
Marė. — Vėl prilyginimas!
Didžiausia Sąkrova
pranešti, nes yra labai svarbus iau 5 savaitės kaip išvažiavo. Todėl
kur jis yra. tegul greitai parvažiuo
[34]
Cycero. — Cyceroniškas! — Stasyte, ugnies,! savo žentui O. S. iškilmę, tai paj ieškok dabar reikalas.
LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ.
(32)
Frank Czapas,
ja arba laiška atrašo.
Taip, brangi pačiute, ištikrųjų manau, kaip nors O. S. iškilmei žento. Ir perbėgau visą miestą, P. O. Box 661
; Aš užlaikau visokias lietuviškas kny
Jonas Kubilius.
Thomsonville, Conn.
62 Fifth str
Ansonia, Conn gas, kokios tik yra, pristatau arba atmusų Stasę už vyro išleist. Ir kas galėtų tą cy- kaip Diogenes su žyburiu, jieškodamas žmogaus
sinučiu į namus ant kiekvieno parei
Pajieškau lietuvaitės merginos ap
ceronišką dalyką atlikti ? — Mokytas ? — tai dva su raidėmis O. S. Peržvelgiau visas iškabas pirk sivedimui,
kalavimo. Galite gauti pas mane viPajieškau darbo saliune.
turi būti laisvų pažvalgu,
j
šokių abrozėlių ir labai gr žiu imp« rEsuu
<m
tuo
.darbu
ansinažines,
lių,
fabrikantų,
šiaučių,
kriaučių
—
visų
!
Bet
mylinti
apšvietimą
ir
dora
gvvenimą,
sia nerami, nes gyvenime ir moksle savo pačią
tuotų iš užrubežiaus gromatoms po
dirbau
Lietuvoj
aludėje,
nrieš
na

turi
būti
Suvalkų
rėdybos.
Nesenesdaro našle, nes amžinai užsikasęs knygose. Dak viskas nuėjo ant niekų. Vien tik A. S., B. S., nė kaip 24. ir ne jaunesnė 18 metu. riai atvykau i čionai, naiieškau d->r- i pierų.
P. M. BUSLEVICH.
taras, vėl su gyvenančiais turi tiek darbo, kad R. S., F. S. — Čiela abėcėlė ant S, — bet jokios Merginos, norinčios gauti gerą ir bo saliime. Kam
22 Hastings st.,
Cambridge, Maso.
atsiliepti
šiuo
addarbininkas,
teiksi
gražu
vaikina
rašykit
(ir
prisiųskit
jam dėl pačios laiko visai nebelieka. O laike mir O. S! Netikėtai papuola man Į rankas byla tūlo 'u pirmu laišku savo paveikslėli), resu :
J. B.
ties tiek jau užrašinėjo gyviems žmonėms, kad O. Sapuolio ant Pamišėlių gatvės, No. 2049, Vik Geistina, kad butu geltonų plaukų,
Athol. Mass
22
Charles
place,
mėlynu
akiu,
baltai-mndonos
komGerą Dieną, Drauge! —
Sušukau — turiu O. S! Bėjam pačiam mirus, pačiai nieko nelieka. Advo torija! Turiu!
plekcijos, gražaus sudėjimo kūno.
gu
po
numeriu
2049,
griebiu
sargą
už
gerklės
ir
katas moterystę supranta, kaipo blogą dalyką,
a dieną!
Jurgis Kundrackas
$5.00 Už 50 CENTŲ.
nuo kurio jis noriai atsikratytų. Vaistininkas, šaukiu: O. Sapuolio? Išsigandęs sargas rodo man Union Box Andrew. Springfield, III.
Na. o kur
Tčmykite nas ką randasi šitokia
tamista ei
vėl trokšta, kad žmonės blogai jaustųsi, kad tik ant 6-to gyvenimo, numeris durų 19! lipu ant šeš
Pajieškau wro Leono Janavičiaus. pinigai, ir teiksitės pranešti man. <.
ni ? — Pas
apturėsite minėtas kainas. Pas Va
jam vienam butų gerai. Pirkliai perdaug yra to gyvenimo... ir randu... O baisybė! 70 metų Kauno gub.. Šiaulių nav.. Užvenčio randasi seni arba navatni pinigą*,,
JONĄ
miestelio; 15 motų Amerikoj: 5 pė
KULBOKĄ
vėjiniai, nes perdaug turi darbo su vekseliais; kurpius su užtabokyta nosia. su pačia ir puse tu- du 8 colių aukščio, akjs tamriai m5- teiksitės susižinot su manim, o gau
išsigert sti
site
teisingus
patarimus.
lvnos;
2
savaitės
Va
;
n
atvadavau
iš
jų užsiėmimas pirkti ir pardavinėti, o pati yra žino vaikų! Išbėgau, lig pasiutęs, keikdamas sa
klą alaus,
Ir šiaip už 1838 metu 50c su litera
TJotvvns ir noriu ’inoH ar j;s gvva«.
nes ten šal- I
tokiu tavoru, kuris turi būt užlaikomas. Kuo vo nelaimę, kaip staiga ant gatvės užstojo man Meldžiu paties apšaukti a’* k»s anie O. $5.00. 1894 metų 10c su litera S
tas ir gę$2.00.
Adresuokit;
(33)
met tavoras sensta, pirklys nuleidžia kainą; o kelią jaunas vyras ir prašo manęs ugnies, cigarui. ii žino pranešti, išlaidos bus atlvmnriausis vi
.TneViškoška
tos.
(35)
sam
Brook299
Norfolk
st.,
Newark.
N.
J.
moterįs kuo senesnės, tuo brangesnės. Taip vi — Meldžiu tamistai! — “Ačiū tamistai, pone
A LEN A JANAVIČIENĖ.
lvne
alus ir
Spring Valley, UI.
Schusserel” — atsako. Kaip tai, tamista mane P. O. Box 463.
sos šalis veda savo krautuves.
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
tnisliju, kad ten geriausia užeiga,
KRIAUČIŲ ATIDAI.
“Esu
Marė. — Esi perdaug bailus. Buvo jau pa pažįstiti? Su kuom turiu laimę kalbėti?
Pajiesliu apsivedimui marinos
nes labai rami vieta. Pas jį geri
Esiu kimėjas vyriškų drapanų,
sitaikę geros progos, bet kaip tiktai kuris iš jų Otto Shoemberg.” — O! S! sušukau aš linksmai, erba našlės, nuo 16 metu iki 35 me
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
tu amžiaus; aš ecu 29 metu, esu ge priegtam galiu viską ir sintie, kam
nės ten gali gerai susistiprint Bet
ir noriu jau griebti į glėbį, bet matyt jam pasi ram biznije. todėl turi bent kiek
pasakė savo pavardę, atstatei jį be nieko.
bus ”bizės” laiku toks reikalingas už
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
proto išėjęs — pabėgo, palikęs manvti apie biznio vedima. Sutin- alginį darbininką arbą i partnerius,
Cycero. — Pavardė... tikrai pavardė! Jus rodė, jog aš iš
numeriu:
[16-4]
kančios malonės paduoti man savo tai atsišaukit dabar. Platesnias ži
neturite supratimo, kokią svarbią rolę lošia pa mane ant gatvės apkvailintą! (pauza) Ir taip antrašą šiuo adresu:
74 Grand SL, kampas Wyte Ava.
nias suteiksiu laišku.
(33)
J. H. LUCAS,
J. Geedly
vardė.
(Toliau bus).
BROOKLYN N. Y.
I
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448 So. Main str.,

Princeton, III. 139 Gass Av_

Detroit. Mich...

f
i

KELEIVIS
I

ka. Toks maistas didžiumai gavom.
Labai ačiū. Bet
HE
]g[
]0
neprieinamas butų, dėlto panašų paaiškinimą nuo kito
skerdžiama gyvulius, kad skaitytojo gavom pirmiau,
V. Kazlauskui.—Laikraš palaikyt savo gyvastį.
todėl tamistos šiuo žygiu
tį
galima
siųsti,
tik
reikia
Ar ir da tamistai nebus jau netalpinsime, sunaudoY*#
■
siųst stačiai iš redakcijos. aišku? jei taip, tai patartu Į sime kada nors vėliau.
Perskaitytas ir vėliaus pa me daugiau miklinti savo
U
■H??
siunčiamas pagal pačtos tie smegenis.
sas jau nesiskaito 2 klesos Visų Draugui,
✓
•
siuntiniu, bet tavoru, todėl tuo tarpu nenori
kaipo tavorą reik mokėt pa temos kalbėti. ________
Turi 480 didžiųjų laivų,
Didžiausioji Garlaiviy
siųsti. Siunčiant užlipinus giasi į karę ir apie tai jiedu A Pabaigusi kursąVVomans Medical 31,210,000 tonų Įtalpos.
Kompanija Pasaulije.
: už 2 ar daugiau centų stem- dabar kalbėsis.
College, Baltimore. Md.
B
pą, laikraštis tankiausiai ne Dailės mylėtojui.—Paaiš- Į
Pasekmingai otlieka savo darbą T
Įsteigta 1847 metais.
nueina, — numeta ant rube- kinimą, kaip uždėti liakerį, prie gimdymo, toipgi suteikia vi-*
sokias rcdas ir pageibą invairiose
žiaus peržiūrėdami.
landas ir sunkų darbą, apsi motery ligose.
Vienatinė tiesi Linija iš Vokietijos i Ameriką, t. y.
Siunčiant į Lietuvą kaipo eiti negali sutaisyt mais
i
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.
prenumeratoriui, laikraščiai tą, susidedantį iš tų pat che I F. Stropiene
t
z
retas kuris nenueina. Baus miškų dalių kaip mėsa, šian xt SO. BOSTON. MASS į
mė už skaitymą Lietuvoj soĮ dešimts
Niekados
Dešimts vyro prisakymų. cijalistiškų laikraščių gali dien da yra per ekspensyvišDienų iš
Nereikia
Aš esu vyras tavo, kuris būt tokia, kokią vietiniai
Mainyti
Porto Į
ėmiau tave už pačią ir išve-: valdžiai patinka kam pasVALSTIJOS DIDŽIULIO BANKO
Portą.
Laivo.
džiau iš senmergystės pavo- kirti,
jaus—iš namų nevalios.
j. j. g. B.-ui.—Užsipulti
TAUPOMOJI KASA
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINCINNATI”
I. Neturėk kitų vyrų, tiki su tokiu įnirtimu už tai. kad
GOS
ilgi — 05 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.
I
PRIIMA
P1MGUS
TAUPYTI
NUO
$1
IK
DAUGIAU
mane vieną.
•klaidingai paminėtas koresTrečiųjų Kajutų
II. Neištark be pagarbos; pondencijose draugijos var
Depozitų Saugumas Apdrausta
ir
Daugiau kaip
už
das. tai visai nemandagu ir
Mano vardo.
34,000
pasidėtus
Banko
Kapitalu
ir
Perviršium
Palubės
III. Atmink, kad šventą neišmintinga. Galima klai
depozi torių
Musų Banke
Taupiamojoj
taupyti pinigus
dieną turi namus sergėti, dą pataisyt ir be tokios fuGera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
$4,100,000.
Banko
Kasoj.
’
rijos.
—
Netilps.
mokame
burdingieriams ir Man i lai
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Tarpe jų
Taupomąjį Banko Skyrių
J. Jakimavičiui. — Tokio
ką valgį pagaminti.
3%
daug
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
Lietuviams veda A. LALIS.
nuošimčių
IV. Neguodok nei tėvo, laikrodžio, kurio niekad ne
Lietuviu.
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
Įsteigtas 1870 metais
nei motinos, tik Mane vieną, reikėtų ’užsukti” nėra ir
mus. kreipkitės prie .
vargu kada nors gal būti.
kaipo Vyrą.
BANK
OF
CHICAGO
STATĖ
V. Nesimušk ir buk nuo ’Terpetua mobile,” t. y. sa
KAMPAS La SALE ir MASHINGTON STREETS, CHICAGO.
vo locna spėka save varan
lanki.
čios mašinos negalima pada
VI. Nesvetivyrauk
ryti. nes fizikos tiesos nedaVII. Nevogk nuo Manęs leidžia. Kad vienokį svaru
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
pinigų dėl savo sparnuotų mą padėsime ant svarstyk
arba 41 Broadway, New York.
/į
skrybėlių, šilkų, gardumy lių. tai svarstyklės nesisups,
nų, niekur nesivalkiok ir su kol ant vienos iš jų nepride]g[
Q[
10
kitom bobom negerk.
dame savo ranką. Reiškia
VIII Man niekad neme vįenoj pusėj spėką (svaru
Tel. So. Boston 784.
luok.
mą) padidinome savo ranka
Parduoda pigiai Namus
IX. Nepavydėk Man susi ir prasidėjo judėjimas, bet
eiti su kitomis moterimis. jis nėra amžinu. Taip ir
J. H. C A R R
laikrodis
negali
judėti
jeigu
X. Negeisk jokių liuosyUžlaiko geriausį
Parduoda Namas, Insiarina Ir
varančios
spėkos
nepadidi

padarau Morgičios.
bių, nei lygių teisių su vy
Elių, Vyną, Likierius ir
848 DORCHESTER AVĖ,
rais, tik tą, ko Aš noriu ir name užsukimu, bet kaip
kitokius gardžius gėrimus
SO. BOSTON, MASS.
greit
tas
stūmimas
susilygi

kada noriu...
o
taipgi
ir
geriausio
taba

Mylėsi savo Vyrą iš visos na su atsispyrimo spėka,
ko Cigarus.
širdies savo, iš visos sielos taip greit laikrodis tur su
Meldžiame
užeiti o visados rasite
savo
J. J. N. stoti ir kad eitų, reik vėl stu
graiij
patarnavimą.
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
miančią spėką padidint.
Persergėjimas: — Jeigu T. Venučiui.—Ant ”pustų
362 2nd st,
So. Boston.
Vienatims lenkiškas
kas iš gražiosios lyties skai laukų” matomos švieselės
tydamos tą straipsnelį pasi nėra jokiomis žvakutėmis,
DANTŲ DAKTARAS.
piktins, kad aš tokius prisa vien iš pūvančių kelmų bei
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
kymus rašau, tai tegul atsi kitos medegos kilantis fos
TIK VYRAMS.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
mena (ypač merginos), kad forinis gasas. Atsineškit su
I mano Tautiečius:
prisakymai kartais yra tik puvusį, ypač aržuolinį kel
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Jus irj*sų draugei esate ncotalento apsireiškimu. Čia mą į stubą ir matysite, kad
Širdžiai ažkviečiami slankyti
mano Liuosa Mokslo Galerija,
slepiasi gudrybė! Aš tik tamsoje jis žiba, kaip fosfo
461 Six‘h Avenne, arti 28tos
noriu dažinoti, ar daugelis rinių degtukų pirštais pa
G E R I A U 8 1 A 8
i Gatvės, New Yerke, N. Y , kur aš
jį 1 ikau parodą dailės ir sknlpiš jus, gėlės, priims mano trintos galvutės.
taros darbų, kuries psdarė Lie
3Q
prisakvmus,
o kurios atsav
tuvos artistai, su išvaizdinimu
L.
S.
S.
56
kp.
nariui.
—
So

švairin kūno dalių kaip sveikų
kvs per laikraštį, ar kokiuo
i-a —
taip ir sergančia.
či
jalistui
neprivalo
rūpėti
kitu budu išreikš, kad jos
Jus čia galite siūdino*.! žmcmano, jog aš virstu į saty parapijų reikalai. Joks soaijos giminės kilmę ir iš.-ii;, nkscijalistas
neprivalo
apsiimti
O
rą, tai aš žinosiu, jog aš esu
tymą nuo lopšio iki grabui. ir
o
už
rinkėją
pinigų
bažnyčios
ms vii indomiaasiiss gamtos išgamas; taipgi
H
už vis geriausis humoristas
aavAtnutnus ir pabaisnofius.
©
(juokrašvs).
J. J. N. statymui, nes tuomi prasi
-M
Vieną valandą praleisti tarpe grnpju ši-ų
deda prie žmonių apiplėši
pastebėčiau Lietuvišku medeliu, y ra 'verta
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
mo, kadangi jokia katalikų
švčėti
kaipo turtą į galvą čielan gyvenymui.
Patarimas.
__
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri gra
Mano dirbtuve yra įrengta puikiaubažnyčia negal būt savasčia
Jus čia galite stadiuoti pesekaes ligų ir
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
”Mano sūnūs šimet pabai žmonių, bet vyskupo. Argu
’. Atlie
ištvirkimo darbu, perstatomų žmogaus didu- šiai, naujausios mados įrankiai,
neša, TEIP SU.'.’.ANUS PROFESIONALIŠKAS
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris ku
‘
darbą artistiškai. Padarau fotogra
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pri taiko atsakan
gė kolegiją, ką tamista pa mentas, kad per rinkimus pi
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinčja bei fijas kuopuikiausiai. malevoju naluračiai liekarstas r: ie visokių nesveikumų, silpny
tartum jam dabar skaity nigų gal supažindint žmones
atsakinėja a et bile kokių klausimu. ~ Atvira
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
kasdieną podraug su Nedeldieniais ir Šventa i liškom parvom. iš maJij padidinėju ir tt
liga, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir iš
ti?”
į Esant reikalui einu į namus fotograiuo
su ”darbo” partija — neiš
dieniais. nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.
augina puikią sveikatą ir drūtumą, kas suteikia
”Pajieškojimus.”
ti. Pasilieku gero velijančiu
žmogui
laimę
ir
linksmybę.
PHILADELPHKJS
laiko kritikos. Iš tų visų at
JŽANGA yZDYKA.
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
žvilgių tamistos polemikos
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
JURGIS STANAITIS
Ar netiesa?
461 Sixth Avenue, near 28th Street
kių ligų
su J. Kupstu laikraštin neįNew York.
453 Broadway EISo. Boston, Mass.
C Y7EII/U TU yra tai didžiausias
— Galiu pasigirti, kad aš leisime, nes tamista savo
N
V
L
1l\
H
I
H
turtas žmogaus, be
C
I
1
1
1
I
SVEIKATOS
nėralai
tris metus nelipau nuo ark straipsniu tik patvirtini, o
MĖS NĖ LINKSMYBES £NT SVIETO.
lio...
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
neužginčiji. Kas yra p. J.
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro evperamentų s nt sergan
—Ką, tamista, pasakas sa Kupstas mums visai nerupi,
čiu. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžiį, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
/
kai...
vien turime būti logiškais,
PrivatiškcJ LA3ARATORDOJ Ph. M. Ktiniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
— Nieko panašaus, kiek negalime girti ”socijalisto” ’j liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
vieną sykį, kuomet aš lipau už tai kas nėra pagirtinu.
f tik aukščiausias mokslas išrado pageltai žmonių.
L
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
ant arklio, aš kritau nuo jo... Jonui Stravinskiui
įskiui. —Tie- I
Toji
kompanija turi eerus kriaučius.jkurie gerai at
GARBINGAS PH. M. CLINICI Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
sa, žmogus yra
išsivystęs
iš
nėdinti už tikrį pagelbį; greitį ir gėrį išgydymį. Mano moteris teipat jau yra sveika už kį
X•
Abidvi lygios.
siunčia širdingiausiį padėkavong. Jūsų psimučlyvįir teisingį budį gero gydymo, skelbsiu!
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
žemesnių rųšių gyvūnų, pa
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavodašioms
artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
Jokūbas: — Mano pati y- sakysime net iš augmenų,
mi sn moteris A. Antonickas. Ironand Metai Co. So. Richmond, Va.
Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Pails, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
ra labai minkštos širdies.Jei- tokiu budu tamistos nuomo
išgydymį nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
K. P. ŠlMKONIS
gu ji pamato ką-nors ver ne nevalia butų valgyt ir
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS. 55 Ellsworth St.,
Korcester. Mass., Mr. M. KOLIAGA, Box 193, Bosvrell, Pa. Mr. J. TYMCZŲKAS, 3C6 Cenkiant, tai ir ji verkia.
augmenų. .Taip, bet žmogus
HOLYOKE, MASS
121 HAMPDEN ST.,
terSt.. Freeland. Pa. Teipat išgydytinuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.
Jonas: — Mano pati labai savije išvystė doros ir esteti
a
įSITĖMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
panaši į tavo, nes kada tik kos supratimą. Jis skaHo
IT A r) E*ai NFftVFTK’Aę bet nori pastoti sveiku
*v*^*-r tn31
IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
išgirsta ką-nors keikiant, pasibjaurėtinu ir nedoru žu
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
tuoj ir ji keikia.
dyti tokį pat su tokiais pat
o tikėk, kad apturėsi tikrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaegiasi ir dėka
50.000 Kataliogų DYKAI!
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kuriu kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėS. Narkis. pajautimais gyvūną, kaip
jusias ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
jis oats esą. Ta etikos ir es
vos, šonų: išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgituviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
Kalba be žodžių.
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
tetikos pajauta pas žmogų
mėj silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
Policijantas: — Tas žmo ir daro tiesą, kuri uždrau
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be sparne i jos, bet su liekarstoms, kurioį
perstato
didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
gus vartojo labai šlykščią džia žmogui valgyt žmogų.!
tuksiančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
tuvę,
todėl
lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Labiaus intelektuališkai iš
kurios užpuola varginimuižmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos
kalbą.
Tokis
kataliogas
turi rastis kiekvieno lietuvio
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
Teisėjas: — Kokią kalbą? sivystę žmonės yra nriešinstuboj,
nes
jis
apsaugoja
žmones nuo apgavikų.
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
Policijantas: — Jis atsi (H žudymui gvvuliu dėl mai-!
Reikalaukite tuojaus.
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
raitojo rankoves ir prisi- sto. Bet šiandieniniame su-1
VALAN'K): nuo 10 iJ ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ųtarn. ir PetnyP Tllinik 822 Washington
St.
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kita.ko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".
• 1 • lUilllld, boSTON.
MASS:
spiovęs Į delną norėjo kirsti rėdvme be mėsos, ypač dar
bininkas, dirbantis ilgas vaman per ausi.

HUMORISTIKA
G

Redakcijos atsakymai.

AMERICAN LINIJA

‘sEH Akušerka į

I

*r

!

I

PREKES

v

Hamburg-American Line

I
l

Sveikata fluga!

I

i

I

j

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

-

I

l
l
l
l
l
L

J

7

KELEIVIS
r«

užmokėti pats vienas, tad
SKAITYTOJŲ ATIDAI.
skundime jokio išrokavimo
Mainydami adresą, praneškit redakcija: per atvirutę, prisilaikydami
nėA.
žemiaus nurodytos formos Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit
blanku ir prisiųskit redakcijai. Adresu mainydami gatvės vardą paJei žmogus turi nepajudi rašykittaraidė
į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išvengKadangi šita organizacija namą nuosavybę (real esta- sim daug nesmagumu ir patįs gausite visada laikraštį.
nuo savo pirmų dienų susi- l te), tad jis ją gali parduot,
PERMAINAU ADRESĄ
:
tvėrimo nėra nieko naudin 1 kada nori. Vaikai jokių prie
Pavardė ir vardas
go nuveikus, o ypatingai kabių prie to negal niekada
Street,
No.
paskutiniu laiku atrodo dau daryt. Moteris, jei ji nepa|
sirašė
parduodant,
nežiūrint
giau numirusia, negu existuojančia: Todėl Lietuvos kas ji nebūtų, gal reikalaut Miestas ir valstija
Sūnų Draugystė, Worces- po vyro mirčiai iki kol ji bus NAUJAS ADRESAS:
ter’ij, laikytame savo pus gyva vieną trečdalį visų
Pavardė ir vardas
nuo
tos
nuosavybės
Įplaukų.
metiniame susirinkime nu
Street,
No
tarė atsišaukti į visas drau Vyras jokiu budu negal par
gystes, prigulinčias prie duot žemę taip, kad ji nega Miestas ir valstija........................................................................... .................
viršminėtos organizacijos, lėtų kabinties. Jei ji mirtų P
:
Kiekvienas “Keleivio’’ skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
kad šitą susivienijimą pa- pirma vyro, prie pirkėjo už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur sale skai
pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
krikdyti, o esanti kapitalą nieks negal kabinties, nes su tytojo
kad pasibaigia su laikraščio No.29. 1913 m. Kurių pavardės sale stovi 22-3.
josios kasoj paskirti ant tau jos jnirčia, miršta ir jos tie- tupenumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
»
SOS.
tiškų reikalų
Šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Su pagarba ‘‘KELEIVIO’’ Administracija.
Varde L. S. D.
B.
M.
E
—
tas.
Už
pabėgi

M. Dusevičia.
mą nuo mobilizacijos 1904
A. Bernotas.
Žemė ir Žmogus.
metuose manifestu bausmė
Teisingiausia ir Geriausia
Labai
pamokinanti
knyga.
Iš
yra panaikinta, gali grįžt be
F. J. BAGOČIUS.
APTIEKA
sužinosi, kaip žmogus gyve
baimės. Bilietas jųsų yra jos
Sutaisom Receptus su di
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
i pas vojeną načalniką, ir par su gamta ir kaip civilizavosi.
džiausia atyda? nežiūrint ar iš
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
važiavę galit parašyt prasi Kiekvienas turėtų ją perskaity
Gyduolių galite gauti, kokias tik
mą ir gausit bilietą. Galima ti. Su paveikslais......................... 25c pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
I ir iš Amerikos parašyt ir
P. JATULOVIČIUS.
Alkoholis ir Kūdikiai.
J. Liekis. — Kad jus esat gaut jį.
Sutaisė Barabošius.
Labai
šio krašto piliečiu Rusijos
EDVARD DALY, savininkas
gronyčios
Už
perėjimą
naudinga
knygutė.
Kas
yra
arba
valdžia nežino ir nieks ten
18 Broadway> S Boston, Mass.
būti vaikų tėvu ar motina,
Galit* reikalaut iir per laiškus,
jokiu budu negal darodyt, taipgi dovanoja bausmę ir mano
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.
o męs per ekspresą gydules prijei pats nepasisakysit. Ta . su konsuliaus pašportu gali
siųsim.
ma
be
jokios
baimės
važiuot
da baustų už priėmimą sve
Paparčio žiedas
timos valstybės padonystės nieks nekliudys. Supranta- Ir kitos gražios apysakos, ku
į ma be jokios baimės važiuot, riose nurodoma, kaip žmonės įsi
be Rusijos pavelijimo.
tą galima išsiimt ir ant kito
Kad jus esat vedę, tas ne vardo, kaip daugumas daro, tikėję į visokius burtus ir tt......... 15c.
MOKYKLA ŠOKIŲ!
išgelbės jumis nuo kariume- o kadangi su juom nieks neAmžinos Dainos
Profesorius Julius
Parašė
Jovaras
.......................... 15c. Silsko užtikrina, kad
nės. Manifestas dovanoja užkabinėja, tad ant tokio
Naujausios ir visokios dainos.
išmokys šokti kiek
bausmę tik tiem, kurie pra pašporto gali važiuot iki sa Rankius
gražių dainų..................... 50c. vieną jauną ar seną.
sišalino ir nestojo į ”prizy- vo valsčiui, o ten jau namie,
Išmokina valcą 6 rū
šių. taip, kad gali
vą,” bet ne atliuosuoja nuo nieks etapu nevarys, o tą
Amžinos Dainos.
drąsiai eit šokti pub
likoj. Taipgi išmoki
tarnystės. Kad parvažiuo- pašportą gali sunaikint Naujausias rankius Jovaro eina ir kitus šokius su
ių, iš viso apie 40 gražių dainų,
sit, turėsit atsitarnaut.
keletu vakarų. Moki
Taip žmonės daro, supranta tinkamų
ir deklamacijoms.......... 15c
na kas vakaras. Lek
Važiuojant į Lietuvą gali ma, kad man nevalia to pa
cijos yra nuo 7 valan
ma parsivežt drukuojamą tart, nes tai peržengimas įdos vakaro iki 11 vai.
Anarchizmas
Prof. Julius Silsko
mašinukę arba suskaitliuo- statymų būt iš mano pusės.
praneša visiems, ku
Pagal Proudhono mokslą. Ver
jamają, bet pošliną reiks Likusieji broliai gal išaukt tė Briedžių Karaliukas. Nau
rie nori išmokti šokt.
dienomis nuo 9 vai. ryto ir net
mokėt. Kiek, negaliu pasa paveldėjus, ir neatsiliepus dinga kiekvienam perskaityti .. 15c. I ateiti
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina
kyt, priklauso kokios maši jiems Amerikoj gyvenan
visokius šokius: Bu k & Wing. Buck
Skirt. Irish Jig. CLog. Spanish AValtz
Amerikoniškos
Vestuvės.
nukės, bet bus apie 40 nuo tiems, užsirašvt ant savęs.
Waitz. Two Step Side S'ep ir kitus ■
šimtį mašinukęs vertės. Iš Tą patį galit jus tris pada Komedija 2-juose aktuose. Juo
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais
šokti dovanai. Mokytosai:
tikrujų pasakyt negalima, ryt, jei jauniausias negrįžta kinga ir lengva perstatymui.... 10c. mokina
Miss Antanina Kietnier, Miss Joannes Rusijos sutartis su Su- namon.
na VValets ir profesor Julius Silsko.
šeimyniškas lietuvių gyvenimas
vienytom Valstijom pasibai Jei likusieji broliai atsisa
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj.
Juškevičiaus dainose.
gė, o nauja nepadaryta.
Jei nori žinoti, kaip senovėj
1843 So. Halsted Street,
ko jumis pripažint, tad turit lietuviai
gyveno, tai perskaityk
Pliene Canal 3762
”Kel.” Skaitytojas. '’Ke paduot juos Į teismą. Jei šitą knygą. Iš jos dasižinosi,
CHICAGO, ILL.
leivio” agentūra parduoda pats nenori važiuot.—gali i kad musų pratėviai žmonas sau
paskui pirkdavo, moti
visų linijų laivakortes, ir jas I pavest visą dalyką per do- vogdavo,
nos
savo
dukteris parduodavo.
gali prisiųsti jums į namus viernasti kokiai ištikimai y- Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
kad ir prieš mėnesi laiko. oatai. Jei parvažiuotum ir po daug pačių, o žmonos po kelis
Pasiliuosuot nuo kariu- i susigadintum geruoju, tad i vyrus. Labai užimanti ir pamo35c
menės Rusijoj Amerikoj e- ’us tVis galit jauniausiam : kinanti knyga.
duot
ką
ar
ne,
kaip
jums
panaujausios mado*
sant jokiu budu negalima,
Revoliucijos giesmės
i
tinka,
jei
padarius
iššauki

GRABAR1USIR BALSAMUOTOJ.V
kad ir visai netinkamas bu
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
mą
naveldėių
iis
neatsilieptų. Reikia ypatingai stot
Atlieka visokį darbą prie palaidojim.
tų,
u s ant visada trotytų tie- 3-jų ir 4-rių balsų......................... 35c kuogeriausiai už nebrangią prekę.
prieš kariškus daktarus.
Jumi reikia stot ši rudenį • sas kabinities prie žemės.
Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečio 336 Broadwav, So. Boston
Į kariumenę, ir geriau, kad
Aiškiai išguldyti pilietystės įGyvenimo vieta 545 Broadway.
statymai, su reikalingais klausi
jei manot važiuot, važiuotu
mais ir atsakimais, angliškai ir
mėt į laiką. Ką policija da
15c
lietuviškai.
rytų, jei važiuotumėt tik aEi, Vyrai, visi pas
pie sausi 1914 sunku pasaky “KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
Lytiškos ligos.
ti, nes paprastai Rusijoj po
YUDEIKO!
Labai naudinga knyga apsisau
licija elgias, kaip jai patin Kiekvienas “Keleivio” skaity gojimui
Jis
užlaiko
gerą Restauraciją, vi
nuo lytiškų ligų. Para
tojas,
kuris
prikalbins
užsirasokios
rūšies
Alaus, Degtinės,
ka ar ūpas užeina. Ar areš
šė D-ras F. Matulaitis.................. 10c.
Vyno
ir
Cigaru.
tuotų ant rubežiaus, ar leis šyt “Keleivį” ant metu ir pri
Prieinamiausią ir parankiausia
tų parvažiuot i namus, ne sius mums $1.50, gaus dovanu Lengvas būdas išmokt angliškai.
vieta lietuviams.
žinia, bet greičiau, kad nuo 50 centų. Dovanas gali pasi Parankiausiai sutaisyta kny
304 Broadvay ir 259 D streets,
rubežiaus neims, važiuojant rinkt iš “Keleivio” spaudos kny ga,taip kad kiekvienas gali iš
gų, kurių surašąs seka žemiau. mokt angliškai, kuris bent kiek x
su konsuliaus pašportu.
SO. BOSTON, MASS.
gali skaityti.................................... 25csenas adresas

asarga

Tiesu patarimai
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DOVANOS

S. V.. Kunigas netur tie
sos jokio ženvbinio paliudiji
mo užlaikvt, bet jei jis užlai
ko dėl kokių priežasčių, tad
paimkit iš policijos nuova
dos policijantą, nueikit pas
kunigą su juom, ir jis juokdamos sugrąžins. Skųst už
tai neapsimoka. Jei neno
rit kolioties su kunigu, nuei
kit pas miesto raštininką,
kur buvo paliudijimas išim
tas, ir jis išduos kitą.
V. Kavaliauskas. Jei judu

i

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.......
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
$1.00
.75
Gyvasties Balsam as....
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nervų Stiprintojas.... 5Oc. ir 1 00
Nuo dantų gėlimo
Vaistas dėl Vidurių... 50c. ir 1.00
Nuo peršalimo....
25c
.50
Plaukų stiprintojas
Kraujo Stiprintojas....
Nuo
kosulio................... —
Linimentas a-ba Expelleris
......................
25c. ir .50
jNuo
.50
gerklės skaudėjimo 25c.
Nuo piliaukų žilimo
1.00
Skilvinės proškos... i..
.
Nuo .ieumatizmo.
R,
.25
Pigulkos dėl kepenų...
Nuo lytiškų ligų.,
.10
Blakių naikintojas........
Nuo dusulio...........
3.00
Dėl išvarymo soliterio
Nuo kirmėlių.........
.25
Anatarinas plovimui...,
Antiseptiška mostis
Nuo kojų prakaitavimo
.25
Nuo viduriavimo.__
Gydanti mostis........ .
.50
Kalorija dėl vaikų..— 10c. ir
Antiseptiškas muilas
.25
Proškos dėl dantų.....................
Gumbo lašai
Karpų naikintojas.....................
50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t, kolSn
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais"^*
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietu viską Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptu..™-,
(M Bedford Avenue

Kampas North t-tos gatvės

Brooklyn, N. Y.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
lis ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos 51.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
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.
Ptočkcs nuo nerviško ealvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Per f u mos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.0v ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių pasiaptingų
ir kitokių ligų.

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

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

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

!

Dovanos
skiriamos
tik iki
Rugsėjo mėnesio 1913 m.,
Popas ir Velnias.
todėl
meldžiame gerbiamųjų
Toj knygutėj telpa ir Adomas
skaitytojų nepraleist šios pro su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sagos.

DAKTARAS Ir CHIRURGAS

liune alaus...................................... 10c.

Knygos “Keleivio” spaudos:
Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta
laida. Labai juokingos

SVftfšrf* BraNG1AUS1S ŽMOGAUS TUKTas,

10c

Kur musų bočiai gyveno
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.
Beždžionių Prezidentas.
Šios gadynės pasaka............... 10c.

Džian Bambos Spyčiai.
ir kitos Fonės.
Daugiau juokų negu saliune alaus. Kiekvienam name
yra naudinga, nes toje kny
goje telpa labai daug įdomių
juokų. Kaina............... 25c.

Reikalaudami
knygų kreipkitės
Legališki žmogžudžiai.
šitokiu adresu:
'‘KELEIVIS”
Tragedija 3-juose aktuose, la
So. Boston. Mana.
bai gera perstatymui.................. 10c 28 Broadsray.

su draugu pirkote žemę, o
draugas dabar atsisako mo
kėt,, užmokėk visus pinigus,
ir pardavėjas padarys ant
Kodėl aš netikiu j Dievų?
vardo to žmogaus, kurs už Arba tikėjimo kritika ............ 20c.
mokėjo. Suprantama, jį ga
Stabmeldiška Lietuva
lima skųst už atsisakymą
Kiekvienas
lietuvis turėtų ją per
mokėt prižadėtos dalies, bet Į skaityt ..........................................
10c.
tas būt bereikalingas pinigų I
leidimas.
Dievo Žmogus.
Taipgi ir pardavėjas gal Naudingas ir labai užimaitis
skųst, bet jei jus sutinkat papasakojimas ..*••••••••••••. 15c

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston.
Valando*:
į 5no 12.2 dieną ir nno 7*9 vakare
Nedėliosi* iki S vai. po p'etą
. '7.~- ----- - -----

Tikras lietUTj-9 daktaras
baigęs mokslą etei tariš ka
rna universitete. Buvo mie
sto daktaru Indianapolis,
Ind. ir epecljališkal moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJI MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, DrStankus įrengė savo locną SANATORIL'M
(naminį ligonbūtį) ir užlaiko visokias ligo
nius dėl gydymo ir darymo operacijų.

Gydo Ilgas:
Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos ir
pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir kosulio
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą
plaukų. Išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jel^u serjęi

Telephone So. Boston. 845 M.

. **T!**r

Ignotas Stankus

tai netrotyk laiko, bet tuoj sus atsišauk pas
daktarą Stankų ypatlškai abra per laišką, o
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius padėkavonių už Išgydymą nuo visokių ligų. Dr.
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet
kreipkitės ant tikro adreso taip:

Dr. IGNOT. STANKUS
i

1210 S. Broad st.,
Philadelphla, Pa.

SO. BOSTON, MASS

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

■i

r

Į

I
I

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus
pigiausiai ir gerai.
firma randasi ir Califor
nijoj, todėl męs greičiau pagau
nam visokias naujausias formas.
Musų

Jeigu norite turėt gerus rudus pi
gai, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.
Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 24 Ames St.,
So. Boston, Mass.
Montello, Mass
Telefonas: So Boston. 21013.
S:

3*
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KELEIVIS

v

so išreikšti susirinkusiai pu vergai vadina save Kristaus
blikai savo reikalavimus ir kareiviais ir kovodami su LIETUVY, EIK PAS LIETUVI
dvasia
gubernatoriaus Fosso besą- laisvaja žmonių
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius,
griebiasi
žemiausių
įrankių.
žiniškumas, seredos rytą,
Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada
Perkūnas uždegė 3 bažny suvirs 1000 asmenų, mote Taip Pennsylvanijoj jie nu ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus į
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
rų ir vyrų su muzika, grie tarė darbuotis išvien su ka sipirkti
čias.
puikios popieros gromatų
revoliucijoniškus, talikų dvasiškija, kad nuslo rašymui ir visokių knygų. Jau per
Apie Bostoną 2 rugsėjo žiančia
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
anksti išryto siautė smarki himnus, tie darbininkai pa pinus laikraštį "Menace.” vena.
tai reiškia, kad reikalus žmo
audra
su
perkūnija. darė tą savo demonstraciją. ”American Citizen." ”Wat- nėms atlieka teisingai ir gerai. To
Perkūnas
mušė
vie Gubernatorius Foss norėda son’s Magazine” ir kitus, dėl visi eikite pas
JURGĮ JEŠMANTĄ
nas paskui kito. Nors žmo mas darbininkus badu pri kurie skelbia grvną tiesa ir
6
So.
Washington st.. Kampas E.
išrodinėja
pasalinę
kunigi

nių nė vieno neužmušė ir ne versti pasiduoti, tuoj po suMarket
st., \\TLKES BARKE, PA.
sužeidė, bet daug išgąsdino streikavimo apreiškė, kad jos politiką, žodžiu sakant,
ir visus beveik sukėlė iš mie savo dirbtuves visai užda Knights of Columbus yra
go. Žaibai buvo tokie dide rys. Paskui nupirko Kana viena iš atžagareiviškiausių
li, kad nekartą užpylė visą doj fabriką, kad tuomi nu organizacijų Amerikoj. Tai
streikuojančius gi Bostono airiai, kurie yra
apyregę. Į 4 valandas lai gąsdint
ko buvo uždegta su viršum darbininkus, bet darbinin taippat apjakę fanatikai, Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj,
20 triobų. Pažymėtina tas, kai nenusigando ir nenusi susilaukę tų ”rycierių” su- Michigan valstijoj, Lake ir Mason
kur yra jau apsigyvenę 145
kad šiuo žygiu perkūnas y- leidžia. Likosi išrinkta tre žiavimo, pasitiko juos su paviete,
Lietuviai Farmeriai. toj apielinkėj aš
patingai taikė savo šuvius i čiųjų teismas (arbitracija),, širdingiausiais pasveikini turiu paėmęs nuo anglų ant pardavidaug gyvenamų farmų su triobošventas bažnytėles. Wollas- bet tas nieko gero nenuvei mais. Viešbučiai ir dides , mo
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
tone, netoli Bostono, jis kir kia, nes gubernatorius jokių nės krautuvės marguliuoja gi. Farmos visokio didumo ir visokių
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
to Į šv. Chrysostomo bažny darbininkiškų reikalavimų išdekoruoti vėliavomis; lan giau.
Anglai, nenorėdami gyventi tar
čios bokštą, sudraskė pusę nepripažįsta. Samdosi sau guose ir ant gatvių iškabin pe užsigyvenusių
lietuvių, pavedė par
savo farmas pigiai. Todėl labai
stogo ir paleido ugnį. Pri streiklaužius, kurių būtent ta pasveikinimai: ”\V ell- i duot
gera proga nusipirkt gerą farmą pi
buvę ugniagesiai gaisrą už gavo apie 50 asmenų ir po ’come Knights of Colum- giai.
Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
gesino, bet blėdies vistiek priedanga policijos atidarė bus!”
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę
padaryta apie $1,000. Con- jiems savo dirbtuves. Te-»
prekę padaryt geras ir brangias far
Kiekvienas gali pirkt tiek akecorde perkūnas kirto Į kitą čiaus streikieriai nenusime Riissian-lmiiriMn Riirpau I mas.
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai
bažnyčią, nuversdamas visą na.
Suvirs 200 ypatų iš
I lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi
palei upelį arba palei ežerus, kuriuobokštą ir uždegdamas ją, o ! streikierių pusės kasdien pij se yra daug žuvų. Dabar labai gera
Walthame trenkė Į trečią. • kietuoja dirbtuves ir streikproga pamatyt ir apkainuot farmų
vertę, kolei ant laukų javai, todėl kuKunigėliai turėtų paaiš ’ laužiu neįleidžia, nes jų koli rie norit pirkti farmą. atvažiuokit pakinti. kodėl jų visagalis Die kas ir nesiranda. Dabar tik
i sižiurėt tuojaus. Turiu .farmų ant
pardavimo su apsėtais laukais, visais
vas negali suvaldyti perkū Foss’as pradeda naudoties
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
no, kuris griauja bažnyčias | savo spėka, kad išalkinimu
eik ir valyk sau javus, viskas gatava.
Perkant čia farmą nieko negalima
aršiau, kaip visi ”šliuptar- nepasiseka jam darbininkus
trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam
niai.“
i pavergti.
vasaros vidurije pas mane ant far

Vietinės Žinios

DARBO BIURAS

GRABORIUS

Męs visuomet samdome žmones ;
Kanados dirbtuves, ant farmų i* ge
ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Gerai žinomas lietuvis S. Barac*UNITED STATĖS EMPLOYMENT vičia, kuris yra išdavęs egzamia* ir
OFFICE
aplaikęs diplomą ant graboriaus,
43 Portland Street,
Boston. M*a»
dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie
reikale galės patarnauti lietu
ANTANAS AšMIANSKAS nam
viams netik So. Bostono, bet ir apielinkių. Todėl jeigu lietuvis Dumirs,

Farmos Farmos!

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa;a>dn« velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai.
Prie to užlaiko karieta*
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

258 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta:

K-

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

......

,

63 Gold et.

Profesorius medicinos

t

——. .

Vienatinis Lietuvis

JAMES ELUS CO.

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

Kampas B St. ir Broadway,
So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy
venantiems Bostone ir apielinhėse, kad męs turime specij ai iškas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori
naujus rakandus.
mos. Būdamas pats farmerių, galiu
GERAS DAIKTAS
Didelis pasirinkimas. Tei
teisingą patarimą, kaip pradėt
Visų restaurantų savinin Šią sąvaite Bostono airiai Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga duot
Visus valgomus daiktus pirkit oa»
expresinis laivas, kuris perbėga į ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit singos prekės ir atvežimas
kai visame Bostone prisi- jaučiasi labai išdidžiai, kad 8%
praleist
vakacijas
pas
mus
ant
farmos
J.
PETRAUCKĄ,
307 — 4 »U,
dienas, per vandeni prekiuoja
sveiko oro. unėse ir ežeruose pasi- dykai. Musų maža renda ir
juosė baltus šiurkštus ir tur 'čia įvyko Knights of Co- $31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75. j ant
ant kampo D st., SO. BOSTONE
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo kiti iškaščiai duoda mums
Kitas geras daiktas eit į Petraucatlikti darbą patarnautojų ’lumbus konvencija. Knights 20c.
persiuntimui. Pinigus nusiun- tą žemės. Atvažiavę j Peacock. tuo- progą parduoti daug pigiau,
ko
Restauracijas valgyt, nes ten
jaus telefonuok Į mano farmą. o aš
iš priežasties, kad Hotel of Columbus (Kolumbo ry-i čiam j Rusiją per 16 dienų, greičiau, atvažiuosiu
visados švieži ir gerai pataisyti
avtomcbilium
ir
apvešiu
negu kur kitur Naujoj An valgiai ir pigiau kaip kitur.
Workers I. W. W. unijos na cieriai) draugija susideda negu siunčiant per kitus.
no tas vietas kur galėsi išsirnkti sau
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, : farma. Parašvk laiška, prisiųsiu glijoj, užmokant tuoj arba
Restauracijos randasi šiose vie
riai, dirbanti restaurantuo- iš atkakliausių Romos kata 160
tose:
N. 5 avė., tarp Lake ir Randolph st knygutę ir mapą tų plotų dovanai.
ant išmokesčio.
se. pagal unijos nutarimą likų fanatikų Tie Romisl
CHICAGO. ILL.
D Kampas D st. ir . Broad w>y,
ANTON
KIEDIS.
Atdara
panedėlio
ir
subametė darbą, reikalaudami
SO. BOSTON, MASS.
Peacock, Lake Co., Mich. tos vakarais.
pakėlimo jiems mokesties i2) Kamp. Dover ir Albany sL,
BOSTON, MASS.
ki 10 dolerių i savaitę ir su
JAMES ELLIS CO.
3) 7 Harrison avė., arti Essex sL,
trumpinimo darbo valandų
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA 145 Broadway,
CHICACO,
ILL.
BOSTON. M ASS.
I
South Boston, Mass.
iki 63 valandų sąvaitėj. U•LI3STTJA.
nijos valdyba praneša, kad Grynai lietuviška muzikališka draugija, susidedanti iš Pier 31st
st., Brooklyn. N.Y.
gerai išsilavinusių muzikantų.
streikas apims visus restauLIETUVIAI!
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
Lietuva Band grajina
rantus ir viešbučius.
TAUPINANT PINIGUS,
RUSIJOS IR AMERIKOS
naujausios mados šo
Laikykit
j
uos
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
kius: Lietuviškus EuroRugpiučio 3 d. vėl buvo L.
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubipiškus
ir
AmerikonišSaugiame Banke. Musų Bankas yra po priežiūra illinois valstijos.
S. S. 60-tos kuopos išvažia
nius laivus.
kus,taipgi ir klasiškus
Russia — 16,000 tonų
vimas Į ”Spot Pond,” kur ir
grajus, geriausių kom
UŽTIKRINA JŪSŲ
Kursk — 13,500 tonų
KAPITALAS IK S262.ROO
vėl per visą gražią dieną
pozitorių. Minėtas Be
PEKVIKSll'S
’
Czar — 13.000 tonų.
PINIGŲ SAUGUMĄ
nas dalivauja baliuose,
jaunimas žaidė įvairius
9
dienas
be
perRoterdamą
per
I
koncertuose, pikninkuoPriima depozitus, kad ir uuo $1.00 ir moka ^procentą už visą laiką
žaislus ir dainavo dainas, o
mainos, per 11 dienų be permaise — žodžiu sakant, kas
Į
Libavą.
nos
draugai Bagočius su Smelstik atsitinka iš muzikaA- norui at'-reipTi .Tusų doma link musą pinigą siuntimo
$33.00 — 3čia klesa — $35.00
torium pasakė po gražią
liškos sryties. Garbus
ir laivakorčių pardavimo skyrių. Reikalus atliekame gerai
$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
greitai ir už pig'ai. Tuo pat atliekame ir per laiškus.
tautiečiai! Reikale mu
prakalbą, kas publikai labai
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Rašykit. Vedeji s Lie uvi?ko Skyriaus— A. PETRAT1S
zikos,
malonėkite
atsitaipgi patiko, nes daugelis
Išplaukia kas antrą Subatą.
šaukti į Lietuvos Beno
Reikalaudami platesnių žinių kreip
dėl to tik ir važiavo, kad bu
vyriausybę, arba i ki- I kitės
pas generališką agentą
GENTRAL MAIUFACTURIN6 DISTRIGT BANK
tus
narius.
vo pagarsinta, jog Bago
A. E. JOHNSON & CO.
Pirmsėdis — Vir.autas T . Bukauskas. 3'14 Auburn avė., Tel. Varde 1138.
čius kalbės (kažin kur buvo paselbii
1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chieago, HL
nkas — J. Bndris, 018 W. 3? st.; rot. ra*t. — K K. Pocius, 12245 Union 27 Broadway,
New York.
V. Paukštys, kad neįnešė avė , W. Ptilman, IF.; finansų ra-t. — Alex Budri*. 264 N. Marshfield avė : kasie
Pild. Komitetui, kad sustab rius — J. Rakauskas; J. Petraitis. 4528 S Marshfield avė. Sueiga muzikantų Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
dytų tas prakalbas, nes B. petnyčiomis vakarais 8:30. .Jt:oz.a)o Ridiko svetainėj, 3253 Illinois Court, pliune
Yards 2716. Reikalingi rr.uz kantai, graiuantie iš gaidų (notų): teiksities atsi
nesąjungietis?).
Su pagarba KOMITETAS.
Vakare, važiuojant namo, šaukti nurodytu antrašu.
E
vieną karą užėmė vien tik
3r-==-iE
lietuviai; persėdant į eleva- I
ted irgi lietuviai susitarę
vieni užėmė visą karą. To
dėl nuo Spot Pond iki pat n
*
Dover st. visu keliu skambė
neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi greitai
jo lietuvių kalba ir dainos:
”Atsimeskim nuo senojo Iapgalėt ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai grei
tai ir laiku bus pavartotas
svieto,” ”Lietuva, tėvyne
Vysai Dykai
Ar Esat Kankinami
musų” ir kitos. Tas daugu
Užnuodijimu Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
mai labai patiko. Ir ištikTriperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gvvastinės Skystibės,
ro nepaprastas įspūdis- Aknygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
merikoj, važiuojant karais,
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Džiūsna,
Užsi veržimu
šlapiname
lietuviškai juokaujama ir
gėrė per mierą, katrie pareidava
Kanale, Reumatizmu, Organiškamedainuojama.
namo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau
valię
—
vyrai
silpni,
nervouti
ir
lės ir Inkštu Ligonis?
*
Socijalistai gali
pasi
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie
prastoi
sava
sveikata
—
vyrai,
džiaugti ir pasididžiuoti,
(Severa’s Gothard Oil)
prastoima apetitą, surugusi pylva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
biauru skausmą galvos, tulžinius prikad jiems sekasi užbovyt ir
galė nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, i egalet miegoti, jaustakuris
yra
žinomas
kaipo
vienas
iš
geriausių
linipatraukti gražiausią publi
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
mentų, arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa
pvktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
ką, kurios ir šiuom kartu
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin
sau labai platų lauką, nes vartojamas įvairiuose
buvo suviršum 200 asmenų.
ir aišuieis žodeis dielko kenti ir kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
Taigi ateinantį nedėldienį
atsitikimuose. Pagelbėjo kitiems—leiskit, kad pa
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
ir vėl visi ura į Spot Pond!
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gelbėtų ir jums. Perskaitykit sekantį prirodymą.
žinti sava sveikata, stipruma ir
gios knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai p-auta knyga yra wertės
Vėl linksminsimės! Kas no
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.oO kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus
Vėl gali dirbti.
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
rės važiuot, tegul ateina ant
tarp
vyru
ta
nas arba senas, lagotas arba bied10 vai. ryte į socijalistų sve
‘•Pavartojus Severos Gothardišką aliejų, pasi
nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
tainę. 376 Broadwav, St. Ogali tą
jaučiau daug geriau, skausmas kojoj pasiliovė
vaistus
ikikolaik neparskaitistė tą knygą vvsai. Knyga ta užčedys jums daug dole
mer Hali. Iš tenai visi iš
pasekti.
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink i tą, jog ta knyga yra
greitu
laiku,
o
po
sąvaitei
jau
galėjau
grįžti
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paezta. Nekokie varda medikališka
važiuosime. Už įžangą mo
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
prie
darbo
ir
dirbu
dabar
kaip
pirmiau.
Skai

kėt nereikia. Raulinaitis.
I sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
tau jųsų Gothardišką aliejų vienu iš geriausių
o gauste tą knygą.
Streikuojantieji guberna
linimentų šios rūšies skausmams.
toriaus Fosso dirbtuvėse,
SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
TOM TAMA, Box 8, Gardiner, N. Mex.
kurių reikalavimus ponas
DR. JOS. L1STER & CO. L 401. 203 N. Fifth Avė. Chouo, IK.
Foss tiesiog pajuokia, nuta
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dve
Dykai Knygą., meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
rė visi pribūti Bostonan ir
juose didumuose: 2-5 centai ir 50 centų aptiekose.
demonstratvviškai
nuo ,
Vardas A. pavardė
South stoties ateiti prieš I
CEDAR RAPIDS
Steitas
Adresas....................
valstijos rodos namą ir ten
IOWA
po akių guberr,?.to’-'?us: F^sį

t

Skausmai ir Laužymai,

KNY

Severos
Gothardiškas Aliejus

I
I
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