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rugpiučio su baisiausiu
dirbtuvėj.
Berlinas. — Oficijališka
Ant to pussasalio yra 6,350
Socijal-Demo- karė. To būtinai reikalauja Cairo, III. — 29 rugpiučio užimu ir pagimdė didelius
pėdų augščio kalnas, kurį ir nagi keršyti, kam jis prie Vokietijos
šinasi
moterų
balsavimui.
kratų Partijos atskaita pa stambusis Amerikos kapi Fayvillej, 20 mylių nuo čia, debesius garų. Užimąs bu
grekai ir italai vadina
Padarė
jam
juodas
akis
ir
rodo, kad pereitais metais talas, nes pakol Meksikoj išlėkė į padanges parako vo girdėtis už 20 mylių. 31
„šventu kalnu,” nes tenai yra daug vienuolynų. Jau 11 apdraskė veidą. Tomis kar vokiečių socijalistų skaitlius bus sumišimai, tol jis nega dirbtuvė. Penkios mylios rugpiučio jį ištraukė.
šimtmetije jų tenai buvo žygėmis buvo Flora Smith paugo ant 12,748 narių. O lės tenai laisvai plėtotis. To aplinkui sudrebėjo žemė ir Apvogė Roosevelto žmoną.
180. Šiandien gi tenai yra ir Winnie Wallace. Abidvi katalikų ir kapitalistų laik dėl prezidentas Vilsonas lie išbirėjo daug langų nuo eksOyster Bay, N. Y. 31 rug
iš viso 935 visokių „dievna- jos suimtos ir laukia teismo. raščiai buvo paskelbę, kad pė Meksikos prezidentui pliozijos. Prie to, žuvo 4 piučio likos suimtas Roose
mių.” Tarp kitų yra tenai ir 1000 žmonių žuvo audroj. paskutiniais metais vokie tuojaus taikyties su revoliu- darbininkai.
velto darbininkas Geo. Parcijonieriais,
arba
pasitrauk

čių
socijalistų
skaitlius
nu

rusų keli klioštoriai. Vie
Iš Japonijos ateina žinios,
ker už pavogimą nuo savo
Nušovė merginą ir
ti nuo vietos. Dabar Wilsonuoliai tenai nieko nedirba, : kad pereitoj subatoj tenai puolė.
ponios $1,000 vertės bižute
pats nusižudė.
tik meldžiasi ir ginčijasi. Jų siautė pašėlusi audra, kurioj Chiniečiai skerdžia katalikų nas jau liepė visiems ameri
rijos.
kiečiams apleisti Meksiką,
Portland, Me. — Netoli
užlaikymu rūpinas dvasiški 1,000 žmonių esą užmušta ir
misijonierius.
„Forddžiulajaus” aukos.
ir siunčiama jau Meksikos
ja. Daleiskime, rusų popai apie 2,000 sužeista. Apie JoSan Franciscoj, Californi- pasienin kariumenė. 31 d. nuo čia žvejai rado ant jūrių
Dabar tik laikraščiai su
du lavonu valtelije: vyrą ir
renka iš žmonių aukas ir kahamą jūrių banga užliejo joje, gauta žinia, kad Chinirugpiučio
atėjo
žinios,
kad
rinko
žinias, kiek per 4 lie
merginą. Vyras turėjo ran
siunčia vienuoliams. Netu visą apielinkę, sunaikinda- joj likos nužudyti keli ka
Meksikos generolas Bravo
pos apvaikščiojimą Ameri
rėdami jokio darbo, besigin Į ma daug namų ir javų.
talikų kunigai, kurie nuva sušaudė 6 amerikiečius. Su koj suspaudęs revolverį, to koj šįmet buvo
sužeista
čydami anądien tie dykažiavo tenai Romos tikėjimą vienytų Valstijų konsulio a- dėl spėjama, kad jis nušovė žmonių. „Journal of Ame
I
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saugos
sultoną.
ją ir save. Tirinėjimas pa
duoinai pradėjo muštis. Pa
'platinti.
Matyt,
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prieš
tai
protestavo,
Indijoj prieš Omanu sul
rodė, kad jiedu mylėjosi ir rican Medical Associątion”
kilo tikra karė. Susidraskė
čiams
nelabai
tie
misijoniebet Meksikos generolas jo ketino vesti.
praneša, kad sunkiai sužeis
vieni kitiems drabužius, iš toną prasidėjo agitacija,ku riai patainka.
tų buvo 32, o lengviau —
plėšė akis ir kažin prie ko rią veda šeikas Abdullah. Moterįs gyvena ilgiau, negu protestą ignoravo.
Glynn
lieka
gubernatorium.
1131. Dešimts metų tam at
būt priėję, jeigu rusų val Kad apsaugoti sultono ypaDegantis laivas nuskendo.
vyrai.
Kaip visiems jau žinoma, gal, būtent 1903, per 4 liepos
džia nebūtų nusiuntus savo tą nuo užpuolimo, Anglijos
Rugpiučio
29
d.
netoli
New
Yorko valstijos guber buvo 466 užmuštų.
Berlinas. — Surinkta čia
kazokų su nagaikomi’s tų 'valdžia, kuri valdo Indiją,
New
Yorko
užsidegė
laivas
Sulzer neįtiko poli Thaw skandalas nesibaigia.
„šventų vyrų” nuramini- liepė apstatyti sultoną ka- statistika parodo, kad mote- i su 600.000 galionų aliejaus natorius
tikieriams ir jie išvilko jo
ris gyvena daug ilgiau, negu.
Jmui. Tie numalšino Kri riumene.
ir
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užimu
nuė

Milijonierius žmogžudys
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į
aikštę.
Gu

vyrai.
Šiandien
Berline
vy-i
staus „kareivius” ir suėmę Clemenceau bijosi europinės
bernatorius likos patrauk Thaw vis dar sėdi Kanados
rų tarp 70 ir 80 metų yra jo ant dugno.
jų 616 atvarė Odeson.
karės.
tas teisman ir suspenduo kalėjime. Nors Kanada ke
12,898, o moterų to paties Kapitalistai streikierių
Ginčai tarp vienuolių kilo
Fracuzijos valdžia yra tos
tas. Jo vietą dabar užėmė tino jį grąžinti jau kaip 24
nekenčia.
dėl Kristaus. Vieni jų sakė, nuomonės, kad neužilgo Eu amžiaus 25,204.
rugpiučio, bet kadangi jam
Brockton, Mass. — Su jo pagelbininkas Martin H. čia gręsia pavojus, tai jo
kad Kristaus vardas yra ropoj kils didelė karė. Cle Sicilijoj žemė vėl dreba.
Glynn, kurį 27 rugpiučio aišventas, kiti kad ne. Ir to menceau sako, kad ta karė
Iš Mesinos praneša, kad streikavus čia W. W. Cross stovų
susirinkimas užtvirti- į a^.v0^aJaj. ' " > kovą užr
kių bedievių atsirado 616.
I tai, kad jį paliktų Kanadoj
------- prasidės nedaugiau, kaip už 29 rugpiučio Sicilijoj pra Co. vinių dirbtuvės darbi no 48 balsais prieš 29.
ninkams,
daugelis
lietuvių
Dabar Rusija galvoja,
i
kur metų, todėl reikią kuogrei-i dėjo žemė drebėti. Drebėjiliuosą. Jis turi pasisamdęs
nuvažiavo
Į
W.
Hanover,
tuos žmones padėt?
čiausia ivesti franeuzų ka-. mas tęsėsi 24 valandas. Tuo
Peršovė pačią, kad nedavė Į 24 smarkiausius Amerikos
Kunigaikštienė pasikorė reivijon trijų metų tarnys- pačiu tarpu siautė smarki Mass., ir gavo darbą fajeradvokatus. Tai, kiek pinibučkio.
verkų dirbtuvėj. Bet kaip
trukij e.
I gų eina to niekšo išteisinitę. Generolas Pau sako, audra.
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24
valandas
išTarnovskaja,kuri 1910 me^ išlavinta, Vokietija šian • sivėrė naujas skandalas,
ją sužeidė. Kada atėjo po Socijalistas prieš I. W. W.
sikraustvt.
tais Italijoj buvo kaltinama dien turinti ant kojų 800.000 j Pereitoj nedėlioj Paryžiuje
Massachusetts socijalistų
licija, jis atkišo revolverį ir
nužudyme
grovo Koma- kareivių. Įvedus 3 metų ka- | likos areštuotas oficierius Mirė nuo katės Įkandimo. neprisileido jos tolei, kol ne kandidatas ant gubernato
rovskio, šiomis dienomis reivvstę, Francuzija turės t Dieu už pardavimą Austri Philadelphijoi mirė du išgėrė nuodų, nuo kurių nu riaus, George H.
Wrenn,
užbaigė savo gyvenimą. Ją 650,000. Imant gi rezervas. jai franeuzų kariumenės pa žmonės nuo katės Įkandimo. vežtas ligonbutin mirė.
ant "Labor Day” Springfielde pasakė: Aš geriau
rado pasikorusią trukije va Vokietija gali pastatyti slapčių. Dieu prie kaltės Bostone vienam vyrui (lie
Mirė
žymus
laikraštininkas.
žiuojant iš Peterburgo į Ki 4.370,000 kareivių prieš prisipažino.
sutikčiau
priimti į savo par
Išsiaiškino, tuviui) katė perkando ran
jevą. Policija daro tardy Francuzijos 3,978,000.
kad apart Dieu yra da ir ką ir daktarai negali išgy Cleveland, Ohio. — Čia tiją demokratą ar republimą. ar tai buvo saužudystė, Mirė kitas socijalistų vadas. daugiau kaltininkų, kurie dyt. Kiekvienam iš tų atsi mirė Liberty E. Holden, koną, negu I. W. W. narį.
ar žmogžudystė.
tikimų katės buvo svetimos, „Cleveland Plain Dealer” Jie daugiau kovoja su soci
Vos tik užsibaigė Bebelio pabėgo ir pasislėpė.
jalistais, negu su kapitalis
Kunigaikštienė
Marija
Dokų darbininkų streikas ilindusios per langą arba laikraščio leidėjas.
laidotuvės,
o
iš
Paryžiaus
te

tais.’1
Tarnovskaja buvo daili ir
pasibaigė.
per duris. Varant jas lau
Kanalas
lėšavo
jau
legrafas
praneša,
kad
30
patraukianti moteris. AMažiausia paroda
Edinburgh, Škotija. — kan, jos šoka ant žmogaus.
$185,316,096.
nais metais ji buvo nuteista rugpiučio tenai mirė kitas Leith
New Yorke.
dokų
darbininkų Vienas perkūnas uždegė
Julės
Iki 29 rugpiučio, š. m., už
Italijoj kalėjiman už pakur- socijalistų yadas,
streikas, kuris traukėsi 7
saliuną ir bažnyčią.
darbus prie Panamos Kana-, New Yorke šįmet „Labor
stymą jauno M. Naumovo Countant.
sąvaitės, jau pasibaigė. Dar Providence, R. I. — 27 d. lo musų valdžia išmokėjo Day” parodoj dalyvavo tik
nuvažiuoti iš Viennos Vene Įsižeidė Roosvelto vardu. bininkai
grįžta į darbą ant rugpiučio čia atsitiko sta jau $185,316,096, o da reikia tai 5,000 žmonių. Tai ma
cijon ir užmušti grovą KoKuomet
amerikiečiai senų išlygų.
čiai stebuklas.
Perkūnas ;j iškasti 232,350,000 kubiškų žiausia paroda, kokia tik
marovskį, kad ji galėtų gau Roosvelto vardu didžiuojasi
Austrijos unijos kįla.
, New Yorke kada nors buvo.
kirto i šv. Jono katalikų pėdų žemės.
ti jo gyvasties apdraudimą, ir laiko jį už garbę savo kra
Tas esą dėl to, kad šiuomi
8100,(KM), kuriuos grovas bu štui, kiti Roosvelto vardą Wienna. — Metinė Aust- i bažnyčią ir tuo pačiu šuviu
Užmušė lietuvį.
laiku tarp New Yorko dar
vo užrašęs ant jos vardo, skaito didžiausiu įžeidimu. rijos darbininkų federacijos i uždegė kitoj pusėj gatvės Waterbury, Conn. — 16 bininkų ir kapitalo nėra jo
nes ji buvo prižadėjusi už jo Štai kas atsitiko ant Kubos. atskaita parodo, kad perei-| saliuną. Nors daug triobų i rugpiučio čia likos užmuš kio susirėmiiriaf
tekėti. Kada Naumovas Stiklo darbininkų unijos tais metais profesijonalinių buvo aplinkui, bet apart tas tarpe dviejų gatvekarių
4 užmušti lenktynėse.
nuvažiavo Venecijon, Tar pirmininkas Demstric Perez unijų narių skaitlius pakilo bažnyčios ir karčemos žai Petrauskas, 16 metų amNashville, Tenn. — Eida
novskaja jo akyvaizdoj Ko- viešai sulygino Kubos prezi ant 6,458 žmonių. Iš VISO bas nieko daugiau nepalietė. žiaus lietuvys.
mi
automobiliais lenktynių,
marovskį apsikabino, kad dentą MenseaFą su Ameri centralinė federacija turi
Meška išvaikė teatrą.
2 rugsėjo čia 4 kapitalistai
Skandalas klebonijoj.
sukėlus Naumove didesnį kos „didvyriu” Roosveltu. 428,000 narių.
Haverhill, Mass. — Prasi Laikraščiai praneša, kad nusisuko sau sprandus.
pavydą. Ir Naumovas įšė Kubos prezidentas tuomi Italijoj streikas baigiasi. dėjus Colonial Teatre per
32 nuskendo su laivu.
Scrantone, Pa., pas vieną
lęs Komarovskį nudėjo.
Milano, Italijoj, streikas statymui, ant pagrindų pa lietuvių
taip įsižeidė, kad patraukė
katalikų kunigą ga- Juneau,
Alaska. — Ne
Tarnovskaja turėjo tokį unijos pirmininką teisman. jau kaip ir pasibaigė. Strei sirodė didelė meška ir nušo
spadinė
užtikusi
miegruimažiau kaip 25 pasažieriai
būdą, kad mėgdavo įtraukti Byla bus nagrinėjama augš- kieriai nutarė atsiduoti ant kus pradėjo sukinėtis tarp
myje
su
kunigu
kokią
tai
ir
7 laivo darbininkai nu
kelis vyrus į meilę, o paskui čiausiam Kubos teisme.
arbitracijos teismo, kuris iš žmonių. Teatre pasidarė merginą. Kunigas buvęs
nedėlioj iš ryto Camjuos supiudydavo.
dirbs išlygas ir sutaikys a- sumišimas. Visi pradėjo bė nusirengęs ir girtas. Žibu skendo
Didelės
riaušės
Dubline.
Pereitais metais bausmė
gti. Mešką turėjo išvesti riai buvę užgesinti. Gaspa- bier užtakoj su visu laivu.
bidvi pusi.
Iš
priežasties
gatvekarių
jai buvo dovanota.
ant pagrindų meksikietis, dinė, matyt iš pavydo, pake Laivas užėjo ant povandeni
Užsimušė
50
žmonių.
nės uolos ir susikūlė. Žmo
streiko, Dubline, airių sosRetas svečias.
bet
ji
pasiliuosavo
ir
nieko
lė skandalą. Kunigas no nės visi da miegojo ir nie
Bangalore, Indija. — 22 nelaukdama pati išėjo.
Iš Paryžiaus į Rygą atlė tapilėj, prasidėjo didelės
rėjo ją mušti, bet buvęs taip kas nepaspėjo išsigelbėt,
rugpiučio,
Mysore
aukso
ka

kė orlaivis ir nusileido maši riaušės. Pereitoj subatoj
Perkūnas
spyrė
per
telefoną
girtas, kad besivydamas nes į tris minutas laivas nu
nų fabrikoje „Motor.” Tą muštynėse su policija sužei syklose užsimušė 50 žmonių,
pačią dieną orlaivis norėjo sta 60 žmonių, o 31 rugpiu kada nutruko keltuvas, ku Pawtucket, R. I. — Kal nudardėjo laiptais stačia ėjo ant dugno. Nuskendęs
išlėkti į Peterburgą,
bet čio sužeista suviršum 100, riame jie kilo iš kasyklų ant bant vieno krautuvninko galva žemyn. Gaspadinė laivas vadinosi ”State of
dukterei per telefoną, 27 pašaukė policiją, bet ši ku California.”
tame skaitliuje 30 policijan- viršaus.
truputį sugedo.
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Bet ar žinote, kuo tas a- statymui. Mokykla, girdi, čiuje lietuvių čia yra daugH svetainėj. Žmonių buvo pil
merikonizmas — patrijotiz prigulės prie šv. Juozapo daugiau, kaip p. M. D. ran na svetainė. Kun. Steponamas taip pavojingas lietuvių parapijos. Jis rašo: „Prie da. Iš to jau pasirodo, kad vičia perstatė kalbėtojus ir
tautai? — Atsakau paties Kliubo priklauso visi para-' jis visai nepažįsta ir niekoh patsai prasišalino. Pirma
Moteris turi būt tobulesnė
pijonai, tai sako pastatysią nežino apie W. Lynno lietu kalbėjo d-ras J. BasanaviA. K. R. žodžiais:
už vyrą.
PATRIJOTIŠKA RUT
mokyklą
savo vaikams nuo vius, tečiaus rašo tokiasi i čius, paskui M. Yčas, bet M.
„Apie musų silpnybes rū
„Rygos Naujienose” skai KAUSKO FILOZOFIJA. pinasi genijališki ameriko ištautėjimo.” Lietuvos Sū šiurkščias korespondencijas. Yčui kalbant pasidarė dide
tom, kad moteris, o ypač „V. Liet.” (N. 32) Anta nizmo veikėjai.” (Kitoj vie nau! iškur-gi tu ištraukei Patariu p. P. D. truputį ge lė betvarkė svetainėj ir su
darbininko žmona, turi būt nas K. Rutkauskas, kaipo toj juos vadina klaidingais. tokias neteisingas žinias? naus dalyką patirti, o tada sirinkimas suiro. Aš tėmidaugiau išlavinta ir daug žinovas Lietuvių Tautos rei Vadinas išeina: geni jališ- nes ant susirinkimo apie tai rašyt, nes kitaip užsitarnaus jau į L. S. S. Choro giedotobulesnė už savo vyrą, nes kalų, ir kalba apie juos. kai-klaidingi!) „Jie
mus nebuvo visai kalbėta. Nors blogą vardą. Burdingonas. (rius, bet tie visi užsilaikė
"Jai priguli visas gyvenimo su
tik Kliubas šįmet ir nestato ant PHILADELPHIA, PA. ; tvarkoje, ir čia jau butų di
aprūpins visu kuo, ko
tvarkymas ir vaikų auklėjimas. Vy Kalba taip rimtai, kad kas
„Jie tų lotų savų namų, nes sto- Taip vadinamoj Frank- delė neteisybė mesti kaltę
ras turi užpelnyt pinigus ir juos par žodis tai mintis, ir kas min musų širdis trokšta.”
darbą atliks geriau už ga kuoja pinigų, bet gal statys ford miesto dalyje lietuviai ant socijalistų; nors jų buvo,
nešti, o moteriškės užduotis — juos tis tai naujas užmanymas.
tinkamai sunaudoti ir apskaityti, kad
biausius musų veikėjus...” kitą metą arba da vėliaus. savu laiku čion gana garsus bet tvarkos neardė. Visas
Pirmiausia
jis
atranda
niekame nebūtų trukumo bei neda|”Jie apšvies musų tamsu Tiesa, niekas nesiginčija, buvo savo veikimu: turėjo triukšmas pasidarė apie du
tekliaus. Ant moters puola didesnė reikalą suvienyti „išitkimus
mus...” „Jie pataisytų vie kad mums reikia mokyklų, kuopų, ratelių, darė sueigas ris, kur buvo susispietę tam
atsakomybė už tai, kaip ji ves savo veikėjus” ir pažymi, kad tos
net ir akliausi fanatikai ir 1.1. Bet pastaruoju laiku suoliai katalikai ir daugelis
šeimynų ir kaip auklės vaikus. Švie „ištikimųjų veikėjų” vieny šus daržus su maudynėmis
šiandien tą supranta, bet ne viskas tyku, ramu,, rodosi, jų buvo gerai degtinės išsi
si moteris neturės blogo vyro, perma bės neturi tiesą stelbti
nė ir vieta vaikams, o taipgi tokių,
kaip ponas L S. ma jau nebe tie laikai, nebe tie traukę. Vienas, jau gerai
nys, nuvargusį paguos, o gerame upe partijos, nė pavienės ypatos. surengtų ten įvairius žaidi
pabars už jo netobulumus, išrodys jo
mus...” O tada „praturtėję no. Mums reikia mokyklų žmonės. Užklausus, kodėl išsitraukęs, aiškino kitiems
Bet
ar
žinote
dėlko
panašus
netaktiškumų ir vyras visados nusi
draugams, kad d-ras Basatokių, kurios musų jaunąją
I susivienijimas reikalingas? ar apsišvietę lietuviai eitų kartą auklėtų laisvoje dva taip?... vietiniai lietuviai navičius ir M. Yčas pardavi
leis.”
gyventi į amerikonų apgy
atsako: ”netekom vadovų.”
Bet kur lietuviui darbi Jo paties žodžiais sakant — ventas vietas” ir 1.1.
sioje ir duotų jai suprati Užklausus kur jie?.. Susi nėja Lietuvos žemę čionai
ninkui tokią moterį surasti, dėl „garbės ir tautiškumo.”
mą, kas yra musų išnaudo kompromitavo — atsako... Į atvažiavę ir kas nori, gali nu
Kaip
matote,
iš
musų
fiŽinoma,
susipratęs
darbi

klausia „Rygos Naujienos”
tojai ir skriaudikai. Lietuvos Kitoje miesto dalyje, vadi sipirkti gyvenimą. Taigi ir
lozofo
žodžių,
tai
jam
baisus
ninkas
pasakys:
garbė
ir
ir nesuranda atsakymo. Mu
daryk ką nedaręs su tokiais
Sūnūs gi džiaugiasi,
kad
sų merginos esą niekas dau tautiškumas manęs nepaso lietuvių tamsunų apsišvie I mokyklą atiduos parapijos namoj Richmond, lietuviai, tamsuoliais. Mat kun. baž
giau, kaip tik tamsos maiše tins, aš turiu vienytis dėlto, timas, jų praturtėjimas, žai globon. Aš pasakysiu, kad ypač korporacija Muzikališ- nyčioj pasakė, kad bus pra
liai. Ir jei su tokia mergi kad iškovoti geresnes gyve slai, maudynės ir t. t. Gal jeigu ir pastatytų kada nors kos svetainės nepaliaujan kalbos ir plakatus išdalijo
na apsiveda nesusipratęs vy nimui sąlygas. Taip pat ir baisu dėlto, kad lietuviai lik mokyklą, tai vargiai ją ati čiai kovoja su savo priešu I prie bažnyčios, tai visi be
A. K. R. vien tik garbe ir tų apšviesti ne jo savotiš- duotų parapijos globon, nes t. y. su vietinės parapijos veik „šventi žmonės” ir susi
ras,
„galva,” kuris buk esąs pa
"Tai abudu visų gyvenimų ir brai tautiškumu
nepasikakinaL ■ kuoju mokslu ?
rinko. Atėjęs tokis dievuotas
didesnė
pusė
kliubiečių
jau
do purvyne. Bet jeigu vyras pažino Jis turi platesnį tikslą. Še
Galimas daiktas, kad a- pusėtinai supranta, kiek ge sakęs: „greičiau mano rankų žmogelis išgirsta, kad pragyvenimo progresų, o žmona — tas
jis: „Susivienyti ir Ameri- merikonai abelnai stovėda ro atneša tokios mokyklos. delnai apžels plaukais, negu j deda kalbėti apie Mokslo Dpats tamsos maišelis, tai jau praga
tarpe skleisti! mi augščiau kultūriškai, gal Neužginčijame, kad p. Lie kad užsilaikys ta korporaci | jos Namus ir kitokius moks
ras. Vyras, jeigu bus už moterį kos lietuvių
ja.” Žinoma, minėta galva
tamsesnis, tai bus beveik nepastebia- vienokį — savotišką mokslo nori pakelti ir svetimtau-. tuvos Sunui butų iš to nau
lo dalykus, ir prašo aukų ant
čius
ma, dėl to, kad moteris šeimynoje tu ir dailės skonį.”
. ant augštesnio
-. . . kultūros | da. Nes, žinoma, prie pa progai pasitaikius ir pildo mokslo, o apie Dievą nei žo
savo duotą žodį, persekioja
ri pirmutinį balsų, o kur tas balsas
Darbininkas apie mokslą
rapijinės mokyklos butų ke- ir trukdo kiekvieną progre- džio. Et, sako, ko męs klaube idėjos, be minties, be progreso, tai
ir dailę gali galvoti visaip, R. Bet kas stebėtina, kad liatas lietuviškų davatkų- siviškesnį užmanymą, kor-1Į sysime kvailių kalbos; nieten — pragaras.”
patrijotas, o patrijotų taip mokytojų, prie kurių Lietu
j ko
gero jie nekalba. Ir praMoterų tamsumą palaiko ^et gale .gauna tik vieną ir persigando
poracijos
reikaluose.
'
,
!
Kitaip
sakant
tą P
patį
būtent,
atl išvedimą, būtent
vos Šunus gal prisigretintų Toliaus j miestą, vadina,tarp.sa^? Prakalbas
daugiausia
bažnyčia
WTMieste
*•
■bažnyčia beveik visą dieną mokslas tol, kol jlS lieka H1O' — pats savęs!
-t— _
i laikyt
lenlrvr iy
I
nsrn
ir* csmlrri
šaukti. Tas
daro
I
nors už „špitolninką.” Jis mą North
Side,
lietuviai
tve

Toliau, išrodinėjęs ameri yra( matyt iš jo norų) vie
atdara, o be tavo žmonos ten ne jo- kslu, yra tik mokslas. MUSU
Ant didelę sarmatą katalikams.
markas. Kad tavo baltiniai neskalbti, gi rimtuolis po ilgo visapu konų patrijotų pienus ir pa nas iš tų, kurie šaukia: „Jus ria naują parapiją.
Žmogus gerai susipratęs
arba tu sėdi ligi ausų sąšlavose, arba
stangas link svetimtaučių, cicilikai, jus raudonkakliai, kiek žinoma, tos parapijos ir apsišvietęs nekels betvar
siško
studijavimo
padaro
iš

per langus nuo musių ir dulkių nieko
žinoma ir lietuvių, o taipgi jus norit bažnyčias sugriau tvėrėjai visi beveik estetai kės jokiam susirinkime,
nematyt, tavo žmonai vis viena; ji vedimą, kad mokslas yra sa
(turbut ateistai? — Red.)
sako, ’bene iš to švarumo bus Dievui votiškas, tavotiškas, mano- doros ir labdarvbės tikslus, ti ir nuo musų skanią duone
nors jam kalbėtojo kalba vi
užbaigia sakydamas: „Tada lę atimti!” Bet veltui tavo, Su kokiu tikslu ir kokiems sai netiktų, nes darydamas
garbė.’ Kad vaikai lopšije guli nenu tiškas ir t. t.
jie tveria ją — neži
valyti arba vystyklai sumesti už pe
Kaip matot, šalę kelių mo tai amerikonai — vienas Lietuvos Sunau, šiandien galams
betvarkę nepaniekini tą, ku
nia.
Žmonės
sako,
kad
dėl
čiaus, jai vistiek! Sako: ir tu kaip
tarp
šimto
įsimaišęs
—
ga

kslo jis ir dailės skonių,
šauksmas, nes žmonės jau biznio. Pati-gi didžioji lietu ris kalba, bet patsai pasiro
mažas buvai, taip darei... Atėjo pcm
lės
lengviausia
suamerikomini
partijas,
draugijas
ir
supranta jūsų supuvusiu
dai esąs tamsunu. Tas jau
tave koks žmogus, tavo davatka žiu
Suamerikonijimą at dorą. Taigi tegul p. Lietu vių kolonija taip vadinama yra seniai žinoma, kad kvailo
ri, ar jis katalikas, ar pagarbino, ar pavienių ypatų reikalus, tas nyti.
South Side tuom tarpu labai
žegnojasi? Jei nekatalikas, tai ji tuoj jau parodo, kad A. K. R. ži liks įvairiais gerais patari vos Sūnūs nelaukia, nes ne
nereikia eiti jieškoti, nes jis
padarys 'fizionomiją’ kaip naginę no lietuvių tautos įvairumą, navimas, labdarybe ir t. t.” sulauks tos duonelės, kokią rami, jokio judėjimo nėra.
ir pats pasirodo. A. Booben.
prieš tą žmogų ir skubinai šalinasi,
Nepaisant tos nesąmonės, jis gal mano įgyti atidarius Mat tos dalies miesto žmo
o
kaipo
žinovas
turi
žinoti,
nės labai buvo išnaudoti
kaipo nuo velnio sėklos. Mat ji taip
GARDNER, MASS.
luomas su griežtai kad vienas šimtą galės leng parapijinę mokyklą.
išmokyta, kad visi nekatalikai pra kaip
streikais,
kurie
neperseniai
Tėvinainis. čion užsibaigė. Juos žiau L. S. S. kuopos pilietystės
keikti, o susidurti šventajai su pra priešingais reikalais, taip ir viausia suamerikonyti, vis
reikalų atstovui drg. V. Ivokeiktaisiais ’griekas’...”
pasauležvalgų priešingumą. gi bemažko pasako teisybę
rus kapitalas su savo kai- naičiui rezignavus, jo vieton
link
labdarybės,
bet
kada
Taip kalba „Rygos Nau Jei visa* tai žino (kitaip ne
minka valdžia be saiko iš likos paskirtas drg. D. J.
jienose” p. Elena Stačiokai- būtų žinovas), tat kodėl jam paskiau prieina prie lietunaudojo netik materijališ- Klinga, 49 Limerick s t. To
tė. Sulyg jos nuomonės, tas užsinorėjo visus lietuvius viškai-patrijotiškos labda
kai, bet ir dvasiškai. Todėl dėl nuo darbar visi Gardneprotiškas moteriškės nupuo padaryti vieno „savotiško rybės, tai čia jau lietuvio iš
WEST LYNN, MASS.
žmonės turės patylėti čion rio lietuviai pilietiškų popie
limas yra užsilikęs da nuo jo” mokslo pasekėjais lir ganymas. Mat, į vieną da „Keleivio” No. 32 tilpo ko iki sustiprės.
Romos viešpatavimo laikų. skleidėjais, ir tai da tada, lyką per dvejus akinius žiū respondencija iš W. Lynno, L. S. S. 1-ma kuopa rude rų išėmimo reikaluose tesi
Kaip Nerono vergijoj mote kada kitų mokslo skonių ne rint, sykį jis išrodo baltas, kurioj tūlas p. M. Dzūkelis niniam sezonui rengia čielą kreipia pas jį. Patarimas
ris likos pažeminta ir pri sukritikuoja ir savo—savo kitą —juodas! Bet musų sako, kad W. Lynne apšvie eilę moksliškų paskaitų, ku visiems dykai.
versta savo didikams bu tiškojo neišaiškina, koks jis rimtuolis nė per pusę lupų timas stovi žemai ir kad mo rios, kaip girdėti, prasidės Rugp. 16 ir 17 augščiau
neišsitaria, dėlko amerikominėtos kuopos buvo pikni
čiuoti skvernus, taip ji ir te- ypatingai yra?
nuo
pusės
Rugsėjo
mėnesio
terįs,
pamatę
”
expr.
wakas Fairbanks Parke. Bu
Žinovui aišku, kad savo nai-patrijotai nori suameri
bebučiuoja juos.
1913 m.
”Kas iš musų nematė, kuomet ei tiškąjį—neesantį mokslą iš konyti lietuvius? Gal jis ne gon,„ bėga basomis kojomis
S. L. A. kuopos gi ga tavi vo dainų, deklamacijų, mo
nančiam kunigui moters bučiavo pa- aiškinti ir apginti negalima, žino? Jei patrijotai apie tai pasitikt. Taip pat D. sako,
jas prie priėmimo Vilniaus nologų, prakablų ir kitokių
delkas!... Romos pasekėjai Nerono
kad
du
W.
lynniečiai
parsi

nežino,
tai
aš
jiems
galiu
margumynų.
Mokslo
ir
Dailės
Draugijos
vergystės liekanas pildo ir pas mus tečiaus garbė ir biznis rei
traukia
alaus
net
iš
ProviKuomet prakilnesni žmo
filozofavimo. Ot, pasakyti, kad patrijotizmo
Lietuvoje. Musų davatkėlės, musų kalauja
delegatų.
Triksas.
dence,
R.
I.
Tas
viskas
išro

tikslas
—
ardyti
tarptautišnės linksminasi ant pikniko
žmonos, daro tai ne iš meilės, bet iš šauksiu visus spiestis apie
Kam čia
ATHOL, MASS.
baimės. Anos Nerono laikų moters savotiškąjį mokslą, o kaip ką darbininkų vienybę, kad do lyg juokai.
prie protingų ir linksmų
bučiavo padelkas savo didikams dėl tūli manęs nepaklausys, tai lengviau butu juos išnaudo traukti iš Providence, R. I.,
3 rugpiučio L. S. S. 114-ta žaidimų, kvėpuodami tyru oto, kad norėjo gyvybę užlaikyti, nes
kad
už
10
angliškų
mylių
yti!
kuopa buvo parengus pikni ru, daugumas nepajiegia iš
prieš mažiau su mokslu ir
grėsė joms 'Koliziejaus arena,’ o mus
|ra
Bostonas
ir
už
penkių
Ant
galo
A.
K.
R.
kreipiai
ką,
kur naujas choras sudai lįsti iš dvokiančių stubų, kur
beprotiškos vergės—pragaro, mano, gyvenimo reikalais apsipaChelsea,
Mass.,
kur
alaus
navo „Jaunųjų tėvynainių per visą dieną geria, kazižmones aš liksiu si prie Jono Basanavičiaus,
jog Dievas ant jų susimylės, pamatęs, žinusius
galima
gaut,
kiek
tik
nori.
lietuvių
himną,” o kiti padeklamavo. ruoja ir pešasi, o paskui va
kad jos vyniojasi po kunigų kojomis. tautos vadovu, o manęs ne kad jis suvienytų
Nerono poeto Petronijaus vergė nu klausančius bus galima pa inteligentiją. Mat,
pagal O kad apšvietimas čia stovi 8 rugpiučio buvo šv. Onos d- žiuoja į belangę ir užsimoka
plakta bučiavo savo pono padelkas,
krikštyti — tautos išgamo autorių, tas senelis yra ga žemai, tai irgi netiesa, nes tės prakalbos; kalbėjo kun. bausmės po kelis dolerius.
taip ir musų sesutės-lietuvės, musų
besnis už visus Amerikos vieno „Keleivio” ateina a- Jakaitis iš Worcesterio ir Tai tokius „piknikus” turi
draugės-vargdienės, laižo jam padel mis.
Toliaus autoriui pasirodo, tautiškus inteligentus, nes pie 60 egz., „Laisvės” apie 20 klerikas A. Petraitis iš Ro- dievobaimingi musų broliai,
kas, kad išgelbėtų nuo to fantastiško
klerikalų ir „Kovos” apie 15, toliaus chesterio. Pastarasis ne kurie bijosi socijalistų, kad
pragaro, apie kurį pats išradėjas ne kad būtinai reikalingas ir neseniai išėjo iš
turi jokio supratimo.”
„pienas,” pagal kurio butų politiškos „Barber shop.” O! seka „Lietuva” ir kiti tau turėjo jokios temos. Pradė neišvestų juos „iš kelio.” Kai
tiški laikraščiai. Tik „Drau jo: „Kalba, maloni kalba kurie sako, kad jiems ir šal
Tokia bažnyčios vergė pasekmingiau skleidžiamas jus rimtieji inteligentai!
tankiai bėga skųsti kunigui savotiškas mokslas, bet pa Ištiesų, ponai, jei jums go” ir „Kataliko” čia ne ten musų kalba, mylėk savo kal tojoj esąs geras piknikas,
net savo vyrą, kad tas skai vartęs dešiniojo lietuvių baisus amerikonizmas, jei ka matyt. Aš čia gyvenu bą. Tėve musų ir Sveika tik „ižanga” tenai perbranto pirmeiviškus laikraščius, sparno pienus randa juos ne nemalonus lietuvio skurdas, jau apie du metu, bet neteko Marija toj kalboj kalbame, gi.
Reporteris.
matyt
moterų
basomis
kojo

tai
vienykite
darbininkus
ir klausia patarimo, kaip visiškai atsakomais, o kai
tai lietuvių kalba. GedemiHAVERHILL, MASS.
mis,
bėgančių
prie
”
exp.
waį
politiškai-ekonomiškainas, Vytautas su Birute tą
„išgelbėti jo dūšią.”
rėn pusėn bijodamas eiti ra
"...kunigas ją paguodžia ir nurodo, minasi sakydamas: „laikas tarptautiškas organizacijas, gon.” Turbut ir pats P. D. ją kalba kalbėjo.”
Paskui 10 rugpiučio buvo koope
kad jos vyras tarnauja velniui. Ji,
platinkite tarp jų gryną mo tą ”expr. wagon” daboja, nė iš šio, nė iš to griebėsi už racijos prakalbos, žmonių
kaipo šventa, parėjusi nuo kunigėlio, išmokys visas partijas (ar
kslą (ne savotiškąjį) ir tik kad kitus ten mato. Man ro bedievių, pradėjo peikti tau prisirinko pilna salė. Pir
pradeda sunkiai atsidusti, kad jai rei ir patrijotų partija?) vieny
rąjį gyvenimo pažinimą! dos, kad čia lietuviai netaip tiškus ir socijalistiškus laik mas kalbėjo P. Gardžiulis,
kia gyventi su ypata, kuri pridera tis.” — Antroji Michalda!
kuris aiškino vietinį gyveni
velniui. Darosi vis žiauresnė, apserPažymėjęs tikslą, bet ne Sustokite kėlę tautiškas ne- tamsus, nes kada socijalistai raščius. Ir tokių nesąmonių mą
ir judėjimą, nupeikda
ga, atšala prie savo vyro, pasidaro radęs jo atsiekimui atsakan apykantas, o lietuvių
var rengia prakalbas, tai nė pripasakojo, kad sarmata
girtuoklystę, už ką įpinekantri ir gyvena kaipo iš prieverčio pieno, pažvelgia lietuvių gai mažės, amerikonizmo plakatų nedaro, užtenka tik buvo ir klausytis. Ant galo mas
tos. Vietoje ką gero pagaminti ry
pavojus nyks ir greitai ateis pasakyt keliems ar ke pasakė, kad „Draugas” ge- kusios bobelės ketina jam
tojui, kalba apie mirtį, buk jai nieko tautos gyveniman, na ir ką
keršyt. Antras kalbėjo F.
lietuvių ta seniai laukiamoji lygybė lioms ypatoms ir priūžia pil riausis laikraštis ir leidosi J.
nereikia! Nuvogus vieną-kitą rublį ten pamato? Ugi
Bagočius, kuris puikiai
na svetainė žmonių.
neša ant mišių, kad Dievas padėtų tautą, stovint
per salę rinkti prenumeratą,
ant pat be ir brolybė!
velnią iš jos vyro išvaryti.”
Nesakau, kad čia niekas bet nesimatė, kad kas rašy nupiešė kooperacijos naudą
J. Lukšys.
dugnės krašto! Ta bedug
negeria; yra keli katalikai, tųs!; žmonės sakė: jei pats netik jos šėrininkams, bet
„Rygos Naujienos” nė nė — tai „baisių-baisiausis
ALKANAM DUONA! kurie kartais ir lermą suke savo tavorą giri, tai turbut ir visiems vietiniams lietu
kiek neperdeda.
pavojus — amerikonizmas.”
lia, bet visgi netaip, kaip ki nekam jis tikęs. Inkognito. viams. Nekuriems biznie
„Draugo
”
No.
33
tūlas
Bet
musų
tautietis
bijo
pa

I. W. W. lietuvių organas. sakyti, kad tas baisiausis a- Lietuvos Sūnūs savo kores tur. Jeigu lietuviai čia butų
riams tas nepatiko, negalė
CHICAGO,
ILL.
jo ant vietos pasėdėt.
"Pirmyn” apsiima I.W.W. merikonizmas yra toks pat pondencijoj iš Donorą, Pa., tokie tamsus, kaip P. D. perSvečių
prakalbos.
Trečias kalbėjo S. Michellietuviams^ ^t^uz^ organą, patrijotizmas sui „savotiš džiaugiasi,
kad Donoros stato, tai vietoj svetainės,
tečiaus su ta išlyga, kad laik- ku” mokslu, kokį skelbia ir Lietuvių Ukėsų Kliubas a- kuri prekluoja $9,000, butų D-ras J. Basanavičia ir M. sonas, daugiausia aiškino araštys turi pasilikti tokioj pats ą įę p su savo ^en_ tiduoda savo nupirktus lo pasistatę bažnyčią. Bet da Yčas turėjo prakalbas 10 d. pie tautišką namą, kurį hapat pakraipoj, kokioj jis drais. Ar ne?
tus lietuviškos mokyklos pa- bar to viso nėra. Net ir skai- rugp. Apv. Dievo parapijos verhilliečiai seniai jau renyra dabar.

Polemika
ir Kritika
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AMSTERDAM, N. Y.
Coal Stempley Co. darbinin
M. YČO TĖVAS AME
RIKOJ.
20 rugpiučio čia buvo to kai streikuoja reikalaudami
11 rugp. vakare, bažnyti- ”Keleivio” skaitytojas Au komitetas, kad nusamdytų
kis atsitikimas. K. Raila 50 valandų darbo į sąvaitę,
Lead, So. Dakota.
nėj salėj buvo vieno parapi-' gustas Irkmanas, 52 m. am salę ant visų metų, taip kad
19 d. rugpiučio atvyko ! parėjo namo ir radęs A. Ki o užmokesties už 60 valan
jono vestuvių pabaiga. Įė žiaus. Velionis buvo laisvų vienais plakatais butų gali čionai p. Martinas Yčas at sieliaus 8 metų mergaitę, dų. Piketai nuolat vaikš
jo pasiklausyti ir P. Gardu- pažiūrų, paėjo iš Kauno gu ma pagarsini dvejas prakal lankyti savo brolį ir kapą norėjo ją išgąsdint. Bet čioja, nors nieko negali už
lis. Kūmučių butą jau pasi-: bernijos, Raseinių pav., bas.
savo tėvo, kuris persiskyrė | ant nelaimės taip ją pritren- kabinti, kadangi čia pat storengusių
atkeršint jam, Kvedainių par. Amerikoj
Taigi dabar kuopa turės j su šiuom pasauliu 9 sausio, |kė, kad mergaitė apsirgo. : vi ir policija. Bet jų išvaiz
kam jis jas per prakalbas išgyveno apie 20 metų. Pri nusisamdžius 3 svetainės: ! 1913 m.
1 Kisielius gavo nuo daktaro da aiškiau kalba, negu žo
girtuoklėmis pavadino. Ap gulėjo prie šv. Jurgio drau dvi didelės prakalboms, ir Martino Yčo tėvas, Mar- paliudymą ir padavė Railą džiai, ko jie čia ateina ir ko
spito iš visų pusių, it katės, gystės, kurios buvo prezi vieną mažesnę kuopos rei į tinas Yčas, gyveno savo j teisman, Tik ačiū P. Velič reikalauja. Iki šiol dirbo
ir rėkia „pamokinsime, kaip dentu, ir prie Lietuvių Ukė- kalams. Detroito socijalįs- i rankomis pastatytame bute kai, kuris patarė geruoju keliolika skebų iš New Yorreikia apie moteris kalbėt. sų Kliubo.
tams gerai sekasi; kada tik ■ (su puse lango) ir dirbo ši- ! susitaikyt, išvengta teismo. į ko, bet dabar juos atleidžia.
Matyt, keno-nors buvo pa-j Palaidotas 17 rugp. ant parengia prakalbas, svetai tam mieste per 11 metų. Ve- K. Raila sutiko užmokėti Darbininkai tikisi laimėti.
Dabar čia susitvėrė blai
kurstvtos.
katalikiškų kapinių, kom nė visuomet pilna žmonių, įlionis dirbo labai sunkiai ir | Kisieliui $25 už mergaitės
vininkų draugija J. Parapi
Darbai tuom tarpu eina panijos lėšomis.
nežiūrint kas kalbės.
šelpė savo centais sūnūs gydymą ir susitaikė.
jinė kuopa rengiasi lošti
silpnai, ypač kurpių dirbtu
John Peikšas.
Šių metų pradžioje socija Lietuvoje mokslan einan Tai tau ir baikos!
„Švarkas ir milinė,” o socivėse.
O. I. M.
J. Giraitis.
listai buvo sumanę sušauk čius. Pagaliaus jo sūnus,
DANIELSON, CONN.
t
jalistų
— „Blinda.” Gero pa
MONTELLO, MASS.
16 rugpiučio pasibaigė ti visus lietuvius, kad apkal Jonas ir Martinas, pabaigė
E. CHICAGO, ILL.
Iš tų pačių.
Dar nėra metų, kaip susi sisekimo.
10 rugpiučio buvo čia pra Danielson Cotton Co. strei bėjus apie savo svetainės mokslą; tuo tarpu tėvas nu organizavo čia moterų pir
MINERSVILLE, PA.
kalbos, L. S. S. 201 kuopos kas. Lenkai pradėjo ske- pasistatymą. Likos sutver puolė ant sveikatos ir liga meiviška draugija, „Biru
ta
kooperacija
ir
keli
drau

paguldė
jį
ant
lovos,
ant
ku

parengtos. Kalbėtoju buvo bauti. Kompanija pasakė:
17 rugpiučio apie 50 ypa
tė,
”
prie
kurios
priklauso
gai
įmokėjo
jau
po
$5.00.
rios
jis
i
šgulėjo
3
metus,
drg. J. Sergall, kuris kalbė lenkai dirba už 4 dolerius į
jau 164 narės. Pinigų turi tų išvažiavome ant pikniko.
Išgirdęs
apie
tai
L.
P.
kliu

šaukdamasis
pas
sūnūs
pa

sąvaitę,
kodėl
jus
negalit?
jo temoje „Kas yra tie soci
bankoj $400.00 . Ant tautiš Kompanija buvo maišyta:
bas,
nupirko
prie
bažnyčios
gelbos.
bet
niekas
jo
nesu

Lietuviai
darban
negrįžo.
jalistai ir ko jie reikalauja.”
ko namo paaukavo $181. 11 buvo socijalistų, laisvamaK. Steponavičia. sklypą žemės ir paskelbė, šelpė, tik juoda žemelė.
Kalba buvo labai aiški ir
rugp. buvo "Birutės” mass- | nių ir katalikų, bet visi gra
kad
jis
taipgi
statys
svetaiVelionis
Yčas
buvo
susi

daug pasakė, nes kalbėjo CHICAGO HEIGHTS, ILL.
mitingas su prakalbomis ir žiai sutiko. Buvo prakalbos,
i
nę.
Suprantama,
kad
tuo

pratęs
darbininkas,
skaitė
netoli 4 valandas be per
Kadangi per 2 metu vie mi norima užkenkti koope „Kovą” ir „Appeal to Rea įvairiais pamarginimais. P. dainos ir dekamacijos. Visi
traukos. Publika buvo la tinis kunigas nesušaukė nė
Stirblienė, M. Vinkšnaitie- beveik kalbėtojai nurodinė
bai užinteresuota ir klausė vieno parapijos susirinki racijai. Labai butų smagu son.”
nė ir Zubienė deklamavo ei- jo demokratų ir republikonų
i
kad
socijalistai
įgytų
savo
Šis
miestelis
nemažas,
te

si su didele atida, išskiriant mo, tai 7 rugpiučio parapiI les. Buvo pasikalbėjimas šunybes. Išvažiavimas vičiaus
lietuvių
nedidelis
bū

svetainę.
Mažamokslis.
tik kelis rudžio amatorius, jonai patįs sušaukė jogdasiMotinos su Rožyte, ką atli : siems patiko. Socijalistai
relis.
Nors
daug
jų
atva

viskame vadovavo. J. Banis.
kurie retkarčiais prasivėrę žinoti, kaip stovi reikalai su
CHICAGO, ILL.
žiuoja, bet kadangi darbai ko Mineikienė ir O. Minei- !
smuklės duris šukavo. Baig parapijos čarterių. Pasiro
Streikuojantis Apveizdos aukso kasyklose labai sun kaitė. Potam kalbėjo F. J.
SPRINGFIELD, ILL.
damas kalbą kalbėtojas ra dė, kad reikia eiti pas kuni
Bagočius apie draugijų
Dievo
parapijos
komitetas
kus,
tai
pabuvę
keliauja
to

Prieš 3 rugpiučio š. m. ta
gino rašytis prie kuopos ir gą paklausti. Išrinkta komisvarbumą, toliaus aiškino a- po išmėtyti apgarsinimai
laikė
susirinkimą,
SSPS
sa

liau.
Homestake
Mokeris.
sykiu su viso pasaulio pro- I tetas iš šešių vyrų, kurie nu
pie šeimynišką gyvenimą ir
letarijatu kovoti už savo ėjo pas kunigą, bet nerado lėj, kur F. Zickus pranešė, WATERBURY, CONN. jaunimą; vaikinams davė Springfieldo lietuvių socija
tiesas. Užbaigęs kalbą pa jo namie, kaip italų kunigas kad darbas link prašalini- Užpūtė gazą — ir mirė. vėjo už suviliojimą mergai listų vardu, sekančio turi
sakė, kad jei kas klausyto paiškino, jis buvo išvažia mo kun. Steponavičiaus jau Po No. 695 North River- čių. Kalba publikai labai nio : „Lietuviai socijalistai
jams neaišku, gali paklaust. vęs su savo gaspadine pasi pradėtas ir meldė tenai su side st., atsitiko baisi nelai patiko. P. Armalavičienė parengė pikniką ant ”ZuViena moterėlė atsistojus važinėti. Tuomet nutarta, sirinkusių neiti į bažnyčią, mė. Ką tik atvažiavo iš Lie ir P. Balnienė gražiai pa Zu” parko. Nukeliavimas
klausia: „O kas rodo katali kad komitetas nueitų pas nes kunigas nuvažiavęs pas tuvos 19 metų vaikinas ir dainavo, ant piano pritarė dovanai; bus visokių gėri
kams tikrą kelią prie išga- kunigą 10 rugpiučio ir pa arcivyskupą pasakęs, kad tuoj mirė nuo gazo. Mat, J. čelutkaitė. A. Stankutis mų, tarp kitko šokiai ir ki
nimo?„ Kalbėtojas nurodė, reikalautų, kad jis sušauktų tie visi, kurie kovoja prieš gaspadinė nuvedė jį gulti griežė ant smuikos, o E. ti žaislai.” Ant pikniko 3
kad kiekvieną žmogų prie 17 rugpiučio parapijos susi i jį, esą socijalistai, saliuni- ir užžiebė gazą, bet neparo Stankaitė skambino ant pi rugpiučio pasirodė visai kas
išganymo veda mokslas ir rinkimą. Kunigas tečiaus ninkai ir bedieviai, o jis, ku dė ,kaip užgesint. Vaikinas ano. Kitų veikiančiųjų var kita: Nuvažiavimas vadina
apšvieta, o tuomi rūpinas atsisakė susirinkimą sušau nigas, turįs gerų ir dievuo- eidamas gult žiburį užputę, dų neatsimenu. Paskui kal mam „automobiliuje,” ku
tik socijalistai. Dabartiniai kti, mat jam geriau valdyti Į tų žmonelių, kurie esą juomi kaip Lietuvoj kad daroma. bėjo L. Grikštas apie moti riuo tūla firma vežioja alų į
„dvasiški vadovai,” kurie parapijos turtą vienam. Ka | užganėdinti, ir tų pilna baž Tuojaus priėjo kambarys nų užduotis. Ragino mo saliunus, neparankus ir net
sako, buk jie rūpinasi apie da komitetas tai paiškino, nyčia prisirenka kas nedėl- gazo ir vaikinas mirė, o ki kinti vaikus būti darbinin negalimas. Tvarka ant pik
žmonių išganymą, ištikrųjų | prie durų kunigo šalininkai dienis. Taigi F. Zickus per tas užsinuodijo Ir taipgi kiškos klesos kareiviais. Iš niko buvo netikusi. Nors
tarp atsilankusių ant pikni
veda žmones prie dvasiško i pradėjo šaukti ”meluojat,” sergėjo, kad neiti bažny vargiai išsigydys.
S.
S.
prakalbų
žmonės
buvo
už

ko nebuvo girtų, bet užtai
nuskirimo ir nelaimės. Tik o vienas, išlindęs lyg Pilypas čion, o tuomet pasirodys,
ganėdinti.
Į
dr-tę
prisira

kiek
kun.
Stetponavičius
turengėjai atsižymėjo tuštiniCHICAGO, ILL.
socijalizmas yra darbinin iš kanapių, sako, ”mitingą
šė 35 ypatos. Žmonių buvo mu stiklų ir į pabaigą gerai
:
ri
tų
”
gerų
ir
dievuotų
žmo

Metai atgal ”Kel.” skaity labai daug. 13 rugp. irgi
kui išganymu.
reikia uždaryt, o sušaukt nelių.” Arei vyskupas taipgi tojams
skandalą.
buvo žinoma Chica "Birutės” draug. buvo pra- įkaušę sukėlė
Kitas kalbėjo drg. J. M. i kitą, nes dabar esą daug so netikįs kunigo žodžiams. P.
Maliukas, kuris aiškino a- cijalistų.” Draugas Naudu- Bacevičia kalbėjo apie pra- gos Draugijų Sąjunga. Jos kabos. Kalbėjo L. Grikštas Pradžią skandalui padarė
pie astronomijos mokslo pa- za paklausė, kaip jis žino, šalinimą buvusio zakrasti- tikslu buvo — suvienyti vi apie moterų vargingą padė vienas iš rengėjų, kuris už
žangas, nurodydamas, kad kad čia daug socijalistų? Ir jono Balcaičio, nors tas sas draugijas Chicagoj ir a- jimą ir nupeikė vyrus už tai, tai, ar gal už kitką, gavo
žmonės surado dausose ir žmogelis atsisėdo nieko ne žmogus buvo geras, bet kad pielinkėj. Valdyba: prez. J. kad nenori suteikti mote pilti. Negana to. Ant ry
tojaus buvo dar suareštuo
kitas tokias žemes
(svie atsakęs. Susirinkime buvo nesielgė taip, kaip buvusis J. Elias, vice-prezidentas P. rims lygių tiesų.
tas už įžeidimą vienos mo
tus), kaip mūsiškė, būtent suviršum 300 žmonių, o tik zakrestijonas par 1906 riau Butkus, sekr. J. J. Hertma- Šv. Roko draugystė, kuri teriškės
ir 18 rugpiučio bu
Marsą, ant kurio net ir gy 3 pasirodė kunigo šalinin šes, tai ir liko prašalintas. navičius.
narių turi apie 500, paauka vo byla, kur kaltininkas
ventojų esama. Tuoj vienas kai. Kiti kalbėjo- vis prieš Klerikas susirinkusiam ko Bet pastaruoju laiku ši vo W. W. Cross Co. strei persiprašė įžeistą moteriš
iš publikos pašoko: „meluo kunigą. Mat žmonės prade mitetui klebonijoj pasakęs, sąjunga lyg apmirė. Per kieriams $50.oo Už prijau kę ,kuri galų-gale sutiko do
ji!” ir pradėjo ginčytis, kad da jau suprasti, kad juos kad kun. Steponavičia esąs visą vasarą nebuvo nė vie timą kovojantiems darbi vanoti, ir tuomi užsibaigė.
tas negali būti. Bet kalbė per daug trumpai ”ganyto kvailas, užtai neapdaužąs no susirinkimo. Jei valdy ninkams, vardan streikie Vienok ant rengėjų tas pali
tojas nurodė, kad. astrono jas” kerpa ir labai nešva komitetui ”valgomųjų” už ba butų darbštesnė, gal bu rių ištariu širdingai ačiū ko didelę dėmę. Aš manau,
mai atranda tenai augme riai plusta. Sulaukęs 10 priešinimąsi jo norams. tų galima sąjungą dar at Šv. Roko draugijai.
kad tai buvo tyčia socijalis
nis, taigi nėra abejonės, kad rugpiučio aš irgi nuėjau pa Sako, jei aš bučiau jo vietoj, gaivinti . Dabartinė gi val Vietinis kunigas matyda tų
parengtas pikni
ir gyvūnų yra. Pirminin siklausyti, ką jis sakys. To tai jūsų "valgomos” butų dyba, nežinia kam patai mas, kad Montellos lietuvių kas,vardu
kad suteršti Springfiel
kaudama, -ar ko bijodama, didžiumą yra socijalistais ir
kas liepė triukšmadariui kiais šlykščiais žodžiais ėmė seniai ištaisytos.
do
lietuvių
socijalistų var
nesidarbuoja. Tik atvykus
nusiraimnti ir jis nutilo.
nepatinkamus sau žmones J. Dimša kalbėjo apie sa Lietuvos Mokslo D-jos dele laisvomaniais, pradeda rū dą! Man iš tikro neaišku,
Apšvieta tarp lietuvių čia plūsti, kad, rodos, ne bažny vo bėdas, nes tas labai diepintis darbininkiškais rei kas buvo rengėjais minėto
gatams.
14
rugpiučio
ji
su

kjla gana smarkiai. Laik čioj esi, bet kur karčemoje. vuotas žmogelis, tai netekęs
kalais. Jauna Mergaitė. pikniko. Manau, kad apie
šaukė
Elias
svetainėj
susi

raščius skaito visokius, yTėvai, neleiskit nors kūdi
DETROIT, MICH.
tai praneš ir paaiškins 29
3 rugpiučio laike rinkimą ir kun. Skripka,
pač daug pareina "Kelei kių tokion bažnyčion, kaa kantrybės
pamokslo pasakęs: „Einam kuris nėra jokiu draugijos L. S. S. 116-ta kuopa tu kuopa L. S. S. iš Springfiel
vio.”
Juozas Kertukas. jie neišmoktų taip koliotis. laukan,
Chicagietė.
ką čia męs klausy- atstovu nė viršininku, pra rėjo 24-tą rugpiučio extra do.
čiabuvis.
susirinkimą,
kuriame
nomi

THOMAS, W. VA.
sim biaurių prilygimų!” Tai bilo į susirinkimą draugijos
BROOKLYN, N. Y.
DETROIT,
MICH.
yra kleriko, kuris pamoks vardu, pranešdamas apie navo L. S. S. Centro valdy
Per pasidarbavimą vieti
nių draugų, 16 rugpiučio, L. S. S. 116 kuopos susirin lą vis sako. Ir jo paragini atsilankymą svečių iš Lietu bą ir parėmė dr-gės Michel- Muzikos ir Dramos drau
sonienės ir drg. Raulinaičio gija „Vyturėlis” Brooklyne
vakare atsibuvo čia prakal kime, 17 rugpiučio, raštinin mo paklausę daug išėjo lau vos.
bos. Kalbėjo drg. P. Gri kas perskaitė daug streikie kan. Už tai nabagas likos 15 rugpiučio pasirodė ir atsišaukimą, tilpusį "Ko nutarė savo susirinkime, 14
gaitis. Pirmoj kalboje nu rių atsišaukimų iš įvairių kunigo iš D-stės susirinki d-ras Basanavičius su p. Y- vos” No. 34. Drg. Kasparka d. rugpiučio, prisidėti prie
rodinėjo iš ko kjla skriau miestų, kurie prašo vis pini- mo išprašytas ir detekti- ču ir abudu kalbėjo. Po jų pareikalavo kuopos, kad su pastatymo Lietuvių Mokslo
dos ir apie netikusį šių die giškos pagelbos. Daugiau vams į rankas atiduotas, ku prakalbų,’
susirinkusieji rengtų jam su drg. M. Moc ir Dailės Draugijos namų
1)Nupirkti
nų surėdymą; pertraukoj sia buvo I. W. W. Unijos at rie nuvedė jį belangėn ir tu draugijų delegatai paprašė kų diskusijas ant tos pat te šitokiu budu:
buvo renkamos aukos poli sišaukimų. Kilo diskusijos. rėjo tenai išsėdėti, kol drau dar paaiškinti, koks Mokslo mos, kaip irpirma: „Ar ge vieną sieksnį žemės po minė
tiškiems kankiniams, surin Vienas nurodė, kad jau ant gai neuždėjo kaucijos. To Draugijos tikslas ir ką ji ras katalikas gali būti soci- taisiais namais ir 2) parkta $6.57, kurios pasiųsta ri metai kaip renkam kas liau paaiškinta, kad ant by veikią. Yčas paaiškino, jog jalistu, ar ne?” Jis aiškino, gryžus Brooklynan atsto
į ”Kovos” redakciją. Ant mėnesį tai unijai aukas, o los surinkta jau $350. Ad ši draugija yra bepartiviš- kad pirma jam buvo per vams dr. Basanavičiui ir
ru kartu kalbėdamas drg. jos vadovai kas kartas daro vokatas, kuris ves bylą, su ka ir rūpinasi moksliškais trumpai laiko, kad viską pa adv. Yčui atlošti antru kart
Grigaitis nurodė, kokiu bu si vis aršesniais musų t. y. derėtas $500 ir jau įduota Lietuvos dalykais. Potam sakyti. Pirmininkas pa j komišką operą "Komevilio
delegatai, ku klausė drg. Mockaus, ar jis i varpai,” nuo kurios visą pel
du pasiliuosuoti iš šios al- sicijalistų priešais. Ant ga rankpinigių $250 (neduokit išrinkta 5
ginės vergijos — organizuo lo nutarta, kad męs nere- iškalno pinigų. Red.). Žmo riems pavesta susinešti su apsiima eit da sykį su drg. ną paaukauti Mokslo ir Dai
tis į darbininkiškas unijas miam aukomis jokios unijos, nių buvo pilna svetainė, ne visomis Chicagos draugijo Kasparka į diskusijas ir da- lės namų pastatymui Vilniu
rodyt, kad geras katalikas je. Opera "Kornevilio Var
ir socijalistų partiją. Ragi tik darbininkus, kurie nega toli tūkstančio ypatų.
mis.
li ilgiau jau dirbt ir badaut. Kunigas klysta, versda Svečiai gi prakalbas laiko negali būti socijalistų. Drg. pai” jau buvo kartą čia loš
no tverti L. S. S. kuopelę.
parapijinėse Mockus apsiėmė eiti bile su ta su didžiausiu pasisekimu
Žmonių atsilankė į 150. Nutarta rinkt aukas per mas bėdą ant socijalistų. daugiausia
Nors prakalbos čia per 15 k-pos prakalbas, kurios atsi Socijalistams nerupi, koks svetainėse, kunigams vado kuo. Kuopa rengia jiem» birželio 3 d. ir publikai pa
metų pirmu kartu įvyko, bus 7 rugsėjo ”Aurora” sa kunigas yra kokioj parapi vaujant . Nors L. M. drau diskusijas ant 7 d. rugsėjo. tiko neapsakomai, todėl pa
joj ir ką jisai veikia, nes so gija bepartiviška. bet iš ša 2:30 vai. po pietų „Aurora” sitikima, jog dabar publika
tečiaus žmonėms labai pati lėj.
Propagandai varyt tarpe cijalistams kunigas jokios lies žiūrint išrodo, kad ten salėje, 1167 Chene str., ant į atsilankys kuoskaitlingiauko. Kaip girdėjau, prieš
prakalbas tūli' galvočiai1 lietuvių darbininkų iki šiolei skriaudos negali padaryti, viskas kunigų rankose. To kampo E. Ferry Avė. Įžan sia, — prisidėdama tuomi
šnekėjo, kad jie jau žiną, buvo rengiama prakalbos kadangi jie nėra tokie kvai dėl pirmeiviai ir neaukauja. ga dovanai. Užprašo visus prie įkūnijimo reikalingiaukas bus kalbama, būtent a- kiekvieno mėnesio pirmą li ir savo pinigų kunigams Pasiklauso prakalbu, o kaip Į "Keleivio” skaitytojus ateit i siojo musų tautai dalyko,
kuriuom yra Mokslo ir Dai
pie žmogaus išsivystymą iš nedeldienį, rytų miesto da neatiduoda. Kunigas skriau prieina prie aukų, jie sau ir ant šitų diskusijų.
F. Mažamokslis. lės namai. Vaidinimo diena
beždžionės ir t. t., bet apsi liję, o dabar bus dvejos pra džia tik dievotus žmonelius eina, sakydami: „Ne pas
mus atvažiavo, ne mums ir BRIDGEPORT, CONN. bus paskelbta vėliaus.
riko, nesą neprisiėjo to iš kalbos: vienos subatos va ir tie prieš jį sukilo.
P. Bukšnaitis.
Jau ketvirtas mėnuo, kaip >
A. Booben.
aukauti.”
M. šilkaitis.
kare vakarinėj miesto dali
girsti.
giasi statyt, bet vis negali
15 rugpiučio tapo užmuš ję, o nedelioj po pietų ryti
pastatyt.
tas anglių kasyklose senas nėj miesto daliję. Išrinkta

•/

KELEIVIS
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šviestesnių, bet
tamsiems i Tiesa, mokslo patyrimai TIKĖJIMAS IR MOKSLAS.
žmonelėms vis da skelbia, I pavergtųjų plačiajai miniai
(Pabaiga).
kad pasaulį sutvėrė dievas šiandien tiesioginiai nepri
taip, kaip Biblija pasakoja. einami. Viešpataujanti kleNeišdrįsta tvirtinti, kad tas sa, kad atitraukus paverg Kitaip sakant, kun. Gerutis
priėjo prie išvedimo, jog Bi
kintysis gali — nes vien darbas buvo atliktas į še tųjų domą nuo jų žemiško blijoj randasi paklydimai.
tik tas argumentas jam ir šias dienas, kaip seniau tik būvio reikalų, nuo materija- Kogi daugiau ir reikia’?
lieka — užmesti, kad jeigu rino ir už netikėjimą į tai linių dalykų, nuveda jų min Jog bešališki biblijos tirinėmoksliniame pasaulije pri degino gyvus žmones ant tis į fantazijos beribinę tojai jau seniai tą pasakė ir
pažįstame autoritetą, tai ko laužo, kadangi mokslas pri- tamsą, liepiant tikėti, jog jau nurodė nekurius biblijos
rodė. jog pačios žemės sluo- toj tamsoj mato šviesybiųdėl nepripažįstame to auto gsnių
susidėjimas
paėmė šviesybę. Kūdikiškas pro paklydimus, iškreipimus ir
riteto bažnyčios vadovams
tyčioms atliktas falsifikaci
— „šventiemsiems tėvams,” šimtus tūkstančių ir milijo tas tiki, jog ta šviesybė ran jas (padėkim vieton „palai
metų. Taigi bažnyčiai dasi nematomoj vietoj, tekurie tikrina, kad bažnyčia nus
buvo priversta savo šešias Ičiaus tiki patol, kol negau minti pavargėliai” iškreipta
skelbia teisybę. Jau aštuo dienas
į šešias ga na šiek-tiek išsiliuosuoti iš „palaiminti pavargėliai dva
nioliktame
metašimtije, dynes, perkeisti
kiek savo vystyklų. Išsiliuosavęs sioj”.) Jeigu tie kunigai,
bažnyčia priversta
buvo viena jųsusidedančias
iš šimtų tūkstančių protas pradeda j ieškoti to kuriems rupi Biblijos ne
gintis nuo užmėtinėjimų; metų. Theologai
taip tvir nežinomo nežinomame. Tuo klaidingumas, atranda Bib
kad kitokių priemonių tam tindami visgi pasirodo
pačiu laiku materijalinis lijos paklydimus, tai ką gi
apsigynimui ji nerado, ap išmintingi ir su mokslu taip
su būvis, materijaliniai nepasi- daugiau kalbėti apie mus
reiškė ir įsakė tikėti, jog tinkanti, kad tiki, jog per
kakinimai labai atsiliepia bedievius. Mums pasilieka
popiežiai yra neklaidingais., tas dvi gadynes galėjo eg ant
nervų tų, kurie dausose tik tų paklydimų skaičių pa
Tuomi, mat, pripažinta baž zistuoti žemė tokiame, ko
nematomo. Jie pasi didinti. Taip Biblijoj ran
nyčiai autoritetas, kuriuo kiame ji šiandien randasi jieško
dam dvi Jėzaus Kristaus ge
dabar ir apsigina religijos pavidale be saulės, ir per lieka histerikais, nerviškai nealogijas, iš kurių vieną į
suirusiais žmonėmis, su
apaštalai. Tečiaus pats pri milijonus metų būti papuoš keistų-keisčiausiais
 kitą visai nepanašios. Iš to
pažinimas, kad žmogus yra ta augmenimis, kurie be mais. Jie tai ir yra many
tvir darom ' išvedimą: Jėzaus
neklaidingu, (neišskiriant ir saulės, taigi ir be lietaus ir čiausiais bažnyčios pama
Kristaus genealogija netei
popiežių) yra aiškiausia ne be rasos galėjo digti, augti, tais. Tečiaus šiandien ir tie singa, nes dviejų genealogi
teisybė. Taip! bet jeigu žydėti ir nokti, kad iš jų sėk krikščioniškos
jų negali būt. Toliaus iš Bi
taip, tai ir mokslininkai los nauji augmenis galėtų!j pamatai jau įra.bažnyčios
Viskas blijos męs neva žinom, kad
_ Alo, Maike!
po teismus ir vaikščioti su ' tvirtindami, kad pasaulis
— Kur tu buvai, tėve, juodomis akimis. Štai tu ir susitvėrė kitokiu budu, ne kartoties. Pagal Biblijos,' gamtoje mirštantis praside pas Jėzų Kristų buvo 12 apereitoj sąvaitėj, kad aš ta-1 dabar sakai sėdėjęs belan- gu šventraštis pasakoja, saulė ir žvaigždės tik ket da nuo išsidalinimo. Krik-j paštalų. Tuo tarpu vienur
dieną tvėrimo periode ščioniškoji bažnyčia jau su- paduoti vieni jų vardai, kigėje, o pasakyk
vęs nemačiau?
1”'1 už ką?’
taipgi negali būti tikrais, virtą
į įvairias sektas, o tur kiti — ir išeina ne 12
— Vaike, man nelaimė at — Vaike, tik nerašyk nie kad jie saką tikrą teisybę tapo sutvertos, o žemė jau siskaldė
kur korespondencijos, o aš žmogus bent šiek-tiek apsi- ' buvo parėdyta visokiais sektos da skaidosi į sekteles, apaštalų, bet 13 arba net 14
sitiko.
tau pasakysiu viską, kaip iškaitęs žino, kad mokslinia augmenimis ir vaisiais. Į tas reiškia jos tikrą puoli- (neskaitant to apaštalo, ku
— Na? Susižeidei?
Užtenka pažvelgti bent ris užėmė Judo Iškąrijoto
— Ne, vaike, džėloj sėdė buvo. Pas vieną parapijoną me pasaulije nors ir remia tokius stebuklus gamtojgal rną.
buvo įkurtuvės. Parsinešė masi tūlų mokslininkų nuo tik vien theologai ir tega paviršutiniai į šiandieninį vietą ir atmetus vėlesniųJaijau.
me pantę alaus ir gerdami monėmis, bet joks autorite li tikėti, o netikintiems liep dalykų stovį, kad rasti tuk- kų Povilą). Iš to darom išve— Už ką?
stančius prirodymų skaldv- dimą: Biblijos žinios apie
— Didelė istorija, vaike. pradėjom kalbėti apie viso tas niekam nėra pripažįs ti manyti, jog jie tikrindami mosi
ir tveri-; apaštalų vardus neteisingos,
— Na tai papasakok. Pa kias politikas. Mano kūmas tamas. Niekuomet netiki neklysta. Tik todėl jiems mosi krikščionybės
keisčiausiais tikėji- i Toliau einam, Biblijoj tie paDešrauckas ir sako: „Vyrai, me į žodžius jokio moksli reikalingas yra autoritetas, i
rašysiu į laikraščius.
tįs atsitikimai įvairiai api— Vaike, aš nenoriu, kad ar žinot, kad vienas kunigas ninko, iki anas negal mus^ I kuris juos apgintų nuo kri mais sektų. Bažnyčia mato j pasakoti
pas įvairius evan
savo bankrotą ir todėl iš
tikos protaujančiųjų.
tu rašytum, kad aš džėloj prižada duoti 5 dolerius aiškiai ir suprastinu budu
Gi mokslas kaip tik prie kailio neriasi jos apginėjai gelistus, arba iš vieno ir to
* .... ~ .
sėdėjau. Jus, socijalistai, tam, kas duos socijalistui i pertikrinti, ]_prirodvdamas
besistengdami suturėti soci- pačio atsitikimo padaryti
tik ir gaudot tokias žinias, per snuki.” Aš paklausiau, matomais pavyzdžiais. Bet šingai. Nieko nepriima be jalizmo įvykimą.
Kapita įvairus dalykai. Ir tt. ir tt.
kur geras žmogus susimuša ar tikrai jis tai žino, kad kokiais matomais pavyz t kritikos. Ta kritika neap- lizmas tik ir daro sąlygas, Iš to visko vėl darom išve
arba belangėn atsisėda, o kartais neapsigavus, o jis džiais galima butų prirodyt sistoja nė valandėlei, ir ačių kuriose žmonės vieni dėl sa dimus: tos visos vietos ne
paskui rašot savo organuo I sako, kad matęs tai gazietoj neklaidingumą popiežiaus tam, žmogus prieina prie vo tamsumo ir baimės bau- teisingos, tai yra, klaidingos.
gazietą turįs da kiše-| pijaus IX-to, kuris įsakė ti tvirto įsitikrinimo ir patyri
se, kad katalikai padarė taip | ir.
'dos už savo nepadorų elgi Prie tokių išvedimų turės
niuje. Perskaityk sakau, keti, jog „panelė švenčiau
niuješvenčiau- I mo teisybės.
ir taip.
mąsi tiki į nematomą neži prieiti kiekvienas, ką seks
— Argi tu norėtum, tėve, I kaip ten rašo. Jis sako: Ašįsjoji” pradėjo Jėzų iš „dva I Senai yra mokslo aiškina nomąjį, maldaudami nuo jo kun. Geručio pėdomis. Per
kad musų organai pagirtų tik ant knygos gramatnas, i sjos šventos?” Kame pana ma būdas susitvėrimo pla sau atleidimų; kiti gi dėl į- tai kiekvienam skaitytojui
tai gazietos nepaskaitau.” šus atsitikimas galii
būti, netų iš degančių dangiškų vairių-į vairiausių nepasi-; patariu nuodugniai perskai
tokius darbus?
!
Perskaitė
musų
sosaidės
se1
—
-- -  jų kūnų (saulių), ir atsira
i pas ką iš gamtinių sutvėri
— O kodėl jus nieko nera
kretorius Alutis.
Ištikro mų gali mintis užvaisinti dimas tų saulių visatos tuš tenkinimų lieka neurotikais, tyti J. Geručio „Žemės Am
šot apie socijalistus?
vienas kunigas duoda $5 už gimdytoją? Nors šiek-tiek tumoje. Tečiaus nors senai manijakais, gina savo reli žius,” o ypač arčiau prisi
— Kaip tai nerašom?
giją bei tveria naujas, o dy žiūrėti straipsniui „Kiek
sumušimą socijaisto. Gera
• — Taip, kad nerašot. \ proga uždirbti $5. Nutarėm biologiją žinantis juk negal tikima į tokius tvirtinimus, kaduoniaujančiai kunigijai metų?...„ Tenai skaitytojas
— Turbut tu neskaitai so- ‘ tuojaus eit mušti socijalistų. pripažinti „šventų tėvų” vienok tyrinėjimai neapsi- toks laukas tai derlinga pel ras netik Biblijos iškreipi
cijalistiškų laikraščių, tėve.
^ur (jabar juos surasti. 'neklaidingais, kad ir šiame stoja. Ir pastaruoju laiku no dirva. Bet socijalizmas mą, bet kartu susidurs su
. dalyke. Kągi tikėti į jų ne pasauliui apreiškia profeso
. — Vaike, aš skaitau visus aš atsiminiau, kad jie turi klaidingumą pasakojimuo rius Birkelandas, jog dievu, neša žmonijai pasitenkina kaikuriais Biblijos paklydi
jūsų organus ir žiunu, ką savo salę ir tenai visuomet se apie viršgamtinius daly- kuris davė pradžią degan mą, materialį ir moralį so mais. Jeigu patįs kunigai
jus darot, bet apie save jus i keli cicilikai skaito savo pa- ■ kus, jeigu net gamtinius tiems visatoje skrituliams, tumą. Neša plačiąjaj pa- begindami savo mokslo pa
meko neparašot.
goniškus raštus. Nutarėm mokslus vargiai kuris iš tų yra elektro-magnetizmas!*) vergtąjai visuomenei progą matus prieina prie Biblijos
prieinamo ir būtino kiekvie paklydimų ir tuomi priside
— Klysti, tėve. Apie so- eiti tenai. Ant drąsos atsi- „šventų tėvų” gerai žino.
Kunigija neturinti šiandien nam apsišvietimo. Su tuo da prie tų pamatų ardymo,
cijalistus tenai daugiau ra- nešėm da vieną pantę alaus, Rods, ne visi gali užsiim galybės negali minėtą mok
soma, negu apie katalikus.[ištraukėm ir marš! Tik iš- ti mokslu, o net ir moksli slininką sudeginti ant lau žmogus atgauna savo kūni tai mums, kunigų mokslo
prisieina tik
Štai, numirė socijalistų va- ėjom ant kampo, ogi žiuriu, ninkai neužsiima visais mo žo negi priversti, kaip Gali- šką ir sykiu protišką svei priešams,
džiaugtis.
Jeigu
paprastai
das Bebelis, ir visi musų lai- j; vienas bėga su raudona nak- kslais, todėl, jeigu koks mo lejį, viešai apsišaukt save pa katą. Sveikas protas juk
kraščiai rašo apie tai kuo- taiza ir „Keleivis” kyšo iš kslininkas atsidavęs kokiai mišeliu, nes jis tą savo tvir netiki į tai, kad du ir du tai kunigų polemiška iteratura
plačiausia. O paskaityk ko | kišeniaus. „Vyrai!” sušu nors mokslo šakai apskelbia tinimą patikrina faktiškais penki, o ne keturi. Apsi neša tik blėdį, tik aptemdo
respondencijas,
pamatysi, kau, „griebkit jį. Jis soci savo patyrimą iš tos mokslo prirodymais, jungdamas e- švietusi visuomenės didžiu žmonių protą (ir taip am
kiek ten rašoma apie socija jalistas.” Mano kūmas tuo sryties, ne visi užsiima per- lektro-magnetizmą ir tver ma pasiliaus tikėjusi į vai žiais pajungta tamsos apaš
panašus
listų prakalbas, koncertus, jaus jam už galvos ir suka I tikrinimais jo patyrimo. Tą damas savo laboratorijoje kiškas pasakas, ir dėl jų pa talų letena), tai
sakojimo nelaikys armijos raštai, kaip „žemės Amžius”
teatrus, paskaitas.
ją žemėn, o aš prišokęs iš atlieka specijalistai, kurių fenomeniškus
degančius nedirbančių dykaduonių.
gali atnešti nemaža naudos,
pradė visapusiškas išsilavinimas skritulius, panašiai kaip yra
r
Mat, koks tu gudrus! užpakalio tuojaus
nes atsakančias vietas gali
Teatrai, prakalbos ir kon jau badyti jį savo lazda. Bet ir sąžiningumas tapo moks saulė ir kiti degantie dan Nors ateities draugijinis pagimdyti ir atsakančias acertai, tai vis geri darbai, ten pat ant kryžgatvio sto lininkų sviete pripažinti už giški kūnai. Jeigu kunigi surėdymas išnaikindamas bejones. Nuo abejonių gi
bet kodėl jus nieko nerašot vėta trijų policmanų, kurių teisingus. Tečiaus ir į to ja pasakys, kad nežinome dvasines ligas ir padarys prie žingeidumo... o nuo žin
apie savo blogus darbelius? niekas iš musų nepatėmijo. kių mokslininkų žodžius ne kas yra elektros bei magne žmones sveikai manančiais, geidumo prie pažinties... ir
— Nes pas socijalistus Kaip tik pasidarė triukš tikima, jeigu tik jų apsaky tizmo spėka, kuri iš „nieko” tečiaus nevers nieką taip šalin tamsybės apaštalai!...
blogi darbeliai retai atsitin mas, visi trįs policmanai me randasi abejojimai bei tveria saules, kurioms išde manyti, kaip ir visi kiti. Jeigu knygų leidimo firma:
tuojaus prie musų, geležis licpiantie abejoti dėsniai. Ir gus palieka planetos, ant Šiandieninės religijos vietą
ka, tėve.
„Tikėjimas ir Mokslas” ir
— Meluoji, jus tiktai sle- mums ant rankų ir veda tokiuose atsitikimuose pra kurių susitveria atmosfera, pas ateities žmones užims daugiau pagamins panašių
prie bakso. Pakol vežimas sideda bandymai, faktiški atsiranda vanduo ir sėklelė tikra poezija, filozofija, dai
piat juos.
apie prirodinėjimai, ir tik tokiu gyvybės — augmenįs, tai lė ir muzika, o tas daro ir raštų, tai jai (firmai) męs
— Na, tai prirodyk, tėve, atvažiavo, susirinko
galėsim pasakyti tik ačių.
kur socijalistai pasigėrę su mus didžiausia minia. Man, budu išsivysto mokslo teisy tuomi ir ji pripažintų tą darys žmogų svajotoju. Bet Nenusiminkit leidėjai, kad
svajotojas skiriasi h
kėlė ant gatvės triukšmą? vaike, tokia sarmata, kad bės ir Žinija. Jokiame mok spėką dievu, o tokiu budu toks
labai skirsis huo svajotojo jums nepasiseks pritaikyti
Kur juos už muštynes areš nėr kur dėti akių. O tuo sle nėra įsakyto nepaliečia nuverstų
žydišką Jehovą apie
dangiškąjį gyvenimą. mokslą prie tikėjimo... ver
tavo? Jeigu ir atsitinka kas tarpu da atėjęs tas vaikinas mo autoriteto. Tikime į nuo sosto, o pradėtų garbin
čiau jus taikykitės su savo
kad ti stabmeldiškąjį Perkūną. Štai dėlko bažnyčia (supr. tikėjimu prie mokslo ir įvai
nors, tai labai retai ir musų kad kirs man į snukį: ”še Koperniko patyrimą,
žemė yra apskriti ir nėra Bet net ir bemokslis žmo kunigija) taip baisiai neap rias abejones tikėjimo daly
laikraščiai apie tai netyli, tau socijalistas,” sako.
—Matai, tėve, ko jus pri- centro visatoje vien tik kaip gus vargiai pripažįs savo kenčia socijalizmo. štai kuose skleiskit tarp savo
bet kuoaštriausia tokį darbą
nupeikia; būna išrinktas darot! O ar tas socijalistas kad nieko nereiškiantis ne- dievu, nuo kurio galima vis dėlko ji dreba matant žmo skaitytojų, o tuomet jūsų
trečiųjų teismas, prasikal buvo jums ką nors blogo pa apribuotoj erdvėj taškelis, ką išmelsti bei laukti baus nijoje socijalizmo idėjos au darbas nenueis dykai!...
kursai sukasi apie save ir mės už nusidėjimus, — elek gimą. Nesą ta idėja neša
tusi narį išmeta iš partijos daręs?
Z. A.
sveikatą',
ir socij.ialistai tuomet ne — Bet tai nebuvo socija aplink saulę. Į tą teoriją trą, kurią mato pakinkytą draugijai netik
skaito jį savo draugu. Pas listas, vaike. Teisme išsiaiš mokslininkai neįtikėjo be motoruose ir kalinamą stik bet taipgi kiltesnę, gražesnę
Kas butų?
jus gi, tėve, to nėra. Jus ge kino, kad tai naujos musų įvarių-įvairiausių tyrinėji linėse puslaitėse, kad švies ir tikresnę etiką, negu baž — Kažin-kas butų, kad
mų. Ir ta teisybė likosi pri tų tamsoje. Taigi apsišvie nyčios skelbiamoji veidmai
riat, mušatės, paskui areš- parapijos zakristijonas.
dabar taip augštai ore iški
tuojat viens kitą, keršijat. — Na, ir koks buvo galas? pažinta, tik ačių tyrinėjimui tęs žmogus neranda gamto ninga dora. Juk žmonių lęs
truktų tas orlaivis?
buvo ir prirodymams. Ir net baž je panašaus sau sutvėrimo, nuodėmingumas, tai šalti
bet jūsų organai „Draugas” — Galas, vaike,
ir „Katalikas” niekados to toks, kad visus tris mus pa nyčia, kuri už „tokį išmislą” nuo kurio malonės bei ne nis kunigijos pelno. Kuni — O kas bus, nieko nebū
nemato.
Kunigai per pa sodino an 12 dienų cypėn, iš privertė Galilejį viešai save malonės priklausytų žmo gijai nerupi gydyti žmonių tų, tiktai rytoj apie tai butų
sielas, bet atbulai, nes kitaip aprašyta visuose laikraš
pripažinti sumišėliu ir vel gaus likimas.
mokslus jus taipgi nepamo kur dabar tik išėjau.
žmonės pas juos nejieškotų čiuose, kad iškilęs į orą tru
—Na, tai dabar, tėve, nio apsėstu, šiandien pati į
kina. Priešingai, jie tankiai
da pakursto jus prieš socija kreipkis su savo kūmais pas tai tiki ir neišdrįsta priešta Skaityk nrof. Garret P. Servisą sau vaistų sąžinės nurami ko orlaivis ir nukrito ant
strainsnį ’Was "Spirit of God” Elec- nimui.
žemės tiktai jo skivytai; ot
listus. O to visko pasekmė tą kunigą, kad jis jums duo rauti. Bet ji nors ir su tuo tro-masrnetism
’ — Boston American
ir viskas...
(Toliaus bus)
neišdrįsta rodytis tarpe ap- iš dienos 24 rugpjūčio 1913.
je paskui jus turit tąsytis ‘ tų po 5 dolerius.
J. B. Smelstorius.
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KELEIVIS
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AUKOS MONTELLIEČIŲ.
Pajieškau lietuvaitės apsivedimui.
ras, reikia paduot jos pavar
Mergina turi būti laisvų pažiūrų, my
Juozapas
Piragis
aukavo
$l.oo;
P.
dę iš namų, o jos vaikus už Atkins — 75c.; H. Stankus, P. J. Be- linti mokslą. Aš turiu gerą darbą ir
ant mašinos.
rašoma pirmojo vyro vardu. liukevič, F. Kemžiura, Bekampis, A. dirbu
Merginos,
norinčios su manim su
Costelovv —po 50c.; A. Zižis, S.
Jei apsivedęs vyras norė A.
Turskis, P. Klimas, V. Zinkevič, S. sirašinėti, malonės kreiptis šiuo adr.:
IOc,oa£rttes5’
Garbanaitis,
tų pirmojo vyro vaikus už Makler, A. D. Co. po 25c.; Smulkes P. O. BoxJuozas
441,
VVasson.
III.
rašyt savo vardu, tad reik nių aukų 13c. Viso aukų §5.88.
W. Atkočius. — Jums rei i tų paduoti peticiją i teismą,
Pajieškau draugų: Petro Beliausko,
Aukos iš Bridgevater. Mass.
Kastanto
Šamalo, Leono Jurkonies ir
kėjo stoti į kariumenę 1911 o jis be abejonės ir padarys Tamošius Vinskeliunas aukavo $1, I Adomo, Jono
ir Leono Rinkevičių.
Ch. Mačiulis 88c.; A. Kazis, A. Rau- Kas žino apie Antaną Sodaitį. —jis
m., bet prasišalinot į Ameri taip.
laitis, C. Tauteliunas — po 50c.; M. liko mažas, jo tėvas dar gyvas ir no
ką, o broliui 1912, kurį paė
Vairus — 35c. R. Kurtavičius, B. Mi ri nors sykį pasimatyti. Visi Slaba
mė ir dabar tarnauja; dau
J. Saltoniš, A. Rvonk, B. dos kaimo, Vilniaus gub., Jiezno pav.
Būgnų Tūzas.
Jei žmo- liauskienė,
Deksius,
A.
Bazdrovič. A. Kremčevi- Teiksitės atsišaukti ant šio adreso:
giau brolių nėra, o tėvas jau gus, kurs yra skolingas už čius, J. Žementis,
F. Žemecas, W. Su
A. Beliauskas,
52 metų. Jei jus sugrįžtu- laivakartę, gyvena kitoj val kis, K. Juknis — po 25c. Smulkes 7 Jefferson str., E. Cambridge, Mass.
aukų 20c. Išviso aukų $6.68.
met i Lietuvą, brolį paleistų, stijoj, galima per advokatą niųIštariam
širdingai
ačiū vardan r Pajieškau savo tėvo Stepono arba
_
• • ■ ir
- tikimės
- - -kad- -ir ant to- j Maik Klingis, taipgi dėdės Stepono
o jumis paimtų į kariumenę. pareikalaut. Bet jei jis at si;treikierių
i
sušelpsit mus aukomis
Savicko, Kauno gub.; pirma gyveno
Brolio atitarnautas laikas sisakytų geruoju užmokėt, lesnio laiko
LIETUVIŲ ŽINIAI.
Streiko Komitetas —
Spring Valle, III., dabar nežinau kur.
jums nesirokuoja. Jokie reiktų pačiam ten važiuot
Leo J. Grikštas,
Meldžiu jų pačių atsišaukti arba kas
Parsiduoda čystijimo ir dažymo
S. Steinis.
apie juos žinot malonėkit pranešti.
prašymai iš Amerikos į ka- ant teismo ir darodyt jo kal
biznis su visoms mašinoms ir nauElzbieta Klingiutė,
KONSERTAS IR BALIUS
jos mados įtaisymais. Prie to darriumenės vyriausybę jūsų tę, nes jus neturit dokumen AUKOS IMIGRANTŲ REIKALAMS 118 Millburry
st., Worcester, Mass.
Rengia L. S. S. 162 Bostono kuopa. Į bo reikalinga listas ant 10
metų.
Neverk, N. J.
Atsibus subatoje 6 Rugsėjo (Sept.), Randa $35.oo mėnesij, ruimai dviem
padėjimo neatmainys. Jei tų. Jei turėtumėt nuo jo raš
JUOZAS SINKEVIČIUS.
1913 m. svetainėj Knights of Honor ; šeimynom. Kurie moka $27.oo, daRugpiučio 3 d. susirinkę pas F.
norite grįžti, juo greičiau, tą, važiuot nereiktų.
Hali, 730 Washington s t.,
Boston, ’ bar tušti ir gerai įtaisyti; yra skie
Zidziuną ant krikštynų jo
sunaus,
Mass. Pradžia 7:30 vai. vakare. Po pas ir čeverykų taisymo vieta, taip
juo geriau, nes dabar brolis Jei pašalpinės draugystės pasikalbėję su draugais sumetėm ke
koncertui bus šokiai ir skrajojanti gi gyvenimai; šalę yra hotelis, o užcentų musų reikalams. Aukavo
tarnauja už dyką. Jei neva narys išvažiavęs kitur lieka letą
krasa su dovanomis.
pakalij mūrinis namas ant dviejų lu
Imigrantų Draugystės reikalams šios
žiuot, tai nevažiuot visai, o suspenduotu, bet prisiunčia vpatos: F. Zidzunas $l.oo, Wm. UrVisus užkviečia
bų, kuriame yra mašinos ir visi prieKOMITETAS.
■
taisai.
Savininkas užsiima
kitokiu
manavičius,
P.
Grušas
—
oo
50c.;
P.
broliui pagal teisybę nors mokestį ir paskui pareika Urmanavyčienė ir A. Zidzunienė —
bizniu ir tokiu budu apleidžia.
pinigiškai atlyginkit už tai, lauja pašalpos už ligą, kuri po 25c.; M. Perocek, M. Stupgau po
HTLMERDING, PA.
Norintieji užsiimt tokiu bizniu,
kreipiktės
šiuo adresu:
(36)
10c.
Šiuomi
pranešame
visoms
gerbiakad tarnauja už jus.
prasidėjo kada jis buvo su- Pinigų prisiuntė V. Urmanavičius
moms Pittsburgo apielinkės draugiJ.
T.
Corbett,
' spenduotu, ir jei konstituci "Keleivio” Redak. $2.63, kuriuos per
joms, kad 25 ir 26 d. Spalio, 1913 m. 2066 Fort St.,
N. Detroit, Mich.
Lietuvių Darbininkų
Kooperacija
J. Griciunas. — Jums rei ja rodo, kad suspenduotam duosim minėtai draugijai.
rengia balių, todėl meldžiam ant tų
kėjo stot kariumenėn 1905ir pašelpos nesimoką, jis nieko
dienų jokių pokylių nerengti, idant
vieni kitiems nekenktumėm.
tada buvot apkaltintas kai negali gauti. Užsimokėji Paj ieškojimai
Su pagarba,
Philadelphįjos Moterims
po politiškas prasižengėlis. mas susirgus nepadaro jo
L. D. Kooperacijos Komitetas.
Dabar manifestu yra dova nesuspenduotu ligos pra Pajieškau Marcelės Markšicikės,
VIENATINĖ MOKYTA IR DIiš Kauno gub., Reseinių pav.,
.PLOMUOTA LIETUVIŠKA Anotas prasikaltimas už da džioj. Jis nieko draugystei paeina
Liet.
Imigrantų
šeip.
Dr-tė»
Šimkaičių vol., Stakių parap., Rupei
į KUŠERKA PHILADELPHIJOJ
lyvavimą politiškame judė negali padaryti. Jis ant to kų sodos. Turiu labai svarbų reika
Viršininkai ant 1913 m.
ONA VIDIKIENĖ. baigusi aku- j
todėl, kas apie ją žinot, malonėki
Pirmininkas, St. Jankauskas,
/ į serijos mokslą garsiame Scrantojime. Jei parvažiuotumet i- liau gali priklausyti ir gaut lą,
te pranešti arba ji pati lai atsišau
3ui) Newark st., Hoboken, N.
no Lnternational Coiiege’yje of
ki 21 vasario 1914, tad jokios pašelpą, bet ne toj ligoj. Su kia šiuo adresu:
(37)
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
U Midvifery ir turėjusi gerą prakPaškauskis,
184 New York avė, Newark, N. J I( tiką viename geriausiame gimdy- „
bausmės už prasišalinimą prantama, draugystė gali 3437 So.Stanislovas
Morgan
str., Chicago, III.
Sekretorius, A. M. Stanelis,
i mo ligonbutyje. Priima kūdikius ))’
nebūtų, tik reiktų atitar mokėt, bet teismas jos ne
211 Jefferson st., Newark, N. J | ir savo mokslišku patarnavimu^"
Pajieškau lietuvaitės apsivedimui,
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
J palaguose apsaugoja gimdytojas )))
nauti savo laiką. Jei lauktu- privers.
nuo 17 iki 25 m. amžiaus, maž-daug,
38 Farley avė., Newark, N. J > nuo visokių ligų. GER1ASIĄ RORugpiučio
5
d.
šių
metų
paliko
ma

met dar 5 metus, ir sugrįž- Pašelpinės draugystės pa susipažinusios su mokslu ir mylinčios ne su maža mergaite dideliam varge.
( DĄ DUODA DYKAI nėščioms,
ženybinį gyvenimą. Aš esu pusėtinai
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No 1
tumet, kada busit 34 metų, į gal tiesas negali pinigų, su prasilavinęs,
< žindančioms ir ligotoms mote
Prieš
apleidimą
smarkiai
gėrė
ir
veid

turiu 24 m., iš Suvalkų
Town of Lake, Chicago, I1L
rims, o taipgi mažiems kūdi
mainiavo, išbėgdamas paliko šitokį
kariumenę jau neims, bet mokėtų mėnesinių mokesčių rėdybos. Vartoju keletą kalbų ir ras raštelį:
kiams.
Tėvynės
Mylėtojų
Dr-stės
No
1,
”
Mane
rasit
tada,
kaip
nupus
tą, norėčiau susirašynėti su viengen
gali pasodint kalėjiman.
leisti ant kitų dalykų, kaip tėmis
ant
Town
of
Lake,
Chicago,
III.,
mi

virvė
nuo
kaklo.
”
Bet
apleisdamas
dėl susipažinimo. Geistina bu
mane pasiėmė pinigus apie $200. Jis tingai atsibuna kiekvieną pirmą n»
tik pašelpai. Bet paprastai, tų su laišku gauti ir fotografiją, kas yra
neištikimas ir blogas šeimynai, dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYNS
bus atgal grąžinta.
K. Skerstonas.—Jus siun dr-stės turi pinigų, uždirbtų bus ne į širdį,
ONA VIDIKIENĖ
dėlto
aš jo ir nejiškau, tik persergsčiu KIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sta
C. Štariukas.
[37]
ADMINISTRACIJA
kitas,
kad
butų
atsargios.
Jo
dešinė329
tVharton
st., Philadelphia Pa.
ant
balių,
piknikų,
už
baus

tėt šifkortę 1906 metuose,
P. O. Box 291,
Detroit, Mich.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
ji akis stiklinė.
į
Telefonas:
Lombard
2953-A.
4600 S. Paulina St., Chicago, III
taigi jau 7 metai, laikas per mes etc. Tuos pinigus didu Pajieškau Vinco Ragielio 32 metų Marjona Sinkevičienė-Alsčinskiutė,
Gardener, Mass. Vice-prez. F. A. Misius,
JOS. ZUPKOUSKI
ėjo ir negalima skųst. Bet ma balsų gali aukauti kam amžiaus, paeina Seinų parap., Suval 109 Emerald st,
5235 S. Bishoff st., Chicago, UI
kų
gub.
11
metų
Amerikoj,
gyveno
jei jus galit darodyt, kad patinka.
Pajieškau brolio Juozapo Apulskio, Prot rašt K. A. Čiapas,
Elizabeth N. J. potam išvažiavo Chi1736 W. 47 St, Chicago, III
Kauno
gub., Telšių pavieto, Mikitų
Jei
vienas
žmogus
paduo

jis žadėjo atiduot paskuti
cagon iš ten važiavo į Seattle, Wash.,
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
sodos;
4
metai
kaip
Amerikoj.
Jis
Origan ir Origane paliko $600,
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, UI
niuose 6 metuose, tad galit da antrąjį į teismą, paduo potam
dingdamas nežinau kur. Kas apie jį pats tegul atsišaukia arba kas apie Kasierius K. K. Strzyneckis,
jį žino malonėkit pranešt, nes turiu
apskųst, uždėt attachment tasis negal reikalauti, kad žino malonėkit pranešt.
[37]
4612 So. Ashland avė., Chicago, III
svarbų reikalą.
Marijona
Ragieliutė,
Užžiurėtojas
org. St. Ragauski,
ant jo žemės ir gaut savo pi ■ skundikas užsistatytų kau- 211 First st.,
Stanislovas Apulskis,
Elizabeth, N. j.
4612 S. Wood St., Chicago, UI
1214
So.
2-nd
st.,
Philadelphia,
Pa.
"
ciją,
idant
pralošus
jam
būt
nigus.
Pajieškau seserų Jievos ir Anasta
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBA1
Įmokėtus $22.50 į automo i iš ko kaštus sukolektuoti, jei zijos
Pajieškau brolio Aleksandro Vir
Derenčiučių. Jieva po vyru —
Chicago, I1L
bicko, paeina iš m. Janopolio, Varnių
bilių mokyklą, kurioj jus pa skundikas yra gyventoju Cepakauckienė, paeina iš Suvalkų valsčiaus,
VALDYBA:
Telšių pav., Kauno gub.
Kalvarijos parapijos. Malonė
simokinę keletą nedėlių pa- tos valstijos, kaip ir apskųs gub.,
Pirmiaus
gyveno
Canton, Mass. o pas Prezidentas — Julius Joneliunas,
kite atsišaukti ar kas apie jas žino—
3305 Auburn avė., Chicago, D)
kiau
Lawrence.
Paskutiniu
laiku, ro
tasis.
Jei
skundikas
atva

metėt, negalit gaut atgal,
praneškit šiuo adresu.
Prez.
pag.
— Jonas Simbalis,
dos buvo So. Bostone, vatinėj. Labai
Derenčius,
833 — 33 pi., Chicago, IB
nes sulaužėt kontraktą. Jie žiuoja iš kitos valstijos skųs 1520 Penn.Juozas
svarbus
reikalas
iš
Lietuvos.
Taipgi
avė.,
Springfield, III.
lai atsišaukia Antanas Butikis ir Jo Prot rašt. — Mikas Titiškis,
buvo pasirašę išpildyt savo ti, apskųstasis gali pareika
3415 Auburn Avė., Chicago, H!
Pajieškau brolio Jurgio Statkevi- nas Jakums, abu iš Jonapolio. (39) Finansų rašt. — Franciškus Valaiti'
prižadą — išmokyt jus va lauti tokios kaucijos, o teis čiaus
Stanislovas Virbickis,
ir Jono Kairusčio, abudu Suval
712 — 17 pU Chicago,
Canton, Mass.
žiuoti. Čia aš vėl priminsiu, mas paskiria sumą, nuo $100 kų gub., Marijampolės pav., Panemu BOX 4
Kasierius — Vincas Paplauskas,
parap. Meldžiu jų pačių atsi šaukt
922 — 35 pi., Chicago,
kad visos tos „mokyklos,” ! augštyn. Apeliacijos reika nio
Pajiškau savo vyro Jono Pinkaucko, Org. užžiurėtojas
arba kas apie juos žino malonėkite
— A Bitautas,
53 metų, paeina iš Vilniaus gub., Tra
kurios ima pinigus nežiūrė luose ir tos pačios valstijos pranešti šiuo adresu:
3211 Union avė., Chicago,
kų
pav.,
Jiezno
vals.,
Bencekienio
Juozapas Statkevičius,
atsibuna kas paskuti
damos į žmogaus kvalifika i gyventojas apelantas (kurs P. O. Box
kaimo. Jis mane pametė 16 augusto nęSusirinkimai
86,
Rhone,
Pa.
subatą
kiekvieno
mėnesio, 7:30 v
1911 m. ir per tuos 2 metus jokios vakare, L. Ažuko svetainėj
ciją ir prižada bile ką išmo apelioja, skundikas ar ap
po Ne
Aš Marijona Vasilienė pajieškau žinios nuo jo negaunu. Malonėčiau 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
kyt automobilystės, krutan skųstasis, į augštesnį teis savo
vyro Vincento Vasiliaus, 3 me žinot ar jis da gyvas. Ženklai: ant mas pripuola sausio mėn. Bertaini
Praneša šio laikraščio skaitytojams,
čių paveikslų mašiną valdyt, mą) turi užsistatyt kauciją, tai kaip
Amerikoj, pirmiau gyveno burnos turi apgamą, ausis biskį įkirp niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pu» kad
jis turi ryšius su didele ir gerai
ta,
išrodo
melsvas.
Jis
paliko
mane
Shebovgan, Wis., vėliau gyveno Rockmetinis Liepos mėn.
geležinkelio inžinierystės — kad apeliaciją pralošus būt fird,
žinoma
drapanų ir čeverykų firma
su
kūdikiais
Richmond,
Va.,
todėl
aš
III. Jis paeina iš Suvalkų gub.,
'
iš
ko
kaštus
paimt.
Bet
tas
atsišaukiu
į
jį
ir
meldžiu
pasigailėt
yra niekas daugiau, kaip pi
PARSIDUODA BUČERNĖ IR
Vilkaviškio pav., Apšrutų kaimo 24
S. H. HARRISON & CO.
nors tų kūdikių, kuriuos apleidai. Jei
i yra tik tada, kada antros metų amžiaus. Meldžiu kas apie jį gu
GROSERNĖ.
662
—672 Washington SL, Boston.
nigų viliojimas.
kas man praneš jo adresą, duo Geroj vietoj, lietuviais
apgyventoj, kur jis gali visuomet patarnauti savo
\ pusės advokatas to reika- žino pranešti.
siu atlyginimą. Meldžiu, kas apie jį biznis išdirbtas per 25 metus. Savi
Marijona Vasilienė,
žino, pranešti, taipgi arba tegul pats ninkas serga, todėl tur parduot. Pla draugams. The Harrison Co. dabar
kalauja.
523
So.
First
st.,
Rockford,
III.
Vargdienio Sūnelis.—Vy
specialį išpardavimą atlikusių
atsišaukia šiuo adresu:
(38)
tesnių žinių norint kreipkitės po šiuo turi
nuo
pereito sezono žieminių ir rude
ras apleido moterį, išvažiuo Nukentėjusiam. — Kiek Pajieškau dėdės Jono Ubo ir pus
ALENA PINKAUCKIENĖ
adresu:
(38)
siutų ir overkočių, kuriuos da
damas į kitą valstiją, o ji po pinigų gausit atgal iš suban- brolių Juozapo Urvanio ir Branislo- 520 W. Conway st., Balti more,Md. 3440 So. Morgan st., Chicago, III. ninių
bar parduoda lygiai už pusę kainos.
vo Belskio, Kauno gub., Telšių pav.,
Vasariniai siutai, Packard čeverykai
5 metų gavo atsiskirimą. Ji krutijusio Pittsburge First- Lūkės parap., Skliausčiunų sodos. Pajieškau apsivedimui merginos,
MUZIKOS
MOKYKLA
ir kitokie tavorai labai nupiginti. Tai
nuo
17
iki
28
metų
amžiaus,
aš
esu
26
Belskis
iš
Lūkės
miestelio.
Turiu
dabar gali tekėt už kito vy i Second National Bank, nie
gi naudokitės iš didžiausio išpardavi
metų
amžiaus,
Meldžiu
atsišaukti
Duodam
lekcijas
ant
Smuiko,
Mandasvarbų reikalą ir meldžiu kad atsiro taip, kaip kad ji butų kas negali pasakyti. Aš bu šauktumet,
(38)
linos, Gitaros, Korneto,
Klarnetas, mo gražiausių ir naujausios mados
arba žinantieji apie juos ant šio adreso:
A. D. Vaišnora,
Fleitos ir Akordiano. Profesorius drapanų visoj Naujoi Anglijoj. Atei
mergina ar našlė, ir pirma vau pašaukęs per telefoną malonėkit pranešti šiuo adresu:
P. O. BOX 102,
Wilkes Barre, Pa. jau praktikavęs 15 metų muziką. kit šiandien ar bile dieną.
Frank
Kavaliauckas,
sis vyras absoliutišaki nie vice-prezidentą Collier, kurs Columbia Hotel, Southbridge, Mass.
Norintieji išmokt gerai muziką kreip
Pajieškau
darbo
ant
dienų
ir
kad
kitės
šiuo adresu.
(40)
ko negali padaryti ir jokių atsakė, jog jis tikįs, kad su
butų neilgos valandos, nuo 8 ryto iki
LUCA APICELLA
Pajieškau
pusbrolio
Motiejaus
Ta

priekabių po atsiskirimui rinkus visus pinigus, vi ručio, Kauno gub., Ukmergės pav., 5 vakaro. Malonėkit kas iš draugų 215 Hanover st.,
Boston, Mass.
Saldumynų Sankrova
patarti per laišką arba kam tas dar
neturi. Kad juodu susitai siems bus išmokėta iki do Raguvos vol., Keliugalo kaimo. Jis bininkas
reikalingas,
pareikalaukite
lai atsišaukia arba kas apie jį
ANT PARDAVIMO.
kytų ir norėtų vėl kaip ve lerio, tečiaus tikrinti to ne pats
Reikalaudami Smetonležių
žino malonėkit pranešt šiuo adresu: per laišką.
Dveji
namai ir Bučernė su Groser(Ice
cream)Sodės ar kitokių
Jonas
Jašinskas,
dę gyventi, juodu turėtų iš- galįs. Sulyg mano nuomo
Antanas Dirsa,
ne —iš priežasties važiavimo į Lie
cukrinių išdirbių, kreipki
1144 Newton st,
Chicago, III. tuvą.
406
Howort
st.,
Sioux
City,
Iowa.
’
Labai puikioj vietoj, ant ker
naujo imti šliubą, nes pir nės, butų gerai kad gautu
tės pas mumis. Parduodam.
tės Van Buren ir Locust gatvių. Biz
Smetonledžius kvortomis į
Pajieškau
merginos
apsivedimui;
masis jau panaikintas. Jei mėt 75c. už dolerj.
Pajieškau draugo Domininko Kennis gerai išdirbtas. Nesigailėsit nusi
namus po 35 c. už kvortą.
geistina
kad
butų
laisvų
pažvalgų,
grino ir Juozapo Šalavejaus,, paeina
pirkę minėtus namus ir biznio vietą.
gyventų be šliubo po persimylinti
apšvietimą
ir
dorą
gyvenimą.
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės
Smetonledžisi irKonfektai
Meldžiam kreiptis ar per laišką ar 1
skirimui, valdžia baustų akasdien šviežiai išdirbami. 3g
parap., Kažiškių kaimo. Malonėkite Turi būti Kauno rėdybos, nesenesnė, ypatiškai viršminėtu antrašu:
kaip 25 ir ne jaunesnė 18 metų. Ma
atsišaukti šiuo adresu:
(37) o
S. K. GEDVILLO,
budu kriminailiškai kaipo
lonėkit kreiptis per laišką ir su pir
ICE CREAM PARLOR
A. Gricius,
Batavia,
III.
170
Van
Buren
st.,
mu laišku siųskit savo paveikslėlį,
paleistuvaujančius arba ne719
Main
St.,
Cambridge,
Mass.
Ipswich’o streikieriams.
Esu jaunas vaikinas.
O 327 BROABMAY, SO- BOSTON. __
tiesotai sugyvenančius.
$100.00
Už
$1.00
J.
A.
špakauskas,
X r utSKi-ieK r r r
Pajieškau svainės Emos AdukaucGeneva, III
Sidabrinis doleris iš 1804 m. su dikiutės; paeina iš Suvalkų gub. ir pa P. O. Box 202,
Raymond, Wash.
Teisėjo šliubas kaštuoja
dėlių ereliu — $100.
vieto, Saivų valsčiaus, kaimo Vaitkie50c., ir yra taip pat geras, Rugpiučio 17 d. pas A. Kibartą mio.
Pajieškau apsivedimui merginos;
Su litera “O” pinigai.
Girdėjau
atvažiavo
į
Ameriką
per sunaus krikštynas besilinksmin ir ištekėjo; gyvena
Gerą Dieną, Drauge! —
1838 m. pusė dol. — $5.; 1853 m.
Midvale, Pa. turi būti laisvų pažiūrų, mylinti mok
kaip kunigo už $25.00. Bet dami
draugai suaukavo
viršminė- Turiu svarbų reikalą apie
slą, nesibijot skaityt socijališkų raš pusė dol. — $2.; 1849 m. 25 centai —
jos
brolį,
paprastai teisėjui duodama tiems streikieriams. Aukautojų var todėl ji pati tegul atsišaukia ar kas tų ir sutiktų imti civilišką šliubą. $1.; 1860 m. 10 centų — 25c.; 1845
gerą dieną!
dai: A. Kibartas, A. Sabaliauskas,
Atsišaukite
šiuo
adresu:
m. auksinis $2.50c. — $5.
$2.00 ar $5.00 iš liutfso noro. K. Utkus — po 50c.; B. Kuzmickas apie ją žino malonės pranešti.
Na, o kur
J. A. Shieller,
Su litera “S” pinigai.
John R. Nevulis,
tamista
ei
B.
Kvederas,
A.
Paltarokas,
V.
RaiPrie civiliško 'šliubo rein šaitė, P. Tidikas, J. Kensas, B. Bal- 1 Pages Count,
1870 m. sidabrinis doleris — $10.;
So. Boston, Mass. Station No. 3, Cedar Rapids, Iowa.
ni? — Pas
1873 m. sid. dol. — $5.; 1878 pusė dol.
JONĄ
kia tik vieno liudininko, bi trušnikas. L. Učesas, A. Skrebunas, Pajieškau brolio Pranciškaus Le—
$1.;
1885
m.
10c.
—
50c.;
1894
m.
SUG
AUKITE
VAGI!
KULBOKĄ
A. Andriejauskas, M. Seredžius, B. mežos, Kauno gub., šaulių pav., Vile kas juomi gal būt. Žiedus Bagdonavičius
išsigert sti
Kazimieras Stulgis, Lukšių kaimo, 10c. — $2.; 1870 m. auksinis doleris
— po 25c.; K. Markū kešnų vol., Berbeliškės sodos. Kas aklą alaus,
yra priimta turėt, bet nie nas 20c. Viso su persiuntimo išlai
Šaulių pav., apie 23 metų, 7 mėn. iš — $5.; 1854 auksinis 2% dol. — $10.;
pie jį žino arba jis pats malonės pri- Lietuvos, apie 6 pėdų 9 colių augščio, 1858 auksinis 2% dol. — $15.; 1870
nes ten šal
doms
gauta
’
Kel.
’
’
Red.
$4.65
(per
kas negali prie to priverst.
tas ir geatlupo m. auksinis $3. — $10.;
Ant Sabaliauską. Pinigus perduo duot jo adresą, nes turiu prie jo la raupuotas; 25 d. rugpiučio
1856 centas su lekiančiu areliu—$1;
riausis vi
bai didelį reikalą.
Išsiimant leidimą ant apli sim
baksą ir pavogė $40.oo; išvažiavo gal
paskirtam vieton. Adm.
1836 — 1849 m. % cento — $1. 1799
sam BrookAntanas Lemežes,
į
mainas,
amato
jokio
nemoka.
Kas
kacijos persiskyrusi moteris
lyne alus ir
P. O. Box 339,
Manchester, Conn. duos žinią apie jį, gaus $5.oo
((38) m. didelis centas — 1.; 1873 m. du
Carnegie, Pa.
gardus užkandžiai, — Taip, ir ai
centai — 20c.; 1877 m. 3 centai niketuri pasakyti, kad ji yra
ANELĖ SAVIČIUNAS.
misliju, kad t«n geriausia užeiga,
Liepos 27 d., 3-čios kp. Lietuvių
Pajieškau sesers Uršulės Terlec 407 Joseph avė., Rochester, N. Y. iniai — 25c.; 1877 3 centai — 30c.
”divorcee,” o vardą vartoja Augščiausios
nes labai rami vieta. Pas jį iferl
Pagelbos Amerikoj Su kaitės, po vyru Teleškienė; Kauno
Kas iš viršminėtu pinigų turi tegu
cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
prisiunčia man, o gaus viršminėtą atpirmojo vyro, kaip našlė, jei sirinkime J. čirvinskas paprašė gub., šaulių pav., iš Pabutkalnio. AReikalingas Bučierius
nės ten gali gerai ? sistiprint. Bet
draugų paaukaut Ipswicho streikie pie 16 metų Amerikoj, pirmiau gyve
yginimą. Taipgi pas ką randasi ir
teismas duodamas atsiski riams, kur tapo suaukauta $4.oo. Au no Baltimore, Md. Ji pati malonės Suprantantis anglišką kalbą ir mo čia nepaminėti seni pinigai, tegu pri kur jis gyvena? — Nugi štai, po
flS-4]
rimą nebuvo pavelijus jai kavo nevisi, kiti mieliau paaukavo atsišaukt, arba kas apie ją žinot ma kantis gerai piaustyt mėsą.. atsišau- siunčia, o gaus pagal jų vertę atlygi numeriu:
kit pas
ant rudžio.
J. Gataveckas.
nimą.
(36)
lonėkit
pranešt
man
šiuo
adresu:
14 Grand St^ kampas Wyte Ava.
vadintis merginos vardu.
Aukų $4.oo priėmė ”Kel.” Red ir
J. MATHUS.
J. Viskoška,
Rozalija Terleckaitė,
BROOKLYN
N. T.
Newark, N. J.
Imant pilietiškas popie- perdavė Komitetui. Adm.
So. Boston, Mass. 299 Norfolk St.,
R. No. 1. Box 33 c,
Herrin, III 277 Broadway.
p

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai

Draugysčių Reikalai.
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bu jiedu nusiminę iš savo ne negali. Bet jeigu jis kalbės
ISE
Nauji Raštai
bepartiviškai, padėkime, ai
laimės).
Raulienė (už scenos) :— škins kokį nors mokslišką Consilium Facultatis, vie
Kur jus visi sulindę?... Gir klausimą, apie higijeną, a- no veiksmo komedija, para
dėjau parvažiavot!
pie oru skraidymą, apie as šė J. Aleksander hr. Fredro,
Juozas:—Mano motina !... tronomiją arba ką nors pa vertė A. Matutis, išleido
(Persigandęs, leidžiasi sta našaus, tai tuomet jis bus "Lietuva."
Išsivystimas,
čiai per langą. Iššoka).
jau net ir pageidaujamas. Žmogaus
Raulienė (Įeidama į ka Todėl, matot, atsakyti į tą pagal Boelsche ir Errheni-!
marą) :—Ką jus čia visi vei klausimą "taip" arba "ne” us’ą parašė S. Michelsonas,
kiat?
negalima. Gali būt aplinky išleido^ "Keleivis,” su ilius
Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
Petrienė:—Buvome suga bės, kad nesocijalistas gali tracijomis, 128 pusi., kai
TŪ!W'i
1,210,000 tonų įtalpos,
a Kompanija Pasaulije.
vę dideli katiną, bet iššoko socijalistams kalbėti, ir ga na 35c.
i Kaip senovės žmonės perįsteigta 1847 metais.
per langą...
li būt visai priešingai.
••
i
sistadyvo
sau
žemę,
labai
Raulienė (Užsiinteresa aP.. .naujus
Marijos muilui.
sunui. ----— xPaVienatinėj tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.
vus, eina prie lango, žiuri): mokinimai korespondenčių žingeidus senovės filozofų
O tu šungalvi!... Tai tu pas jose netinka, tenai turi būti daleidimai apie musų žemėsI.
Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.
Oną!... (Ona prasišalina). aprašytas tik atsistikimas, išvaizdą; pagal daugelį au_____ ____________ ______________ toriu
narasp
IksasIksas.
Tol Toj
nat • pat1
parašė
Petras:—Cha, cha, cha... L.jsi
todėl .•
visus
pamokinimus ir torių
Niekados
Į dešimts
Tai katinas...
išleidom. Norint parašyti knygutėj telpa ir Išvirkščias
K. S. Karpovičius.
Mokslas
arba
kaip
atsirado
Raulienė:—Aš ji pamaty ką nors pamokinančio, reik
Dienų iš
Nereikia
kalbos,
prie
K.
Būgos
"AisDvikojis Katinas. siu ši vakarą!
rašyti tam tikrą straipsnį.
Porto į
Mainyti
tiški
Studijai,
”
parašė
Z.
(Uždanga).
(Pabaiga.)
S. Dičkui. — Ar buvo tas
Portą.
Laivo.
miestelis užlietas, męs ne Aleksa, išleido "Keleivis.” j
Ji važiuos.
Kaina 10c.
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’* ir “CINCINNATI • /
Ona:—Ačiū Dievui, vis
girdėjom.
608 p5dų ilgi — 65 p?dų platus — 17,000 tonų įtalpos.
I
kas gerai... (Žiuri po lova. Ant.: — Juozai, kodėl ta
Peteriui iš Lietuvos.—Va I Lietuvos Dailės Draugija,
1912
metų
veikimo
apyskai

vo
pati
parduoda
forničius,
Juozo koja tai kyšteli, tai
žiuojant iš Lietuvos visiems
Treciųjų Kajutę
•
o
ne
tu?
vėl įsitraukia.) Sėskit, kelio
prisieina vargti ir rašymas ta, Vilnius, 1913.
ir
nėj pailsus... (Pati sėdasi Juoz.: — Matai, ji įsimy- apie tai nieko negelbės, nes
Palubės
ant lovos, dengia Juozo ko- jėlo į burdingierį.
Amerikos laikraščių Lietu
D-RAS ST. ARORZEJEWSKI
Ant: — Kaip tai? Įsimy von nueina labai mažai.
Gera priežiūra keliaujantiems, sveikas ir
j?-)
I
lėjo
ir
parduoda
—
tai
reik

Vienatini*
lenkiška*
B. šidiškiui. — Eilės
atsakantis maistas ir užtikrintas patogumas
Petrienė:—Onut, atnešk
tu
dar
vienos
forničios.
"Tamsi Naktis” neblogos,
man vandens... (Ona atbula
Keliaudamai ar partraukdami savo gimines
IDANTV DAKTARAS.
Juoz.:
—
Mat,
ji
važiuos
į
atsišaukimą
į
darbininkus
koja pastumia Juozo koją,
bei pažįstamus ir apie visokius susižinoji
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
Lietuvą
gyventi.
da
neturėjom
laiko
peržiū

išeina. Ateina su vande
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju
mus. kreipkitės prie
Bet jo pati gyve rėt, bet spėjam, kad ir jį su Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
niu.) O ko ten tas batas kru Ant.:
na Lietuvoj.
naudosime. Ačiū.
ta?...
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
Juoz.:
O
gal
ir
į
BraziliB. A. Simanavičiui. — Ta
Ona: ■Tai... tai... turbut
279 Bates st. mistos atsakymo "Lietuvai”
katė įlindus į Kazio batą... ją?
Teisingiau!* ir Geriausi*
negalėjom į šį numerį įdėti,
(Nerimauja. Paspiria jį.)
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,
Nevienodi durnai.
nes
vietos
nebuvo.
Petrienė:—Paršas
tas Vyras:
APTIEKA
Uršulvte, kodėl Rutkauskui. — Eilės per
arba 41 Broadvay, New York.
jfi
Sutaisom Receptus su di
Kazys, kam jis savo batą ne tu man nebeduodi savo rui
džiausia atyda, nežiūrint ar ii
daug
ypatiškos,
į
laikraštį
ša i tavo kamarą...
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
]□[
JEI
me rūkyti?
SI
negalima
dėt.
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Petras (už scenos):—O- Pati: — Ba tavo durnai Jurgių George’ui. — Ne pasaulije
’
vartoja, taipgi visados
na, aš jau valgyt noriu...
randasi
lietuvis
aptiekorius
labai smirda... Va Pyterio, galim įdėt, nes svarbesnių
P. JATULOVIČIUS.
Ona:—Tuoj... (Žiuri po tai kaip užruko, tai net ma korespondencijų
neturim
EDVARD DALY, savininkas
lova skersomis.)
lonu ruime būti.
kur patalpint. Kad lietu
Į
naujausios mados
Petrienė:—Ir aš eisiu val Vyras: — O rodos ir jo ci- viai pas jus geria, tai ne 18 Broadway> S- Boston, Mass.
Užlaiko
geriausį
Galite reikalaut iir per laiškus,
gyt... (išeina.)
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
bukas ne kitokis...
naujiena.
o męs per ekspresą gydules priElių,
Vyną,
Likierius
ir
Atlieka visokį darbą pri* palaidojimą
Ona (likus da kamaroj):
279 Bates str.
siųsim.
J. A. Dambrauskui. — Sukuogeriausiai už nebrangią preką.
kitokius
gardžius
gėrimus
—Juozai... Juozai... Lįsk
lyg
šventraščio,
Marija
bu

Nėra teisybės.
o taipgi ir geriausio taba 336 Broadway, So. Bosten.
lauk iš po lovos ir šokk per
vo beturčių duktė, jos moti TeL So. Boston 784.
Jonukas į tarnaitę:—Ma na — Ona. Pavardžių tuo
ko Cigarus.
langą...
Gyvenimo vieta S4S Broadvay.
Parduoda
pigiai
Namus
no
aniuolėli,
atneškie
man
Meldžiame užeiti o visados rasite
met žmonės da neturėjo.
Petrienė (tarpdurij):—
gražij patarnavimą.
Marijos vyru buvo Juoza
Eik duok valgyt... (Žiuri po vandens.
J. H. C A R R
t
Motina (pasipiktinus):— pas, paprastas dailydė.
lova.) Ale ko tas batas taip
362 2nd st.,
So. Boston.
Parduodu Namus, Inšiurinn Ir
Geriau siasĮ Lietu viskas?
<
O
tu
biaurvbe,
o
ką
tu
čia
padarau Morgičina.
kruta?... Išnešt reikia jį, oBetnam kareiviui. — Su
FOTOGRAFISTAS
katę išvyt lauk... Petrai! Iš dabar sakei. Kas tave iš naudot negalėjom dėlei sto 84« DORCHESTER AVĖ,
SO. BOSTON, MASS.
Mano dirbtuvė yra įrengta
nešk tu tą batą į Kazio mie- mokino taip?
kos laikraštije vietos.
Sulig naujausios mados, ap
Ei, Vyrai, visi pas
Jonukas:
—
Oi
kaip
ma
ginę...
S. Daubarui. — Tiesa, kad
rūpinta naujausiais apara
mos
nebuvo
namie,
tai
tėtis
tais. Darbą atlieku artistiš’
YUDEIKO!
"Saulės" delegatai parva
Ona:—Aš pati... Aš pati
i
kai.
Padarau
fotograpijas
taip
sakė
į
tarnaitę.
Telephone
So.
Boston.
84o
M.
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
žiavę nupiešė amerikiečius
išnešiu:
malevoju naJ
8 kuopuikiausiai;
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
L. Vaikas. jų broliams Lietuvoje "lau
turališkomis
farbomis;
iš
J
Petrienė:—Aš jau valgyt
Vyno ir Cigarą.
mažų padidinu ir tt Esant "i
Dr.F.
Matulaitis
kiniais,” "ištvirkėliais" ir
labai noriu... Duok... Nesireikalui einu į namus foto<
Pas advokatą.
Prieinamiausią ir parankiausia
grafuoti.
,
I
"bedieviais,"
bet
negalima
495
Broadvvay,
So.
Boston.
tepk nė rankų... Petrai!...
vieta lietuviams.
gero velijančiu j
Advokatas į klijentą: — iškalno sakyti, kad taip-pat
ii J.Pasilieku
Valandos:
STANAIČIO GALERIJA
Petras:—Kad ten nieko Prašau sėstis...
304 Broniuj ir 259 D streets,
ii J. A. Aodruškevičius, savininkas j
"padėkavos" amerikiečiams Nuo 12-2 dieną ir nno 7-9 vakare.
nėra.
Klijentas
Ačiū, sėdė- už jų aukas ir Mokslo D-jos
SO.
BOSTON,
MASS.
453 Brodway, So. Boston, Mass. į
Nedelioms iki 8 vai. po pietą.
Petrienė:—Kazio batas jau jau... tris mėnesius.
delegatai. Todėl tamistos
negali būt Onos kambarije...
L. Vaikas. raštelio negalim talpinti,
Petras:—Kad jau tu ir bo
nes jis da per ankstyvas.
Kaip kunigai.
ba: pavalgysim, ji pati iš
skaitytojui. — SuGaspadinė sako prabaš- lyg"Kel."
neš...
1910 metų cenzo, Suvie
Ona:—Aš pati išnešiu čiui: — Tėveli, buvo atėjus nytose Valstijose, neskai
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO |
davatka Barbora ir sakė, tant jų teritorijų, buvo 92
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri gra
(nusigandus).
ŠE Pabaigusi kursąWomans Medical —
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
Petrienė:— Nesunkumas kad net trįs socijalistai ėmė milijonai gyventojų. Kiek
College, Baltimore. Md.
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
šliubą
teisme.
DAKTARAS, pažysta gerai ligą, pritaiko atsakan
ir tau, o ji tuo sykiu paduos
<>
Pasekmingai otlieka savo darbą < >
kuri
šalis
turi
pinigų,
netu

čiai lickarstas prie visokią nesveikumą, silpny
— Tai prakeikti gyvuliai! rim po ranka statistikos.
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- o
valgyt.
bių, kurios pasėja Vaisius sveikatos, panaikina
—
Ištiesų
prakeikti.
Ir
jie
y sokias rodąs ir pageibą invairiose
ligą, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir iš
Petras (prie lovos pasilen nori susilygint su dvasiško Vargonininkui.
"De- < > moterų ligose.
ši
augina puikią sveikatą ir drūtumą, kas suteikia
77
kęs) :—Aškic, katine! lįsk mis asabomis, gyventi be šimts kapucino prisakymų
žmogui laimg ir linksmybę. PHILADELPH1OS
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
I F. Stropienė
|
lauk iš po lovos... (Ima už šliubo.
mums netinka.
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
bato.) Tai mat ir pats kati
Kunigo dėdei. — Nebuvo I SO. BOSTON, MASS. |
kių ligų
YRA TAI DIDŽIAUSIAS
nas jame... (Traukia.) Žiū
vietos.
Gerai atkirto.
fc>VLll\n
1 1nI TURTAS
ŽMOGAUS, BE
C/
■
U
SVEIKATOS NĖRA LAI
rėk tu, koks sunkus... (Ba Tūlas valsčiaus kancelia
MĖS NĖ LINKSMYBĖS £NT SVIETO.
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
tas nusimauna, Petras puo rijos raštininkėlis išėjo kar
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro erperamentų ant sergan
la užpakaliu ant žemės.) tą į kaimą pasivaikščioti ir
čių. Vyriaa*ias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
Kad jį kur velniai paimtų !... pamatęs vaiką varantį kiau
PrivatiikoJ LABARATORUOJ Ph. M. Kikliko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
Tai vis dėl bobos... Ale dai les, užkalbino:
liekarstas 18 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.
lus batas (Varto jį, Ona — Labą dien, kiaulių tė
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Iš daugybes išgydytą štai ką patįs žmonės rašo:
tarpdurije nerimauja).
Toji kompanija turi gerus kriaučius.Jkiirie gerai at
veli!
GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga
lieka darbą. •’ Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
. Petrienė:—Petrai!
Alę — Labą dien, mano sūne
nėdinti už tikrą pageibą; greitą ir gerą išgydymą. Mano moteris teipat jau yra sveika už ką
Aš
keliauju
per.
Mass
ir
Conn.
valstijas
kaip
ir
po
siunčia širdingiausią padėkavonę. Jūsų pamačlyvą ir teisingą būdą gero gydymo, skelbsim
ten ir koja yra...
li — atsakė jam piemenu
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavodašioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
mi su moterių A. Antonickas. Stori and Metai Co. So. Richmond, Va.
Petras:—A-a!... Čia yra kas.
M r*. K. Jurevičienė, Bot 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
dvikojis katinas... Kac-kacišgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
K. P. ŠIMKONIS
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS. 55 Ellsworth St.,
kac!... (Pasilenkęs šaukia.)
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA. Bot 192. Boswell. Pa. Mr. J. TYMCZŲKAS, 306 CenHOLYOKE, MASS.
121 HAMPDEN ST.,
Lisk lauk! (Juozas pamažu
terSt.. Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.
išlenda).
ISITfiMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
Petrienė:—O tu šelmi... D. J. Klingai.—Meldžiam,
KAD
NFQVF*TKAd IR
BETLAIMINGU,
nori pastoti sveiku
*VZ^*-*
tad atsilankyk,
Tai tu pas mus Oną?... Ir pa drožkit.
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrą pageibą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
taiko kada mus namie nėr... J. P. Raulinaičiui.—Klau '50.000 Kataliogų DYKAI!
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kuriu kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėsiat,
ar
gali
nesocijalistas
(Juozas išslenka iš no lo
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose.krūtinėj, strėnose, gal
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, Bao saužagystės sėklos nubegivos ir per langą nori iššokt. būti socijalistams kalbėto
tuviškoj
kalboj
KATALIOGĄ
LAIKRODŽIŲ,
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
Petras griebia jam už kojų ju? Tas priklauso nuo to.
mės. silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
koks tas kalbėtojas ii* ką jis
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
ir verčia ant lovos).
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos.bet su liekarstoms, kurio*
Petras:—Nebėgk, nebijok kalbės. Jeigu jis bus demo perstata didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
tuvą, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
manęs... Aš tik noriu matyt, kratas ar republikonas ir anuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
Tokis
kataliogas
turi
rastis
kiekvieno
lietuvio
gituos už savo partijas, tai,
kas per katinas!...
s tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
Reikalaukite tuojaus.
Petrienė:--Cha. cha, cha.. rodos, nėra reikalo čia ir j
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
klausti,
nes
kiekvienam
ga

VALANDOS
:
nuo
10
iš
ryto
iki
4
po
p.
Šventadieniais
nuo
10 iki 3. Ųtarn. ir PetnyI P • Tmmla
822
Washington St.
Tai Raulų Juozas!
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".
•Fal
lUUHia,
BOSTON,
MASSt
li
būt
aišku,
kad
toks
kalbė

Petras (abu atsistoja):—
Ona, štai tavo katinas... (A- tojas socijalistams kalbėti
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bausti. Po kiek — priklau
SKAITYTOJŲ ATIDAI.
so nuo teisėjo ir jo ūpo. My
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
Guodotina "Keleivio” Re- lėt ir ketint vest, nesuteikia žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems p»*r atvirutę neparanku, pripiltą blanka ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pada privilegijos naudotis ve-i dykit
rašykit raidė įroidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kaaapo, tada išvoagSkaitydamas "Keleivį” (dusių žmonių gyvenimo tie sim daug nesmagumu ir patįs gausite vis 9= da laikraštį.
radau straipsnį apie liakerį somis.
PERMAINAU ADRESĄ
:
ir politūrą, už ką ištariu šir Moteris norėdama likti
Pavardė ir vardas
dingą ačiū. Manau, kad ne į piliete turi išsiimt pirmas ir
vienas lietuvis, bet gerokas antras popieras, taip kaip ir
No
Street,
vyras.
skaičius, perskaitę tokį pa
Miestas ir valstija
mokinantį straipsnį, galėjo
pradžiugti. Geistina butų, P. J. Babilas. — Visi vai NAUJAS
:
kad p. L. Noreika paaiškin kai gimę Amerikoj, anglų,
Pavardė ir vardas
tų dar apie malevojimą ka lietuvių ar net chiniečių ir
Street,
No
rietų, automobilių ir t. t. Už japoniečių, yra be jokių po
tokį patarimą butume labai pierų Amerikos piliečiais. Miestas ir valstija..
Išėmimas yra tik tuomet,
dėkingi p. L. Noreikai.
:
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
jei
vaikai yra svetimų kraš Puž laikraštį
A.šidlauskas.
pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
Red. Pastaba. .— Malevo- tų ambasadorių arba konsu- tytojo
kad pasibaigia su laikraščio No.29, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3,
jimas automobilių ir karie lių, nes jų namai teoretiškai tųpenumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
tų yra visai atskiras ama yra kitoj šalije.
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
tas ir su medžio polituravi- Jokūbas ir Jonas Bubelis.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
mu neturi nieko bendro. Gal — Tamstų tėvas apie 30 me
Amžinos Dainos.
būt, jog yra lietuvių, kurie tų atgal išmainė savo žemę pašportą ir jums patiems vi
Naujausias
rankius Jovaro ei
ir tą amatą pažįsta, nes, ir gavo kiek priedų, bet nė sai nereikės pas jį eiti, nė
lių,
iš
viso
apie
40 gražių dainų,
kaip mums žinoma, Detro motina, nė vaikai nepasira jokio nesmagumo turėt.
ite automobilių išdirbystėj šė ant dokumentų. Dabar Kad jus vesit moterį Lie tinkamų ir deklamacijoms........... 15c.
dirba daug ir lietuvių. Tai jus, vaikai, jokiu budu ne tuvoj būdamas piliečiu,
Anarchizmas
gi gal kuris iš jų malonės ir galit prie to išmainyto gy- tuom pačiu aktu ji tampa Pagal Proudhono mokslą. Ver
apie tai paaiškinti.
Amerikos piliete ir, supran tė Briedžių Karaliukas. Nau
venįmo kabinties.
tama, ją be jokio sunkumo dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.
APSISAUGOKITE
Vilinaitis.
Jei jūsų atsivežšit. Bet jei vežtuAmerikoniškos Vestuvės.
VAGIES.
draugą pristatė į kariume- metės merginą, nevedęs, ji Komedija 2-juose aktuose. Juo
Jonas L—nas, paeinantis nę Lietuvoj, tai vienintelis turėtų eiti per pirtį ir dak kinga ir lengva perstatymui.... 10c.
iš Kauno gub., Raseinių pa būdas surast jo adrisą yra tarą, kaip ir kiti ir ją var
vieto, Kiaulakių sodžiaus, kreipties į „Voinskąjį Na- giai įleistų į Ameriką, jei ji Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečio.
neseniai prasišalino iš Eas- čalninką” tame mieste, kur nevažiuotų pas kokius gi Aiškiai išguldyti pilietystės įstatymai, su reikalingais klausi
tono, Pa., būdamas skolingu jis stojo ant liosų, arba į”Gu- mines, nes valdžia labai vak- mais
ir atsalsimais, angliškai ir
kooperacijai $15.02 ir A. bernskoje Prisutstvije po tuoja, kad mergaitės nebūt lietuviškai.
...................................... 15c.
Laurinaičiui už ”burdą” $8. Voinskim Dielam” tos gu importuojamos paleistuva I
šeimyniškas.lietuvių gyvenimas
Apart to, išvažiuodamas at bernijos, kurioj jis buvo pa vimui.
Juškevičiaus dainose.
plėšė Onos Jočaitės baksą ir imtas.
Jei nori žinoti, kaip senovėj
pavogė $6.00. Spėjama, kad
Giminaitis. — Vyrui ap lietuviai
gyveno, tai perskaityk
jis nusidangino j Scranton, Jonas Banialis. — Tamsta leidus pačią ir išvažiavus į šitą knygą. Iš jos dasižinosi,
Pa., nes tenai turi savo pa buvot jau šaukti antras po Lietuvą, moteris gali gaut kad musų protėviai žmonas sau
žįstamų. Jis yra dievobai pieras išsiimant, bet dėl li persiskirimą už apleidimą, vogdavo, paskui pirkdavo, moti
mingas katalikas, turi apie gos negalėjot stot, o dabar bet ji be niekur nieko nega nos savo dukteris parduodavo.
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
26—28 metus amžiaus, švie išvažiavot į kitą valstiją. li gyvent su kitu vyru ir jei po
daug pačių, o žmonos po kelis
sių plaukų ir veido. Nosis Jus galit toj kitoj valstijoj surastų valdžia, baustų už vyrus. Labai užimanti ir pamo
paduot aplikaciją iš naujo netiesotą sugyvenimą. Kaip kinanti knyga..................................... 35c.
smaila.
ir
partraukti dokumentus didelė bausmė, negalima pa
Jei kas tokį paukštį patėLytiškos ligos.
mytų, tai meldžiam jam nie iš senosios valstijos. Popie sakyti, tas priklauso nuo tei Labai naudinga
knyga apsisau
ko nesakius pranešti musų ras išduoda Suvienytų Val sėjo — ot, kokiems 6 mėne gojimui nuo lytiškų ligų. Para
kooperacijos raštininkui, se stijų valdžia ir tame dalyke siams į kalėjimą.
šė D-ras F. Matulaitis..................... 10c.
valstijų
rubežiai
netur
jo

kančiu antrašu: A. J. Neris,
Lengvas būdas išmokt angliškaL
668 Northampton st., Eas kios svarbos.
Parankiausiai sutaisyta knyton, Pa., už ką męs busime J. V. Jei šeštokas skelbia
ga,taip kad kiekvienas gali iš
labai dėkingi.
mokt angliškai, kuris bent kiek
bažnyčioj, kad kokia
ten
gali skaityti........................................ 25c.
Liet. Kooperacijos kont našlė
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
su
duktere
paleistu

rolės komisija:
vauja, apvagia užeivius etc.,
Popas ir Velnias.
F. Malkaitis,
yra civiliškas įskaudinimas Kiekvienas “Keleivio” skaity Toj knygutėj telpa ir Adomas
L. Backis,
ir ta moteris gal paimti ad tojas, kuris prikalbins užsira- su Jieva. Labai juokinga kny
A. J. Neris. vokatą
gutė. Daugiau juokų, negu sair paduot tą neprau šyt “Keleivį” ant metų ir pri liune
alaus.
IOc.
staburnį į teismą. Už tokį sius mums $1.50, gaus dovanų
F. J. BAGOČIUS.
daiktą negalima suareštuo 50 centų. Dovanas gali pasi Džian Bambos Spyčiai.
ti. Byla yra civiliška už rinkt iš “Keleivio” spaudos kny
ir kitos Fonės.
gų, kurių surašąs seka žemiau.
nuostolį.
Daugiau juokų negu saliuDovanos
skiriamos
tik iki
ne alaus. Kiekvienam name
V. P. S.—Jei 18 m. mergina
Rugsėjo mėnesio 1913 m.,
Nieko Nežinąs. — Jei mo apleidžia tėvus, tėvai gal ap
yra naudinga, nes toje kny
teriškė gauna persiskyrimą skųsti ją į teismą kaipo ne todėl meldžiame gerbiamųjų goje telpa labai daug įdomių
nuo savo vyro, tad ar ji ži klausantį kūdikį ir sugrą skaitytojų nepraleist šios pro juokų. Kaina............... 25c.
nojo ar nežinojo kur jis gy žint pas tėvus. Supranta gos.
, Reikalaudami
knygų kreipkitės
veno, nedaro skirtumo. Per ma, nepilnamečiai viršaus
šitokiu adresu:
Knygos “Keleivio” spaudos:
siskyrimas yra persiskyri 14 metų gal teisėjui pasaky
"KELEIVIS”
Davatkų Gadzinkos.
mu ; dvejopų persiskyrimų ti apie priežastis apleidimo,
28 Broadvray.
So. Boston. Mass.
tokiam atvėjije nėra. Ji ga gal tėvai netikę, girtuokliai, Padidinta ir pagerinta šešta
li tuojaus tekėti už kito, ar tam panašiai, ir darodyt, laida. Labai juokingos ................. 10c.
nors pirmasis vyras antro kad ji apsigyveno atsakanII
Kur musų bočiai gyveno
se duryse gyventų. Kada čioj, padorioj vietoj; tada, Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.
teismas duoda persiskyri suprantama, teisėjas gal tė
Didžiausioj Lietuvių
Kolionijoj, j
Legališki žmogžudžiai.
mą, advokatui prašant tei vų reikalavimo neišpildyt.
Michigan valstijoj, Lake ir Mason
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145
sėjas pavėlina net ir senąją, Kūdikio negal nė tėvai, nė Tragedija 3-juose aktuose, la
bai gera perstatymui.
IOc. Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš
merginos pavarde vadintis. niekas kitas nusiųsti į pa
turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
mo daug gyvenamų fermy su trioboJei advokatas to nepadarė, taisos namus, nors ir prieš
Stabmeldiška Lietuva
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
ji turi vadinties vyro vardu, 21 metus, pirma neatvedę Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
gi. Farmos visokio didumo ir visokių >
Akeris prekiuoja $20 ir dau
kaip našlė, nežiūrint visai prieš teisėją, ir neišklausius skaityt .......................................... IOc. prekių.
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
ar ji nori ar nenori, bet kaip jam viso dalyko.
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
Dievo žmogus.
duot savo farmas pigiai. Todėl labai
įstatymai sako. Jei ji turi
gera proga nusipirkt gerą farmą pi
Naudingas
ir
labai
užimaitis
vaiką su pirmuoju vyru, an Lewistono Mažiukas. — papasakojimas .............................. 15c. giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
trasis vyras jokiu budu jam Jei jus parvažiuosit į Rusi
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę
Beždžionių Prezidentas.
savo pavardės neglai įbruk ją turėdami pilietiškas po
prekę padaryt geras ir brangias far
mas.
Kiekvienas gali pirkt tiek akeŠios
gadynės
pasaka
............
IOc.
ti. Jei ji nori tekėt už kito pieras ir jų nerodysit, val
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai
vyro, jai nereikia nė klaus- džia nieko nežinos, nes Ame
lengvų išmokesčių. žemė
!”
traukiasi
’
*kuriuo
~T-
palei upelį arba palei ežerus,
Kodėl aš netikiu j Dievų?
ties, nė prašyt pirmojo vyro rikos valdžia jokių raportų
se
yra
daug
žuvų.
Dabar
labai
gera
pavelinimo, nes pirmasis y- Rusijos valdžiai neduoda, Arba tikėjimo kritika ............ 20c. proga pamatyt ir apkainuot farmų
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
ra jau kaip miręs jai, ir ab jei kokie šnipai to nepraneš.
Alkoholis ir Kūdikiai.
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
sižiūrėt
tuojaus. Turiu farmų ant (
soliutiškai jokių priekabių Bet kam tas galvoj?
Sutaisė Barabošius.
Labai
pardavimo
su apsėtais laukais, visais
žmonės, kurie su guber naudinga knygutė. Kas yra arba
prie jos neturi.
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik i
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. į
Paprastai rasti vieną vai nijos pašportais yra atva mano būti vaikų tėvu ar motina,
Perkant čia farmą nieko negalima
15c.
kiekvienas
turėtų
ją
perskaityt.
žiavę,
nenorėdami
mokėt
po
kiną su motere ar mergina,
trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam
vasaros vidurije pas mane ant far- |
kurią jis myli ir žada vesti, 20 rublių ant metų, papras
Paparčio žiedas
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu I
apie 11 valandą naktį, yra tai jų nerodo, bet išsiima ir
duot teisingą patarimą, kaip pradėt i
Ir kitos gražios apysakos, ku
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit
nužiurėtinas daiktas, ir jei važiuoja su konsuliaus paš riose nurodoma, kaip žmonės įsi
vakacijas pas mus ant farmos
policistas užtiktų ar būt už portais, ir tas išgelbsti nuo tikėję j visokius burtus ir tt. .... 15c. praleist
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
vestas, jis galėtų jam liepti mokesčių. Parodymas pilie
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
Žemė
ir
Žmogus.
eit namo, nors ištiesų neturi tiškų popierų netik kad to
jaus telefonuok į mano farmą, o aš
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu
tiesos, kol nieko blogesnio neatliks, bet jus busit sua Labai pamokinanti knyga. Iš
po tas vietas kur galėsi išsirnkti sau
jos
sužinosi,
kaip
žmogus
gyve

nesimato . Jei užtiktų ką reštuoti ir baudžiami už no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.
kaip "besikal- priėmimą svetimos padony- su gamta ir kaip civilizavosL
daugiau,
bant,” gali abudu areštuot stės. "Keleivio” Agentūra Kiekvienas turėtų ją perskaity
ANTON KIEDIS,
ti.
Su
paveikslais
..........................
23c.
ir abudu gali būti nu- parūpins jums konsuliaus
Peacock, Lake Co., Mich.

Laiškas Redakcijai.
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VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
t

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
ba ypatingai geros sakančios gyduolės: •
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, grippo ir slogos <1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c ’ Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00,
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 o.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (Corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c,
Visot ie kvepianti muilai^lO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintu
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 espresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.
*

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

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

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias V yry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 24 Ames St.,
So. Boston, Mass. Montello, Mass
Telefonas: So. Boston. 21013.
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Ipswicho streikieriams. Jis ! labai puikiai. Žmonių buvo
atidarinėjo laiškus, kas yra ; tarpe 500 ir 600. Visi buvo
priešinga įstatymams, ir geram upe ir linksmai žai
radęs money orderį arba dė. Gegužis pasakė da
čekį, skiriamą streikie trumpą prakalbą. Ateinan
riams, konfiskavo. Tokiu tį nedėldienį, jei tik bus šil
budu streikieriai negalėjo ta ir gražus oras, ir vėl va
gauti pašelpos ir buvo mari žiuosime ten pat.
nami su savo kūdikiais ba
Raulinaitis.
du. Ar gali būti didesnis
prasižengimas? 0 tečiautel Teisėjas Cohen nuteisė 8
kaltininkai nebus nubausti, pieno pardavėjus užsimokė
nes jie tuomi patarnavo Ip- ti bausmės už pardavinėji
swicho mezginių kompani mą klastuoto pieno. Mrs O.
jai.
Small, kuri užlaiko restau
raciją po 593 Tremont st.,
”Darbo Dieną,” kuri pri užmokėjo
$120.oo bausmės
puolė pereitam panedėlyje, už tai, kad maišė vandenį
šįmet apvaikščiota daug ra su pienu. Kiti 7 užsimokė
miau, negu pereitais metais. jo tarp $10—25 bausmės.
Parodoj dalyvavo nedau
giau, kaip 13,000 ' žmonių,
Tūla Mrs. F. H. Hodgenors žiopsotojų buvo į 100 don, 35 metų amžiaus, gy
tūkstančių. Tik šįmet va venanti po No. 91 F. st., So.
kare buvo ant Common so Bostone, iš priežasties men
do fajerverkai, nuo kurių kos sveikatos, pereitoj pėt
šaudymo drebėjo visas mie nyčioj paleido du šuvius į
stas. Fosso dirbtuvių strei- save iš revolverio. Ji tapo
kierius parodoj vedė 6 mo ■nugabenta į miesto ligonterįs baltai pasirėdžiusios, Į būtį ir sakoma, kad mirs.
su perjuostėmis per kruti
nę, ant kurių buvo parašai East Bostone pereitoj su
”Hvde Park Strikers.”
batoj pasikorė arklydėj dar
Bostono Gazo Įvedėjų U- bininkas Frank Robinson.
nija išleido savo nariams į- Saužudystės priežastis nie
sakymą, kad tie atsisakytų kam nežinoma.
eiti į darbą, jeigu gazo fir
mos neišpildys jų reikalavi Taigi p. Fossas ”runija
mų iki utarniko ryto. Rei ant dviejų tikėtų: demokra
kalaujama $4.40 į dieną, 8 tų ir republikonų. Jau kad
vai. ir subatomis tik pusę ištikimas, tai ištikimas sa
dienos darbo. Unija turi vo viešpačiui kapitalui.
100 su viršum narių. Fir
mos kol kas da nesutinka, Ant ”Labor Day” buvo
išpildyt darbininkų reika šv. Kazimiero D-tės (S. L.
A.) balius Odd Fellows sve
lavimus.
tainėj. Publikos buvo daug
I
Victor Manąuist likos ir visi užganėdinti.
nuteistas So. Bostono teis
me $50 už nešiojimąsi revol Elenora Lagmen, 64 me
verio. Vienas valkata buvo tų, iš Hyde Parko, įšoko į
už liudininką, kad Manąuist Neponset upę ir prigėrė.
grasinęs jam revolveriu ant Priežastis saužudystės ne
B ir Trečios gatvių kampo. žinoma.
Revolveris buvo tuščias.
Apie 1,000 moteriškų siu
Bostone rengiasi j
Bostone vėl prasidėjo kar vėjų
ščiai._ Per ”Labor Dav” Ci- streiką, nes West Endo
ty Point maudyklėse buvo darbdaviai laužo kontraktą.
20.000 žmonių.
Boxburyje, 31 rugpiučio.
Pereitoj nedėlioj 60-tos automobilium. likos suvaži
socijalistų kuopos išvažiavi nėtas laiškanešys John T.
mas į Spot Pond nusisekė Tyner.

Iš Amerikos.
Užpuolimas ant gatvekario.

Springfield, Mass. — 28
rugpiučio netoli nuo čia gi
rioj likos užpultas gatvekaris. Plėšikas užvertė sker
sai kelio medžio ir kada gatvekaris atbėgęs sustojo, jis
užpuolė ant konduktoriaus
su revolveriu rankoj ir pa
reikalavo greitai pinigų.
Konduktorius griebėsi už
plėšiko ir prasidėjo kova.
Tuotarpu pasažieriai persi
gandę žiurėjo. Plėšikas paliuosavęs ranką su revolve
riu šovė konduktorių ir pa
bėgo.
Konduktoriui per
šauta kaklas.
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Dr. Ignotas Stankus
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Mirė M. Naikelis.

Minersville, Pa. — Andai
buvo rašyta apie M. Naikelio moteries mirtį, dabar gi
ir pats Naikelis pas ją nuke
liavo. Naikelienė mirė po
kūdikiui, o nuo susirūpini
mo ir degtinės mirė Naike
lis. Iš lietuvos Naikelis pa
ėjo iš Suvalkų gub., Starapolės pavieto. Amerikoj jis
išbuvo apie 20 metų ir bus
jau 9 metai, kaip karčemą
laiko. Paliko 4 vaikus.
Laimėtas streikas.
New
Yorko tepliorių
streikas pasibaigė. Darbi
ninkai laimėjo. Darbdaviai
turėjo pripažinti ir uniją.
Naikina sugedusį maistą.
Daugelije Philadelphijos
restauracijų padaryta revi
zija ir konfiskuota 100,000
svarų sugedusios mėsos,
daugybę kiaušinių ir viskas
sunaikinta.
Edisonas serga.
Didis išradėjas Tarnas
Edison išvažiavo į Maine
valstiją ant vakacijos ir
sunkiai apsirgo. Jis dabar
guli Portlando viešbutije.
Kosciuškos stovyla.
West Point, N. Y. — 17
'rugsėjo lenkai atidengė čia
Kosciuškos stovylą.
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Vietines Žinios
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Šiuomi pranešu D. L. K. F
Vytauto
draugystės na
riams, kad 7 d. rugsėjo 2
ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis
vai. po piet atsibus DLK.
nesmagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro
Vytauto dr-jos
susirinki
pikto — tai
mas Labdarystės Draugijos
name (buvusioj Dahlgren
SEVEROS LAXOTONAS
Hali). Ant šio susirinkimo
g
visi nariai turi būtinai pri
patarimas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vai
būti. nes yra daug svarbių
kams ir silpnoms suaugusioms ypatoms.
reikalų ant apsvarstymo iš
Kaina 25 centai.
priežasties kėlimosi Į naują
svetainę.
Severos Raminanti Lašai
Apart to, Vvtauto dr-jos
nariams yra žinoma, kad
(Severa’s Soothing Drops)
nutarta kiekvienam nariui
Patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari
prigulėti Į labdarystės drvaistai vaikams ir kūdikiams, suteikianti pa
ją. užsimokant po $5. Tuo
lengvinimą diegliuose, konvulsijose, trauku
met jau liekas amžinu tos
čiuose ir kituose panašiuose nesveikumuose,
draugijos nariu. Ligišiol
tankiai pas vaikus atsitinkančiuose
nekurie vytautiečiai- lygį ir
Kaina 25 centai.
bijojosi, nematydami nieko,
bet dabar bijotis nėra ko,
Aptiekose. Neimkit jų vieton kitų. Reikalaukit bū
nes turime puikią svetainę,
tinai Severos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali
kurią visokeriopais budais
jų pristatyti, rašykit stačiai mums.
privalome remti. Kiekvieno
CEDAR RAPIDS
lietuvio So. Bostone ir apielinkėse gyvenančio yra pridervstė likti L. D. nariu ir
tikru tos draugijos savinin
ku.
Jeigu gi kurie draugai
matot naudingumą to namo
ir esat pasiturinti ant tur
to — tai įneškit $25 — ir
Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laikro
liksite garbės nariais tos
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, bntvas ir
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
draugijos.
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
Taigi, draugai, sukrus
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
kim visi, sustokim petys j
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma
peti, o musų namas bus iš
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz
nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
pirktas, kaip matai.
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
Pirm. S. Bardzevičia.
tams retėžėliu, vertu 88.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reika-

Lėtas Paliuosuotojas Vaistas

I

Lietuviška krautuve
Auksinių laikrodėliu

Šiomis dienomis išėjo eikštėn, kad Ipswicho krasos
viršininkas konfiskavo be
veik visas aukas siunčiamas

Ateinančioj pėtnyčioj, 5
rugsėjo, bus 60-tos socija
listų kuopos susirinkimas.

laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.

(36)

LITHUANIAN JEWELRY (CO.
28 Main St, Room 204, Brockton, Mass.
—
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Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ
Tikras lietuvis daktaras sako teip: jeifu šer
ti. tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o
tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii.
goję. Nemėtyk savo sunkiai užprocevotus
pinigus, bet Jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai
arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stankų, o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Ligas,
kuria* jau nebegalima išgydyti su lėkarstomis. gydo su pagelba elektriko ir darymą o*
peracijų. Dr. Stankus turi savo locną PRIVATIŠKĄ SANATORIJĄ. :ur priima ir užjaiko visokius ligonius. Čionai randasi visokios gyduolės Oėkarstcs) kokios tiktai yra
ant svieto; visokios elektriškos mašinos su
pagelb* kurių yra galima matyti visus žmo-
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Vienatinis Lietuvis

DARBO BIURAS

Męs visuomet samdome žmones )
Kanados dirbtuve*, ant farmų ir ga
leži nkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Gerai žinoma* lietuvi* S. BaraceUNITED STATĖS EMPLOYMENT
viėia.
kuri* yra išdavęs egzaminu ir
OFFICE
43 Portland Street,
Boston, Maaa aplaikęs diplomą ant graboriau*,
dabar atidarė savo ofisą ir ldakvionam reikale galės patarnauti lietu
ANTANAS AŠMIANSKAS viams
netik So. Bostono, bet ir apieEnkių. Todėl jeigu lietuvi* numirs.

GRABORIUS

kreipkitės pa* jį. Jis aptaisys ir pa
maus velionį daug pigiau, negu *veimtaučiai. Prie to užlaiko karieta*
ant virokh) išeigų. Ofiso adresas:
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258 Broadway, So. Boston.
į
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Gyvenimo vieta:

Profesorius medicina*

Lietuviszkas D-ras M. Zisalaa

į

|
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7 Parmenter St.

Ogaus kinius.

JAMES ELLIS CO.

Russian-American Bursai.

Kampas B St. ir Broadway,
So. Boston, Mass.
i
Pranešame lietuviams gy
venantiems Bostone ir apielinkėse, kad męs turime specijališkas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori
naujus rakandus.
Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas
I Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga dykai. Musų maža renda ir
eipresinis laivas, kuris perbėga į
8% dienas, per vandeni prekiuoja kiti iškaščiai duoda mums
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75. progą parduoti daug pigiau,
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
20c. persiuntimui. Pinigus nusiun- negu kur kitur Naujoj An
čiam j Rusiją per 16 dienų, greičiau, glijoj, užmokant tuoj arba
negu siunčiant per kitus.
ant išmokesčio.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
Atdara panedėlio ir suba160 N.5 avė., tarp Lake ir Randolph st
CHICAGO, ILL.
tos vakarais.
JAMES ELLIS CO.
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA 145 Broadway,
South Boston, Mass.
T.TTSJT.TA.
Pier 31st sL, Brooklyn, N.Y.
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
RUSIJOS IR AMERIKOS
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubinius laivus.
Russia — 16,000 tonų
Kursk
13,500 tonų
Czar — 13,000 tonų.
I Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be permai
Į Libavą.
nos
$31.00
3čia klesa — $33.00
i
$45.00
2-ra klesa — $50.00
$65.00
Ima klesa — $75.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip
kitės pas generališką agentą

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

68 Gold *L

Boston, Mas*.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
trepais į viršų tik
neikit i aptieka:
mano durv* 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

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pa*
J. PETRAUCKĄ.
307 — 4 *u
ant kampo D st., SO. BOSTONE
Kitas geras daiktas eit į Petraucko Restauracijas valgyt, nes ta*
visados švieži ir gerai pataisyti
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Restauracijos randasi šiose ris
tose:
1) Kampa* D st. ir . Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.
2) Kamp. Dover ir Albany *L,
BOSTON, MASS.
8) 7 Harrison avė., arti Esaex *L.
BOSTON, MASS.

Ar daug svieto matei važiuodamas į Ameriką?
Nedaug?! Labai gaila.
Daug ką galima buvo matyt, daug ko pasimo
kyt ir daug smagumo gaut. Ateitij e duokite
man progą parinkti jums kelią.
Męs parduodame laivakortes iš ir į Ameriką.
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.
A. PETRATIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

CEh'TRAl MANUFAGTURING DISTRICT BARK
1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, III.

Arba pas vietinius Įgaliotus agentus.

JAUNI
VYRAI
SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syti Ii,
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abeina pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheumatizma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų,
Pūsles ir Inkštu ligas, gali bot galiutinai
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su sta

žais loštais.

50,000
KNYGŲ
DYKA DIEL VYRU

-

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, apėkaa
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina Šiam tykrua slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet sava piningu moldedami už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog t* knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Mąaužmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresų ant šio kuponą ir išsiųsk ji mum* šendena.

Kuponas dykai putos knyps.
Siusk )i šendena.

DR. JOS. L1STER A CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ, CHICAGO.
Godotini: AS esu užinteresuotas jųsu pasiulimiaat dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog ju* išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.
J

Vaidas ir pavardė.................... ...................
Adresas........ ....••••••........................ ..... ........
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b

į

•!

