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Iš Rusijos, žinios is visurB

Metas IX.

dienraštis
9 rugsėjo Lawrence turėjo> Vancouver’o
būt Grikšto byla, o Hawardo• „Daily Province,” išviso asu prostitutėmis.
— Fitchburge. Vienas kai- reštuota jau 138 žmonės, o
■r
_______
'
( Iš Frankforto (Vokieti---------Pasiutęs žmogus.
i joj) praneša, kad d-ras Ehr- D-ro Basanavičiaus ir Yčo tinamas už tokį pat „riaušių daugęlio da nesuranda, ant
Lesios Ukrainkos laidotuvės
Muelhausen, Vokietija—'“i*’
išra' maršrutas Naujoj Anglijoj.' jojimą’’ Ipswiche, o kitas — kurių varantai išduoti, todėl
Neseniai mirė žinoma Uk i Išėjęs iš proto vietinės mo- dl™u 606. nuo
, sifilo,
. prie* So. Bostono Labdarystės Milforde. Taip, kad tą by- kareiviai krečia kiekvieną
Padaryt sunkesne, kapita- traukinį, ar kuris ateina, ar
rainiečių poetė Lesia Ukra- kyklos mokytojas, varduI] s®™ d-ja buvo sušaukus 27 rugišeina.
inka. Laidotuvėse dalyvavo Wagner, išbėgo 5 rugsėjo kliniką kelioliką prostitu piučio visų vietinių draugys- Į1^1 noreJ? da
delegatai iš Galicijos ir iš į- įsu revolveriu ant gatvės ir čių (paleistuvių), kad išban- čių komitetus dėl apsvarsty- kad tie patjs kalbėtojai ir Ipswicho aukos atimtos.
mo, kokiu budu priimti L' £rocktone sauses šukele.
vairių Rusijos miestų. Po I ėmė šaudyt į visas p
nuses
----- džius ant jų naujai išrastus
licija neleido nešti karsto ir Vieną revolverį ištuštinęs, savo vaistus. Nuo tų vais M. D-jos delegatus - d-rą Tečiaus čia provokacija ne- 3 rugsėjo likos atimti visi
vainikų ant rankų ir sakyti i jis traukėsi kitą ir pamatęs tų 15 moterų numirė, ke- Basanavičių ir Yčą. Susi- K^e^Tas ^urišklm pinigai ir laiškai, kurie buvo
1 siunčiami Ipswicho streikie2 rugsėjo,
prie kapo prakalbas.
kur žmogų tuojaus ant jo Įlos apjako, kitoms pritrau- rfnkiman pribuvo 10 draugi- ko
iriams
ir kuriuos Ipswicho
kė kojas. D-ras Ehrlich da- jų komitetai ir visi apsiėmė parke.” Žmonių buvo į 3,500.
pilė.
Pakol
įbauginti
žmo

Nauja Maskvoj stotis.
teisman.; prisidėti prie svečių priėmi- Susirinko visi teisėjai, poli- krasos viršininkas buvokonnės jį suėmė, jis 8 ypatas už- bar, traukiamas
...
r
cistai ir kiti kapitalo sune- | fiskavęs. Laiškų buvo kon
Čia neužilgo pradės statyt i mušė, 24 sužeidė ir keturio-,
tokiems bandvmams
.
naują gelžkelio stotį, kurioje se vietose oadezė miestą. dakt.arai paprastai vartoja Prakalbas rengs ir visais )iai
>..kuri,e aPs!°i?
žiarė-J° a' fiskuota 511, pinigų—$375.
...
.
Buvo konfiskuoti net privagalėsią sutilpti 200,000 žmo i Kada nueita į jo namus, ten 4*z\o
ITUpiIlSlS
vHITl
rri
o
m
no
"iii
vinnono
komitetas, f kurį kiekviena gdes rengiamos jų nauses. tiški laiškai, kurie tik buvo
tęs,> 0o ne
žmones.- -nių ir apsieis ji pustrečio mi gulėjo užmušta jo žmona ir tes
ne zmones
_>
C
*
•
1-crkT- orvAi
lzin>»ini oiimnmn
o siunčiami streiko komiteto
j Bet
streikieriai,
sužinoję alijono rublių.
draugystė
paskyrė
po
vieną
ketvertas vaikų. Ant ryto- Revoliucija San Domingo
Domingoj.
j.
pie tas pinkles, apstatė susi nariams. Pinigai ir laiškai
jaus
iš
24-rių
sužeistų
8
mij
"
‘
Kun. Macochas pagadino
i Amerikos ambasadondsi savo atstovą.
rinkimą siena vyrų, kad pra buvo konfiskuojami nuo 25
biznį.
rė. Jis šaudė į kiekvieną, iš San Domingos praneša, | Maršrutas d-rui Basana dėjus kam nors ardyti tvar liepos.
Po to skandalo, kurį pada kurį tik pasitiko ant gatvės kad Dominikanų republikoj vičiui ir Yčui sutaisytas ši ką, tuojaus tuos suimti. To Konfiskavimą krasos vir
rė zokonikas-kunigas Dama arba pamatė per langą. Ka- vėl sumišimai, Puerto Plata toks:
dėl nusamdyti provokatoriai šininkas rėmė tuomi, kad
zas Macochas Čenstakavo da nesimatė galo jo~ siūti* provincijos gubernatorius 21 rugsėjo So. Bostone, šv. neišdrįso pasirodyti.
siunčiami streikieriams pi
tai miestelio žmonės pakėlė revoliuciją ir apsis- Augustino svetainėj, kertėj
klioštoriuje, dabar tas gar mui,
r, vx
Ir I
1 11 —
• 1 •
„Sausas” miestas pasigėrė. nigai buvo sunaudojami L
susis lenkų klioštorius su sa apsiginklavę^ buomais, ša-' kelbė neprigulmingu tos E ir 8-th st.
W. W. vadovų ypatiškiems rugsėjo Cambridge, Mass.
Nors Brocktono, Mass., reikalams. Streikierių ko
vo stebuklais bankrutuoja ir kėmis ir žalgomis, apstojo i provincijos valdonu.
Brockton, Mass. miestas yra ”sausas,” bet mitetas nusiuntė į Washingtuštėja. Iš pirmiaus buvu jį kaip kokį laukinį žvėrį ir Sukilimas Makedonijoj. 28 n
Lawrence, Mass. pereitoj sąvaitėj visas be toną protestą. Pereitoj są
sių 70 zokoninkų, dabar vos I tik tuomet jį paėmė, kada Iš Konstantinopolio pra 24 n
Lowell, Mass.
veik pasigėrė. Policija, nors vaitėj pribuvo iš Washingtik 7 užsiliko ir tiems dar visiškai sumušė. Visų pir neša, kad Makedonijoj, už 25
Haverhill,
Mass.
2$
miausia
policijantas
pribė

pati girta, areštavo 26 girtų. tono inspektorius, ištyrė da
99
permažai darbo, nes žmonės
Maritzos, sukilo prieš bul
Nashua,
N.
H.
gęs
kirto
jį
kardu,
kada
jis
Du iš suimtųjų likos ištei lyką ir atradęs, kad tas už
suvis mažai lanko tą ”švengarus
gyventojai
ir
apskel

Worcester, Mass. sinti, du padėta ant išbandy metimas yra
tą vietą.” Pernai lenkai ir pradėjo užtaisyti ištuštintą bė neprigulmybę. Mat, suneteisingas,
Hartford, Conn.
mo, dešimtį nubausta po $5, tuojaus liepė visus konfis
sulenkėjusieji lietuviai bei revolverį, tečiaus jis dar ------ r--o—> —
įo New Britain, Conn šeši po $10, o kitijęajėjiman. kuotu* laiškusar pinigus alatviai dar rengė „keliones į tris kartus sužeidė policis- ipaskutines Londono šu
tą.
Kada
jį
suėmė,
jam
butarties,
ta
Makedonijos
,; ‘ Waterbury, Conn. I
Čenstakavą” su tikslu „len
tiduoti, kam jie adresuoti.
vo
sulaužyta
viena
ranka,
Į
Į
1
s
turi
pereiti
po
Bulgan4 „ kelionė į Philadel- I Streikas anglių kasyklose.
kų nupuolusią dvasią atgai
Iš Wilkes-Barre, Pa., mukurią tuojaus daktarai tu- Jos valdžia. Makedoniečiai phia, Pa.
Ipswich vėl rengias. ’ 1
vinti bei prikelti.”
sų
bendradarbis
praneša,
rėjo
nuplauti,
ir
suskaldyta^
nori
būt
neprigtulmingaj
streikuoti.
Šiemet jokių kelionių nesi galva. Jis turėjo su savim tauta ir uz savo laisvę pasi- Geistina butų, kad
kad
4
rugsėjo
tenai
sustrei

girdi. Matyt Čenstakavo 300 patronų, iš kurių 80 bu- i ’Y2? siųstis. Jie įsnnko jau minėtą miestelių draugystės kavo angliakasiai, reikalau- Ipswicho mezginių darbi
pasirūpintų surengti Moks-,
stebuklams artinasi galuti
1 darni pripažinimo unijos. ninkai vėl rengiasi streikuo
vo
jau
išaudęs.
Wagner
la^7^:
lo
Draugijos
delegatams
nas bankrotas. Nestebėtina,
siuntinėjo didžiosioms vals- prakalbas ir surinktų kaip Bosai gaudo žmones ir kal ti. Šį kartą darbininkai rei
kad šiemet Vilniuje, Kalva bai gerdavo.
« i
i tybėms pranešimus, kad galima daugiau aukų pasta bina eit dirbti. Iš lietuvių kalauja, kad juos
rijoje ir kitose šventose vie
Sumišimai Kynuose.
tuos
pačius
namus,
is
kurių
{Bulgarijai jie nepasiduos. tymui Tautiškojo Namo Vil niekas neina, bet lenkai netose stebuklingų vietų lan Kynuose, apie miestą
I atsisako. Išrodo, kad bus laike streiko jie buvo išmes
Į
Mirė
kardinolas.
niuje.
kytojai sumažėjo. Vis tai Nankiną, jau kelinta sąvai-,
ti. Bet kompanija pranešė
1 triukšmo.
7
rugsėjo
Romoj
mirė
Vardan
So.
Bostono
komi

Macocho nuopelnai!
kad šį reikalavimą ji apsii
tė kaip eina sumišimai. An-'
Nusišovė
lietuvis.
kardinolas
Vives
y
Tuto,
teto,
J.
Lekavich.
ma
išpildyt.
dai miestą buvo paėmę reGarsus palaikai.
hiniaiK
vienas
is
žymesniųjų
katahE.
St.
Louis,
III.
—
1
rug

voliucijonieriai ir i
šovė vagį.
kiškosios bažnyčios piliorių. Lietuvis, kun. Richesono sėjo nusišovė jaunas lietu
Neturtingas Čenstakavo prasidėjo plėšimai,
pasekėjas.
Popiežius
labai
nusiminęs;
vis Branislovas Mondeikis, Fayville, Mass. — George
kurpius J. Boms gavo savo bar ateina žinios, kad mies-‘.~
,
. .
... ..
žmonos tėvo, Paryžiuje pasi- tas vėl valdžios kariumenės
apie jo mirtį, jis pa- Montelo, Mass. — S. S— gyvenęs po No. 600 Collins- Mille, turtingas kontraktomirosio, palikimo 15 milijo rankose. Kareiviai taipgi sake: As netekau geriausio kauskas, gyvenantis ant Ar- j ville avė. Saužudystės prie- rius, nakčia pajuto savo na
nų frankų. Neturtėlis kur plėšia. Jie užpuolė Ameri-; saY? draugo, o katalikų baz- thur gatvės, 4 rūgs, padarė ■ žastis — girtuoklystė. Ve- muose bildesį. Jis atsikėlė ir
pius su viena valanda iš to kos konsulio namus ir parei- n^a paramos,
sau tokią pat operaciją, kaip Honis prie draugysčių nepri- paėmė revolverį. Vagis nė
palikimo milijonierium pali kalavo pinigų. Konsulio ne Milano streikas nusisekė. kad kun. Richeson buvo ka- gulėjo, jį palaidojo miestas, rė per langą. Miller šovė ke
ko. Mat keno koks likimas! buvo namie, jo pati atsikal Paskutinės žinios iš Itali įėjime sėdėdamas pasidaręs. I Jis gyvendamas nenorėjo lis kartus, bet vagis dingo.
bėjo gražumu. Kitas karei jos praneša, kad Milano sin- S. S—kauskas yra tamsus dirbt, o mylėjo girtuokliaut Užsidegęs žiburį Miller at
Ištrėmė žurnalistą.
vių būrys užpuolė Ameri dikalistų (kaip Amerikoj I. katalikas, palaikytojas slap- ir tamsybės keliu sau gar- rado, kad $900, kuriuos jis
Vidaus dalykų ministerija kos misijonierius ir norėjo ;W. W.) streikas puikiai nu tų karčemų ir kaziukų pase- bės jieškot. Todėl dažnai išvakaro įdėjo stalčiun, bu
ištrėmė iš Ekaterinoslavo sušaudyt kun. A. V. Gray, sisekė. Per 9 dienas visas kėjąs. Priežastimi to bjau susipešdavo ir buvo pagar vo pavogti.
ant trijų metų į tolimas gu kąd negreit atidarė jiems judėjimas buvo sustabdytas raus darbo buvo girtuoklys sėjęs kaipo peštukas. Pas
bernijas žurnalistą G. F. Se vartus. Tokių atsitikimų ir darbininkai laimėjo dau tė ir pačios pabarimas už ne taruoju laiku supykęs norė Meksikoj esą užmušta 1,000
amerikiečių.
mašką už perdaug atvirą labai daug. Aną dien likos giau, negu jie norėjo.
ištikimybę. S—kauskas sek jo nušauti vieną bartenderį.
rašymą užtariant nuskaus sušaudyti keli japoniečiai,
damas biblijos mokslą, nuta Tas išpirko varentą ir nuė Geltonieji Hearsto laikraš
Apvaikščioja
1813
metų
tuosius žmones.
Mondeikis pa- čiai, kurie vien iš triukšmų
1rė1! apblvalyti
tu pinto
aicoiuui. munucinio
apsivalyti IlO
no to
pikto KUku- jo areštuot.
kurie pakėlė Japonijos vė
revoliuciją.
no, kuris kelia pagundą ir' matęs, jog jam gręsia kalė- ir sensacijų gyvena, dabar
liavą.
Pirko velnią.
Šimtas metų tam atgal, nesutikimus šeimynoje. Bet
~ Jjimas, kuris jau buvo skelbia, kad Meksikoj nuo
Riaušės
Japonijoj.
Olandijos
žmonės
pakėlė
re

Lodziuje vienas fanatikas
peilis buvo neaštrus ir ope jam taip įkirėjęs, nusišovė, pradžios dabartinių sumišisumišimai voliuciją prieš Napoleoną, racija nenusisekė. Žmogus kada policmonai ėmė ;apie
ir tamsus darbininkas užsi Paskutiniai
’ mų esą užmušta 1,000 ame
manė su pagelba velnio iška Kynuose, kur sušaudyta ke kuris 1810 metais buvo pri baisiai susižeidęs pradėjo duris baladotis.
rikiečių.
sti paslėptus turtus. Atsira li japoniečiai, labai sujudino jungęs tą kraštą prie Fran- rėkti. Pribuvo policija u
Jis paėjo iš Kauno guber
Prisipažino vogęs iš laiškų
do tuojaus gudri pardavėja, Japoniją. Žmonės pradėjo cuzijos ir pasodinęs tenai nugabeno jį ligonbutin, iš nijos, Smilgių parapijos.
pinigus.
kuri ir pardavė darbininkui daryti susirinkimus ir rei savo brolį Liudviką, kaipo kur manoma perkelti į be
Teisybės Mylėtojas.
už 150 rob. jauną velniuką, kalauti iš savo valdžios, kad karailų. Olandai po trijų protnamį. Tai, prie ko ve
Pawtucket, R. I. — Čia Ii- .
Kanadoj
areštuota
138
strei

metų
Liudviką
išvijo
ir
liko
ji
apskelbtų
Kynams
karę,
o
kurį dar reikėjo auginti.
kos areštuotas krasos darbi
da girtuoklystė!
J. P.
kieriai.
Augino tą veniuką keliatą kad valdžia jokių žingsnių neprigulmingais. Paminėji
ninkas Henry Cochran už
Apie Nanaimo, Ladysmith vagimą iš laiškų pinigų.
mėnesių viliodama pinigus tame atvėjije nedarė, tai mui tos revoliucijos, dabar Nepasisekė provokacija.
Perei- ir South Wellington, kur Cochran prisipažino prie
iš tamsaus darbininko. Ga- prasidėjo demonstracijos ir Olandijoj rengiami tam tik Brockton, Mass.
toj sąvaitėj čia susekta kapi nuo seniai jau streikuoja an kaltės ir pasakė, kad priver
lų-gale darbininkas būtinai riaušės. Nekurie laikraščiai ri apvaikščiojimai.
talistų suokalbis prieš I. W. gliakasiai, įvesta karės sto stas buvo vogti, nes už gau
užsigeidė pamatyti savo pir taipgi kursto prieš Kynus,
žemės drebėjimas.
kinį. Velnio pardavėja nu reikalaudami užėmimo nors Fort de France, Martini- W. organizatorius: Howar- vis . Sutraukta kariumenė, namą algą negalėjo su šei
vedė jį vakare su raudona kokio uosto Kynuose, pakol koj, 7 rūgs, apie 30 sykių su dą ir Grikštą. Kompanija išstatyta kanuoles ir vis tai myna pragyventi.
lempele į rūsį parodyti vel jie atsiteis už nužudymą ke drebėjo žemė. Nuostolių ir buvo nusamdžius du valka prieš tuos bėdinus darbinin Ar ne draugija pagimdė
tas, kad tie sukeltų streikie kus, kurie negalėdami pra- ,šitą vagį?
nią, kuris buk tai iš išgąsčio, lių japoniečių pirklių. To nelaimių nebuvo.
rių susirinkime triukšmą, gyventi pareikalavo iš kapi
peranksti pamatęs žmogų, kioj japoniečiai susirinkę a100 laipsnių karščio.
Namas sugriuvo su
(O policija, žinoma, tuojaus talistų geresnio užmokesčio
pagal aiškinimą moteriškės, pie užsienio ministerijos ro
gyventojais.
suimtų kalbėtojus už „kurs už savo sunkų darbą. Ka Pereitoj nedėlioj Chicagoj
pavirto į pastipusią varlę... mą išdaužė net ir langus,
Darbininkas per savo tam kad nieko neveikiama prieš Dubline, Airijoj, 3 rugsė tymą prie riaušių.’’ Ypač ka riumenė areštuoja visus kai- 1buvo 100 laipsnių karščio.
, sugriuvo namas su 13 šei pitalistams rūpėjo dabar su bėtojus ir agitatorius. Iki 'Tokios šilumos šiuom laiku
sumą neteko nė pinigų nė... Kynus. Kaikurie lairaščiai jo
mynų. Užmušta 25 žmonės. kelti riaušes Brocktone, nes 23 rugpiučio, kaip praneša1]nebuvo oa nuo 17 metų.
konfiskuoti.
velnio!
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KELEIVIS

2

"Ne dėl to socijalistai pasistengė^
yra Dievas ir• ar
ŽmOkos streikieriams? Ar ma kokie tinka atstovai? Juk
žėmai prieš ji lenkė savo gal Ii atšaldyti
otiulrlvri minia
a H jiems rūpėjo n-r-i
i * •
i
i
minią, Lkad
už
vą. O tą patį rašė ir nesoci- kenkti Mokslo ir Dailės draugijų na-' gus turi dusią, tai to dar tėte kunigo vardą kur, kad jie ne sau renka tas aukas, •
mams, o tiktai dėl to, kad jie norėjo faktiškai neprirodė nei ku butų paaukavęs nors sulū bet labui ir pakėlimui musų
jalistiškas "L. Ūkininkas," 1 apsaugoti
žmones nuo pragaištingos
nigai, nei pats "šv. tėvas,” žusį centą suvargusiems ir ir lietuvių vardo. Kodėl
ir "Lietuvos Žinios.” Taigi kunigų ir patrijotų įtekmės.”
ir
kam čia, rodos, kunigams badaujantiems
streikie męs j juos žiūrime kaipo Į
reikėtų ir prieš tuodu laik- "Keleivis” gi pridurs, kad
Tautininkų protestas.
tas
dūšios
ir
Dievo
klausi

riams?
Tai
pasakykit,
ko didžiausius
rašiu
išnešti
toki
pat
protes

nedorėlius?
socijalistai net ir šiandien
I
Tautininkų ir klerikalų
neatsisako remti L. Mokslo mą judint? Jei socijalistai kią gi naudą jūsų laikraščiai (taip niekas nežiūri. Red.).
organai išspausdino protes tą.
D-ją aukomis. Net VIH-tas netiki i Dievą, tai netiki dėl atneša darbininkams? Jie Juk toms aukoms vistiek, ar
Protestas neteisingas.
tą prieš "Kovą” ir "Laisvę,”
to, kad kunigai negali jiems tik mulkina
darbininkus. jas rinks tokis ar kitokis
kad šiodvi išreiškė apie Ba"Pirmvn” No. 23 nurodo. rajonas, kuris išnešė tokią prirodyti, kad tas Dievas y- Liepia
būt
nuolankiais
 ; žmogus ar žmonės.
sanavičių-Yčą kitokią nuo kodėl tas protestas neteisin aštrią rezoliuciją prieš tos ra. Taigi čia kunigus reikė nyčiai ir ponams, liepia baž
ne Draugai socijalistai ir
draugijos delegatus, sako:
monę, negu tautininkai su gas:
kaltint, ne socijalistus. streikuoti ir nekrauti žemiš pirmeiviai! Žiūrėkime j tuos
klerikalais. Po tuo protestu "Jisai kaltina ’Laisvę’ ir ’Kovą.' "Kad užmanymas L. M. tų
Dievą ko lobio. Bet jeigu "šv. tė du Lietuvių Mokslo Draugi
šiedvi
padariusios iš
Mokslo D-jos pagirtinas, tai ir męs, Beto, netikėjimas Į
pasirašo kun. Varnagiris, M į kad
Draugijos delegatų didžiausius žmoarba
dūšią,
nieko
neturi
” suskauda pilvą, tuojaus jos atstovu ne kaipo į Basa
Vinikaitis, V. K. Račkaus ' nijos, ypač darbininkų, priešus, par- VHI-to rajono socijalistai bendro su socijalizmu. Tai vui
pasipila kolektos po visas navičių ir Yčą, bet kaipo j
kunigijai ir Rusijos val- tam pritariam ir prijaukas, P. Mikolainis, J. O. Sir |! sidavėlius
džiai .
laisvamanvbė. O juk jus ži bažnyčias ir milijonai jam .tos draugijos pasiuntinius,
vydas ir kiti. Jie kviečia ir "Netiesa. Didžiausiais žmonijos ir čiam...” Jie atsisako aukau not
(o gal nenorit žinoti?) , suplaukia.
kurie atstovauja tą draugi
priešais delegatų nedarė ti savo pinigus tiktai per to
kitus po tuo protestu rašy : darbininkų
nė vienas socijalistų laikraštis, o dar kių žmonių rankas, kaip p. kad laisvamanių
randasi
Antras klausimas: "Kodėl ją
tis, o paskui visų parašus ap bininkų priešai tuodu vyru buvo ir
gana
didelis
skaitlius,
kurie
kunigai priešingi strei Nieko musų aukoms ne
patįs per save, vadinasi, juodviejų ir Yčo, kuris ėjo su ”poklonais”
skelbsią viešai.
daryti tokias nebuvo reikalo.”
taip
pat
priešingi
socijalizkams?" Atsakė, jogei jie užkenks, o daug pagelbės
pas budeli carą ir pirko jam
Visas tas protestas, tai tik
I
kaip ir kunigija.
praktiškiems streikams ne- tai draugijai, kuriai tie mu
karštų žodžių krūva ir dau Toliaus "Pirmyn” teisingai dovanas. Tai vra viešas su- mui,
Toliaus
prelegentas
sako
:
giau nieko. Tik klausykit, nurodo,kad socijalistų laik- sipratusių amerikiečių pro ”Kam socijalistai kišasi Į ti-: priešingai, tik nepraktišs- sų centai reikalingi.
rašiai pagarsino vien faktus, testas prieš p. Yčą. Ir tas
j kiems.
Aukaukime kiek galime,
kaip jis prasideda:
kėjimą?
Juk
jų
reikalas
su
kad
d-ras
Basanavičius
bu

protestas yra teisingas.
Pagal jūsų ir kapitalistų kad ir tokiems, kurie yra
"Esama visokeriopų fanatikų. Gai
la minios, kurią tie fanatikai veda bei Į vo priėmęs iš kunigu kandi Kiekvienas lietu vys, tikras politika." Ir ant šito klausi nuomonę, streikai visuomet musų pažvalgu priešai, bet
klaidina, ir tų viešųjų reikalų, su ku datūrą Į durnos atstovus ir
savo tėvynės mylėtojas, turi mo atsakysiu.
"nepraktiški,” nes jie ken ir męs ir jie prijaučiame
riais kreipiamasi j visuomenę. Tuo |
labjau gaila, kad tokie fanatikai sa kad Yčas sėbravo su rusų pasipiktinti tokia pono Yčo
Tikėjimas buvo ir yra su kia kapitalisto kišeniui. Bet draugijai, kuri gali pakelti
kosi neklysta ir viską teisingai nu valdžios tarnais, kad jis va
politika. Didesnio priešo, rištas su politika, tai yra su kas darbininkus priverčia lietuvių vardą biskeii augš
sprendžiu. Jdomu pas juos štai kas:
skelbiasi pripažįstą žodžio ir susirin žiavo caro sveikinti ir dėjo kruvinesnio budelio už carą viešpataujančia luomą,
su eiti streikuoti? Badas. Ir i čiau, negu kad iki šiol buvo.
kimų laisvę. Praktikoje pasirodo, kad 12 rublių jam ant ikonos doLietuva neturi. O jei p. valddžia, taip kaip botagas jeigu tik jiems pasiseka iš Tie atstovai patįs žino,
jie tą laisvę pripažįsta tiktai sau. Kur ’
žinios pa Yčas, būdamas tos Lietuvos su botkočiu.
jie nebepajiegia sufanatizuoti minią ■ vanų. Visos tos
Šiandienine kovoti didesni duonos kąs kuomi esą, tad kam jau čia
ir jos išmatas, ten jieško biaurių įna imtos iš Lietuvos tautiškų
sunumi, iš liuoso noro eina kunigija yra botagu. Ir jei ni, jiems streikas visuomet jiems prikaišioti ir ant ga
gių, kad iš kitų žmonių tą laisvę iš
lupus. Tie įnagiai — tai insinuacijos, laikraščių.
lo da atsisakyt aukas duoti ?
tam budeliui "kloniotis” ir gu tas botagas skaudžiai praktiškas.
šmeižimas ir t. t. Ačiū tų fanatikų į"Todėl, jeigu kam nepatinka tos perka jam dovanas, kaip ne krinta ant darbininkų nu
Taigi remkit streikus, o Gerai, kad nekurie laik
tekmei, atsirado pas mus įvairių Kut- nemalonios žinios apie L. M. D. derų, Konkolauskų ir kitokių kreaturų: , legatus, tie turi protestuoti prieš a- pasipiktinti?
garos, tai nesistebėkit, kad jie visuomet bus darbinin raščiai išrodė tą viską vi
kaip
nepro

jiems gelbstint, drumdžiama gerieji vi nuos Lietuvos progresiviškus
laik
susipratę darbininkai nori kams praktiški.
suomenei, bet kad agituoja
suomenės darbai, juodinama dirban raščius, o ne prieš Amerikos socija-: testuoti? Juk ne v’ieną geprašalint
abudu
—
botkoti
ir
tieji tos visuomenės naudai žmonės. listus.”
riauriausį Lietuvos sūnų tas
Bet prasidėjus kur strei prieš nedavimą per jų ran
Tie Kutros, Konkolauskai et tutti
botagą.
Negana to, tas protestas budelis jau nukankino ir ne
ąuanti buvo tiktai aukų ožiai: jie mes
kui, tik vieni
socijalistai kas aukų, tas papeiktina,
ta ant juodųjų darbų aukuro ir jų ir melagingas. Tenai tvirti vienas šiandien dar kankina
Toliaus prelegentas sakė, tuomi rūpinasi.
Bėgioja, i nes da syki sakau, kad tiems
nebliko: visuomenė apdengė jų var
mas
katorgoj.
O
tuo
tarpu
"kodėl
socijalistai
nepripadus paniekos skraiste. Bet užpakaly nama, buk Yčą išrinko Vals
šaukia susirinkimus ant pinigams visvien, kas juos
je tų ožių stovi patįs fanatikai-augu- tybės dumon visuomenė. Tai tokis p. Yčas neša tam bude žinsta Kristaus mokslo?"
gatvių, svetainėse, agituoja Lietuvon neparvežtų.
rai. Jų fanatizmui nėra rubežių. Jie
Mažu Kristaus mokslas ir renka aukas, kad tik grei
Visų Draugas.
valstiečių liui "bogomateri" ir žemai
nepripažįsta kadir elementariškos pa melas. Didesnė
kantos sulig kitų pakraipų žmonių. dalis Yčui buvo priešinga. prieš ji lenkdamas savo gal buvo ir geras darbininkams, (čiau pasiskubinus su pagel
Primanytų, — išgriautų ir išnaikintų
visą, kas jiems nepatinka, kas išsi- Jis Į durną pateko ačiū tiktai vą sako: "Viešpatie, Lie bet jo "Įpėdiniai" taip jį su ba, kad tik darbininkams
žiuri kitaip, negu jie nori.”
kunigams, policijos reko tuva siunčia tau pasveikini darkė, perdirbo ant savo streikieriams nereikėtų baToliaus jau eina užsipuo mendacijai ir netikusiai rin mus — priimk šitą štai do kurpalio, kad jeigu Kristus d------------a‘ud, "kad‘ “ streikas
_
liktų
PHILADELPHIA, PA.
nužengtų šiandien ant že laimėtas.
limai ant "Kovos” ir "Lais- kimų tvarkai. Anais metais, vaną nuo jos atstovo.”
Kaip Phila. praleido
•vės." Pagiriama tik "Kelei kada buvo daugiau laisvės ir Ponai "patriotai," apsvar- mės, tai jis pats jo nepripa Ar daro ką nors panašaus
"Labor day.”
vis,” "Pirmyn" ir "Dilgėlės," valstiečiai galėjo savo valią stykit šitą šaltai ir pasaky žintų. Kristus užgynė da Kristaus "Įpėdiniai?” Jie
kad jie užsilaikė "vyriškai.” išreikšti, jie rinko dumon kit, kas yra lietuvių tautos ryti koki nors "bizni” diev- dar iškeikia
Nuo 10 vai. ryto ant 6 ir
streikierius,
”Tie laikraščiai, suprasdami kultū socijalistus, o netokius "vei išgama ?
' namiuose; taip pat liepė kam jie streikuoja.
Carpenter gatvės Lyric Han
rinę svarbą, bet nesutikdami su Pa
mylėti
savo
artimą,
kaip
kėjus,"
kurie
Lietuvos
bude

siuntinių politikos pažiūromis, pasi
Gerbiamieji, nemulkinkit prasidėjo Suvienytų Unijų
ryžo tylėti ir tyli.”
pats save. Ar yra tas pildo žmonėms akių! Vistiek jie prakalbos — pasibaigė ant 3
liui "ikonas” perka.
Polemika
"Laisvė” gi su "Kova” ema? Jo "Įpėdiniai” pasiė susipras ir pamatys, kas jų vai. po pietų,
sančios fanatikės, piudan- Protestas veidmainingas.
mę jo paties kūną (kaip jie priešas ir kas draugas!
Kalbėjo angliškai, lietu
ir Kritika sako), daro sau geriausi
čios žmones prieš Mokslo I Taipgi teisingai "Pirmyn”
J. Nauj’alis. viškai, itališkai, lenkiškai ir
nurodo, kaip šio protesto au
Draugijos delegatus.
"bizni” bažnyčiose; tai pat
vėl ant galo lietuviškai. Vi
toriai
veidmainiauja.
Jie
PRIE
KUN.
MATULAIČIO
tose pačiose bažnyčiose iš ŽIŪRĖKIME Iš KITOS sų kalbėtojų kalbose vien
v Kitus vadinama fanati
kais, bet pačių esama kur-j išeina viešai "ginti” visos PRELEKCIJOS, LAIKY keikia savo artimą; savo
tik ir skambėjo I. W. W. uni
PUSĖS.
kas didesnių fanatikų. Jiems lietuvių tautos reikalus nuo TOS 17 D. RUGPIUČIO į "paklusnioms avelėms” lie- Atvažiavo L. M. D. atsto ja.
CHICAGO, ILL.
:pia nelaikyt savo pastogėje vai, d-ras Basanavičius ir Toj pačioj svetainėj atsi
rodos, kad jau Mokslo Drau socijalistų.
”Bet kur buvo tie ponai, kuomet
gijos atstovai, tai tokie gar Amerikos atžagareiviai paskutiniais j Išgirdęs, kad kun. Matu socijalistų. Kur čia Kris Durnos atstovas Yčas, ir su buvo triukšmingas šv. Cicišmeižė Lietuvos revoliucio laitis (turbut kun. Matule taus mokslas?
bingi vyrai, prieš kurius ga žodžiais
bruzdo visi veik socijalistai, lijos, moterų draugystės, ba
nierius? Kur jie buvo, kuomet p.
lima tik galvas lenkti ir at Šliupas purvinais žodžiais — kalbose vičius? Red.), tik ką pribu Pabaigęs kalbą prelegen kad jiems aukų negalima lius.
kartoti :
"gerbiamieji!" ir raštuose — dergė Lietuvos social vęs iš Šveicarijos, turės pre- tas prašė parašyti kokius duoti, nes jie yra šnipai, iš Richmonde —rūpesčių lie
demokratų partiją? Kur jie
buvo,
"gerbiamieji!” Jei kas to kuomet
dar neseniai ’Draugas’ savo lekciją prieš socijalistus šv. klausimus ant korčiukių ir davikai (tokių užmetimų so tuvių korporacijos, kuriai
nedaro, tas yra išgama ir fa korespondento lupomis pavadino 'plė Jurgio svetainėje, nuėjau ir paduoti jam, o jis atsikinė- cijalistai jiems nedaro. priklauso Muzikališkoji sve
’ Sibiro ir katorgos kankinius
siąs, jei kas kam neaišku. Red.) ir da kitokiais varde tainė, buvo surengta balius
natikas, o jei kas drįsta juos šikais
už Lietuvos laisvę?... Jie neprotestuo aš pasiklausyti.
ja
ir
neprotestavo
prieš
geriausiųjų
Nepoilgam pasirodė ir} Atsirado nemažai Įvairių liais juos apkaišė.
da ir kritikuoti, tai tokį jau
su prakalbonmis ir persta
Lietuvos sūnų niekinimus, todėl jie;
kausimų,
bet
čia
paminėsiu
prelegentas
ant
pagrindų.
beveik pakarti reikia.
neturi jokios morališkos teisės šian- '
Na, L. M. D. nepataikė tymu "Gudri našlė.” Persta
dien
savintis
lietuvių
kultūros
apgi;
tik
kelis.
Perstačius
jį
vietiniam
kle

Tokia nuomonė tai netik nėjų vardą!”
išrinkt atstovų pagal Ame tymas ir prakalbos ant pub
Buvo
klausimas:
"Kodėl
bonui,
pradėjo
kalbėti.
likos nepadarė jokio Įspū
fanatizmas, bet, galima pa
rikos
socijalistų
noro,
tai
ką
Protestas
yra
politiškas
kunigai
draudžia
skaityti
Labai norėjos girdėti jo
sakyti, despotizmo dvasios
padarysi; ji turbut nežino džio, kadangi svetainėje
humbugas.
laikraščius?
”
Ant
šito
klaukalbą,
bet
per
neramų
pub

apsireiškimas. Jie norėtų,
jo, kad čia, Amerikoj, viskas tuom laiku baisi betvarkė
|
simo
atsakė
:
"Kunigai
ne

Kadangi
protesto
auto

likos
užsilaikymą,
nors
aš
kad visi taip rašytų, kalbėtų i
daugiau nuo socijalistų pri ! viešpatavo. Kaltas tame to
ir protautų, kaip jiems pa- ’ riai neprotestavo prieš už ir nepertoli sėdėjau, vienok tik negina, bet dar ragina klauso ; bet jau dabar jų at- I vakaro gaspadorius, kad ke
tinka. Šis faktas išdalies puolimus ant svarbesnių buvo sunku viskas aiškiai ; skaitvti aikraščius. Tik už- šaukt negali ir kitų siųst letui nesubrendusių svetim
gina tokius, kurie yra šlam taipgi negalima.
jau apšviečia musų tautinin ' tautos reikalų, o tik dabar i girdėti.
taučių leido betvarkę daryti.
štai.
”
pakėlė
triukšmą,
tai
aišku,
Jeigu
butų
buvę
socijalis

Užvis geriausiai publiką
kų tendenciją — parodo prie
Męs kalbame ir rašome, palinksmino
•/
•/vra kad
ko jie eina. Ant socijalistų kad pas juos yra kokis tai tų prakalbos, tai bučiau ma Šitoks atsakymas
jaunučių giemusų
tauta
visai
nu

daugiau,
kaip
nonsensas.
ypatingas
tikslas,
sako
"Pu
nęs,
kad
publika
neapkęsdaveikėjų jie gali spiaudyt, bet
dorkų choras po vadovyste
smukus,
nupuolus.
Taigi
(Ištikrųjų
jus
liepiate
žmo

myn."
Jiems
rupi
pažeminti
i
ma
socijalistų
nervmauja,
prieš jų autoritetą socijalis
Hodell.
Draugijos tikslu yra p. Garbė
tai neturi tiesos pasakyti nė socijalistus visuomenės aky bet dabar kunigas kalbėjo nėms skaitvti tik šlamštus; Mokslo
tėvams, kurie
kaip norins, kaip galint ją ant taiptiems
teisybę. Tai typiška buržu se. Nors jie protestuoja ne ir buvo susirinkę parapi- gerus darbinikiškus laikraš kelti,
puikaus
ir vi
kultūrinti,
dailinti.
čius
netik
užginat,
bet
dar
va
tik
prieš
"Kovą
”
ir
"Lais

jonai
su
savo
kūdikiais,
ku

azijos nuomonė. Tik laimė
siems pageidaujamo dalyko
Neturi
užtektinai
skatikų
vę,
bet
tuotarpu
savo
ugnį
iškeikiat
leidėjus
tų
laikraš

riuos
"milaširdingos
sese

lietuvių socijalistų, kad mu
savo kūdikius moesančių
musų leidžia
sų "buržuazija” neturi to | taiko Į visą socijalizmo judė- ris" mokina. Tie vaikai da čių ; tamsiems žmonelėms tėvynėje
kinties.
brolių tarpe, tad pasiuntė Dar toj pačioj dienoj ant
kios galybės, kad galėtų pa-1|jimą. Tas matyt jau iš to, rė visą betvarkę. Jeigu so rodot pragarą už skaitymą čia
savo du atstovu, kad tie Thursdalle
vartoti prievartą. Bet duo kad savo proteste jie atkar cijalistas ir buvo atėjęs, tai darbininkiškų laikraščių.
avė. farmos
aukų, kad tas dar- L. S. S. 191 kuopos
kit jai šiandien valdžią, o ry toja beveik visuos tuos nu jis ramiai sėdėjo,'nes norėjo Ar gali užganėdint darbi parinktų
susivie
das butų lengvesnis ir pa- nijus su lenkais, atsibuvo
toj, be abejonės, "Kovos” ir dėvėtus užmetimus, kokius išgirsti savo priešo kalbą. ninką tokie laikraščiai, ku sekmingesnis.
"Laisvės’ redaktoriai sėdėtų abelnai atžagareiviai socija- Tai matot, motinos, kaip to rie prasideda nuo evangei- Ir męs, socijalistai, juk piknikas.
Triksas.
jų,
o
baigiasi
šventų
ir
dar

listams
daro.
Taigi
tas
užsi

kios
"mokytojos"
išmokina
jau kalėjime už Įžeidimą du
WORCESTER, MASS.
puolimas ant "Kovos” ir jūsų kūdikius; net susirin bininkų kraugerių paveiks taip pat stengiamės darbuo
rnos atstovo garbės.
tis, kad abelnai musų lietu
31 d. atsibuvo
"Keleivis” nepriešingas "Laisvės” turi daug gilesnę kime nežino kaip reikia lais, su paraginimais bal viai butų labiau pakilę, ap- čiaRugpiučio
L. S. S. 40 kuopos su
Mokslo Draugijai, ir jei kas šaknį, negu Basanavičiaus- žmoniškai užsilaikyt. Gėda! suoti už juos? Tokius laik šviestesni; tam ir čia, Ame rengtos
prakalbos. Kalbėjo
ją niekintų, jis pirmutinis Yčo klausimas. To užsipuo Dar butų daugiau kas pa raščius ragina skaityt kuni rikoje, rengiam visokias drg. Z. Vilkauskas,
studen
tokį nupeiktų. Bet iki šiol limo pamatu yra politiška sakyt ir apie publiką, bet... gai. Bet jie gali būt geri prakalbas ir švietimo suei tas iš Valparaiso universite
jos niekas da ne niekino. Nė agitacija prieš socijalistus. verčiau nutylėsiu. Eisiu tik jums. Darbininkai ne gas; taip ir jie tų pačių lie to. Geriausiai nurodė svar
Socijalistai nė puse žodžio nebūtų prie kalbėtojo.
užsiganėdina evangelijoms.
vienas socijalistas, nė vienas prasitarę
nė prieš Dr. J. Basanavičių,
tuvių švietimui daro. Ir bumą vaidinamų teatrų mu
socijalistiškas laikraštis vie nė prieš M. Yčą, jeigu musų tautinin Išpradžios kun. Matulai Jiems reikia darbininkiškų skirtumas tame, kad męs sų
liaudžiai, kuomi liaudis
ir klerikalai nebūtų užsimanę pa tis kalbėjo
apie socijalį laikraščių, kurie mokina
šai da nepasakė, kad Mokslo kai
sinaudoti jais savo partijos tikslams.
socijalistai,
o
anie
tautiečių
būna žadinama iš beveikmės
Draugija yra niekai, kad "Dar delegatai nebuvo išlipę iš .lai žmonių gyvenimą, o ant pa juos kovot su priešais — iš vardą nešioja.
stovio ir paskatinama prie
kaip musų priešai apskelbė juos baigos ėmė karšt socijalis naudotojais. Jie nori žino
reikia ją boikotuoti arba ig vo,
savo žmonėmis ir po judviejų autori
niekad neatsisakytu visuomeniško veikimo bei jo
noruoti. Visi pripažįsta ją teto priedanga ėmė šaudyti į socijalis tus. Girdi, jie (socijalistai) ti, kaip jų broliai-darbinin- meMęs
ir butume
neatsisakę parėmimo. Antru atveju
pozicijas. Juo toliaus, tuo šitas nori umu laiku Įvykdinti so- kai veikia kitose šalyse. Per
naudinga įstaiga ir pritaria, tų
socijalizmo priešų susidraugavimas su cijalizmą, visai neatsižvelg darbininkiškus
laikraščius remti atstovų, jeigu M. D. kalbėjo apie kūdikių auklė
kad reikia ją šelpti. Pritarė Lietuvos svečiais buvo aiškesnis. So
cijalistai matė, kad delegatų 'globė dami į socijalį žmonių gy jie tą viską sužino ir, reika butų atsiuntus mums patin jimą
tam ir "Kova,” pritarė ir jai
triukšmą ne dėl Tautos Na venimą. Toliau sakė, buk lui prisiėjus, jie gelbsti vie kamus.
Žmonių buvo apie 300 as
"Laivsė." Jos tik nurodė, mų’’ daro
labo, o tiktai, kad atkreipus į sa
Kodėl gi męs dabar turi menų. Aukų surinkta $7.91.
vsuomenės atidžią ir kad pakėlus socijalistai skelbia, kad Die ni kitiems.
kad p. Yčas yra kunigų ša ve
Duolusį savo partijos kreditą. Tatai vo nėra, žmogus neturi dū
Ar matote, kad per kuni me atsisakyti, jeigu su tuo Rugsėjo 1 d. buvo Liet.
lininkas, valdžios pataikū ir
privertė socijalistus pasakyti ke
gų laikraščius plauktų au- pat tikslu atvažiavo netokie, Sūnų Dr-tės balius su pranas, pirko carui dovanas ir letą žodžių lietuviams darbininkams... šios ir tt.

Peržvalga.

t

•7

*•

j

•

•7

w •

KORESPONDENCIJOS

į

••

i

I

KELEIVIS

kalbomis. Kalbėjo F. J. Ba- tarčiau nedaryti nors tiek piktadarys laukia ;amžino; minutų, tik pasveikino susi-1 stačių buvo pilna svetainė, šit kiekvienas norim paaišgočius, palikdamas ant klau- triukšmo ir laikraščių į ki- kalėjimo.
•i rinkusius ir paaiškino tiks- Buvo garsinta, kad refera- kinimų, bet rašyt pusė iš
sytojų gilų įspūdį. Žmonių senius nesidėt, nes kitas Paskui vėl du lietuviai ge- • savo atsilankymo. Išėjo tas prasidės 8-tą valandą, muš nemoka.” Kunigas at
buvo apie 200 asmenų, ne- gali norėt da ir pasiskaityt, rai įsigėrę nuėjo pirtim Bu ]p. Yčas. Šitas irgi sveikino todėl ir susirinko ant to lai sako: „aš netikiu, kad rašyt
žiūrint, kad tą pat dieną bu- i Kasyklos dirba pilną lai vo jau vėlus laikas ir pirti- susirinkusius ir stengėsi ko, bet prelegento nebuvo, ! nemokėtų; Amerikos lietu
ką ir darbas gauti nesunku. je daugiau žmonių nebuvo, kalbėti kiek smarkiau. Tuoj reikėjo laukti iki 9. Daugu- viai kožnas moka rašyt, o
vo ir klerikalų balius.
Justukas. I Be to yra da vagonų dirbtu tik jiedu. Uždėjo garo ir pasigyrė, kad jis yra advo I mas pradėjo pikti ir nekurie ’ jeigu kuris nemoka, tegul
ir garvežių taisymo dirb- atsigulę ant suolų pradej 6 katas ir-maskoliškos Durnos išėjo namo. Vienok kaip 9, paprašo savo draugo jam
WESTERNPORT, MD. ! vė
tuvė, kitokių nėra, dabar da šutintis. Vienam atėjo gir- atstovas; kovojąs už lietu pasirodė ir kunigai apie ke- parašyt.” Antras atsistoja
Nedėlioj 17 rugpjūčio atstat0 dvi naujas.. Dirb- ton galvon mintis išgąsdint vystę, mylįs lietuvius, lietu- turi, Prasidėjo paskaita, ir rodo plakatą: *„Čia gar
sibuvo 164 LSS. kp surengužmokestis prastam savo draugą šaltu vandeniu. viskas fabrikas ir 1.1. (Apie Prelegentas nurodė,
kaip sinama, kad bus viešos dis
tos prakalbos. Kalbėjo drg. darbininkui labai menka — Bet vieton šalto prisileido tai, kad myli carą ir jam net darbininkas dabar sunkiai kusijos, kodėl kunige atsiGrigaitis is Baltimorės, Md.; 16c | va]andą. Unijos nėra. verdančio ir priėjęs užvertė dovanas pirko
nieko ne- gyvena, nurodė brangumą sakot?” Kun. aiškina: „kad
Nurodinėjo darbininkų var- Dirba švedai ir lenkaL
visą viedrą tam ant dviša sakė). Po to ėmė girti savo visokių daiktų ir mažą už aš pavargęs, pervėlus laikas
gus ir kapitalistų šunybes,
.
Vaikas, kės. Nuplikino viską. Da bendrą, d-rą Basanavičių, darbį. Taipgi nurodė var diskusijas varyt ir nėra pir
ir kaip reik kovoti už savo
! kad jis prikėlęs lietuvystę, į- gingą padėjimą darbininkių mininko, kuris skaitytų bal
būvį.
BELLOVVS FALLS, VT. bar tas guli.
I steigęs „Aušrą” (pirmą lie moterių, ypač su mažais kū sus.” Bet trįs kunigai sėPrie socijalistų priguli vi- Lietuvių čia yra apie 100, Tas vis gerų katalikų dar tuvių laikraštį), „Viliją,” dikiais. Sako: „prie dirbtu idėjo už jo; nejaugi jie ne
I. šikšnis.
si daugiau apsišvietę žmo- o laikraščių pareina tik trįs, beliai.
Liet. Mokslo Draugiją ir vių yra padaryta tokie dar- moka skaityt ? Publikoje
nės, kuomet musų katalikų i todėl jau galima suprasti,
VVAUKEGAN, ILL.
i šiaip jau yra labai geras žukai, kur motina palieka kilo triukšmas. Daugumas
eilės susideda iš didžiausių kokia čia apšvieta. Svaržmogus. Liepė amerikie kūdikį, o pati eina į dirbtuvę reikalauja balso, kunigai
tamsunų, kurie nieko dau- biausis musų tautiečių užsi- Musų kunigėlis labai mul- čiams važiuoti į Lietuvą, dirbti. Tokios moters gyve : griežtai atsisako. Paskui
giau nežino, kaip tik bažny ėmimas — tai tuštinimas a- kiną tamsius žmones. Ne- vežtis kuodaugiausia dole nimas yra suardytas! Kitos, pradėjo nešti klausimus ant
čią, saliuną ir peštynes. lauš bačkučių, blevizgoji- semai J1S buvo kažin kur įs- rių ir ten statyti lietuviškas kurių protas daugiau dirba, popierėlių. Kunigas užrau
Kalba P. Grigaičio visiems mas, o ant galo peštynės, ^ževęs, ovPargrįžęs jiems fabrikas. Tuomi, girdi, ge išmoksta ant advokatų, dak dęs atsakinėjo beveik ant vi
patiko. Publikos buvo ne- i Lenkai čia giriasi, kad jie pasakoja buvęs Ryme, pas riausia pakelsime savo tau tarų ir 1.1., bet jos negali sa sų vienodai: ”Aš nežinau.”
per daug. Visi užsilaikė ra užlaiko riebų kunigą su ga- į šventą tėvą, nuo kurio atve- tą. Esą, jau dabar turime vo mokslo sunaudot, tad sto „Aš to negirdėjau.” Ant ne
miai ir suaukavo kelioliką i spadine, o lietuviai gali pa-; ^es net w ir _ palaiminimą, vieną fabriką, bet kaip dau ja į kovą ir reikalauja lygių kuriu klausimų bandė atsa
dolerių aukų. Ch. Dargis. sigirti, kad jie užlaiko 9 sa- Tamsus žmonės mano, kaa giau pastatysime, kas tąsyk tiesų su vyrais. Tos moters kyt, bet maišė lyg kokią ko
liunus ir perka saliuninindidelės svarbos daiktas,
šę. Drg. C. Herman padavė
kams automobilius. R. S. Toliaus musų „ganytojas bus? Jus, girdi, patįs žino ne darbininkės.”
DETROIT, MICH.
pasakoja apie Sodomą ir te. kaip gerai bus. Sakė Toliaus kunigas ėmė pa korčiukę, kurią kun. užrau
Razbainikų užpuolimas.
E. ARLINGTON, VT.
Gomorą, kurios buk tai nu- taipgi, kad lietuviai garbin vyzdį iš kaimiečių darbinin dęs perskaitė.” Aš nesutin
Rugpjūčio 31 d. vietiniai Šiomis dienomis keliatas ėjusios skradžion žemės už giausia tauta. Jis ir pats kų ir miestų; nurodė, kad ku su jūsų visa kalba, ar mel
socijalistai, kad išgarsinti lietuvių tamsuolių, norėjo didelį žmonių ištvirkimą, tokiai gerai tautai daug dir ant kaimų nėra elektros, nei džiamasis negalėtum stot su
rengiamas diskusijas „ar ka čia užmušti du apsišvietu- (Tai tik išmislyta kunigų bąs Durnoje ir čia, Ameri kitokių daiktų, bet žmonės manim į debatus?” Kun. at
talikas gali būti socijalistų,” siu lietuviu, kurie pasijuo- pasaka. Jeigu miestai eitų koje — sakąs prakalbas ir yra tvirtesni, negu miestuo sisako. nurodydamas, kad
pasiuntė du savo draugu iš kė. iš tų tamsuolių, kad su- skradžion žemės dėlei jų iš- renkąs dolerius. Liepė dole se, nes jie turi savo žemės jis poilsės ir vėlus laikas.
dalyti plakatus, išeinantiems žaibavus anie žegnojasi, tvirkimo, tai turėtų jau nu- rių duoti kuodaugiausia ir sklypą. „Miestų gi darbinin Drg. Herman aiškina, kad
iš bažnyčios žmonėms. Nors Apšviestesnieji aiškino, kad eiti ir neviena musų kunigu- tuomi užbaigė savo kalbą į kams pavojus gręsia kožną jis nenori šiandien, kunigas
nuo bažnyčios buvo atitolin žaibas vra paprasta elektra žiu klebonija, ir ne viena 15 minutų. Abu kalbėtojai dieną. Kuomet mieste nebu gali paskirti laiką, kada jam
ti per du bloku, bet parapi- ir žegnotis prieš ją yra labai čenstakava. Red.). Sako, | be jokios iškalbos. Po savo vo įtaisyta rynų, keli tūks patinka. Kunigas atsako,
jonams ir tas nepatiko ir lie neišmintinga. Bet kur tau, jus tik iš pasakų girdėjot a- | kalbų svečiai ir kun. Čiuber- tančiai darbininkų turėjo kad jis rytoj anksti išvažiuopė trauktis nuo gatvės. Da tamsuoliai šoko tuo su pie tuos miestus, o aš ma | kis ėjo rinkti aukų, o kalbėti darbo prie nešimo vandens. i ja ant laivo į Šveicariją. Tad
lytojai nesitraukė, todėl ta kumščiomis,
sakydami:; čiau tas vietas savo akimis. likosi perstatytas Jurgelio- Bet paima ir įveda tokias ri- j tokiu budu prelekcijos ir už
manau, kad
po pašauktas kunigas V-tas, „Męs gerai žinom, kad Die Girdi, iš to ežero tokia sie lionis iš Chicago, III. Šito nas, kuriomis vanduo pats sibaigė. Aš
kuris perskaitęs plakatą pa vas mušdamas velnią palei ros smarvė, kad priprasti kalba buvo dar prastesnė. ateina į stubas. Keli tūks i skaitytojai supras gerai,
tarė savo įrankiams pavar džia perkūną su aštriu kir negalima. Žmonės tik dū Pasakė, kad čia męs tuoj iš tančiai darbininkų pasilieka dėlko tas profesorius atsisa
toti „kumštį.” Tie tuoj ap veliu.” Ot, ko tikėjimas iš sauja klausydami. (Tame nyksime už šimto metų, bet be darbo. Ot ir kįla socija- kė debatuot su darbinin
siginklavę kuolais ir akme mokina ! P. Marijos sūnūs. nėra nieko nepaprasto. Ry jeigu sugrįžšime į Lietuvą, lis klausimas.” kun. privedė kais! Jis bijojo leisti savo
kalbą per kri
nimis užpuolė ant drg. Ta
gos pajurėje, Kommem’e, tai tūkstančius metų ten gy ir kitokius pavyzdžius, kas veidmainingą
AKRON,
OHIO.
tiką,
nes
jis
žinojo,
kad jį
mošiūno, kuris gelbėdamas
vensime ir gyvensime. Jei apsunkina darbininkų gyve
visa
apielinkė
pasmirdusi
gyvastį, su pramušta galva 24 rugpiučio čia sumany nuo sierinių šaltinių ir eže gu čia pastatysime tautišką nimą. Tai išradimas viso čią sukirs, kad teisingai pa
pabėgo. Einantis pro šalį; ta įkurti draugystę. Suma ro. Red.).
namą, tai už kelių metų jo kių mašinų, kurios atima sakys, kokiu budu pagerinti
drg. Čekauskas pradėjo nymas įvykinta. Vardas
čia nebus. Bet jeigu Lietu darbą iš darbininkų! Kuni darbininkų būvį, bet teisy
Sakydamas
gi
pamokslą
naujai
draugystei
duota
šv.
drausti įšėlusius tamsunus,
voj pastatysime, tai stovės gas privedė, kad dabartės bė musų kunigėliams baisi,
iš
penkių
bažnyčios
prisa

bet šie metėsi ant jo ir žvė Juozapo Draugystė. Susi
per amžius, per tūkstančių jau yra visa žmonija suvie todėl jie ir išbėgo, kad neiš
kymų
kunigėlis
mums
paai

riškai sumušė. Ir jeigu ne rinkimas buvo pas Andrių
tūkstančius metų. Po kelių nyta į vieną šeimyną, taigi girsti jos. Drąsus gi iš jų
škino,
kad
niekam
nevalia
Savaikį.
Prezidentu
išrink

Ilgavyžis.
būtų policija pasiskubinus,
minutų savo kabos turbut turėtų būti ir nauja, tvarka, vyrai!
žmogų
užmušti,
tik
valdžiai.
razbainikainkai butų ir gy ta Jonas Čivas. Į draugys
susiprato, kad niekus kalba bet dar žmonija ištikro ne
MONTELLO, MASS.” ""
vastį atėmę žmogui. Tai ko tę prisirašė 11 narių. Drau Geistina butų, kad kunigėlis ir pasakė: „et, verčiau atrado, kaip galima
butų
nurodytų,
ar
valdžiai
ir
ki

gystė be jokių bažnytinių
mokina kunigija.
užbaigsiu
savo
kalbą, perkeisti šį surėdymą? „Kol Persitikrinkit darbininkai.
tas
dievas
yra?
O
gal
ji
vi-į
varžymų.
F. Mažamokslis.
nes matau, kad jus manęs nebuvo pinigų, žmonės buvo
LSS. 17 kp. daug surengė
Oras čia gražus, vasaros sai Dievo nepripažįsta. Jei nenorite klausyti.” Dar pa tamsus, dabar gi kuris pra prakalbų, paskaitų ir disku
MIWAUKEE, WIS.
į karščių kaip ir nebuvo. Par taip, tai kodėl kunigas ją
gyrė d-ra Basanavičių ir at silavinęs tai ir neturėdamas sijų, įvairiose temose. Vie
S. D. P. Lietuvių skyrius baj ejna neblogai ir iškitur taip gina lyg nusamdytas? sisėdo. Pinigų susirinko a- pinigų gali palikti turtingu: nok
kaikurie darbininkai da
Karvelis.
buvo gana jaugęs taip iš fi- pribuvus galima gauti darpie
24
dol.
Žmonės
dabar
gali
pasiskolint
ir
pastatyti
mieganti letargo miegu, aiš
nansisko, kaip ir narių skait- bas
"
N. -----Vaitkevičia.
HARDFORD,
CONN.
turi
nors
ką
kalbėti:
girdi,
dirbtuvę
arba
uždėt
didelį
kinimų nesuprasdavo. Bet
liaus atžvilgių. Įkūrė kny
biznį.
Daugumas
taip
ir
da■
Rugpiučio 3 d. š. m. buvo Lietuvos ir daktarai ir advodabar, kada W. W. Crosš
WEST LYNN, MASS.
gyną, į kurį nupirko knygų
ro
ir
kožnas
palieka
turtin

čionai
49
L.
S.
S.
kuopos
katai
neapsieina
be
dvasiškompanijos darbininkai su
už S46. Iš viso knygų vertė Nors lietuviškos bažny
gu.
Tą
gali
.
padaryti
kož

(
kurioj
tik
kelios
ypatos
te-|ku
piemenų
globos.
Ir
tas
streikavo ir kompanijai. į
siekė 75 dolerių vertės. Tas I čios čia nėra, bet dievobai
tikra
teisybė.
Illinojuje
lie

nas
apsišvietęs
žmogus.
”
liko)
surengta
paskaita
ir
pagelbą
atėjo miesto demo
I mingi žmonės
priguli prie
pradėjo labai nepatikti tam
tuviais
apgyventuose
mies

Toliaus
kun.
pradėjo
aiškin

kratiška valdžia, bausdama
sos palaikytojams. „Gerie lenkų parapijos. Pastaruo- prakalba. Skaitė (apie ką? teliuose, kur tik nesiranda ti apie atsiradimą
naujo
ji katelikai” pradėjo tą soci. įju laiku tie Dievo žmonės Red.) Stalioraitis, o prakal lietuviško ilgaskvernio, ten mokslo. Pirmas to mokslo nekaltus kalėjimu, darbinin
jalistų prakilnų darbą ardy. pradėjo dejuoti, kad labai bą laikė A. Žilinskas. Jo musų svečiai nesilankė. Tur išradėjas buvo nekuris Ru kai pradeda susiprasti. Mu
ti, matomai sekdami pamo brangiai išeina prigulėt prie kios naudos iš to nepasiliko, but kokie atstovai, tokia jų so; jisai savo moksle skelbė sų tautiečiai taipgi prisidėjo
kinimus vietinio dusių ga- parapijos. Vientik kunigui nes matomai viskas buvo Lietuvoj ir Mokslo Draugi- saumylybę. Tokiu budu su prie nuslopinimo streiko:
nytojaus, kuris nors ir ne moka $700 į metus, gaspa- surengta, kad tik ypatišku- Ija. Kam tad męs tokiems kėlė didelę neapykantą vie L. S. A. 17 kp. nutarė ben
nuo seniai Į čią atsikraustė, i dinej $12 i sąvaitę, vargoni- mą užganėdinti, nes ir kal kunigų bičiuoliams savo nų prieš kitus, kilo didelės drai su kapitalistiškaja val
bet jau reakcijos darbas I ninkui $16 į sąvaitę. Taip- bėtojas tarsi pagal instruk prakaituotus centus mėtysi lenktynės; ktras buvo tvir džia priešintis I. W. W. uni
jai, kad šį unija ne laimėtų
matomas. Veltui! Žmonės pat už velykinę ima pats ku ciją pradėjo viešai skelbti me, žmonės šneka.
tesnis,
tas
įsigriebė
ir
dabar
privatišką
gyvenimą
ypatos,
streiko. Kuo pavadinti to
daugiau protaujantie mato nigas ir įžangos 10c. O kur
yra
vadinamas
kapitalistu;
Springfieldietis.
kuri
tarpe
Hardforto
lietu

kius musų tautiečius?
kame teisybė, tik lietuviai krikštas, užsakai, šliubai, o
menkesnis
gi
visai
nuslobo!
MONTELLO, MASS.
socijalistai privalo ir toles- taippat visokios velykų ir vių gana populiariška ir
Šis streikas kiekvienam
Taigi
tas
mokslas
baisiai
pa

įtekminga.
Taigi
iš
prakal

niai rimtai darbuoties žmo kalėdų kolektos? O bažny
Rugpiučio 1 d. tarp vie blogino gyvenimą. O ar darbininkui davė progą su
bų
publika
daugiau
pasipik-j
čia
vis
į
skolas
kas
met
prasti kas yra jų draugais,
nių apšvietai ir susiprati
tinių lietuvių buvo negražus
i lenda. Labiausia žmonės tino, negu draugiškai sugy atsitikimas. Keliatas jaunų čiausia, kad jisai griovė ti o kas jų klesiniais priešais
mui.
kėjimą ir kartu dorą. Žmo
vyrukų, pasigavę įsigėrusią gus gi netikintis nieko ne yra, nežiūrint tautystės.
Rugp. 23 d. buvo Liet. pasipiktina tuomi, kad kuni venti pasimokino.
Darb. Choro balius ir kon go gaspadinė daugiau gau Kuopa, kuri buvo gana moterį, nusivedė į krumus paiso; jisai skriaudžia kitą
Jauna Mergaitė.
gražiai
įaugusi,
iš
priežas

na
algos,
negu
vargoninin

ir per visą nakti darė tenai arba visai nedorai elgiasi, ji
certas. Pelno liks apie 50
ties
ypatiškų
neapsikent'ikas,
kuris
dirba
viską
kas
BURLINGTON, N. J.
kas jiems patiko. Apie 2 sai nepaiso nieko, bile tik
dolerių, kas parodo, kad ver
mų
tarpe
tūlų
kuopos
narių,
valandą naktį, užėjus lietui jam
ta yra šviesti ir lavinti este tik reikia pas kleboną, net ir
29 rugsėjo sustreikavo šil
gerai.
visai
nupuolė.
Labai
liūdna,
padlagas
tankiai
šluoja.
Net
ir perkūnijai, nusivedė ją Žmonės galėtų geriausia ko audėjai, reikalaudami 2c.
tiką Milwaukees lietuvių.
Laimė. gailu žiūrėt į tuos katalikus, kad męs socijalistai vado ant Winthroop st. pas tūlą pagerinti darbininkų būvį, nuo
yardo
daugiau
mokės•
•
n
kurie sunkiai uždirbtus sa vaujamės tankiausiai jaus batsiuvį ir tenai užsidarę pildydami dešimts Dievo . •
ir
geresnių
sąlygų,
DUBOIS, PA.
vo centus sušeria kunigui ir mais, o ne sveiku protu.
mažam ruimelije išlaikė ją
Užbaigdamas Streikuoja 80 audėjų įvairių
Lietuviai, ypač kliubie- jo gaspadinei, o jų pačių mo
A. Bakevičius. per tris dienas dėl biznio. prisakymų.
kun. nurodinėjo, „kad tik ei- tautų darbininkai. Daučiai, kas nedėlia čia ištrau terįs ir vaikučiai pusnuo
Mat, pas ta šiaučelį užlaiko vilizuota krikščionybė gali giausiai tarp jų yra lietuvių,
SPRINGFIELD,
ILL.
kia už kelioliką dolerių a- giai, basi ir nedavalgę. Ir
ma alutis ir atsilanko daug pagerinti darbininkų būvį ir Kompanija pasakė, kad ji
Svečių prakalbos.
laus. Kliubas trįs metai at kada gi tie žmonės susi
S. R. ji stengiasi tai padaryti.”
nepaisanti. Tikimės laimė
laimė-
Rugpjūčio 26 d. čia atsi kostumerių.
gal Įkūrė knygyną, yra viso pras?
Burdingonas.
ki,
nes
užsakymų
yra,
o
BROOKLYN, N. Y.
Kadangi ant plakatų bu- ti
lankė svečiai iš Lietuvos,
kių knygų ir laikraščių, bet
DAYTON, OHIO.
d-ras Basanavičius ir p. Kunigo paskaita apie soci vo garsinama, jog bus disku streiklaužių neatsiranda.
knygos greit išėjo iš mados,
Audėjas.
sijos, tai klausytojai buvo
jalį klausimą.
Negražus darbeliai.
Yčas, rinkti aukų tautiškam
kaip guli, taip guli bakse
užrakintos. Laikraščius da Lietuviai surengė andai namui Vilniuje. Jie savo 26 dieną rugpiučio kun. susižymėję veik visą kunigo
RUMFORD, ME.
sunaudoja kasyklose prie balių; prisivežė alaus, deg prakalbas atlaikė lietuviš J. Matulevičius, Friburgo kalbą. Bet užbaigęs kalbą
Pas mus labai blogai dar
šūvių uštaisymo, todėl, ku tinės ir pradėjo gert. Pasi kos bažnyčios skiepe. Pra (Šveicarijoj) Universiteto kunigas paaiškina, kad į
ris tik pirma atėjo, tas juos gėrė, tuoj ėmė muštis ir pei kalbos prasidėjo 8 vai. va profesorius, skaitė referatą diskusijas jisai neis. „Jeigu bai eina. Pirma vis da dir
ir išsinešė. O kada susiren liais piaustytis. Antanas kare. Žmonių lankėsi ne apie socijalį klausimą. Ka kam neaišku, galit parašyt bo po 4 dienas, o pereitoj sąka visi, tada pradeda gerti M—liauckas supiaustė Kri- daug. Perstatytoju svečių dangi vietinis kunigas iš klausimą ant popieros ir ori- vaitėj visai sustojo. Žmonės
ir sėdynes kilnoti, rodyda kštanaitį. Perpiovė pilvą, buvo kun. čiuberkis. Pir garsino tai bažnyčioje ir duot, o aš paaiškinsiu.” Vie pradėjo važiuoti kitur, tai
mi, kuris daugiau pakelia. subadė žarnas, šoną ir strė mas išėjo kalbt d-ras Basa pakatomis, tai publikos nas vaikinas atsistojęs sako: dabar vėl pradėjo po biskį
P. C.
Ir taip kas nedėldienis. Pa- nas. Krikštanaitis mirė, o navičius. Kabėjo apie 10-tį prisirinko labai daug, nes „Mus čia yr keli šimtai ir ra- I dirbti.
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I

nes draugiškesniais, žmoniš- ligijos žmogus turi liuosą va- ja, užtai jos nuo jų ir 3iekesniais,
morališkesniais*, lią elgtis taip, kaip jam pa piamos. Pernai įsikūręs Že
pripažįstančias, jog nieks tinka, ar turi manyti ir ti maičių Kalvarijoj kliubas
netur moralės teisės žudyti kėti taip, kaip įsako, nežiū I "Artojas,” nors ir su valdžios
(Tąsa)
kitą, kad ir savo priešą.
rint kad jo sąvoka ir sąžinė leidimu, pastatė sau tikslu,
III.
Esančioji pažiūra linkui šaukte šaukia, prieš tai prro- kad šviesti ūkininkus ir jau
krikščioniškos moralybės iš i testuodamos. Tegul iš tikiin- nimą, platinti blaivybę; įEtika ir krikščioniškoji
kuriems sakoma duot- taisė mažą skaityklėlę. Bet,
sidirbo pas religijos apginė- čiųjų,
.......................................
moralybė.
apie Jus v*en įsikalbėjimu, nes liuosa valia, pasako atvirai, žinoma, ši kaipo ne kunigų
Iki šiol kalbėjome
draugija, nepatinka musų
Į priešgynybę religijos socija- tos krikščioniškosios mora i jog jie neapkenčia savo su gerbiamiems
lizmui ir abelnai mokslui ir lybės veikmė realiniam gy ve tvertoji, tai toks maištinin Jie atkalbinėja dvasiškiams.
jos, kad
sveikam sanprotavimui. Te nime netik kad palieka tuš I kas sulig religijos amžina neprisidėtų su nuo
skatiku, ar
čiaus yra žmonės, kurie nors čiais žodžiais, bet kaipo to Į ugnimi tur būt nubaustas. Ir kuom, bet mato, kad sunku
tą nesutaikomą priešginyoę kia yra kenksminga tikrai kas išeina ? Tas, kad mylėk jau žmonėms niekus įkalbėt,
pilnai pripažįsta, bet nėra etikai: ta krikščioniška mo mane, nes kitaip tave lieps kreipiasi policijon, pas žan
i religijos priešais todėlei, kad ralybė tankiausiai tarnau nose iškepsiu ir pe • amžių darus, leidžia paskalas, jog
jie pripažįsta religiją mora ja pridengimui moralio as amžius deginsiu.
uždaryta ir t. t., ir kad ga
(Toliaus bus)
lybės skelbėja ir mokytoja. mens žemumo. Vardan tos
lėtų, tai vandens šaukšte pamoralybės
Kiti da pripažįsta kenksmin krikščioniškos
skandytų.
gumą bažnyčios įtekmės į pildoma žemiausios rųšies
Iškeliaujant
j
Malonus draugai! nors
draugijinį gyvenimą, bet tik išnaudojimai, apgavystės ir (Skiriu p. M. Lukoševičiutei). sunkiai užpelnote skatikė
; kunigijos politiką laiko ne- klaidinimai, kas reiškia
lius, bet kartais ir ne ant
■ tinkančia su principais krik skriaudą bene didesnę už Sudiev, sesutės—lietuvaitės!
naudingų dalykų išleidžiate.
ščioniškos religijos; girdi, kiekvieną apiplėšimą ir gal- Sudiev, dainelės, žolynai!...
Padėkite, sušelpkite tąs mu
Sudiev malonios mus mergaitės, sų vargstančias dėl apšvie
i kunigija gal būti klaidinga važudystę.
savo išvedžiojimais tuo la- Laisvai sanprotaujantis Paslikit sveikos amžinai!...
timo draugijas (jaunimo ra
ibjaus, kad jos būvis reika žmogus, kuris daro atskaitą
telius) kas knygomis, kas
lauja, kad ji gintų ne paver iš savo geidimų ir palinki Dainelių jūsų aš auksinių
laikraščiais
ar skatikais. Pi
gtųjų, bet viešpataujančiųjų mų; kuris turi aiškų supra Nebegirdėsiu skambančių,
nigus galima siųsti į "Liet.
klesą. Tečiaus pati religi timą apie krikščioniškosios Nei-gi žodelių mylėtinių,
Uk." ar "Liet. Žinių” red.,ar
ja, jų nuomone, yra šaltiniu, moralybės taisykles, negai Meiliai širdiesp limpančių...
kur pas draugus nurodant
iš kurio žmonija semia savo I tų taisyklių pripažint nau
kokiam
jaunimo rateliui, o
moralybę ir etiką, todėl rei dingomis. Jo moralės pajau Jau greitu laiku iškeliauju
jeigu draugijai leistai —
kia tik apvalyti pačią religi tos kaip ir protas kįla prie Iš savo žemės prigimtos.
tiesiog ' draugijai. Malo
ją nuo tų visų, kurie bepoli- šais krikščioniškąją religiją. Kokioj šalelėj prisiglausiu?
nu bus kuomet pargrįžę Tė
tikaudami ją paverčia į tur Biblijos moralė sąvoka taip Kur širdis liūdna bevaitos ?!... vynėn rasite jau savo jauną
prieštarauja išvystytų mora
gavietę.
ją kartą apšviestesne. Malo
Idant šių pažvalgų teisin lybės pajautų reikalavimas, O jus, sesytės, pasilikit
niomis akimis žiūrės ant jųgumą ar klaidingumą patir kaip biblijinės pasakos apie Dainuoti skardžiai Lietuvoj,
sų broliai, seselės, draugai !
— Pasakyk, Maike, ką tu metų miestą Mekką. Sulyg ti prisieina nuodugniau vi sutvėrimą pasaulio priešta Ir man “sudiev” nei nesakykit, Žlugs tuomet tamsos šešė
rauja civilizuoto žmogaus Likit širdij mano karštoj I...
mislini apie kapuciną?
i jų tikėjimo, kas to miesto są šį dalyką pernagrinėti.
liai.
proto
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nėra objektivišku, labiausiai nauti; žemė su visukuo, kas Gal jų skambėjimu užgautas per laiškus.
ma. Juoktis galima tik iš rumas gimdo ligas, nes ka atsakančiu žmogaus atsivai- ant jos randas, saulė, mėnuo Pabus kaimietis Lietuvos...
kreipiasi prie kokių ten ste
nepaprastų sutvėrimų, ku da suvažiuoja į minėtąjį zdinimui sau teisybės spren ir žvaigždės — vis tai likosi
buklingų daktarų, kurie pa
A. J. Jakubavičius.
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•kščioja basi, neplauja savo
skatina prie gerų darbų, bet ant žemės žmogaus. Reiš
dina "diplomuotais.” Kada
kūno' nesiskuta, gyvena di- drabužių nesimaudo, o gy- tas etiškasai elementas yra kia, dievas sutvėrė pasaulį Balsas iš Lietuvos žmogelis aprašo tokiam dakdžiausiam nešvarume, ir da- vena susikimsę, is visokiųis- kiekviename iš žmonių neis- vien dėl žmogaus? Ne! Nes
tatrui savo nesveikatą ir už
ro tai tyčia, manydami, kaaI
ne^
mokinama, bet prigimta pa jeigu žmogus sulig tų bibli- Broliai lietuviai ir lietu klausia, kiek prekiuotų išgy
dą
ligos.
Taip,
tėve,
galėtų
jiems numirus bus už tai ge
jauta, liuosa no saumylystės jinių pasakų yra tikslu visa vaitės! Plaukiate būreliais dymas,tai jisvietoj duotjam
riau. Ir netik patįs taip ap j atsitikti ir tarp mus, jeigu įsakų, t. y. savistovi mumy tos, kuri egzistuoja vien dėl iš musų erškėčiuotos Lietu atsakymą, pasiunčia vaistus
sileidę gyvena, bet savo mi i męs pradėtume gyventi taip, se pajauta, liepianti daryti jo, tai jis pats, sulig tų pa vos Amerikon uždarbiauti. ant kokių $7 ar $9 per C. O.
sijose šaukia, kad ir kiti eitų kaip tie mahometai per at gerą kitiems. Ta pajauta čių biblijos pasakų, nėra tik Išplaukiate patįs stipresnie D. žmogus gavęs vaistus, o
jų pėdomis. Kaipgi iš tokių laidus, arba kaip musų ka apsireiškia tankiai ir pas gy slu dėl savęs, t. y jis gyvena ji, tvirtesnieji. Paliekate nežinodamas valstybės tiesų
žmonių, tėve, nesijuokti? pucinas.
vūnus, kuriuose juk tos ypa ne dėl žmogaus esybės, bet tik menkesniuosius ir silp ir podraug bijodamas pa
Tik pamąstyk, į ką pavirstų ; — Maike, galit jus sau kal- tybės neišvystė ir neišvysto gyvena dėl dievo. Šventas nesniuosius. Išplaukę ran pult į bėdą, užmoka pinigus
civilizacija, jeigu visas pa I bėt kaip norit, bet su kapu- jokie moralybės įstatymai Povilas sako: "Nieks negy date apšviestesnių, išsilavin- ir pasiima, manydamas, kad
saulis pradėtų taip gyvent, i cinu jus nė vienas nesusily- ir pamokslai. Tą prigimtą vename dėl savęs ir nieks tesnių žmonių. Ar jums ne gal jam jie ir pagelbės. Te
kaip kapucinas? Netik bla- 1 ginsit. Kaip jis numirs, jis musų ypatybę gali mumyse nemiršta dėl savęs. Nesą užeina mintis, dėlko męs nuo čiaus tų vaistų gali gert kiek
kės apipultų, bet galėtų iš-1 bus šventas,
padidinti ir patobulinti vien jeigu gyvename, — gyvena jus atsilikę? Dėlko tam nori, nuo jų nė • geriau, nė
siplėtot ligos ir išmirti visi — Męs visai iš to ir nesi pažinimas savęs; pažinimas me dėl Viešpaties; jeigu mir sus? Gal būt nekartą mintis blogiau, kad ir nuo "post
žmonės.
stebėtume, tėve. Bet šven žmogaus vertybės ir jo reiš štame, — esame Viešpaties.” jums užeina, bet kur mums graduate daktaro" jie butų.
— O kodėl, vaike, kapuci tojo vardas da nesuteikia kimo draugijiniame gyveni Kitoj vietoj vėl pas tą patį apsišviesti, kur mums lavinTaigi ar ne laikas musų
nas neapserga?
žmogui garbės. Tu pats ži me. Žmogus bežinis, žmogus šv. Povilą skaitome: "Ištiesų tiesi, juk visų esame varžo broliams butų
pabusti ir
— Todėl, tėve, kad jis gy nai, kad mokytas ir protin bemokslis juk negai savo žmogau, kuo esi jeigu prieš- mi : nuo valdžios ir dvasiški- kreiptis prie tikrųjų

vena tarp švarių žmonių. Vi gas žmogus šventu dar nie vertybės žinoti. Pažinęs giniauji dievui? Ar puodžius jos; visi nori, kad męs būtu tojų, arba į ligonbučius,gydy
kur
si maudosi, mainosi skalbi kados nebuvo ir nebus. Di mokslą jis negai religijos pa negai iš savo molio nulipint mėme tamsus ir paklusnus taip pat nereikės mokėt
nius, patalą, o miestų švaru džiausi mokslo vyrai, kurie sakų vertybę pripažint aug- puodą dėl gerybių bei avinėliai, kad ramiai duotu
kaip $7.00 per są
mą prižiūri tam tikri svei daugiausia pasauliui atnešė štesne už mokslo vertybę, dėl biaurybių?” — Dievas mės kirpt savo Vilneles. Par daugiau,
Vienas man pasigy
katos biurai, todėl ir nega naudos, geriausi išradėjai, kad tą mokslą, kaipo religi tat galėjo tave, žmogau, lei grįžę randate tokius pat vaitę.
rė, kad jisai "Žmiječniko”
li kilti ir išsiplėtoti ligos.
gabiausi rašytojai, pasišven jos priešginybę atmesti, pa sti gyvent ant žemės ir dėl tamsius, kokius buvote pali išgėręs už $25.oo ir daugy
— Ne, vaike, nereikia jo tę darbininkų vadovai — vi niekinti visus žinijos įgiji to, kad kaip puodžius galė kę.
bę kitokių vaistų gavęs nuo
kio švarumo; tikėk tik taip si apskelbti bedieviais. Šven mus, t. y. civilizaciją ir kul tų į tave savo atmatas su Paskutiniaisiais laikais stebuklingų
daktarų, bet
į Dievą, kaip kapucinas, o tais gi daromi tik tokie žmo tūrą, ir pasilikti vien su sa krauti! Taip išniekinus žmo tečiaus pradėjo jau ir Lietu vistiek jis nesitaiso.
jokia liga tave nepaims.
nės, kurie atsiskyrė nuo gy vo religija. Į panašų drau gaus vertybę, liepiama gar vos sodžiaus jaunimas atsi
Labai gaila, kad musų
— Su tavim, tėve, sunku venimo gyvena giriose, ar gijos pasielgimą netiki nė binti tą dievą ir mylėti iš vi busti. Pradėjo taisyti jau žmoneliai
dar taip nesusi
susikalbėti, nes tu senas ba, lyg pamišę, kankina savo minėti religijos pateisinto- sos širdies, iš visos sielos sa nimo ratelius. Tankiai po pratę.
žmogus, tiki visokiems prie kūną, nieko naudingo nevei jai, nes žino, jog turėtų grįž vo iš visų minčių savo. Beje, sodžius slaptai daro šeimy
tarams, o apie* mokslą netu kia, tik poteriauja. Su to ti primitiviško žmogaus gy pasakojama, kad tas pats niškus vakarėlius su loši Keliaudamas per Collins-'
Meryville,
ri jokio numanymo. Jei tu kiais žmonėmis, tėve, męs venimo būdas, kurį męs dievas, kuris sutvėrė viską mais, deklamacijomis, pa ville, Benld,
žinotuum, iš ko kįla ligos, tu lygintis ir nenorim, nes jei šiandien negalime vadinti nė todėl, kad tas viskas už tai skaitomis. Apsireiškia kar Johnston City, Herrin, Harnesakytum, kad tikėjimas męs visi pradėtume taip gy geistinu, nė moraliu, bet lau jį garbintų, žmogui davė štas noras švietimosi, noras risburg ir Ledford, 111., nie
Steigia savo ko neradau naujo, kadangi
gali nuo ligos apsaugoti. Jei venti, tai žmonija žengtų ne kiniu, barbarišku, žvėrišku. liuosą valią mylėti savo su lavinimosi.
taip butų, tai popiežiui visai pirmyn į progresą, bet atgal Ačiū mokslo išsiplėtojimui, tvertoji arba neapkęsti jį, skaityklėles, sumetę po ke jie patįs tankiai praneša ažmonija priėjo prie gražes nepaisant į to dievo norą. letą skatikų. Platina blai pie save per laikraščius. Bet
nereikėtų sirgti; dabargi jis prie beždžionės.
nių ir morališkesnių sugyve Nežiūrint tų priešginiavimo vybę, atkalbinėją nuo alko štai keliaujant pakeliui su
jau antri metai, kaip serga.
GeorgeO jis, man rodos, turi tikėti. Kvailo niekuomet neper nimo formų. Ačiū civiliza ir mišinio religijos mokyme, holio ir t. t. Valdžiai ir dva- stojau 14 liepos
Paskui galima paimti kaipo tikrinsi, nes paskutinis žo cijai, ne religijos, bet kultū verta yra pasiklausti savo siškiiai nepatinka tos jauni town, III. šis miestelis pu
ros išvystytai, turime žmo- proto, ar ištikrųjų sulig rė mo draugijos; jąs persekio- sėtinai apgyventas lietupavyzdį stebuklingąjį maho-J dis visuomet bus jojo.
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Pajieškau Vinco Ragielio 32 metų
viais, bet apšvietoj jie stovi ateiviai neturėjo progos pa- Stanislovas Milinavičius, fF.‘ K. Strzy- amžiaus,
paeina Seinų parap., Suval
labai žemai; užsiminus ir tirti ir susipažinti su gėrės- niekis, Augustas Bartišius, ‘ Jonas kų gub. 11 metų Amerikoj, gyveno
Klimas, Jonas Sukevičia,
Antanas Elizabeth N. J. potam išvažiavo Chiparaginus nekurtus biznie nių Amerikoą elementų idė Petkus,
F
Pranas Stasiulis, Stanislovas cagon iš ten važiavo į Seattle, Wash.,
rius įsirašyti į kuopelę ap- jomis ir pažiūromis, o geres Kučinskas, Juozas Burinskis, Kazim. potam Origan ir Origane paliko $600,
Antanas Pašilis, Izabelė Alek dingdamas nežinau kur. Kas apie jį
švietos platinimui, išgirsti ni vietiniai elementai per Juršis,
sandravičiūtė. P. Norvaišas, P. M. i žino malonėkit pranešt.
[37]
tokių žodžių, kad gėda čio mažai žinojo, kas darosi a- šaučiunas, Jonas Jocius B. MaševiMarijona Ragieliutė,
' čius, K. Šukys, J. Raila, J. Kulišius, | 211 First st.,
Elizabeth, N. J.
nai ir atkartoti. Abelnai ta teivių tarpe.
1 S. Raila, J. Simanas, St. Olbergis, J.
Dabar komitetas kontro- I Geštauskas, B. Dejųnas, J. Jurgutis, Pajieškau brolio Aleksandro Virriant, šio miestelio lietuviai
Nereikia Paliudijimy
A
M“
Pivariunas, L.Kukutskis, K. Iva ! bicko, paeina iš m. Janopolio, Varnių
pilnai paskendę alkoholiaus,, liuojąs Y. M. C. A. darbą V.
B
nauskas, A. Rabačauskas, J. Novickis,
Telšių Dav., Kauno gub.
K nuoduose. Kolei grašio tu tarp ateivių Massachusetts St. Gailiunas L. Šveikauskas, A. E2- Į valsčiaus,
PatĮs
už
save
kalba.
Pirmiaus gyveno Canton, Mass. o pas4
Ona Mortinienė,
Kazimieras i kiau Lavvrence. Paskutiniu laiku, rori, tai nuo raugo neatsitrau ir Rhode Island valstijose I dikis,
Liubinas, ir Jonas Paskauskas. Viso į dos buvo So. Bostone, vatinėj. Labai
V
kas metai surengia daug — $49.00. M. Dobilas aukavo 50c. svarbus reikalas iš Lietuvos. Taipgi gi
kia.
*
$299.00.
' lai atsišaukia Antanas Butikis ir JoBirželio 23 dieną buvo mokyklų ir susirinkimų. Ži Viso
Sutrauka: Narys-Labdarys—$100.oo,
abu iš Jonapolio. (39)
rinkimas Unijos viršininkų. noma, šitam straipsnije ne-' 10 sieksnių žemės — $105.00, šiaip > nas Jakums,
Stanislovas Virbickis,
— 94.00. Sykiu $299,00.
Su Į BOX 4
Canton, Mass.
Ellet Berdial likosi antru nurodinėsime, kas tose mo aukų
augščiau
pagarsintomis
—
$896.80.
kyklose.
bei
susirinkimuose
Pajieškau apsivedimui merginos,
DIDŽIAUSIAS BALIUS!
kartu išrinktas į komitetą,
Pajieškome Dainų Mokytojo, kuris nuo 17 iki 28 metų amžiaus, aš esu 26
Lawrence
’o L. S. S. 64 kuopa ren
veikiama.
Link
nurodymo
..6 d. rugpiučio, Cicero, III surinktai gali vadovauti chore. Atsišaukdami metų amžiaus. Meldžiu atsišaukti gia didžiausį
nors tai yra gana gerai ži
ir puikiausi balių, ant
praneškite savo patirimą ir išlygas. ant šio adreso:
(38)
subatos
Rugsėjo
13. Levington svetai
nomas
turtuolių bernas. | to didelio darbo, kuris suvie aukų:
Kun. Ant. Ezerskis $12.00.
Jonas Lazdauskas,
A.
D.
Vaišnora,
nėj,
182
Lawrence
Gatvės.. Kviečia
nija
ateivių
ir
čiagimusių
at

Po $2.00 aukavo: Pet. Juknis.
Nieko gero jisai darbinin
119 Labrosse st.,
Detroit, Mich. P. O. BOX 102,
Wilkes
Barre,
Pa.
me
visus,
kaip
vietinius,
taip ir iš ap
Po $1.00 aukavo: Juozas Andziulis,
linkinių
miestelių,
pribūti
ant musų
kams nepadarė ir nepada stovus, męs save aprybuoja- Antanas
Miklošius, Kaz. Baltrimas,
Pajieškau apsivedimui merginos ar
Pajieškau brolio Norbuto Gudaičio, baliaus, nes didžiausias ir puikiausias
me.
Petras
Ambrozaitis,
Aleksandra ba našlės be vaikų, ne jaunesnės 20 m.
rys. Todėl lietuviams dar
gyveno Providence, R. I. Tu po vasarai balius. Prasidės pusė po
Krenčius, Domininkas Naruševičius, ir ne senesnės 30. Be skirtumo tikė pirmiau
Per
nuolatinį
ir
tankų
su

riu
svarbų
reikalą ir tegul jis pats šešių vakare. įžangos tik 25 centai.
bininkams patiems reikėtų
Andrius Šlekis, J. Pareikis, Antanas jimo. Aš esu 25 metų senumo. Plates tuojaus atsišaukia,
kitaip jieškosiu
Nuoširdžiai kviečia
sinėsimą
vieni
kitus
prade

Pusnukis, Juozas Kavaliauskas, An nių žinių klauskite per laišką.
rūpintis savo reikalais, nes
per
valdžią.
Arba
jeigu
kas
apie
RENGIMO KOMITETAS.
ji
Bruožis, M. šarka, K. Mikalau
Jeo. Kramonis, (38)
žino teikitės pranešti šiuo adresu:
niekas kitas jų reikalais ne- dam vis geriau ir geriau pa tanas
skas A. Liutkus, A. Kleikis, J. Miko 1089 Che ne st.
Detroit, Mich.
Izidorius Gudaitis,
žinti. Atsiranda draugiška lainis, Andrius Povas ir K. Ambro
surupins.
158
Charles
st.,
Providence, R. I. Liet. Imigrantų šelp. Dr-tėa
dvasia. Šiuomi laiku tarp zaitis. Viso $18.00.
Pajieškau Povilo Lunckio ir Jurgio
Jeigu jau nėra lietuviškų 400—500 mokytojų inkelių Po 50c. aukavo P. Juknius ir Jono- Gudzisko, prieš 3 metus gyveno Chica- Pajieškau dvejų pusbrolių Antano Viršininkai ant 1913 m.
Viso $1.00.
goje, jų pačių meldžiu atsišaukti ar Gaidešiaus ir Antano Tekoriaus; abu Pirmininkas, St- Jankauskas,
kandidatų, tada remkite j tūkstančių gabesnių ateivių sius,
Smulkių aukų $6.40. Viso $39.40. ba kas apie juos žino malonės praneš Kauno gub., Telšių apskr., Varnių vo350 Newark st., Hoboken, N. J.
kad ir anglišką darbo parti yra jau užmegsti nuolati 9 d. rugpiučio, Chicago, Ilk, Auš ti šiuo adresu:
lost., Pavandenio par., Nagerbių kai Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė, Newark, N. J.
Vartų parapijoje:
Ludvikas Žiūkas,
mo. Meldžiu jų pačių atsišaukt arba i
ją ir jos kandidatus; skai niai ryšiai. Tie 400 ■ 500 rosKun.
Kaz. Ambrozaitis $208.00, 118a 26th st,
So. Brooklyn, N. Y. žinančių apie juos man pranešti už Sekretorius, A. M. Stanelis,
tykit pirmeiviškus laikraš mokytojų turi jau progą pa Daktaras Antanas Kazis Rutkauskas
211 Jefferson st., Nevrark, N. X
i
ką busiu labai dėkinga.
Iždininkas,
P. Vaiceliunas,
$100.00,
Juozas
Molis
$100.00.
Monika Lotuzavičiutė,
čius ir knygas, kurios yra tirti vidujinį tų ateivių gy Pirko sieksnius žemės ir padovano Pajieškau giminaičio Juozo Daukšo,
38 Farley avė., Newark, N. J.
255
Wallaee
st.,
New
Hawen
Conn.
paeina
iš
Rygos,
prieš
4
metus
gyve

raktu prie apšvietos.
venimą ir susipažinti su jų jo Liet. Mokslo Draugijos Namams no Brooklyne, turiu svarbų reikalą su i
statyti: Juozas Grybas, Vincas Kat- sinešti su juo ir todėl jo paties mel
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ N« I
Prjieškau pusbrolių Jono Noreikos
Ledford, I1L, — tai mies reikalais ir tokiuo budu san kevičia,
Town of Lake, Chicago, 11L
Juozas Saunoras, Juozas Li- džiu atsišaukti arba žinančių apie jį ir Juozapo Vinclovos; abu
Kauno
telis pat pietiniam krašte tikiai eina vis geryn. Pati- kas, p-lė M. Horodeckaitė, Vincas Rut pranešti šiuo adresu:
gub., Telšių pav., iš miesto Darbie- i Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
Rapolas Laura po $10.50.
nų. Meldžiu jų pačių atsišaukti arba ant Town of Lake, Chicago, III., uiJ. Parednek,
(38)
valstybės, veik daugiausiai rimas ateivių minties, pa kauskas,
Po $5.00 aukavo: Petras Cibulskis, 1022 Orange st.,
Los Angeles, Cal. žinančių apie juos pranešti šiuo adr.: ' tingai atsibuna kiekvieną pirmą no
pročių ir budo, kurį tai pa Jonas Bagdžiunas, D-ras A. K. Rut
apgyventas lietuviais.
dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYN3Petras Lapinskas,
kauskas, Stanisl. Jankeliūnas. Viso
255 Wallace st., New Hawen, Conn. KIO Salėj, kampas 46 ir Paulina SCa.
tirimą
minėti
mokytojai
įPajieškau
tėvo
Vinco
Daukaukšo,
Nors ir čia randasi lietu
$20.00.
ADMINISTRACIJA
Kauno rėdybos, Šiaulių Valsčiaus,
gija,
vra
dideliu
turtu,
kuris
Po $2.00 aukavo: Alena Likaitė, Baisiogalos
Pajieškau pusbrolio Jurgio Aluke- Prezidentas A. J. Bieržynskis,
vių mylinčių alutį, bet dau
parapijos,
mes
su
motina
Antanas Šlakis D-rė Aldona Rutkau atvažiavome iš Lietuvos, motina fab- vičiaus, paeina iš Suvalkų gub., Ma
4600 S. Paulina St., Chicago, Ui.
guma
užsiima skaitymu negali būt perneštu.
skaitė; Bronius Lenkauskas, Myk. rikoj tapo sužeista, teismas pripaži rijampolės pav., Gudelių gmino Vei Vice-prez. F. A. Misius,
Ant. Dirkė, Jonas Luko no atlygimą, bet aš per jauna ir pini verių parap., kaimo Barauckinės. Tu
5235 S. Bishoff st., Chicago, HL
knygų ir laikraščių. Pre Iš kitos vėl pusės, didelis Kanapėkas,
šiūnas,
Tam
Abraitis.
Viso $16.00. gų man neišduoda, reikalingas yra tė riu svarbų reikalą. Kas apie jį žinot Prot. rast K. A. Čiapas,
skaitlius
ateivių,
patirę
vie

kystė visokios rūšies randa
1736 W. 47 St, Chicago, III
Po $1.00 aukavo: Juozas Kriukas, vas, kuris jeigu gyvas tegul kuogrei- malonėkit pranešti, arba jis pats teik
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
sis atsišaukti šiuo adresu:
si lietuvių rankose ir visi tinių gyventojų būdą ir susi Povilas Adomaitis, Aug. Kriukas, čiausiai
atsišaukia.
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, Ui
A. Serbentą,
Likas, Dom. Likas, Ipol.
Stasė Daukaukšė,
(39)
lietuviai kuo gražiausia gy pažinę su šios šalies gyveni Juozapas
Kasierius
K. K. Strzy ueckis,
921
S.
16
str.,
Herrin,
III.
Radvilavičius, Viktoras Gapševičia,
4612 So. Ashland avė., Chicago, III
vena. Nekurie
pramoni mu, galės daug geriau prie Jonas Jaukštis, Branislovas Janiulis, 300 Franklin st., Port Washington,
Pajieškau draugo Petro Vaitaičio, Užžiurėtojas org. St Ragauski,
Janiulis, Petronėlė Bumblai- Wis.
ninkai gerokai ęrasigyvenę, vietinių aplinkybių prisitai Vladisl.
4612 S. Wood St, Chicago, Ui
girdėjau,
kad nuvažiavo į Rockford,
tė,
Vinc.
Kišonas,
Jonas
Šilus
Myk.
Pajieškau Julės Augėsės, Kauno rė
kyt,
negu
tie
ateiviai,
kurie
III.
Turu
svarbų
reikalą,
meldžiu
at

turi ir automobilius.
Dūdas, Jonas Kazanauskas, Jonas dybos, Panevėžio apskričio, Pakrojaus
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS .
Zaura, Marė Radzevičienė, Konst. Ja- valsčiaus, meldžiu jos pačios atsišauk sišaukti arba kas apie jį žino teiksis
Turėdamas kiek laiko bu nenažįsta Amerikos piliečių kubka,
Chicago, I1L
f
pranešti
šiuo
adresu:
Kaz. Sabonis, K. Damikas, J. ti arba žinančių apie ją meldžiu man
VALDYBA:
Jonas Ruplėnas,
vau dar užsukęs ir į Zeigler, pažiūrų.
Vaitulis, Mat. Jhkubka, Pov. Alvins- pranešti šiuo adresu:
24 Simon st.,
Boxbury, Mass. Prezidentas — Julius Joneliunas,
Juoz. Oulinskas, Ant. Grina, Juoz.
Ignas Varaskevičia,
III. Bet apie šio miestelio Todėl supažindinimas kul kis,
3249 So. Halsted st., Chicago. III.
Paterokas,
Juoz
Jurgaitis,
Myk.
Va

New York City
Pajieškau draugo Jono
Mačiuko, Prez. pag: — Jonas Simbolis,
lietuvius gėda ir rašyt, nes tūriškų Amerikos visuome lentinavičius, Pran. Salamonavičius 323 Spring st.,
Kauno gub., Panevėžio pav., Trečionių
833 — 33 pL Chicago, UI
šilius, Ant Pociūnas, Ant. Juo
Pajieškau draugo Juozo Budrulio kaimo;
labiausia pasinėrę tamsoje. nės veikėjų su dirbančiais Jonas
Prot.
rašt
— Mikas Titiškis,
pirmiau
gyveno
Stoughton,
dikis,
Petras
Balčiūnas,
Barb.
Kučin

Petronės Greblauskiutės, abu Su Mass. Kas apie jį žino meldžiu pra
3415 Auburn Avė., Chicago, 10
Apie apšvietą ir skaitymą sunkiausius darbus ateiviais skaitė, Juoz. Valionis, Polonija Vals- ir
valkų rėdybos, Kalvarijos apskričio,
Andrius Janiulis, Antanas Ven- Ki rsnos valsčiaus, Išlandžių Kaimo, nešt, arba lai pats atsišaukia šiuo Finansų rašt. — Franciškus Valaitis
laikraščių jiems nei neužsi yra dideliu patarnavimu vi kaitė,
712 — 17 pL, Chicago, HL
ckunas, Antanas Linkus, Ad. Jankau gyveno Baltimorėj, jie patįs ar kas adresu:
Kasierius — Vincas Paplauskas,
mink, nes išgirsi tą, ko ne suomenei.
Kazimieras Armonas,
skas, Jieva Pupkiutė, Petras Berno- apie juos žino malonės pranešti šiuo
922 — 35 pi., Chicago, 10
266 Athens st.,
So. Boston, Mass.
tavičius, Simonas Pileckas, V. Birge- adresu:
girdėjęs.
Gaila, kad 20Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
lis, Liubinas, Myk. Mašiotas Jonas
Juozas Pečiulis,
3211 Union avė., Chicago. HL
tam amžiuje musų broliai
Gaušas, Stanys Budavičia, Step. Bru- 1449 E. 24th st.,
PRANEŠIMAS.
Cleveland Ohio.
Susirinkimai atsibuna kas paskati
čius,
Aiit
Kilikevičius,
Karolis
Alektaip tamsus.
LIETUVIŲ MOKSLO IR DAILĖS siunas, Jonas Virtelka, Leacentas GaPranešu visiems giminėms, drau nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 >-
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Nekaltas Avinėlis.

DRAUGIJŲ NAMAMS STATYTE

lauckas, M. Daniunas, Benediktas Ka
zanauskas, Povilas Daniunas, Mikas
Juzėnas, Povilas Sliautaris (1.21),
Stan. Suchodolskis Liud. Švedas,
Vinc. Jankeliūnas, Karolis Kiškonas
ir Rapolas Žarkauskas. Viso $63.21.
Smulkių aukų 75c.
Viso
$81.46.
Sutrauka: Nariai-Labdariai $408.00,
8 _sieksniai
__
žemės $84.00, aukos
$128.86. Viso $620.86.
Su pirma pagarsintomis $1517.66.
Viso
$581.46.

Pajieškau Juozo Vadeikio, Kauno
rėdybos, Raseinių apskričio, Kražių
parapijos,
Ganipravo
viensėdijos,
prieš 2 metu gyveno So. Bostone,
meldžiu jo paties arba žinančių apie
jį atsišaukti šiuo adresu:
Mikas Gudrimas,
4623 So. Mashfield avė Chicago. III.

gams ir pažįstamiems, jog aš gyvenu
Chicagoje, ir visų, kurie turite kokį
reikalą su manim, meldžiu kreipties
šiuo adresu:
(38)
P. P. YNDRELLE,
2334 So. Oakley avė
Chicago, I1L

vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
3301 Aabnrn are. Metinis snsirinHmas pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

26 VII Brooklyne surinkta $271.00
Chicagoje, III. 3 VIII. 1913 aukavo:
Laurynas Radziukynas,
Sandvall
III. $100., Kazys Kasputis, Chicago,
III., $15.00 Viso — $115.00.
PARSIDUODA FORNIČIAI.
Pirko sieksnius žemės ir padovano
SUGAUKITE VAGĮ!
Geri fomičiai, veik nauji, parsiduoda
jo L. M. ir D. D. Namams statyti:
Kazimieras Stulgis, Lukšių kaimo, pigiai. Norintieji pamatyt bile laiku
Chicago, III., (Roseland).
Pajieškau Juozo Mikoliūno, prieš 2 Šaulių pav., apie 23 metų, 7 mėn. iš lai kreipias po šiuo adresu:
Petras Šimaitis $10.50, Gabrielius
metu gyveno Pittsburge, paeina iš Lietuvos, apie 6 pėdų 9 colių augščio,
JURGIS SKIEPINAS,
Benošius $10.50, Antanas Kavaliaus
Kauno gub., Ukmergės pav., Suba raupuotas; 25 d. rugpiučio
So. Boston, Mass.
atlupo 61 I st.,
kas $10.50, Mykolas Šlikas $10.50, Po
čiaus parapijos, Rakutėnų kaimo, baksą ir pavogė $40.oo; išvažiavo gal
(Lietuviams jau žinoma vilas Petronis $10.50, Antanas Narmeldžiu jo paties bei žinančių apie jį į mainas, amato jokio nemoka. Kas
PARSIDUODA FORNIČIAL
$10.50, Stanislovas Čekinskas
pranešti šiuo adresu:
amerikiečių draugija Y. M. kunas
Naujausios ir visokios dainos.
duos žinią apie jį, gaus $5.oo (38) Gerai užlaikyti, vartoti tik 3 nedėlias,
Petras Šatkauskis $10.50, Ka
Petras Mikoliūnas,
ANELĖ SAVIČIUNAS,
parsiduoda už prieinamą prekę. Pa
C. A. Ši draugija darbuoja $10.50,
zimieras Kabnietis $10.50, Kazimieras Rankius gražių dainų..................... 50c. P. 0. BOX 75
Barre Plains, Mass. 407 Joseph
avė., Rochester, N. Y. matyt gali vakarais nuo 6 vai. ant 1
Paukštys
$10.50.
Pranas
Smilga
si tarp visų ateivių, steig
lubų po No.:
Revoliucijos giesmės
Motiejus Bleizgys $10.50^ An
Pajieškau pusbrolio Povilo RameiSo. Boston, Masa.
229 Gold str.
dama jiems mokyklas, mo $10.50,
tanas Puidokas $10.50, Andrius Malkos Kauno rėdybos, Aleksandrovo
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
$10.50,
Broliai
Strumilos
kindama anglų kalbos ir pi- kevičia
apskričio, Panedėlio valsčiaus, Valiu$10.50, Antanas Pocius $10.50, Motie 3-jų ir 4-rių balsų............................ 35c. liškių kaimo, Kupreliškių parapijos,
Parsiduoda Fomičiai.
lietystės tiesų. Ji siunčia jus Bleizgys $10.50. Viso — $178.50.
girdėjau atvyko Amerikon, norėčiau
Gerai užlaikyti veik naujutėliai,
W. LYNN, MASS.
savo atstovus net į Europą Visų šventųjų parapijoje, Chicagosu juo susirašyti, meldžiu pranešti
parsiduoda pigiai. Norintieji pama
ŠOKIAI, ŠOKIAI!
,
je,
III., surinkta aukų:
šiuo
adresu:
šiuo adresu:
tirinėt tų ateivių gvvemmo Petras Platakis $5.00.
Lietuvių Uk. Kliubas rengia šo tyt kreipkitės
J .ToH ai lc
ANDRIUS VASILIAUSKAS
kius
kiekvienąpetnyčios
vakarą;
pra

sąlygas jų tėvynėje, kad Po $2.00: Stasys Ralys, Jonas Draz10705 Statė st., Roseland Chicago, III.
89 Dresser st., 2 floor So. Boston.
džia nuo 8 vai. įžanga labai pigi.
Pajieškau pusbrolio Antano ir Maiauskas, Juozas Zubė, Kazys Gruzdys,
geriau susipažinus su jų pa Povilas Zaunys. Viso $10.00.
Pelnas
skiriamas
palaikymui
lietuviš

teušo Matelių, Antano ir Jurgio GiePajieškau sesers Onos Zilinskiutės,
NEGIRDĖTA NAUJIENA.
pročiais ir dvasia. Tuo tiks Po $1.00: Justinas Baltušis, Jonas džiunų ir Mikolo čereškos arba Ar- po vyru Norvaišienės, abu Kauno gub., kos svetainės. Meldžiam visuomenę Moterįs
ir merginos! Katra pri
atsilankyti.
Bakutis, Petras Mikolainis,
Juozas manavičiaus, visi paeina Kauno gub., Raseinių pav., Erzvilkos parapijos,
lu užpernai buvo nuvažia Šimkus,
Su pagarba,
(38) siusite $3.50c. gausite naujai išrastą
Seredžiaus Naujieninkų kaimo, prieš 8 metus gy
Antanas Jasiulevičius, Kazys M. Čereška paeina iš
prosą, gazolinu šildomą, su kuriuo be
KOMITETAS.
vęs Lietuvon d-ras Tupper, Kainauskas, Juozas Riškus, Jonas miestelio. Turiu labai svarbų rei veno Brooklyne (laikė krautuvę skry
nuovargio atliksite į pusę laiko savo
kalą,
todėl
jie
pats
lai
atsišaukia
ar

Stankus,
Kaz.
Grazdys,
J.
Šimkus
K.
bėlių). Kas apie jį žino ar jis pats lai
iš Bostono, kuris pildo Y. M. Šeris, Petras Daknys, Stasys Kazlau ba kas apie juos žino malonėkit pra atsišaukia
darbą gražiai ir su mažais iškaščiais.
PHILADELPHIEČIŲ
ŽINIAI!
šiuo adresu:
Šiuom pranešame, kad L. S. S. 189 Reikalaukite pas:
C. A. sekretoriaus pareigas skas, Kristupas Klibas, Jonas Endziu- nešti šiuo adresu:
Mrs A. Tališienė, (39)
JACOB CHESNUT,
kuopa
parengia puikų
teatrą-balių,
Frank Firovich,
Antanas Urbaitis, Jurgis Samblio119 So. lst st.,
Brooklyn, N. Y.
Massachusetts ir Rhode Is- lis,
Pittsburgh, Pa.
kuris atsibus subatoj, 13 d. Septem 1127 Laurel st.,
nis, Antanas Likša, Petras Tilionis, 377 — 2nd st., So. Boston, Mass.
ber,
1913
m.
naujai
pertaisytoj
salėj
land valstijose. D-ras Tup Antanas Paulauskis, Antanas LaurinPajieškau brolio Antano Pileckio,
REIKALINGI AGENTAI
Pajieškau Marcelės Markšicikės, Suvalkų rėdybos iš Kalvarijos mies New Majestic Hali (New Academy
čius, Juozas Norbutas, Vincas Kaz
per daugiausia yra užintere- lauskas,
Kiekvienas
gal uždirbti nuo 4 iki
Petras Pivoriūnas, Elzbieta paeina iš Kauno gub., Reseinių pav., to, girdėjau, kad apie prieš 3 metus Hali) 523 So. 4 st. Philadelphia Pa.
8
dolerių
į
dieną.
Teisingas darbas,
suotas lietuviais ir jis priža Klimavičienė, Kaz. Klimavičia, Anta Šimkaičių vol., Stakių parap., Rupei apsigyvenęs
Prasidės
7:30
vaL
vakare.
Bus
suloš

buvo Montreal, Canada,
kų sodos. Turiu labai svarbų reika kalba lenkiškai, vokiškai, rusiškai ir ta viena iš juokingiausių komedijų visados užganėdina kostumierius. Pa
viso — $27.00
dėjo ” Keleiviui” kas mėne nasPoTurkevičia;
50c.: Motiejus Bleizgys (ir siek lą, todėl, kas apie ją žinot, malonėki lietuviškai, kas apie jį žino malonėte "Kurčias žentas.” Po teatrui šokiai vyzdžiai (sampeliai) duodami. Leng
sį parašyti straipsnį ateivių snį žemės),
P. Jasinskaitė, J. Podžiu- te pranešti arba ji pati lai atsišau pranešti ar jis pats tegul atsišaukia ir lakiojanti krasa. Gavusieji dau vas darbas ir esi pats ant savęs ponu.
(39)
giau atviručių gaus gražias dovanas. Kreipkės pas:
(37) šiuo adresu:
nas,
A.
Grigaitis,
A. Pučkorius, J. Šer- kia šiuo adresu:
reikaluose. Šis bus pirmuti nauskas, J. Atkočiūnas.
THE ARTISTIC PORTRAIT CO.
Nuoširdšiai kviečia visus vietinius
Stanislovas Paškauskis,
Viso — $3.50.
Jurgis
Pileckis,
nis jo straipsnis, kurį jis už- Smulkių aukų — $2.80; viso $48.30. 3437 So. Morgan str., Chicago, III. 624 Bank st,
Chicago. III.
Waterbury, Conn. ir iš apylinkės lietuvius atsilankyti. 1650 Fulton st..
KOMITETAS.
vardijo ”The relations be- Sutrauka: Narys-Labd. $100.00, 17 Pajieškau lietuvaitės apsivedimui,
PARSIDUODA BUČERNĖ IR
sieksnių žem. — $178.50, šiaip aukų
Pajieškau Jono Blaževičiaus, kuris
tween native and foreign re- —
GROSERNĖ.
$48-30. Viso — $326.80. Su pirma nuo 17 iki 25 m. amžiaus, maž-daug, 2 d. rugsėjo išėjo apsitaisęs juodais METINIS AUTINGAS SU GĖMIAIS
susipažinusios
su
mokslu
ir
mylinčios
Geroj
vietoj,
lietuviais
apgyventoj,
pagarsintais
—
$597.80.
Parengė Lietuvių Gimnastikos Kliu
sidents.” D-ras Tupper yra
marškiniais, raudonu kaklaraiščiu,
5 d. rugpiučio, 1913 m. šv. Kryžiaus ženybinį gyvenimą. Aš esu pusėtinai melsvu švarku, ir nesugrįšta. Jis yra bas. Atsibus nedėlioj, 14 d. rugsėjo biznis išdirbtas per 25 metus. Savi
inteligentiškas ir augsto parapijoje surinkta:
prasilavinęs, turiu 24 m., iš Suvalkų juodų plaukų, 5 pėdų augščio, ties an (September,),
1913 m.
Glendale ninkas serga, todėl tur pardu t. Pla
mokslo žmogus, visas atsida Kun. Aleksandra Skripkus $100.00, rėdybos.-Vartoju keletą kalbų ir ras takiais randasi randas. Kas apie jį Schuetzen Parke. Myrtle Avė., Glen tesnių žinių norint kreipkitės no š:uo
(38)
sieksnį žem. — $10.50 ir šiaip tą, norėčiau susirašinėti su viengen žino malonės pranešti man jo žmonai dale, L. I. Pradžia 2-rą vaL po pietų. adresu:
vęs kultūros darbui, ir męs pirko
Chicago. I1L
aukavo $5.00 Viso — $115.50. Pirko tėmis dėl susipažinimo. Geistina bu šiuo adresu; o gaus 5 dolerius atlygi- Muzika D. K. Venckaus. įžanga vy 3440 So. Morgan st.,
esam giliai įsitikinę, kad žemės sieksnius ir aukavo: kun. An tų su laišku gauti ir fotografiją, kas nirtio.
rams $l.oo, merginoms 50c.
(39)
tanas Brička $21.00, Pranas Kibortas bus ne į širdį, bus atgal grąžinta.
Iš Williamsburgo arba Centrai
Julijona Blaževičienė,
MUZIKOS MOKYKLA
jam rupi vien ateivių gero $15.00,
C. Staliukas.
[37]
Giedorių Draugystė šv. Ceci
729 Willow st.,
Youngstovn, Ohio Brooklyno visi karai daveža iki Rid- Duodam lekcijas ant Smuiko. Mandavė, nors jo pažiūros ir kito lijos prie par. šv. Kryžiaus $25.00, P. O. Box 291,
Detroit, Mich.
gewood depot, persimainant ant Myr
Gitaros, Korneto,
Klarnetas,
Jonas P. Bugdinas, Juozas Kušleika,
Pajieškau darbo prie namų šeimy tle Avė. Richmond Hill, kuris davė- linos.
kios. negu musų. Parašo Jonas
Fleitos ir Akordiano. Profesorius
Pajiškau savo vyro Jono Pinkaucko, noj. Esu
Mališauskas ir Vincas Viščiulis
, jau
---------------------’x* 17 mėne— ža iki parko
našlė
su mergaite
praktikavęs 15 metų
muziką.
po jo ragais nededam, nes — visi po $10.50
53 metų, paeina iš Vilniaus gub., Tra šių. Norėčiau gauti vietą pas savo
Su pagarba kviečia
___
Norintieji
išmokt
gerai
muziką
kreip
kų pav., Jiezno vals., Bencekienio viengenčius lietuvius, Kam reikalinŠiaip aukų sudėta:
L. G.K. KOMITETAS
jis to negeidžia. Red.)
kitės
šiuo
adresu.
(40)
kaimo.
Jis
mane
pametė
16
augusto
Po$5.00: Pranas Gudas ir Vladis
ga tarnaitė meldžiu kreiptis
šiuo
LUCA APICELLA
Daugelije miestų anais lovas Daukša — $10.00
1911 m. ir per tuos 2 metus jokios adresu:
Užbaigimui vasaros
215
Hanover
st.,
Boston, Mass.
žinios
nuo
jo
negaunu.
Malonėčiau
BALIUS.
Viktoria Stadkienė,
laikais tarp ateivių ir vieti Po $4.00 aukavo: J. Žolpys.
Po $3.00 aukavo: Petras Mažutis, žinot ar jis da gyvas. Ženklai: ant 45 Hudson avė
Parengtas Laisvės Mylėtojų Drau
Brooklyn, N. Y.
niu elementų męs matėm A. B. Žemaitis ir Pranas Banys. Viso burnos turi apgamą, ausis biskį įkirp
ANT PARDAVIMO.
gystės Rugsėjo- Sept. 13 d. Turner
ta, išrodo melsvas. Jis paliko mane
Pajieškau Onos Jurkuničės, po pir Svetainėje, kampas NEW YORK ir
kaip ir sudrumstus sątikius. $9.00
Dveji namai ir Bučernė su GroserPo $2.00 aukavo: Juozas Mačiulis, su kūdikiais Richmond, Va., todėl aš mu vyru Sulcienės’; ji dabar yra išė BROADWAY gatvių, AURORA, ILL. ne —iš priežasties važiavimo į Lie
Visviena, kokio pobūdžio ir Jonas
Raudonius, Juozas Daugiais ir atsišaukiu į jį ir meldžiu pasigailėt jus už antro vyro, kurio pravardės
Lietuviai ir lietuvaitės! meldžiame tuvą. Labai puikioj vietoj, ant ker
nors tų kūdikių, kuriuos apleidai. Jei nežinau. Prie jos turiu labai svar ant šio iškilmingo baliaus atsilanky tės Van Buren ir Locust gatvių. Biz
laipsnio tos drumzlės nebū Juozas Drukteikus. Viso $8.00
Po $1.00 aukavo: Adolfas Radavi- gu kas man praneš jo adresą, duo bų reikalą. Pirmiau gyveno Jersey ti, nes bus tikra lietuviška muzika, nis gerai iždirbtas. Nesigailėsit nusi
tų, jos visuomet prasideda čius,
Pranas Šimkus, Pranas Venckus, siu atlyginimą. Meldžiu, kas apie jį City, N. J., dabar nežinau kur. Mel galėsite linksmai vakarą praleisti. pirkę minėtus namus ir biznio vietą.
iš mažo niekniekio. Pirma Jonas Bartkus, Juozas Poliakas, An žino, pranešti, taipgi arba tegul pats džiu jos pačios atsišaukti ar kas apie Ir iš aplinkinių miestelių nepamirš Meldžiam kreiptis ar per laišką ar
(38)
Kuizinas, Mykolas Paukšta, Jo atsišaukia šiuo adresu:
kite atsilankyti.
ją žino — pranešti šiuo adresu.
ypatiškai viršminėtu antrašu:
tie nesutikimai išsivysty- tanas
ALENA PINKAUCKIENfi
nas Ilginis Vincas Petkevičia, Anta
Užkviečiame visus,
A. Gotautas,
S. K. GEDVILLO.
(37)
davo labai greitai, kadangi nas Urbutis, Antanas Jakimavičius, 520 W. Conway st., Balti more,Md. 661 Washington str., New York Cty.
L. M. Dr-stės Komitetas.
170 Van Buren st,
Batavia, IU.

Santikiai tarp
ateiviu ir čiagi
mušiu

Draugysčių Reikalai.

Pajieškojimai

KELEIVIS

6

išpildyt. Jie lytis daugiausia!
IITTMADICTII/ 1 p * BAGOCIVSkaslink • vartojimo muilo, j
HUHUKbTlKA yiesu patarimai į britvų,
abrusų, jų disinfek-j Ignotas Stankus.
eijos, etc.

asirai------- -

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Tikra* lietavye daktaru
_
baig^ mokslą aceitavlškame universitete. Buvomie•to daktaru Indianapolia,
Ind. ir •pecijaliėkal mokiuosi NEW YOKKE DIDŽIOJA MOKYKLOJE daryti visokiai? operacijos ir
'
gydyti pavojingu ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr-;
Stankus įrengė uvo locną SANATOR1UM;
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius ligo
nius dei gydymo Ir darymo operaciją.

\V. Dubendris. — Jus išsi-;
ėmėt pirmas pilietiškas po
pieras Maine valstijoj, o da-) S. Brushkiui. — Tamistos, jeigu
bar jau pora metų kaip skaitote laikraščius, be abejonės ži
note kas yra tas tautiškas namas.
Mass. valstijoj gyvenat. Jus Jis
yra lietuviams tikrai reikalingas
antras popieras jau galite ir aukavimas
jo pastatymui taip pat.
” mokykla, jei ji nebūtų jėzui
gaut, jei iš viso jau yra 5 "Saulės
tų rankose, irgi butų Lietuvai naudin
Gydo Ilgas:
| metai, kaip Suv. Valstijose.) ga
įstaiga. Bet iš sufanatizuotų jos
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos Ir
į Aplikacijų ant antrų popie-, mokinių ir išauklėt^ "Saulės” kursuo
Gėlimą eąnarią, kaulą ir kosulio.
se ištikimų kruvinojo caro apginėjų pačią.
Reumatizmą, nedirbimo vidurią, slinkimą
rų turite paduoti Mass., bet lietuvių
prislėgta tauta negalės pasi plauką, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką
liudininkus turėsit ipaduoti džiaugti. Tik "Saulės” mokyklas bū ligą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
reikia pilnai atskirti nuo Tautiš ro visokiu operacijas.
iš Mass. ir Maine. Maine tinai
ko Namo, kuris neauklės panašių žmo
Jeigu sergi
valstijos du liudininkai, ku- nių, kaip "Saulės” mokykla.
tai netrotyk laiko, bet tuojau atsišank pu
Vaikezui. — Tamista savo kores daktarą Slanką ypstiškai abra per laišką, oj
I riuos pasišauks pas save fe- pondencijoje
taip užgauliojančiai pei nesigailėsi savo žygio. Turi tn kiančius pa-• !
Džian Bambos atsakvmas derališkas prokuroras Mai- kiate tulus žmones, o nepasirašote sa dekavonią
už išgydymą nuo visokią ligą. Dr.;!
tikra pilna pavarde. Dėlto netal Ign. Stankų siunčia gyduoles į kitu miestu;;
Misteriui Jack J. O. Key. ne* turės paliudyt, kad jie vo
piname.
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet ;
x
,
pažino jumis per 3 metus te
te- Drulanu da-da. — Juokų sunaudot kreipkitės
ant tikro adreso taip:
Well, dievas tverdamas £
ai
,
0
į
ass
fo
dininkai
pa
.
nai, o Mass. liudininkai pa- negalima. Ir kam vėl tokį keistą ir Dr. 1GN0T. STANKUS j
pasauli ilgai galvojo, kaip ]judyS, kad išgyvenot jau 2 ilgą slapyvardį fabrikuoti?
1210 8. Broad st.,
* ;■
F. V. iš Ansonia, Conn. — Jūsų
butų geriau sufiksvt žemės metu Mass. valstijoj.
Philadelphia,
Pa.
>
draugijos piknikas garsinamas ant
ašį ir iš kokio štofo ji butų
24 d. rugpiučio, o apgarsinimą išsiungeresnė: iš breso ar iš me- ”Kel.”
Skaitytojas. — tėt 25 rugpiučio. Netalpinom.
Montelliečiui. — Ką rašot apie New
džio.
Jums manifesto yra dovano Haveną,
tas pats yra kiekvienam di
Philadelphijos Moterims
Ir taip viską apmislinęs ta bausmė už prasišalinimą desniam mieste; tai nėra jokia naujie
bet labai paprastas kasdieninis ! VIENATINĖ MOKYTA IR DIir apsvarstęs dievas supra nuo kariumenės, ir jei grįž- . na,
gyvenimas. Nealpinsime.
.PLOMUOTA LIETUVIŠKA Apašportu.j J. P. Taperui. — Dėlei vietos stokos < KUŠERKA PHILADELPHUOJ
to, kad medinė ašis butų no-• šit su konsulio
ONA VIDIK1ENĖ. baigusi aku
tamistos korespondencijos
gut, ba galėtų greitai užsi niekas jūsų neužkabinės, ir negalėjome
šerijos mokslą garsiame Scrantopatalpinti.
degti ir sudegint visą joi turėsit užtektinai laiko su’ P. Kapi—kui. — Eilutės laikraščiui no International College'yje of
o Midwifery ir turėjusi gerą prakdžiabą, o tas buvo da nein- namiškiais pasimatyt pirm persilpnos.
Itiką viename geriausiame gimdy
M. A. Liberiui. — Eilės per silpnos,
šiurytas ir fajermonų tuo paėmimo į kariumenę.
mo ligonbutyje. Priima kūdikius
sunaudot negalim.
ir
savo mokslišku patarnavimu
Jei
pinigai
yra
bankoj
ki

met da nebuvo. Iš geležies
Tamošiui Besočiui. — Gerai.’ Sunaupalaguose apsaugoja gimdytojas
arba breso ašis labai daug tam mieste, reikia parašyt į dosim.
nuo visokių ligų. GER1ASIĄ RO
DĄ DUODA DYKAI nėščioms,
----šmero reikalautų, ba turėtų tą banką tam tikrą laiškeli
motePATAISYMAS.
žindančioms ir ligotoms kudibut labai sunki ir stora, kad ir pasiųst jį su knygutėmis, ;
M rims, o taipgi mažiems
"Keleivio
”
No.
36
korespondencijoj
išlaikyti tokią didelę žemę, o banka prisius čekį. Jei pa iš Athol, Mass., buvo pasakyta, kad ((( kiams.
kurios į didžiausį treiną ne- tįs negalit to padaryt, pri- L.S.S. 114 kuopa buvo parengus pikONA VIDIKIENĖ
pataisyti, kad ne vien ))) 329 Wharton st„ Philadelphia Pa.
nik^-. Reikia
sudėsi. Sv! 0 tada ir šme siųskit knygutes į ”Kel.” A- .kuopa,
bet daug ir šiap jaunimo prie
Telefonas: Lombard 2953-A.
ro da nebuvo, ba nebuvo genturą, o si nonai jums pa-;! to buvo prisdėję, kuopos vardu buvo
Inkognito.
tarnaus. Knygutes siųskit viskas rengiama.
Rokfelerio.
Ir dievas nutarė sufiksvt registruotam laiške.
Tel. So. Boston 784.
UŽDRAUDIMAS.
žemės ašį iš ledo, ba taip pa J. Bidwa. — Jei žmogus Šiuomi
Parduoda pigiai Namus
pranešu, kad aš pasilaikau
tiko valiai ir taip buvo ge i prasiskolinęs krautuvnin- visas tiesas perstatyme kome
"Dvikojis Katinas,’’ tilpusios
J. H. C A R R
riausia, nes ledas ne kams išvažiuoja į kitų vals- dijos
”Kel.” NN. 35 ir 36.
Parduodu Namus, Inšiurinu Ir
reikalauja jokio šmero, sti.ių, apsiveda ir sugrįžta at Autorius
K. S. Karpovičius.
padarau Morgičiua.
ba labai slidus, ir ne gal, krautuvninkai jo nega
840
DORCHESTER
AVBu,
gali užsidegti, ba labai šal li areštuoti, nes tai yra civi IR VĖL VISŲ DRAUGAS.
SO. BOSTON, MASS.
tas — taip šaltas, kad vasa liškas dalykas, ne krimina- Vos tik spėjau nuo dviejų apsigint,
kaip štai, strikt! prieš mane ir tre
ros laiku galima padaryti liškas. Vienok, jei dar neiš čias
iššoka Visų Draugas!
aiskrymų, kurį taip laikina ėjo 6 metai, civiliškai Viešai apskelbiu, kad už savo para
Telephone So. Boston. 845 M. įj
šą
gatavas
kas
minutę
stot
į
kovą!
Pa

maži boisai.
gali - apskųst į teismų, už- likit jus mane ramybėj. Nejaugi yra
Ir taip dievas sufiksino griebt algų, ir atsiimti savo. taip sunku rast kitą kepurę, kad bū Dr.F. Matulaitis)
reikia kybti nrie mano? Aš jau
žemę ant ledinės ašies ir Bet kodėl neužsimokėt savo tinai
nuo seniai ją vartoju. Bet štai "Ke
495 Broadway, So. Boston. i
žiurėjo ant jos, kaip ji slid skolų, kaip doram žmogui? leivio” No. 32 pasirodo trečias Visų
ir da net iš Kewanee, III.
Valandos:
žiai muvinasi ir nereikia a- Ag ir krautuvninkai tavorų Draugas
Kiek da bus?...
Visų Draugas.
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. į
ne šmero, ane mašinisto.
Nedėliotus iki 8 vai. po pietų
]
iš dangaus negauna, bet tu
|H
[Įfj
Ir džiaugėsi dievas iš sa ri už juos užmokėt. Nemovo stebuklingo džiabo ir kėt žmogui už išimtus daik D-RAS ST. ANORZEJE WSKI
glostė savo barzdą, kad vis tus, yra vagystė švelnėsnėj
Vienatinis lenkiškas
DOVflNfll-DOVRNfli
kas eina olrait.
formoj.
JDANTŲ
DAKTARAS.
Taigi tamsta negali gauti
KNYGA SVEIKATOS bei nau
pas Dievų pleiso už inžinie A. Dainas. — Jei išsiėmėt Užtaisau pasigadinusius dantis ir jausio mokslo ir ką reikia daryti
Daujus. Darba gvarantuoju
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
rių prie žemės ašies. Tenai pirmas popieras ir nepatai- įdedu
Taipgi
ištraukiu
dantis
be
skausmo.
greit
išsigydyti, lygiai ta knyga
galėtum tik aiskrymą daryt. kėt paduot dienų ir laivo
Bet iš to biznio nepadary vardų teisingai, bet jei iš 238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
„DAKTARAS“
tum, ba kaip ant nort, taip tikrųjų yra jau 5 metai kaip
parodo, kaip nuo ligą apsisaugotiir ant šaut poliaus labai šal Amerikoj, tai visviena, gau
ta ir niekas tenai aiskrymo sit antras. Jei U. S. Dis- RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
triet Attorney reikalautų iš
nevalgo. .
LIZtsT.TA.
Džiam Bamba tamstai pa imigracijos valdybos paliu Pier 31st st., Brooklyn, N.Y.
tartų geriau parsitraukti iŠ dijimo apie atvažiavimų, ga
TIESIOGINĖ LINDA TARP
Vilniaus „Žagrės” tautiškas lima pasakyt, kad negali su
RUSIJOS IR AMERIKOS
roges .ir uždėt šitam kontre rasti, ir teisėjas išduos po Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubilietuvišką Ais Kumpaniją, pieras.
nius laivus.
tokią, kaip jankiai turi, ir K. M. Jus mokat barbeŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik
Russia — 16,000 tonų
pristatyti iš tenai ledą į Je- riauti, ir parėjęs iš dirbtu
pamokina kaip ir kur nuo visokiu ligą gerai
Kursk — 13,500 tonų
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
meriką. Uždėjus tokią kum vės norit privatiškuose na
Czar — 13,000 tonų.
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią ligą
paniją arba sosaidę, atsiras muose užsiimt tuomi vaka I Roterdamą per 9 dienas be per
apsisaugoti.
mainos, per 11 dienų bė permai
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
tų ir džiabas musų profeso rais. Tų galit padaryt. Bet nos
I Libavą.
rašo apie vyru ir moterų lytišką gyvenimą ir
aiškiai, atvirai teip išdė?tinėje, jog kitose
riams R. Utkauskui ir Gab dabar beveik visose valstijo $31.00 — 3čia klesa — $33.00
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
2-ra
$45.00
—
klesa
— $50.00
riui, ba pas juos dabar fry se yra įstatymai su sanita
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei
— Ima klesa — $75.00
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir ką
taim. Ledą galėtum prista riškais padavadijimais kas $65.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai
tyt į mano barą ir kitus sa- link užlaikymo barzdasku Reikalaudami
gyventi. Čion vistą negalima aprašyti, bet tik
platesnių žinių kreip
perskaičius knygą atrasite.
liunus, ir aš beeinu, kad biz ty klų. Nueikit jus pas savo kitės pas generališką agentą
ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moksnis eitų olrait ir pasakytum miesto raštininkų, ir jis
A. E. JOHNSON & CO.
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno subudavojimą su visokiomis paslaptybėmis.
man: denkiu veri mač?
jums išduos kopijų tų pada- 27 Broadway, New York.
Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“
Jurs truli
nemažai
rašo.
Arba
pas
vietinius
įgaliotus
agentus.
vadijimų, kuriuos turėsite
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu
Mr.
Džian
Bamba.
rę, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
*
’
———————
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
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HAMBUR(
AMERICAN LINIJA
Didžiausioji Garlaivių
Turi 480 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.
Kompanija Pasaulije.
Įsteigta 1847 metais.
Vienatinė ’ tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.

Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.

Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND*’ ir “CINCINNATI”
608 p?dų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

Kunigas į girtuoklį: —
Duok vaikeli ant mišių už
savo mirusią pačių, nes ki
taip jos dvasia pusiaunaktimis tau vaidinsis.
Girtuoklis: — Nereikalin
gi man tie tavo gązdinimai,
-kadangi aš visad po pusiau
nakčiui pareinu iš saliuno.
L. Vaikas.

Jis: — Lig jau nuplištų
lupukės, kad duotumėt man
vieną bučkį... Ar galiu?...
Negali.
Ji:
Kodėl?
Jis:
Užtai, kad vieną.
Ji:
(Perdirbtas) J. Fisenka.

Užtikrintas Nuolatinis Darbas!
Męs turime darbą dėl 50 gerų Lietuvių
mus medžio išdirbistėj So. Shaftsbury,

Mokestis $1.50 į dieną ir augščiau pagal darbininko
sugabumą ir sumanumų. Nereikalingas amato mo
kėjimas, nes darbas lengvai perprantamas kožnam.
Darbas visuomet. Sąlygos sveikatai geros.

South Shaftsbury miestelis guli gražiausioje ir svei
kiausioj daliję Vermont valstijos. Čia gaunami geri,
5 kambariais gyvenimai už $8. mėnesines randos. Pra
gyvenimas pigus. Yra mokyklos, bažnyčios ir Lt Už
tektinai kvatierų nevedusiems žmonėms.. Geležinkelio
tikietas iš Bostono bei New Yorko tik 4 doleriai.
Čia yra jums proga dirbt smagų darbą, smagiai gyventi ir susitaupyt
keieleta dolerių rytojui. Eikšę tiesiog į darba, atsmaukdamas pas:

JAM ĖS B. WILLBUR Jr.,

South Shaftsbury, V L

Gen. Manager,

teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygą „Daktaras“, nes didelės daugybės
žmonią, kurie tik perskaitė šitą knygą, išsi
gydė.
TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės visai
dovanai.kuris tik atsi ąs keletą štampą už prtsiuntimą.
REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

Trečiųjų Kajutų
ir
Palubės

PIGIOS

PREKES

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

JEI

lot

Hl

John E. Dolan
naujausios mados
Užlaiko geriausį

GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAB
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
kuogeriausiai ui nebrangią prekę.

Elių, Vyną, Likierius ir
kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

336 Broadvay, So. Boston.
Gyvenime vieta S4i Broadvay.

Meldžiame užeiti o visados rasite
gražų patarnavimą.

<72

St. Btsten.

362 2nd st.,

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI.
Į

Mus dirbtuvė yra įrengta
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara
tais. Padarom fotografijas
kuopuikiausiai;
malevojam
naturališkomis farbomis; iš
mažų padidinam ir tt. Esant
reikalui einam į namus foto
grafuoti.
J. Andrušis, Pr. Laurinaitis Co.
(Stanaičio galerija)
453 Brodnay, So. Boston, Mass.

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.

304 Broiinj ir 259 D streets,
SO. BOSTON, MASS.
i

'•/

Teisingiausia ir Geriausia

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

EDVARD DALY, savininkas
18 Broadwaf S Boston, Mass.
Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules pririnrim

Akušerka

c

I

Z
T

Pabaigusi kursąWonians Medical p
College, Baltini ore. Md.
Pasekmingai otlieka savo darbą <>
$ prie gimdymo, toipgi suteikia viišh sokias rodąs ir paceiba invairiose
moterų ligose.
p

■j F. Stropiene

Keliaujantis Iietuvys Agentas.
Moters Ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

HOLYOKE, MASS.

821HIGH ST.,

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

TĖ.MYKTT VYRAI IR MOTERIS! Kad
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Kliniko®
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik
Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
pietą. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
6 iki 8.

Reikalaukite tuojau.

JP

Tnmvla

&22 Washington St.

ei . lUlUIldy bosto.-N.

I

I

I SO. BOSTON, MASS. |

K. P. ŠIMKONIS

The PHILADELPHIA M. CUN1C,
1117Walnut sL, PhiladdpUa, Pa.

I

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

I

Nepabaugino.

Į dešimts
Dienų iš
Porto į
Portą.

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

unnn1

•
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MASS:

KELEIVIS

7

gierio, taip kad per kelias
SKAITYTOJŲ ATIDAI.
sąvaitės negalės dirbti.
Mainydami adresą, pranešk i t redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
Priežastis ta, kad burdin- žemiaus
nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit
tą
blanką
ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
gieris
neparėjo
ant
paskirto
ROCKFORD, ILL.
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada įšveng18 ruggpiučio pribuvo čio laiko namon iš miesto. Mu I sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.
nai svečiai nebuvėliai rinkti rauską, užstačius $100.oo
PERMAINAU ADRESĄ
:
kaucijos,
iki
teismo
paleido.
aukų Tautiškam Namui Vil
Pavardė ir vardas
Rugp. 25 d. teismas nuteiniuje. Svetainėn jie pribuvo
Street,
No.
su kunigėlio „familija.” Po |sė vieniems metams kalėji
man
Augustą
Palšaitį,
ku

nas Yčas neatsilankė, nes jį
Miestas ir valstija
neleido kokios ten priežastįs, ris buvo pabėgęs su svetima
jo vietą užėmė žinomas vi pačia. Bet suimtas ir parga
:
siems p. Balevičius. Dakta bentas į čia nabagas tapo
Pavardė ir vardas
ras Basanavičius savo kal pasodytas šaltojon, kad at
Street,
No
boje, kuri tęsėsi apie 30 mi- vėstų.
nutų, pasakė, kad visi iš pu Darbai eina neprasčiau Miestas ir valstija..........................................................................................
blikos tikslą jų pribuvimo siai, bet uždarbis neviršija P
:
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
žino jau iš laikraščių, taigi $1.65 į dieną. Amatninkai už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
mažai apie tai aiškino, tik biskį daugiau uždirba. Su tytojo
kad
pasibaigia
su laikraščio No.29, 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3,
sakė, kad reikia pinigų tau tokiu uždarbiu pragyveni tų penumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant
X.
tiško namo statymui, kuris mas gana sunkus.
Šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
suteiks lietuvių tautai unaNAUGATUCK, CONN.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
rą. Vietinis kunigėlis ma Rugpjūčio 31 dieną D. L.
Anarchizmas
tydamas, kad d-ras-Basana K. Vytauto draugystė turė
Pagal Proudhono mokslą. Ver
vičius savo silpna kalba ne jo pasilinksminimą ant ūkės tė Briedžių Karaliukas. Nau
sujudino jo „avelių,” pasta Juozo Bartkevičiaus. Daly dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.
ramjam pabaigus, pašokęs vavo vien tiktai draugai; vi
Amerikoniškos Vestuvės.
kaip riktelėjo:
„Močiutė- si linksmai žaidė. Buvo su-1
Lietuva- tėvynė! ji laukia iš manyta leisti išlaimėjimui Komedija 2-juose aktuose. Juo
troškus jūsų pagelbos — pi 3 laikraščiai. Laimėjo Kaži-1 kinga ir lengva perstatymui... .10c.
nigų atgaivinimui savo una- mieras Vaičulis, Paulina I šeimyniškas lietuvių gyvenimas
ro.” Bet turbut pristingo Muleckienė ir Jonas Ado
Juškevičiaus dainose.
vargšui medegos kalbai, kad maitis. Visi prašė užrašyti Jei nori žinoti, kaip senovėj
atkartojęs kelis kartus tą i jiems „Keleivį.” Iš to maty lietuviai gyveno, tai perskaityk
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
patį, pradėjo kalbėt silpniau, ti, kad žmonės pradeda su kad
Į Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga
musų pratėviai žmonas sau
ezpresinis
laivas, kuris perbėga į
suklupdamas kalboje, o pa prasti, jog tas laikraštis ge vogdavo, paskui pirkdavo, moti
8% dienas, per vandenį prekiuoja
galiaus pasitraukė ir užlei riausias užtarėjas darbinin nos savo dukteris parduodavb.
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75.
i Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo
do vietą ”ponui” Baevičiui. kų klesos.
120c. persiuntimui. Pinigus nusiunTas savo kalboje, prirodinė- Čia dirbtuvės veik visos gu po daug pačių, o žmonos po kelis
i čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
Labai užimanti ir pamo
! negu siunčiant per kitus.
damas būtiną Tautiško Na rno išdirbystės. Uždarbiai vyrus.
kinanti knyga.
35c
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
mo" reikalingumą, privedė vidutiniški, nuo $10 iki $22
160 N. 5 avė., tarp Lake ir Randolph st
Lytiškos ligos.
kūno sąnarių ”streiką” prieš į sąvaitę. Visos dirbtuvės
CHICAGO, ILL.
pilvą, kad jis nieko nedirba, būna uždarytos per visą au- Labai naudinga knyga apsisau
nuo lytiškų ligų. Para
o jie turi jį maitinti. Taip, gusto mėnesį tai žmonės bū gojimui
JOS. ZUPKOUSKI
šė D-ras F. Matulaitis.................... 10c.
sako, ir musų tauta, jeigu na išvažinėję Į visas šalis da
męs neremsim šitam prakil bar jau susirinko. 2 diena Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta knyniam darbe, mirs su mumis, rugsėjo pradėsim dirbti.
ga,taip
kad kiekvienas gali iš
kaip tas kūnas mirė drauge
P. Mikelėnas. mokt angliškai, kuris bent kiek
su pilvu, sustreikavus orga
gali skaityti.
nams. Ji išnyks, o drauge
Popas ir Velnias.
ir męs ištautėsim — mirsim.
Toj knygutėj telpa ir Adomas
Genijališkas kalbėtojas, kaa
su
Labai juokinga kny
prilyginimams vartoja ir “KELEIVIO” SKAITYTOJAMS gutė.Jieva.
Daugiau juokų, negu sa
neužmiršta taip senos legen
liune alaus......................................... 10c.
dos, kuriąs išmoko Rusijos Kiekvienas “Keleivio” skaity
pradinėse mokyklose. Ste tojas, kuris prikalbins užsira- Džian Bambos Spyciai.
bėtinai ir keistai išrodo, kad šyt “Keleivį” ant metu ir pri
ir kitos Fonės.
kalbose visų
„kalbėtojų,” sius mums $1.50, gaus dovanų
-j
nežiūrint ant to, kad visa 50 centų. Dovanas gali pasi Daugiau juokų negu saliu
'••1
ne
alaus.
Kiekvienam
name
publika, išskiriant kunigėlį, rinkt iš “Keleivio” spaudos kny
susidėjo iš darbininkų klė- gų, kurių surašąs seka žemiau. yra naudinga, nes toje kny
goje telpa labai daug įdomių
sos, buvo
vartojami
žodžiai
Dovanos
skiriamos
tik
iki
*99
*99
juokų. Kaina................25c.
ponai*99 ir
ponios..
Rugsėjo mėnesio 1913 m^
Tarp kitko, nekuris ”poPraneša šio laikraščio skaitytojams,
nas” Jokubauskas dainavo todėl meldžiame gerbiamųjų
kad jis turi ryšius su didele ir gerai
žinoma drapanų ir čeverykų firma
solo ”Tolin,” bet ir važiavo skaitytojų nepraleist šios pro
gos.
S. H. HARRISON & CO.
toli — nieko nebuvo girdėt,
662
—672 Washington St., Boston.
jei tik jis pats girdėjo. Kiek
Knygos “Keleivio” spaudos:
kur jis gali visuomet patarnauti savo
Gerą Dieną, Drauge! —
surinkta aukų, tai Dievas
Davatkų Gadzinkos.
draugams. The Harrison Co. dabar
gerą dieną! turi speciali išpardavimą atlikusių
žino, nes svečiai nepaaiški Padidinta ir pagerinta šešta
nuo pereito sezono žieminių ir rude
10c
no, sakė, per laikraščius ap laida. Labai juokingos
Na, o kur ninių
siutų ir overkočių, kuriuos da
tamista ei bar parduoda
lygiai už pusę kainos i
garsins. Kada Balevičius
ni?
—
Pa*
Kur musų bočiai gyveno
r
Vasariniai
siutai,
Packard čeverykai
JONĄ
pabaigė kalbą, manyta jog Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c.
ir kitokie tavorai labai nupiginti. Tai
KULBOKĄ
naudokitės iš didžiausio išpardavi
publika likos labai sugrau
išsigert sti gi
Legališki žmogžudžiai.
mo gražiausių ir naujausios mados
klą alaus, drapanų
dinta „pilvo streiku,” apie Tragedija
visoj Naujoi Anglijoj. Atei
3-juose aktuose, la
nes ten šal kit šiandien
ar bile dieną.
k
kurį jis kalbėjo, ir kad vėl bai gera perstatymui.
tas ir ge
................. 10c.
riausia vi
da aukaus; bet kada prane
sam Brook
Stabmeldiška
Lietuva
šė apie tai — visi sukilę iš
lyne alų* ir
lietuvis turėtų ją per
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
ėjo. Matyt, maža įsuudi pa Kiekvienas
skaityt
10c«
misliju, kad ten geriausia užeiga,
liko jo kalba. P. G. Raibick.
nes labai rami vieta. Pas jį gari

Korespondencijos
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susas adresas

naujas adresas

asarga
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RUMFORD, ME.

Dievo žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis
papasakojimas ................................. 15c.

Čionai yra 3 dirbtuvės;
Beždžionių Prezidentas.
2-jose dirba vyrai, o vienoj
Šios
gadynės pasaka..........
moteris. Moterų darbai la
bai lengvus. Visos 3 dirbtu
Kodėl aš netikiu į Dievą?
vės labai blogai eina — po Arba tikėjimo kritika .............
4 dienas į sąvaitę, o kartais
Alkoholis ir Kūdikiai.
ir visai sustapdo ant kokios
Sutaisė Barabošius.
Labai
sąvaitės laiko. Žmonių dau naudinga
knygutė. Kas yra arba
gybė bedarbo ir sunku jis mano būti vaikų tėvu ar motina,
gauti. Todėl lietuviai neva kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.
žiuokit į Rumford, Me. lai
Paparčio žiedas
mės jiškoti, nes nerasite.
Ir kitos gražios apysakos, ku
'
Darbininkas.
PORT WASHINGTON,x
WIS.

Rugpiučio 16 d. pereinant
audrai perkūnas
trenkė į
dvi bažnyčias: evangelikų ir
į lietuvių katalikiškąją. Lie
tuvių bažnyčios bokšto kry
žių sudrąskęs į šipulius nu
trenkė žemyn, bet bažnyčios
neuždegė. Žmonelės dabar
stebisi, kaip perkūnas nė
dievo nebijodamas gal laužy
ti kryžių.
Geras katalikas Jonas
Murauskis tapo areštuotas
už sumušimą savo burdin-

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję j visokius burtus ir tt.
Žemė ir žmogų*.
Labai pamokinanti knyga. Ii
jos sužinosi, kaip žmogus gyve
no žiloj senovėj, kaip jis kovojo
su gamta ir kaip civilizavosL
Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikusiais. .........................

Kaip tapti Suvienytą Valstiją pffidta.
Aiškiai išguldyti pilietystės istatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsekimais, angliškai ir
lietuviškai. •••••••••••••••••• 106.

i
I

cigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės ten gali gerai susistiprint. Bet
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
numeriu:
[16-4]

Didžiausioj Lietuvių
Kolionijoj,
Michigan valstijoj, Lake ir Mason
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145
Lietuviai Farmenai, toj apielinkėj aš
74 Grand St, kampas Wyt* Ava. turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
mo daug gyvenamų farmų su trioboBROOKLYN N. Y.
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
gi. Farmos visokio didumo ir visokių
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. į gera proga nusipirkt gerą farmą pi
giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę
prekę padaryt geras ir brangias far
mas. Kiekvienas gali pirkt tiek skė
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai
lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
proga pamatyt ir apkainuot farmų
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant
pardavimo su apsėtais laukais, visais
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
eik
ir valyk sau javus, viskas gatava.
Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ
Perkant čia farmą nieko negalima
Tikras! i*tn*is daktaras sako taiptjeifu šer
trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam
ti tai kreipkis tiesiog pa*t*iaiag^4aktarą. o
vasaros vidurije pas mane ant far
tiktai tenai apturėsi teisiat, pageliu savo Ii.
mos. Būdamas pats farmerių, galiu
goja. Ncmžtyk savo suskiai ažprocevota*
duot teisingą patarimą, kaip pradėt
piaigua, bet jeigs sefgi. tai kreipkis ypatiikai
__________ M.
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit
praleist vakacijas pas mus ant farmos
ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
tų žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš
atvažiuosiu automobilium ir apvešia
po tas vietas kur galėsi išsimkti sau
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu
knygutę ir mapą tų ploti} dovanai.

Dr. Ignotas Stankus

-

Amžino* Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei
lių. iš viso apie 40 gražią dainą,
tinkamą ir deklamacijoms............

i

»srs_ ,

.»______________

ANT0N KIEDIS,
Peacock, Lake Co., Mich.

brangiausi žmogaus

nntTAS!

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirtam
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas...................... $1.00
Nuo galvos skaudėjimo.lSc. ir
Gyvasties Balsamas................... .75
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nervų Stiprintojas....5Oc. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo...................
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir
Kraujo Stiprintojas.........................50
Nuo kosulio................... 25c. ir .5*
Linimentas arba Expelleris...
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
šilimo................ ..
Nuo plaukų
pi
•
,..l*c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo.
........ 50c. ir 1.SO
Skilvi nes proškos.
........
R,
5*c. ir Lt*
Pigulkos dėl kepenų...
.25
Nuo lytiškų ligų
Blakių naikintojas........
Nuo dusulio....
.1*
Dėl išvarymo soliterio
3.00
Nuo ki rmėlių
.25
Anatarinas plovimui....
Antiseptiška mostis.
.25
Nuo kojų prakaitavimo.
Nuo viduriavimo...
Gydanti mostis................
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir
.50
Antiseptiškas muilas....
.25
Proškos dėl dantų....................
Karpų naikintojas....................
Gumbo lašai.................. 50c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., koktos
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

atsilankydami į Lietuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Ani^rio,
M* Bedford Avenue

Kampas North 4-tos gatvės

Brooklyn, N. Y.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių Dlito gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
h ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytoja* $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem* 25 c.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetidb $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai^lO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligą.

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.

Gyduolių galite reikalaut ir |per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

S0. BObTON, MASS.

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

Gerus tyrams Siutus Ir Orerkotus į
pigiausiai ir gerai.
|
Musų firma randasi ir Califor jį
nij'oj, todėl męs greičiau pagau j
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turit gerus rūbus pi
ni, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- |
sokias Vyry ir Motery drapanas. |
Tikras Jūsų brolis lietuvys

222 W. Broadway, Ir 24 Ame* St.,
So. Boston, Ma*s. Montello, Mas*
Telefonas: So. Boston, 21013.

v
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KELEIVIS
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draugystės, meldžiu atsisto- reigas. Bet ant šito susirin žiu. Negana kad ją purvi
DARBO BIURAS
kimo
nebuvo
klausta,
ar
su

na
kapitalistų
laikraščiai,
\” Tada klebono gaspadi
Męs visuomet samdome žmones |
Užsiordeliuokite dabar
Kanados dirbtuves, ant farmų ir gonė sušuko visa gerkle: tinka narės su šita konstitu da siuntinėjami lietuvių kal
ežinkelių.
^Draugės, pavojus musų cija. ar ne, tik išrinko nau- boj laiškai, kur visaip toji
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
iją
komitetą
ir
nutarė
išim

unija išniekinama. Nurodo
kasai, kasierius mus neprie
LNITED STATĖS EMPLOYMENT
vėliaus pabrangs, ir mja
Lietuvos Dukterų Draugys telius.” Tuoj viena davat ti čarteri naujai draugystei. ma, kad kur tik ji išveda
OFF1CE
parduodam anglis iš geriau
43
Portland
Street.
Boston. Mus.
tės Nesutikimai.
sios kompanijos Bostone
Papasakojo
žmones į streiką, tenai kį-|
ka iš kampo atsiliepė: ’Rer-,
Lietuvos Duktė. la riaušės ir vargai, o nau Taipgi kurie norite nusipirkti sau
Pastaruoju laiku So. Bos kia ją sumušt ir pinigus at- j
dos jokios nėra. Bet ar I.
tono moterų
draugystėje imti,” mat ji nematė, kad
Namą, Plečiu arba Ūkę
GERAS DAIKTAS
Byrutės
Kanklių
Choras
vėl
W. W. kelia riaušes? Ne,
prasidėjo nesutikimai. Ši kasierė neėmė to susirinki
atgijo.
Visus valgomus daiktus pirkit pa*
tą visur atlieka tų pačių po-, pigiai ir atsakančiai, kreipkitės į
draugija gyvuoja jau 10 me mo sumokėtų pinigų, lyg ži
J.
PETRĄ UC KĄ, 307 — 4 at.
nusamdyti
LITHUANIAN
tų. Prie jos galėjo prigulėti nodama, kad gal ir butų su Šiuom pranešame visiems nų kapitalistų
ant kampo D st. SO. BOSTON*
kiekviena lietuvė, be skirtu mušta. Matot, kaip geros buvusiems nariams, kad valkatos. Milforde toks
Kitas geras daiktas eit į Petraus
ACENCY
pėtnyčioj
12
d.
rugsėjo
I
ko
Restauracijas valgyt, net tas
valkata nušovė streikierį. iį
mo pažiūrų ir tikėjimo. Jo katalikės temoka svarstyti
visados švieti ir gerai
*
315
Broadvay,
So.
Boston
(Sept.)
bus
minėto
choro
Ipswiche policija - nušovė
kios prievartos tikėjimo da draugysčių reikalus. Tuom
valgiai ir pigiau kaip
Telephone: So. Boston 607.
Restauracijos randasi šiose riolykuose nebuvo. Tik kartais tarpu tautietės ėmė iš sve susirinkimas, todėl mel merginą. Patersone valka
tose:
A.
Ivaškevič,
Mgr.
I
džiam
senuosius
sąnarius,
o
ta nušovė streikierį. Bęt
parengdavo fėrus arba už- tainės eiti laukan ir vėl Ry
Kampas l> at. ir .Broadvay
t)
mo katalikės trypė, rėkė ir taipgi ir norinčius prisidėt niekur streikieriai nenušovė
pirkdavo mišias.
SO. BOSTON, MA88.
dainuot
atsilankyt
ant
salės
valkatos
nė
policijanto.
Kas
a»H.p. Dover ir Albany at.
Dabar gi nekurtoms da- švilpė. Kada būrelis L. D. 7:30 vai. vakare po No. 376
tad
kelia
riaušes?
s. «TON, MASS.
D.
narių
suėjo,
nutarė
su

vatkoms ir jų vadovui Ta___________
i
Broadway,
So.
Bostone.
Mo

»
"
ere., arti Eaaaa st~
mošiui pasirodė, kad ši šaukti L. D. D. nares ir ap kytoją jau turime, todėl rei
"Laisvė
”
sako
girdėjusi,
ho
STON,
MASS.
I
draugija perdaug ”bedieviš- svarstyti, ką reikia daryti. kia nutart kada parankiau kad Labdarystės Draugija
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius,
ka,” nes turi "pagonišką” Paėmė lietuvių svetainę ant siai daryt praktiką.
ANTANAS AŠMIANSKAS
Sliubinius žiedus, Sipkortes, pada
rengiasi
prie
didelio
baliaus,
vardą. Kunigo gaspadinė 26 rugpiučio ir pagarsino į
ryt
Doviernastis,
išsiųst
Pinigus
į
J. Bukantis. kuriame dalyvaus netik vie Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
Pamačiusios
susirinkime pasakė, kad laikraščius.
tiniai, bet ir apielinkių lie sipirkti puikios popieros gromatų
"Lietuvos Dukterų” vardas Rymo katalikės, kad tautie Pereitoj nedėlioj buvo jau tuviai. Balius busiąs šį ru rašymui ir visokių knygų. Jau per
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
jokiu budu negali būt sutai tės šaukia susirinkimą, jos paskutinė L. S. S. 60-tos denį. ”Keleivis” linki kuo- vena,
tai reiškia, kad reikalus žmo
kytas su motinos švenčiau sušaukė susirinkimą per kuopos ekskursija į Spot geriausio pasisekimo.
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
dėl visi eikite pas
sios vardu, nes lietuviai bu korteles po bažnyčia, dėl i- Pond. Nutarta daugiau jau
JURGĮ JEŠMANTĄ
vo pagonais (rymionai taip šėmimo čarterio. Į lietuviš nevažiuoti, nes atvėso oras Franklin Parke pereitoje
ką
svetainę
suėjo
gana
daug
6
So.
st.. Kampas E.
gi buvo "pagonais.”—Red.),
ir laikas jau pradėti apšvie nedėlioj atrasta pamestas a- MarkeiWashington
st.,
WILKES
BARBE, PA.
todėl draugystės vardas tu ir nutarė laikytis prie senos tos darbą. Taigi pradeda pie 6 mėnesių kūdikis. Kū
rįs būt permainytas. Bet konstitucijos. Liko išrinkta ma šį darbą, 60-ta kuopa dikis buvo gyvas ir, matyt,:
kitos nurodė, kad permai naujas komitetas, po tam rengia ateinančioj nedėlioj, nieko sau nedarė ir savo li
nius vardą, butų jau kita nuėjo po bažnyčia. Ten bu 14 rugsėjo, dideles prakal kimo, nes gulėjo sau augšAnt 2 I
draugystė; nutarta palikti vo irgi gana daug moterų bas savo svetainėj, po No. tieninkas ir linksmai tarp
akmens
Gelžkelio laikro
tą patį vardą, tik pridėti: _prisirinkę.
_ Buvo
. . daug
_. - visai 376 Broadvvay. Kalbės Ba- žolės spardėsi. Policija jį
dis Sriubelių už
”Po globa motinos švenčiau- nematytų, čia atėjo Ado- gočius, Smelstorius ir Mi- i paėmė į Chardon Street'-1
sukamas, vyriš
sios.” Tas priedas buvo var mavičius ir atsinešė parašy- chelsonas. Prakalbos pra prieglaudą.
ko didumo, ant j
20 metų auksuo
toiamas tik tarp narių ir tą konstituciją; pradėjo sidės 7:30 vai. vakare.
tas su išrašytais Į
dubeltavais virant ženklelių, bet ne konsti skaityt — jau visai kita, Ateinančiai žiemai 60-ta Ant Tremont gatvės 8
šais. Labai tei
rugsėjo
nupuolė
nuo
telefo

negu
buvo
skaityta
pereita

tucijoj.
kuopa turi užsibriežus platų
singai eina ski
riamas ypatingai geležinkeliu važiu'Negana to, davatkos įne me susirinkime. Nekurie veikimo pieną. Neužilgo no stulpo darbininkas B. M. jantiems
žmonėms, kuriems reikia viSeeley
ir
susiskaldę
sau
gal

straipsniai
visai
netiko
mo

pas
statys ant scenos ”Mariją
šė, kad įvesti priverstiną iš
! suome t tikras laikas žinoti. Gvaranvą.
Jį
mirštantį
nuvežė
terų
draugystei.
Ponas
Atuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiupažintį. Nors buvo daug
Magdalietę,” vieną iš di
i l’jimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį ’
miesto
ligonbutin.
domavičius
pasakė:
"Dabar
tam priešingų, vienok turė
džiausių veikalų musų kal
i ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. j
męs
padarėm
naujų
konsti

ir persiuntimo kaštus, su teise jums į Kampas B St. ir Broadvay,
jo kelti rankas "už,” nes įboje. Be to bus da čiela ei ”Boston American” pra viską
Jei busi neužganė- ,
tuciją
”
ir
vėl
susigriebė:
So. Boston, Mass.
mokytos davatkos
badė
lė perstatymų. Kas myli neša, kad 300 Fosso darbi ' dintas, peržiūrėt.
nemokėk nė cento. Atsimin- į
"Ne,
tą
pačią
taisėm.
”
i
kitę,
jus
užmokėtumet
už
tokį
pat
■
kumščiomis į pašones, ku
apšvietą ir kultūros darbą,
Adomavičiaus konstituci tegul prisirašo prie 60-tos ninkų sugrįžę jau darban, o ‘ laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt Pranešame lietuviams gy
rios nekėlė, o pirmininkė vi
Puikus auksuotas lenciūgėlis venantiems Bostone ir apievardas socijalistų kuopos. Prisira 1,000 da tebestreikuoja. ; kitur.
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro linLėse, kad męs turime spesa gerkle šaukė: "Kelkit vi joj draugystės
Streikas tęsiasi jau 16-ta dėliu.
sos!” (Pirmininkė neturi skamba; ”So. Bostono Lie šyti galima kiekvienam su sąvaitę.
eijališkas prekes jaunave
Excelsior Watch Co.
i
tiesos to daryti. Red.). To tuvos Dukterų Susaidė po sirinkime, bet parankiausia
i
džiams ir tiems, kurie nori
kiu budu Rymo dukterįs pa Apieka Panelės Š. Š.” Į per prakalbas, • ateipančioj Harvardo kolegijos kny 9D6 Athenaeum Blg^ CHICAGO, ILL naujus rakandus.
gyno darbininkai apskelbė
ėmė viršų ant Lietuvos du draugystę gali prigulėti nedėlioj.
Didelis pasirinkimas. Tei
Profesorių* m«»tietao*
taip
pat
tiktai
Rymo
kata

streiką, reikalaudami 30—
kterų. Vienok susipratusios
singos
prekės ir atvežimas
Kapitalistų užsispyrimas 35c. daugiau mokesties į die Liaturiszkas D-ras M. Zisetan.
lietuvaitės ir mylinčios dau likės, ir turi būti gerai žino
dykai. Musų maža renda ir
7 Parmenter St
giau savo tautą, negu Rymo mos, kad pildo bažnyčios pa- prieš I. W. W. neturi rūbe- ną.
kiti iškaščiai duoda mums
Boston, Mass.
jungą, nutarė nepasiduot
i
progą parduoti daug pigiau,
Visokias ligas gy
JEH
□I
11=] [
tokiam varžymui žmogau^
Savoy Ruska Pirtis.
dau pasekmingianegu kur kitur Naujoj An
sąžinės.
Labai gerai įtaisyta, gerai galima usiai. Ateikit tieglijoj, užmokant tuoj arba
pas mane 1
išsišutvt ir išsipert. Maudynės vy I siok
Rugpiučio 12 d. buvo su
t
repais
į
viršų
tik
ant išmokesčio.
rams kasd:en 25c. Panedėliais mer- neikit į aptieką:
*
ypatingai
vaikams
—
vaistas
neiššaukiantis
šauktas susirinkimas • ap

'rinoms ir vyrams 15c.
(39)
Atdara panedėlio ir subamano durva bal
•
71 Savoy st., netoli nuo Dover st_ tos arba telefoną
nesmagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro
svarstymui konstitucijos,
tos
vakarais.
Bostone.
duok oašatesiu.
pikto — tai
bet davatkų buvo jau viskas
Ofiso valandos
JAMES ELLIS CO.
apsvarstyta ir konstitucija'
Vienatinis Lietuvis
Nuo 9 iki 11 ryte
SEVEROS LAXOTONAS
115 Broadway,
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
pertaisyta katalikiškai. Ant
8 vakare. Telephone 1967—3
South Boston, Mass.
susirinkimo atėjo ir kun.
GRABORIUS
patarimas kaipo vaistas nuo užkietėjimo'vai
Žilinskas, pagyrė Lietuvos
Gerai žinomas lietuvis S. Baratekams
ir
silpnoms suaugusioms ypatoms.
Dukterų Draugystę ir sakė
nčia, kuris yra išdavęs egzanna* h
Kaina 25 centai.
< pleikes diplomų ant graboriaus
si skaitęs jos istatus, kad
• Ar daug svieto'matei važiuodamas į Ameriką?
dabar
atidarė savo ofisų ir kiekvie
nesikiša į tikėjimo dalykus.
Nedaug?! Labai gaila.
nam reikale galės patarnauti lietu
”0 jus kišatės, tai tik reikia
Daug
ką galima buvo matyt, daug ko pasimo
Severos
Raminanti
Lašai
viams netik So. Bostono, bet ir apie
padaryti priverstiną išpa
kyt ir daug smagumo gaut. Ateitije duokite
inkių. Todėl jeigu lietuvi* numirs
(Severa’s Soothing Drops)
žintį ir bus gerai,” sako ku
man progą parinkti jums kelią.
Patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari
nigas.
Męs parduodame laivakortes iš ir j Ameriką.
vaistai vaikams ir kūdikiams, suteikianti pa
Kunigui pabaigus kalbėt,
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.
lengvinimą diegliuose, konvulsijose, traukuviena Lietuvos Dukterų
čiuose ir kituose panašiuose nesveikumuose,
draugė atsiliepė: "Neturi
A. PETRATIS
tankiai pas vaikus atsitinkančiuose
prabaščius tiesos taip saky
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.
Kaina 25 centai.
ti: męs visos esam lygios ir
kreipkitės pas jį. Jis aptaisys Ir pa
turim lygias tiesas draugys
Aptiekose. Neimkit jų vieton kitų. Reikalaukit bū laidos velionį daug pigiau, negu «v*
CENTRAI MANUFACTURING OISTRICT BANK
tėj.” Tada kunigas teisinosi,
tinai Severos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali
timtaučiai. Prie to užlaiko karieta:
kad jis ne to atėjęs. Ant to
ant visokių išeigų. Ofiso adresas*
jų pristatyti, rašykit stačiai mums.
1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, HL
paties susirinkimo skaitė ir
258 Broadway, So. Boston
naują konstituciiją. Vardas
Gyvenimo vieta: 63 Gota at
i
draugystės: "Lietuvos Duk
terų po Glob? Motinos Šven
čiausios.” Į šita draugystę
dabar gali prigulėti tik "Ry
mo katalikės.” o ne lietuvės.
Išpažintį turi atlikti sykį
ant metų, o kas to nepildys,
Pasakys Kokio Bodu Gali Pats Save Isigydyti Namie.
bus išmesta iš draugystės
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingą, dykai gautą
be sugrąžinimo įmokėtų pi
Knygą. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
Romanas Parašytas Garsaus Raštininko EMILE ZOLA
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos
Tamsta j ieškai laimės ir gerovės sau ir bendraus. Jau- .
nigų. žinoma, kitos nesu
skaitidamė ta knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą liga, Negruomulavima, Užsikišima
ti neteisingumą surėdymo ir nori jį pakeisti. Tamsta esi
tiko su tokiu davatkų užma
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės lign, Nuailpneima Nervų, Pražudyta
vienu iš kovotoju, kurių darbu žmonija žengia į geresnę,
įL. Vyriškumą, NeprĮjemną Sapnų,Lytišku Nnsupneimą, UžnnodUimąKraųjaarba
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai reikia apsipažinti su
nymu, o davatkos ėmė pil
šitoje knygoje išr_ikštomis didžiomis mintimis, su nuroBrantų,
Škrofula ir Nevalų Kraują, Palavinta arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba
dyt kunigo paliepimą ir ne
dvmais ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai,
Natriai įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminąs,
vaizdžiai darbininkų ir turčių gyvenimai, nurodoma, kaip
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų
paisė priešingų narių. Pa
senas, netikęs surėdymas pakeičiamas nauju, kuris teikia
Ir nesveikumų, paprastų vyrams, u Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu
sidarė baisus triukšmas.
laimę ir gerovę visiems.— Knyga interesinga ir pamoki
_„ita
atrastį greitą nuolatini isigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš rankų pakol ne
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj zodiel kenčatie ir kaipgaletė
[p galetė būti sveiku
sveiku.. Knyga
Kny
Kunigo šalininkės pradėjo
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protą, praplatinsi
dalikus privatišką bud j, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagetas ar
ta yra krautuvė žinios ir pasaka
p * ape
,tolins
...................
cypti, trypti, švilpti ir ran
regratį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio. Knyga trijuose
d js,_sergantęs
biednas, nevedęs ar vedęs,
sergantis ar sveikas, tur žinoti iriųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, italtomuose, tomas 300 puslapių Kama tomo 75c, visi 3 tomai
jamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą,
pintas tuo Dykai gauto! Knygoj yra neapiprekiupjamas.
koms ploti, kad nebūtų gir
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
viltęs, bet pareikalaukiete tą Didelį Vadovą Sveikatos.
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet
r——
dėti balso tam priešingų
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
narių. Priešingos narės,
iki Civilizacijos. Parašė PAUL LAFARGUE. Kaina 50c.
Tas pareikalavimas knygų* neprivalą jus į joluo skola ir užmokiesni. Mes nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
matydamos, kad jos jau ne
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.
ueiiovingi gydytojei ir institutai data. Ta knyga yra siuntama su sžMklSfę
prastoa ir (ŽHtstytaa kasteri* taip, jog ne vienas negale žinoti les is
Paraše
JOHN
SPARCO.
Kaina
50
Centy.
talpina.
turi jokios tiesos draugys
DR. JOS. USTER t €0., L 804. 208 N. Fiftti Avs.. Chlc^s, UI.
.............................
. , , .
Godotinasai Tamista: AŽ esu užinteresuotas Tamistas prfžadeimu siusti Vysai Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
tėj, nutarė išeiti iš svetai
A
Vardas ir pavardė----........ ....................
....................................... .........-..........................—........ -*................................ —............ —
nės. Tada kasierė atsistojo
SE
ir pasakė: "Draugės, katros
norite laikytis prie senos
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