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Metas IX.

kamuolį. Kada 14 rugsėjo Lietuviai skundžia policijos
Užmušėjas papildė
viršininką.
detektivai
nuvyko į Schmid"hari-kari.”
to kleboniją ir parodę jam "Boston American" pra
Tokio, Japonija. — Stu
Užmušė tyrinėtojus.
dentas Okada, kuris užmušė Norit valgyt? — Nusipirkit nužudytos moteriškės pavei neša, kad du Norwoodo,
Išdūmė su 450,000 rublių
kslą paklausė, ar jis tą mo Mass., lietuviai, Povilas Babibliją.
Dabar išsiaiškino, kad anądien užsienio politikos
Amerikon.
terį
pažįsta, kunigas paba bilas ir Antanas Pratošius,
biuro
direktorių
Mortiaro
Tokios
nuomonės
yra
ai

Henry
V.
Radford
ir
George
Peterburgas, 15 rugsėjo.
lo. Vieton duoti atsakymą, skundžia policijos viršinin
Abę,
papildė
"hari-kari,
”
t.
rių
katalikų
vyskupas
DonaStreet,
kurie
buvo
išvažiavę
— Rusų valdžia dabar suka
nusižudė išleisdamas sau hue iš Wleeling, W. Va. Jis jis užkausė, ar jo svečiai po ką už kyšių ėmimą. Visas
sau galvą ir nežino, kaip iš tyrinėti šiaurės šalies ir be y.
Tokią mirtį japo- nuvažiavo dabar į Washing- licijos atstovai. Gavęs pat miestas esąs sujudintas.
reikalauti iš Amerikos P. P. jokios žinios prapuolę, yra vidurius.
virtinantį atsakymą, jis pa
niečiai
skaito
labai
garbin

toną
ir
pasakė
senato
komi

užmušti
iš
eskimoso
rankos.
Zosimovičių, kuris buvo vai-1
prašė, kad leistų jam apsi Garnys nepaprastoj vietoj.
sijai,
kuri
tirinėjo
W.
Vir

ga.
džios banko Peterburge ka- Jie buvo pasamdę eskimosą
vilkti svietiškom drapanom New York. — Tūla ponia
ginijos
streiką,
kad
tas
už
šunų
varytoją.
EskimoBalionas nuskendo jūrėse su
sierium ir pasiėmęs 450,000.
ir išėjo į kitą kambarį. Pas H. McGaure pereitoj nedė
streikas
iškilo
ne
dėl
ko
kito,
sas
supyko
ir
atsisekė
klau

žmonėmis.
rublių pinigų išdūmė andai
kui jį pasekė ir detektivas. lioj ant čeverykų valymo
kaip
tik
dėl
didelio
"darbi

Amerikon. Caro šnipai su syt. Vienas iš tyrinėtojų,
Skrendant kariškam vo ninkų godumo” ir "stokos Kunigas jau laikė britvą ir kėdės pagimdė kūdikį. Ji
sekė, kad dabar jis randasi būtent Street, paėmė šunų kiečių balionui ant Heligo- tikėjimo.” Jie, girdi, prisi norėjo jau pasipiauti.
. užsilipo nusivalyt čeverybotagą
ir
pradėjo
eskimosą
Colorados valstijoj, bet ne
land salos, ant Šiaurės Jū gėrę socijalizmo dvasios no Nuvežtas kalėjiman jis kus, tuotarpu ir apsirgo,
perti.
Eskimosas
tuomet
gali jo areštuoti be Ameri
rių, pagavo jį audra ir nu ri, kad jiems prigulėtų ka prie visko prisipažino. Ki-i Pakol pribuvo daktaras, ku
paleido
Streetui
savo
peil
tam "Kel.” numerije bus a- dikis gimė,
kos valdžios leidimo. Zosiskandino jūrėse su visais syklos.
ir
ant
vietos
jį
padėjo.
Ki

movič sako, kad jis tuos pini
Sulzer užslėpė $50,000.
žmonėmis. Žuvo 14 žmonių.
Senatorius Martine pa pie tą Machochą daugiau.
gus carui konfiskavo su po tas tyrinėtojas norėjo ateiti Yra tai didžiausia nelaime klausė to gudraus vyskupu, D-ras Basanavičius ir Yčas Prieš New Yorko guberlitišku tikslu, tokiuo budu draugui į pagelbą ir sugrie oru skraidymo istorijoj. Ba kokiu budu jis tą žaizdą gy
kalėjime.
natonų Sulzerj, kuns dabar
jis jau lieka politišku prasi bė savo šautuvą, tuotarpu lionas buvo Zeppelino siste dytų, jeigu turėtų valią. Ka m
u
L yra suspenduotas ir po teiskas kartas
daugiau
kaltėliu, o tokio Amerika eskimosas ir tam paleido sa mos. Jau 7 jo sistemos ba talikų vyskupas atsakė, kad Taip paraše Pittsburgh
vo
peilį.
Ir
kitas
tyrinėto

negali išduoti, ypač gi dabar,
lionai buvo sunaikinti, bū visų pirmiausia jis privers P°s5: . Mat utarmke mus randasi prirodymų. Dabar
kuomet sutartis su Rusijos jas krito su perplautu kak tent:
svečiai iš Lietuvos^ atsilankė Lujas Dersch liudija, kaip jis
tų visus angliakasius kas arestantmiam
lu.
To
eskimoso
vardas
ekalėjime, pa-' buvo surinkęs $50,000
-------- ~ Sulvaldžia sulaužyta. Ir jei jo
Rugp. 5,1908, Zeppelin I. nedėldienis po du syk lanky
sąs
Akutuk.
žiūrėt,
kaip
čionai
išrodo
tas
neišduos, carui Mikei vėl bus
Geg. 14,1909, Zeppelin II. ti bažnyčią ir lieptų nusipir
zerio rinkimams, bet rinki
smūgis.
Bal. 25, 1910, Zeppelin III. kti bibliją, tuomet jie užmir laisvės klioštorius. Ameri mų atskaitoj tų pinigų visai
Ispanijoj potvinis.
žydų persekiojimas.
Iš priežasties smarkaus Bir. 28,1910, Deutschland I štų apie streiką. Be to jis kiečių laikraštis ir rašo: nėra. Tokiuo budu Sulzeris
”Maskoliai atlankė kalėji
Rusų karės departamen lietaus, daugelije vietų Ispa Rūgs. 14,1910, Zeppelin VI. lieptų darbininkams pasika mą” ir "introduced themsel- daugiau bus nusidėjęs, negu
tas dabar išleido apskelbi nijoj pasidarė potvinis. Iš Geg 16, 1911 Deutschland II binti ant sienos kelis palai ves as Martynas Yčas and išpradžios manyta.
mą, kad netik vaikai, bet ir Madrido praneša, kad 10 Kovo 19,1912 1912, Z — 1. minimus, kaip "Palaiminti Dr. J. Bassanovitch, tou- Unijistai dinamitoriai ape
Bet nežiūrint į tas nelai ubagai dvasioje.” "Palai
anūkai tų žydų, kurie pri rugsėjo prigėrė jau 30 žmo mes,
liuoja.
rists.” Amerikiečiams kas iš
vokiečiai karštai savo minti ramus" ir tt.
ėmė kriščionybę, negali būt nių.
Maskolijos, tai maskolius. Iš 33 unijistų, kurie andai
Zeppeliną remia ir jis daro
prileisti prie karės akade- Sufragistės vėl sudegino vis
Biblija
ir
tikėjimas,
vys

"Dilg." -jhkos nuteisti kalėjiman už
bandymus su savo balio kupo nuomone,' gali užva
mijos mokyklų.
stotį.
dinamitinę konspiraciją, 30
nais, kuomet kitų šalių or duoti darbininkui duoną.
Atsisako
kolektuoti
Tautos
Kad jau vagia, tai vagia.
vyrų dabar padavė apeliaci
Londonas. — Netoli New- laivininkai vartoja aeropla
Namams
aukas.
ją.
•■■■-. - ■
’
Iš Odesos ateina žinios, castle, 13 rugsėjo sudegė su nus oru skraidymui.
Yčas niekina socijalistus.
kad susekta baisi "činovni- visu tavoru geležinkelio sto
Iš Clevelando, Ohio, mums Iš Wanamie, Pa., mums
Sviestas iš Siberijos.
Moteris
apiplėšė
rusų
di

kų” vagystė prie statymo tis. Ant tos scenos buvo pa
praneša,
kad
vietinės
para

praneša, kad 7 rugsėjo buvo
New Yorke stovi keli san
džiūną.
pijos kun. Truckus iš sakyk- deliai pridėti Siberijos svies
Amūro , geležinkelio. Prie likti lapeliai su užrašu:
tenai
svečių
prakalbos.
Ba

Roma. — Rusų kunigaikš sanavičiaus kalbai nieko ne lo prisakė kolektoriams rin- j
geležinkelio tiesimo dirbo "Premieras Asųuith Verčia
to ir laukiama, pakol suma
12,000 kalinių, o viršininkai moteris kovoti ir jis turi būt tis Urosov, Iš Peterburgo, galima užmesti, bet Yčas už- kti Tautos Namams Vilniu žins muitą. Taip pat daug
ėmė iš iždo pinigus samdy už tai atsakomingas. Reika skundžiasi čionaitinei polici sipuldinėjo ant lenkų ir je aukas, bet kolektoriai at sviesto privežta iš Australi
jai, kad jį apiplėšė. Važiuo Amerikos socijalistų. Kad sisakė tai daryti.
tiems darbininkams. Iš vi laukit iš jo atlyginimo.”
jos ir vis laikoma, pakol nu
so pavogta 20,000,000 rub Sufragisčių "generolas" at jant jam iš Viennos į Vene Yčas niekina tą darbininkų
ciją, prilipo prie jo graži mo idėją, tai gavom ir iš kitur "Juodrankė" kalėjime ba puls muitas.
lių. Nikolajeve, ant Juodų
važiuoja Amerikon.
dauja.
Pririnko 14 bačkų spalgenų.
teriškė ir pradėjo meilintis. pranešimus.
jų jūrių, statant dokus,
Kunigaikščiui
tas
patiko.
Angluos
sufragisčių
vadė
Cleveland, O. — Tūla M. Tūlas Joseph Lopas į 8 va
taipgi esą pavogta 8,500,000
Kruvinas
katalikų
kunigo
Jis
nusivedė
ją
ant
vyno
ir...
p.
Emelina
Pankhurst,
kuri
Carter,
sėdėdama už juoda- landas pririnko apie Plearublių. Darbų direktorius
darbas.
rankišką laišką, pradėjo ba-Į(sant Lake 14 bačkų spalge
M. Dimitriev, kuris ima neseniai pabėgo iš Anglijos kada pabudo, tos gražuolės
60,000 rublių algos, pavary kalėjimo, dabar slapstosi jau nebuvo. Bet nebuvo; New York. — 14 rugsėjo dauti. Jau aštunta diena nų. šįmet neapsakomai
Francuzijoj, bet ketinanti taipgi ir jo žiedo ant piršto, • čia likos areštuotas šv. Juo- nieko nevalgo ir jau arti daug spalgenų esą Naujoje
tas nuo vietos.
važiuoti Amerikon. Todėl ir $500 vertės laikrodėlio.! zapo bažnyčios kunigas H. mirties.
Angilijoj.
Įžeidė rusų garbę.
imigracijos departamentas žiedas buvęs labai brangus, Schmidt už nužudymą savo
Da viena revoliucija
Vaikų paroda.
Peterburgas. — Rusai Washingtone kreipėsi į An- istoriškas,
:
nes jį buvo dova- mylimos merginos Onos AMeksikoj.
patrijotai čia siunta ant lijos valdžią, kad ši prisiųs nojęs vienam kunigaikščio muler, kuri, kaip policija ša Nuo 23 rugsėjo Wakefielamerikonų, kad tie drįso tų tos sufragistės krimina- kočių Petras Didysis.
ko, buvo nėščia ir neužilgo d’e, Mass., atsidaro vaikų Šalia zapatistų, kurie ve
taip įžeisti jų policijos vir liškų prasižengimų rekordą,
butų likus motina. Matyda paroda. Už gerus ir sveikus dė revoliuciją ikišiol, Meksi
Kynai
nusilenkia
prieš
šininką Kamčatkoj. Mat ir jei tas prirodys perdaug
mas, kad atsidurs nesma kūdikius bus duodamos tė koj pakilo da ir nužudytojo
Japoniją.
amerikiečiai tankiai nuve "baisus,” imigracijos valdy
giam padėjime, kunigas ap vams dovanos. Darbininkų Maderos šalininkai prieš
Huertą. Išrodo, kad sker
Japonija nusiuntė Kynų gyvendino ją po No. 68 kūdikių tenai nebus.
ža Kamčatkos gyvento ba neįleis jos Amerikon.
dynėms tenai nebus galo.
valdžiai reikalavimą, kad ši Brandhurst avė. ir 2 rugsė
jams savo degtinės parduot,
užmušė
daktarą.
Milžiniškas
unijistų
kon

viešai persiprašytų už įžei jo naktį, kada visi jau sumi
kas, suprantama, priešinga
Nusišovė.
gresas.
dimą garbės — sudraskymą go, nudėjo ją miegančią. Pa Cairo, III. —Jaunas Har- Stoughton, Mass. — Per
caro monopoliui. Taigi vie
ną dieną, kaip tik atplaukė Šiomis dienomis Manches- os vėliavos, kad atlygintų skui nunešė ją iš lovos į vey Fields 2 rugsėjo nušovė eitoj sąvaitėj čia nusišovė
Kamčatkon iš Amerikos lai terij, Anglijoj, atsibuvo 48- įž sušaudytus japoniečius, maudomąjį kambarį, užsira čia d-rą E. E. Gordoną, “ma i savo namų kieme Bostono
vas, rusų policijos viršinin tasai metinis unijistų kon tad paliuosuotų visus areš kino ir paėmęs bučerio peilį nydamas, kad iš daktaro skrybėlių firmos agentas
kas Sotnikov nuėjo ant lai gresas. Delegatų buvo 563, tuotus Japonijos pavaldi nupiovė jai galvą, abi ranki priežasties mirė jo motina. Monk.
vo ir pasakė, kad jis, Rusi kurie atstovavo 2,250,000 vi nius ir kad nubaustų savo o- ir koji. Bet vis da bijoda
Vėl 21 užmušta ir 50
Apvirto traukinis.
jos caro vardu, uždraudžia sokio amato darbininkų. Vi- ficierius, kurie prisidėjo mas, kad kas nepažintų, jis
sužeista.
pardavinėti vietiniams gy supirmu kongresas išnešė prie Japonijos garbės įžeidi paėmė piuklą ir supjaustė Ant New Haveno gele Netoli Boonville, Ohio, 9
I rugsėjo atsitiko ant geležin
pasmerkian mo. Kynų valdžia sutiko vi visą kūną į gabalus. Tuo
ventojams Amerikos degti rezoliuciją,
žinkelio
3
rugsėjo
vėl
atsiti

nę. Bet amerikonai pavadi čią Anglijos valdžią už už sus tuos reikalavimus išpil met sutaisęs sumėsinėtą mo ko katastrofa, kur 21 ypata kelio nelaimė. Bėgant pei
tiltą, trūkis iššoko iš vėžių,
no Rusijos carą kiaule, o po draudimą Dubline viešų su dyt.
terį į 5 bundulius jis per pen likos užmušta, o 50 sužeista. tiltas
garvežis įpuolė
ną Sotnikovą paršu ir paė sirinkimų, panaikinimą lais
kis kartus nešė juos į Hud- Visi kaltina netikusią tvar upėn, oįlūžo,
Nusileido į vulkaną.
visas trūkis apvirto
mę jam už sprando numetė vės žodžio ir policijos žvėriš Iš Neapolio praneša, kad son upę. Penkis kartus jis ką ant to geležinkelio.
augštyn
kojom. Apie 15
jį nuo laivo. O kad Sotniko- kumą.
10 rugsėjo italų profesorius lenkėsi iš valties ir atsargiai
žmonių likos sužeista.
vas pradėjo kelti triukšmą, Suplėšė Japonijos vėliavą. Mercalli nusileido su keliais leido į vandenį savo auką.
Didelis gaisras.
vienas jurininkas šovęs iš Nankine, Kynuose, de Municho universiteto profe Atlikęs tą baisų darbą, ku Hot Springs, Ark. — 5 Thaw jau deportuotas.
revolverio ir įvaręs tam nar monstracijoj prieš Japoniją, soriais į Vezuvijo vulkaną ir nigas nuėjo savo bažnyčion rugsėjo gaisras nušlavė čia Milijonierius žmogžudys
suoliui į užpakalį kulipką.
10 rugsėjo kyniečiai sudras buvo tenai čielas dvi valan laikyti paprastų pamaldų, 60 blokų. Nuostoliai siekia Harry K. Thaw, kuris buvo
Tas atsitiko pradžioje bir kė Japonijos vėliavą, nu das. Profesoriai sako, kad o tikintieji žmonės klūpojo $12,000,000.
pabėgęs iš beprotnamio į
želio, bet žinia apie tai Ru traukę ją nuo Japonijos artinasi naujas vulkano iš prieš jį ir klausėsi jo doros
Kanadą, pereitoj sąvaitėj li
Numarino save badu.
sijon atėjo tik dabar. Išgirdę konsulato.
kos deportuotas iš tenai at
pamokinimų.
siveržimas.
Harrisburg, Pa. — Tūlas gal į Suvienytas Valstijas;
apie taį tikrieji rusai stačiai
Bet upė išdavė paslaptį.
Vėl
degina
laiškus.
Da
du
orlaivininkai
žuvo.
laikas
atgal, tūlas Beidlman, Dabar jis randasi Vermonneriasi iš kailio.
Dvi sąvaitės tam atgal at
10 rugsėjo Lyone užsimu Londono sufragistės vėl rasta plaukiojančios mote 96 metų senelis, atsisakė to valstijos kalėjime ir ko
Esperantistų suvažiavimas.
Iš Kijevo pranešama, kad šė francuzų orlaivininkas pradėjo pilti į krasos dėžu riškės kojos, o paskui ir ki valgyt ir per 55 dienas ir 18 vos, kad neišduotų jo New
rugpiučio 11 (24) d. buvo II Chomienne, o Sevostopolije tės deginančią rūgštį ir de tos kūno dalįs. Policija ga valandų jis nieko neėmė j Yorko valstijai, iš kur jis
ginti žmonių laiškus.
vus į rankas siūlą, surado ir bumą. 4 rugsėjo jis mirė. yra pabėgęs.
esperantistų suvažiavimas. rusų — Družinin.
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KELEIVIS

Kame čia šmeižimas? Gal kitas, kad reikia pasirašyti, niai, o ištikro yra 6 šeimy rikęs ožio balsu pranešė, kad musų žemė yra kaip bly
nos ir 10 pavienių. Laikraš kad kas gaus daugiausia at nas, o mėnulis iš žalio sūrio
tas netiesa ? Jei taip, tai ko ji ir pasirašė.
dėl Yčas būdamas Lietuvoj Taigi šitas faktas parodo, čių pareina "Kovos" 1 egz., viručių, tas apturės dovaną. padarytas. Na, ir jeigu
neužprotestavo už tai prieš ko tas „protestas" vertas, j "Laisvės” 1, "Keleivio” 2, Žinoma, jis norėjo tuomi pa pradėsi kitaip aiškinti, tai
Iš jų darbų pažinsit juos. "Lietuvos Ūkininką?” Ma- kokie žmonės po juo pasira „Lietuvos" 2 ir "Kataliko" 2. daryti publikai juokų, bet užgausi jo jausmus. O te
Socijalistai visuomet tvir tamai jis nedrįso. „Tėvy šo. Tečiaus tautiečių ir ku A. Remys sakė, kad ir man rodos, daug gražiau čiaus 35-tam "Draugo” nutino, kad kunigai ir tautinin nė" dabar irgi patvirtina nigų laikraščiai skelbia tuos "Draugo" čionai pareina 3 butų buvę, jei butų pranešęs merije tas vyrukas kad šau
kai — tai priešingas darbi tai, sakydama, kad socijalis parašus su pasididžiavimu: egzemplioriai, bet aš esu iš rimtai, savo prigimta kalba. kia, tai šaukia: "Lavinkininkų judėjimui gaivalas. tai „įsikando ikoną, prie ku Žiūrėkit, socijalistai, kiek tyręs ir gerai žinau, kad Šiaip jau viskas buvo malo mės! švieskimės, dirbkime!"
Bet kada manyta pradėt
Daugelis nenorėjo tam tikė rios nupirkimo prisidėjo p. žmonių prieš jus protestuo „Draugo” čia nėra nė vieno. nu ir linksma.
Grinorius.
A. P. Dambrauskas.
lavintis, tai p. Karosas netik
ti. Bet dabar tie ponai pa Yčas.” Vadinas, socijalis ja! Jiems rodos, kad tai gtpats pabėgo, bet ir kitus su
tįs teikėsi tai parodyt. At tai sako teisybę — p. Yčas riausis ginklas prieš socija
N0RW00D, MASS.
BROOKLYN,
N.
Y.
pirko
carui
ikoną.
Kodėl
listus. Ginklas visai supuvažiavus Dailės ir Mokslo
16 rugpiučio buvo Labda trukdė. Ar tai gražu?
29
d.
rugpiučio
atsibuvo
tad
sakoma,
kad
jie
šmeižia
j vęs.
Darbai čia eina nekaip.
draugijos delegatams, jie,
rystės** piknikas ant Dean
apvaikščiojimas
paminėji

p.
Yčo
ypata?
•
Ir socijalistai dabar galės
kunigai ir tautininkai, susi
svetainės pievos. Progra Diamond Match Co. atlei
mo
mirusio
darbininkų
va

Jeigu
taip,
tai
jus,
ponai
pasakyti
visuomenei apie
liejo Į vieną juodą armiją,
mas susidėjo iš įvairių žais džia žmones kas diena. Lai
do,
—
drg.
A.
Bebelio.
Apčionai nevažiuoja
sukėlė žmonėse patrijotiz „patrijotai,” daugiau jį kunigus ir tautiečius: Iš jų
lų. Traukian Labdarystės ' niekas
vaikščiojimą
surengė
L.
S.
mo jausmus, ir vardan to pa šmeižiate. Jeigu jus vadinat darbų pažinkite juos!
draugijos nariams su para- darbo jieškoti. J Kavlaičia.
S.
19
kuopa.
J.
šaltis
atida

šmeižimu
vien
tik
tos
ikonos
trijotizmo pradėjo daryti j
BRIDGEPORT, CONN.
rydamas susirinkimą trum pijonais virvę, parapijonai
užpuolimus ant darbininkiš nupirkimo paminėjimą, tai
negalėjo
atsilaikyti.
pai paaiškino apie velioniu
Pas mus viešpatauja ne
kos spaudos.
„Laisvė” ir kaip galima pavadinti patį
18
rugpiučio
čia
buvo
di

darbus;
Benas
pagrajino
išpasakyta tamsybė. Lietu
”Kova” atkartojo tik Lietu aktuališką jos nupirkimą?
delis
lietus
su
perkūnija
ir
gailos
maršą,
publikai
susto

E.
ARLINGTON,
VT.
viai visi
dievobaimingi ir
vos laikraščių pranešimus, Jis turi būt juodas, kaip
daug
pridarė
nuostolių.
prageria uždarbį o par
Kaip buvo rašyta „Kel.” jus. Ant estrados stovėjo
kad Yčas pirko carui dova purvas.
Perkūnas
sudegino
dviejų
velionio
paveikslas.
Kalbė

ėję namo
kelia praga
nas, ir dėl tos menkos prie Ir juo daugiau jus šaukia No. 33-čiam, apie vietinius
farmerių
daržines
ir
apdra

jo
J.
Sukus,
nurodydamas
rą. Štai 6 rugsėjo vie
žasties visa ta juodoji armi-» te, juo daugiau prieš tai pro "sportelius," tai tas jiems la
skė
vieno
lietuvio
namą.
drg.
Bebelio
darbus
ir
ra

nas
pradėjo gert; mote
ja išėjo su visomos savo ba- testuojat, tuo giliau jus ki- bai nepatiko, o labjausia tas
Žaibas
įėjo
kaminan
ir
ap

ris prisikabino ir verkdamatarejomis prieš socijalistus. šat i dumblvna savo „ęer- nepatiko, kam rašo, kad jie gindamas darbininkus prie degino moteriškei ranką.
susipratimo
ir
vienybės.
Po
maldaudama parsivedė naj nemoka lietuviškai gerai
Ji stačiai neriasi iš kailio.! biamą” p. Yčą.
Spindulis
iš
Ridikų.
prakalbai
suskambo
Marsa

■ mo. Bet girtuoktlis supy
rašo protestus, renka po jais Reikia da pasakyti, kad skaityt. Bet ksSp pasirodo,
lietė.
ką
publika
pasveikino
kęs parėjęs namo taip trenPEABODY, MASS.
parašus ir skelbia juos vi didžiuma parašų po tuo tie „sportukai,” kad ir skai
suose savo laikraščiuose. Ji „protestu" yra stačiai vog to lietuviškai, bet nesupran delnų plojimų. Paskui kal Rugpiučio 24 vietinė soci ; kė moteriškei į nugarą, kad
daro tai vardan patrijotiz ta. Štai iš So. Bostono pa ta ką skaito. Neseniai vie bėjo J. Perkūnas ir A. Ba jalistų kuopa buvo parengus ši parpuolė be žado. Reikė
nam lietuviškam laikraštije ranauskas. Kalbėtojai pla koncertą su prakalbomis. jo šaukti daktarą. Dakta
mo, vardan tautos meilės.
sirašo :
rašyta, kad social- čiai išaiškino velionio dar Drg. Pruseika kalbėjo apie ras moterį atgaivino, bet ji
”Vardu Bostono lietuvių parapijos: buvo
Ištikrųjų gi jai — tauti kun.
T. Žilinskas, klebonas.
medicinos biuras sužinojo, bus ir visą jo gyvenimą. Pu darbininkų privalumą. Kal ir dabar da guli lovoj. Sako,
ninkų ir kunigų armijai — "Vardu šv. Petro ir Povilo dr-stės: jog
New Yorke tik vienam blikos buvo veik pilna sve ba buvo labai aiški. Potam truko kažin kas viduriuose.
Adomavičia.
ne patrijotizmas rupi, bet Jonas
”Vardu Lietuvos Dukterų dr-stės: dist rikte
užlaikoma 15,000 tainė, prie kuopos prisirašė prasidėjo monologai ir de Tečiaus savo mušikui dova
apjuodinimas socijalistų ir Paulina Grigaliūnienė.
Nagi vienas 8 nauji nariai.
klamacijos; deklamavo M. nojo. Kitas vėl parėjęs na
"Vardu Lietuvių Ukėsų Kliubo: K. prostitučių.
jų laikraščių, kurie pasta Jurgeliunas.
"sportukas" nusitvėręs tą 28 rugp. Kriaučių Unijos Lieponiutė, S. Žales, E. šid- mo prisigėręs savo pačią
ruoju laiku užėmė tokią pla "Vardu Lietuvių Labdarybės dr-tės: laikraštį
ir tauškia: „Matot, 54 ir 58 skyriai ir Merginų lauskiutė, A. Daublauckas prismaugė. Tai tokios nau
Lekavičius.
čią dirvą lietuvių visuome Juozas
"Vardu šv. Jono dr-stės: Silv. šliup- cicilistai ką daro, kiek palai- unija visi kartu laikė extra ir O. Budrevičiutė.
Drg. jienos pas mus .tik ir girdėt.
nės gyvenime. Jie seniai jau štikas.
kitko Pruseika vėl kalbėjo apie Nors socijalistų kuopa ener"Vardu šv. Kazimiero S. L. A.: A- stuvių užlaiko; o jie vis gi susirinkimą. Tarp
prieš tuos laikraščius ir so domas
■ giškai darbuojasi, bet sunku
nutarta: 1) atlyginti drg.
Komičius.
cijalistų įtekmę yedė kovą "Vardu šv. Kazimiero dr-tės: Jonas rias, kad cicilizmo čėsuose D. Paškevičiui už jo kan socijalizmą. Montellos strei iš tokių tamsunų padaryti
bus tik rojus ant žemės.”
kieriams surinkta
84.65.
atskirais abazais.
Ekspe Pranaitis.
"Vardu Saldž. V. Jėzaus
Širdies Žinoma,jo tik tol buvo „tei čias, iškentėtas per 3 mėne Streiko komitetui nusiųstu, žmones. Prie tamsybės pa
dicijas prieš socijalistus ren dr-stės: P. Valukonis.”
sius kalėjime — 8150.00; 2)
J. T. Romanas. laikymo daug prisideda ir
gė „Lietuva,” jieškodama jų Męs gi gerai žinom, kad sybė," kolei jis kalbėjo to padidinti mėnesines mokes 86.00.
kunigas. Jei socijalistai
tarpe neva šnipų: „Drau nė „Lietuvos Dukterų drau kiems, kurie žaibą pamatę tis nuo 25c. ant 35; 3) užsiHOLYOKE,
MASS.
rengia prakalbas, kad tuos
gas” nuolat drabstė purvais gystė,” nė „Lietuvių Ukėsų arba griaustinį išgirdę žeg ! prenumeruoti visi laikraš Rugsėjo 1 d. buvo šv. Ka ! žmones pamokyti, nurodyti,
socijalistų kalbėtojus; taip Kliubas,” nė „Šv. Kazimiero nojas. Bet kai pasipainiojo čiai, kurie laike straiko iš- zimiero draugystės vėliavos kokias nelaimes jiems neša
ir
pat elgėsi "tautiškoji" „V. S. L. A. d-tė" susirinkimų protingesnis žmogus
širdies rėmė straika. kaip pašventinimas. Vėliava kai girtuoklystė, tai kunigas vi
L” ir kiti. Bet toso atskiros Į da nėra turėjusios ir nieko perskaitė tą žinutę, tad pa tai: „Kovą," „Keleivi,” "V.- navo $130.00. Toj iškilmėje suomet prakalbas iškeikia ir
ekspedicijos tik sudrutinda- apie tai nesvarstė. Tuotarpu sirodė, kad „sportukas” ne ! Liet.,” „Lietuvą.” „Katali dalyvavo kelios draugystės net iš bažnyčios varo tuos,
yo socijalistų spėkas. Vi išrodo, kad visos tos draugy supranta lietuviškos kalbos. ką” ir „Draugą.” Daugumas ir iš kitų miestelių, ir vieti katrie į prakalbas lankosi.
čia ir pasirodo, kad tie
suomenė prie tų užpoulimų stės protestuoja, visas be Taigi
buvo priešingi „Draugui” ir nės lenkų draugystės. Vi Bet prieš nedorybės urvus
"sportukai"
ar
nemokėjo
lie

netik neprisidėdavo, bet sta veik So. Bostonas jau sukilo tuviškai, ar jau pamiršo.
šunbalius,
„Katalikui”
nurodydami, sos su benais. Buvo pakvie prieš visokius
čiai piktinosi jais. O to pa prieš socijalistų laikraščius.
sti
miesto
majoras,
marša

musų
„tėveliai"
lįę^puse
žo
Tarptautietis. kad jie neteisingai elgėsi
sekmė buvo tokia, kad jų Koks biaurus visuomenės
las
ir
kalbėtojai
F.
J.
Bago

džio neprasitaria. Ar (tad,
I streiko laike apkarpydami
laikraščių skaitytojų skai klaidinimas! Kokia juoda
MONTELLO. MASS.
čius
ir
kun.
Jakaitis.
Kada
neaišku, kad musų katalikų
Presos komiteto pranešačius puolė, o socijalistiškų apgavystė! Visi tie devyni Rugpiučio 28 d. Montellos j mas žinias, bet išsiaiškino, > po parodai susirinko
visi bažnyčia palaiko žmonėse
augo. Ir tai ne išmistas, bet vyrai yra draugysčių išrink- | kooperacija parengė viešą kad mums reikalingi visokių svetainėn, ant pagrindų su- nedorybę ir ardo šeimynas?
faktas.
Širvvdas
Berželis.
•/
_ būda- kti vien tik Į komitetą su susirinkimą su prakalbomis. pakraipų laikraščiai. Buvo ; sėdo visų draugysčių pirmimas prie "V. L. dau rengimui Mokslo D-jos de ■ Kalbėjo K. Navickas, nuro svarstyta, kas daryt su tais, : ninkai, majoras, maršalas,
RACINE, WIS.
giausia šmeiždavo „Ke legatams prakalbų. Rašytis dydamas išnaudojimą dar kurie streiko laiku ėmė pa- ! du lenkų kunigai ir kun. Ja
Rugp. 31 d. S. D. P. lietu
leivį,” kad tas "griauja gi po protestu draugystės bininkų ir naudingumą ko šelpą nors turėjo savo pini kaitis, ir kada pasirodė p. F.
tautą.” Ir "Vienybė Lietuv vardu jie neturėjo jokios tie operacijos. Antras kalbėjo gus banke. Nutarta, kad J. Bagočius, kunigas Jakai- viškas skyrius parengė pra
ninkų” nuo 3 ar 4 tūkstan sos, nes draugystės jų tam L. Grikštas, po to lenkas, sugrąžintų tuos pinigus, ku ! tis pašoko lyg adata įdurtas kalbas. Kalbėtojas buvo pa
čių nupuolė iki pusantro tū dar neįgaliojo. Jie galėjo kurio vardo nepamenu, ir riuos išėmė iš Unijos, kitaip ir praneša, kad jei Bagočius kviestas iš Chicagos drg. A.
kstančio, o "Keleivis” šian pasirašyti tiktai kaipo atski ant galo J. Balionis. Šita bus prašalinti iš Unijos.
' kalbės, tai jie, kunigai, visi į Wasilewskis. Kalbėjo dve
temose. Pirmoje temoj
dien turi arti 14,000 skaity ri žmonės, bet ne draugysčių kooperacija dar nėra metų
Ilgavižis. išeina. Bagočius sutiko ne- jose
dabartinį
tojų. Taip pat kįla ir kiti vardais.
■ kalbėt, jeigu kunigai jo kai- ! aiškiai
. nurodė
kaip susitvėrė, bet jau narių
ORANGE,
MASS.
! bos taip bijosi. Viskas nuri- darbmnkų skurdų gyvenimą
socijalistiški laikraščiai, ku Apie kun. Žilinską męs ne turi 104, ir da vis daug ra
išnaudojimą. Pertraukorie tikrai pasišventę lietuvių kalbėsim, nes kovoti su pir šosi. Apyvartos padaro per Rugpičio 24 d. čia buvo mo ir kun. Jakaitis pradėjo
dr£Tomkevicius deproletarų reikalams. Kuni meiviška laikraštija, kad ir sąvaitę po 8800.OO. Koopera prakalbos, surengtos anglų kalbėt. Kalba buvo ilga, bet
—
—
..............
—
klamavo
Dirbk
ir melskis."
socijalistų
kuopos
su
tikslu
tuščia. Paskui išreiškė sa
gai su tautininkais matyda-: nešvariausiomis priemonė ciją sutvėrė lenkų socijalis
Po
to
drg.
J.
B.
Šeškevičius
mi, kad jų šūviai į socijalis mis, reikalauja ypatiškas tai, bet dabar prie jos pri | atgaivinti 111 L. S. S. kuo vo linkėjimus majoras, mar
pą, bet nepasisekė. Kalbė šalas ir abu lenkų kunigai. sulošė monologą, * „Žiovu
tus neša jiems patiems blė- kunigo biznis. Bet reikia pa sideda daug lietuvių.
lys,” ant galo
deklamavo
Ten buvęs.
dį, pasinaudojo d-ro Basa sipiktinti iš tų žmonių, ku Montello socijalistai nori jo drg D. J. Klniga temoje
draugė S. šeškauskiutė. Vi
navičiaus ir Yčo atsilanky rie nežino, kodėl protestuo da įsteigti ir kooperati- „Kodėl kįla bedarbė.” Dr-gė
ATHOL, MASS.
E. Grudzinskaitė dekliama- Rugpiučio 4 d. sumanyta skas publikai patiko, ką liu
mu ir susivieniję į vieną ar-, ja. Nekurie tų protestantų višką gyvenimui namą.
vo eiles. Žmonių buvo apie čia sutverti Jaunimo ratelį. dijo garsus delnų plojimas.
miją, pradėjo išvien varyti! neseniai da skundė policijai
A. B.
40; visi ramiai klausėsi, bet Tuoj 6 vaikinai sudėjo po I A. Wasilewskis kalbėjo te
prieš socijalistus ataką.
S. L. A. kuopą, ardė tautiš
BALTIMORE, MD.
moje „Socijalizmas ir o prie
Iki šiol visa ugnis buvo at kas draugijas ir net kalėji Rugp. 31 d. buvo viešas pradėjus kalbinti prisira- dolerį ir išrinko valdybą: A. šai.” Nurodė visus socija
kreipta tik į "Kovą” ir „Lai me yra sėdėję už nešvarius pasilinksminimas surengtas šyt prie kuopos, vieni teisi Losevičių raštininku, Karo lizmo
priešus. Kliuvo ir
sve.” Prieš kitus gi, būtent: savo darbelius, o dabar jau Žmonių Kliubo. Tarp kit nasi burdo negausią, kiti są iždininku. Karosas pra dvasiškijai. Ta „juodoji ar
„Keleivį,” "Pirmvn” ir „Dil liko tokiais nekaltais avinė ko sumanyta parinkti aukų pačios biją. Gėda, vyru dėjo aiškinti, kad ratelis bus mija” eina išvien su kapita
gėles” netik nieko nesakė, liais, tokiais karštais patrio kankiniams. Surinkta $2.41. čiai, sėdėti ir laukti, kol mo bepartivišku, prigulės viso listais ir policija prieš dar
bet net pagyrė. Tečiaus męs tais, kad "protestus” rašo Aukavo vien tik rankpelniai terėlės ims jus raginti. Rei kių pažiūrų žmonės.
Bet bininkus.
kia patiems šviestis ir jas kiti nesutiko, sakė: „Pats
žinojom, ką tas reiškia ir pa prieš socijalistus. Ar ne darbininkai.
Turiu pasakyti, kad kal
Biznieriai, supažindinti su socijalizmu.
sakėm, kad tuomi bandoma veidmainystė!?
mechanizmas
rodo,
kad
ra

kažin kodėl neatjautė rei
J. Kaviavičia. I tas negali suktis, jeigu jo bėtojas turi didelį gabumą.
mus persverti savo pusėn, j Moteris gi, kuri pasirašo kalo sušelpti kenčiančius už
Kritikuodamas dvasiškiją ir
Kitaip gi negalima butų iš „Lietuvos Dukterų D-tės” laisvę savo brolius. Pinigai,
CHICAGO, ILL.
špykiai bus iškraipyti į visas patį tikėjimą tai nuosekliai
aiškinti, iš kur ta "simpati-j vardu, prie tos draugystės atėmus 2 centus lėšų, likos
Meldažio svetainėj 24 d. puses” ir norėjo, kad rate mokėjo suvartoti savo min
ja” mums. Ir męs neapsiri jau nepriklauso. Keliatas perduoti Kankinių Šelpimo rugpiučio čia buvo lietuvių lis butų ant pirmeiviškų pa tis, kad karščiausi fanatikai
kom. Nepriėmėm to ”pagy- tokių moterėlių, kunigo ir jo Komitetui, kuris Rugp. 28 d. vakaras. Vaidinta vieno matų. Bet p. Karosas gynė, ' plojo delnais. Publikos buvo
rimo” ir štai pereitoj sąvai gaspadinės pakurstytos, no š. m. savo susirinkime iš ka veiksmo komedija „Neat- kad negalima; nes užgausi pilna svetainė. Pertraukotėj pasirodo klerikalų ir tau-1 rėjo įvesti savotišką tvarką, sos asignavo 50 dol. sušelpi- mezgamas Mazgas" ir dai me žmonių jausmus. Ir taip ■ je buvo pardavinėjama socltininkų organuose protestas! bet 12 rugsėjo "Lietuvos mui Sibire kenčiančius bro navo 4 chorai. Pirmas dai tą vakarą neužbaigėme. Nu jalistiška literatūra, kurios
jau ir prieš „Keleivį,” kam Dukterų D-tė” išėmė prieš lius.
navo L. M. D. „Aido” cho tarėm laikyti susirinkimą 11 ! publika gana daug išpirko.
šis atkartojo šmeižimus.
tas davatkas teismo ”in- Aukavusiems vardan šel ras, antras — L. S. S. 81 rugpiučio, bet musų iždinin Taipgi buvo užrašinėjami
Kokie gi tie „šmeižimai?” junction,” kuris joms drau piamųjų reik tarti ačiū.
kuopos mišrus choras. Abu kas Karosas 6 rugpiučio su visi darbininkiški laikrašTai ištrauka iš „Lietuvos U- džia vartoti netik tos d-tės
V. Zelvis. du dainavo gerai. Bet po sitikdamas pavienius išdali ciai.
kininko,” kurią čia vėl žodis- pinigus, bet ir vardą. Ir už
tam pasirodė gana didelis jo dolerius ir žadėjo paaiš Darbai šiuomi laiku tru
DERRY, N. H.
panaudojimą "Lietuvos Du
žodin atkartosim:
choras ir kaip uždainavo, kinti, kodėl taip daro, bet putį pradėjo eiti geriau.
Tūlas p. A. Remys parašė tai ir klausytis nesinorėjo. praėjo mėnuo laiko, o nieko
”... per Rusijos carų giminės Ro kterų D-tės” vardo po tuo
S. Narkis.
manovų 300 metų viešpatavimo jubi- "protestu,”
negirdėti. Mat jo norėta
į
33-čią
„Kel.
”
numerį
nela

pasirašiusioji
Publika
likos
neužganėdin

lėjų kun. Laukautis su p. Yču važia
EASTON, PA.
programo ge užmauti rateli ant klerikavo drauge su kitais kaikuriais atsto gali būt da patraukta teis bai teisingą korespondenci ta. Iš viso
Eastono Lietuviškos Koo
vais dabartinio Rusijos caro pasvei man _ už tokį pasielgimą, ją iš čia, užmesdamas lietu riausia žmonėms patiko so liškos ašies. O čia prisirašė
kinti. Be to, visi tie atstovai, kurie
peracijos
krautuvės gaspavisai kitokie žmonės, kurie
Prie cijalistų choras.
važiavo sveikinti, taigi ir kun. Lau žinoma, ta tamsi moteriškė, viams nesusipratimą.
kaitis su p. Yču, susidėję po 12 rub musu supratime,
nekalta. to jis sako, kad lietuvių čia
Po dainų ant scenos pasi žiuri į pasaulį sveikomis a- dorius, 25 rugpiučio išvadilių. nupirko stačiatikiška ikoną ir pa
Jai pasakė kunigas, ar kas yra 3 šeimynos ir 7 pavie rodė vakaro vedėjas ir su- kimis, o p. Karosui rodosi, !no kontrolės narius "purvisveikinę. dovanojo carui.”

Peržvalga.
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nais žmonėmis” ir „indijo-, ne?” Grikštas sakė, kad to kad pasklydo kalbos po visą tas streiklaužis melagingai atsitinka daug visokių nelai-! šaukiančiųjų ir
i tuščia sva
nais,” už tai, kad tie žiurėjo kia draugystė „geresnė už miestą; visi kalba, kad I. VV. liudijo, kad streikieriai ne mių ir veik visos iš girtybės. jonė.
’'"'s TJeigu
^‘— taip kalba mu
į knygas ir reikalavo paro socijalizmą” ir šiaip visokių |W. priešinga bažnyčiai ir šę dinamitą į Cross Co. dirb Butų jau laikas pamesti tą sų tautos atstovai, tad męs
dyti knygutę, ant kurios jis nesuomonių pripasakojo ant | streikuoja dėlto, kad Schloss tuvę. Matydamas, kad jis prakeiktą žmonių sveikatos galime pasakyti šalin su to
ima valgi.
socijalistų, bet likosi smar prašalintų 4 Rymo katali už melagystę paklius i kalė ir proto naikintoją — alko kiais atstovais iš susipratu
v
o _žmonės xpirštais ba- holį.
A. Čekanauskas. sių žmonių tarpo! Jie yra
Jeigu butų taip padaręs kiai sukritikuotas ir pabėgo kus. Tie 4 Rymo katalikai jimą,
darbininkų priešai?
koks fanatikas, nieko nesa-: iš salės. Diskusijos buvo ištikro yra žydai ir priguli i do, iš didelės baimės ir gėGASKIN
CITY,
ILL..
* 30 rugp. atsuko gazą už
kytume, bet kad yra pirmei triukšmingos ir liko be pa prie G. W. of A. Negana to, dos
S. N.
da ilgaskverniai, Romos ber sidaręs ruime ir norėjo nu Darbo dienoje, Lietuvos
vis ir dar priklauso prie 42 sekmės.
MIDWAY, UTAH.
kp., tai tiesiog pasakysime, <1 3 rugsėjo vienas kapuci nai, 23 rugpiučio savo aviny7- sinuodyti, bet užėjo kiti ir Sūnų D-tė buvo parengus
taip elgtis negražu.
K. no ištikimas tarnas norėjo čioje lvg pakvaišę spardėsi išgelbėjo. Jauna Mergaitė. balių. Visų pirmiausia p-lė Lietuvių čia yra 10. Visi
tunelije, uždirbame
ir keikė I. W. W., kam ji
Kupranavičiutė padeklama dirbam
SHENANDOAH, PA. atimti sau vyriškumą, bet ii streikuoja
$4
iki
$5 į 8 valandų die
nuo
E. ST. LOUIS, ILL.
prieš keturis
vo,
paskui
prasidėjo
šokiai,
peilis
buvo
neaštrus,
tai
tik
ną. Midway yra farmerių
Shenandoah’ris yra žino sunkiai susižeidė vvras. Jo „Rymo katalikus.” Koks tai
kokius
da
pirmą
sykį
ma

Pasirodžius
laikraščiuose
•z
mas, kaipo „lietuvių sosta- vardas S. S—kauskas. Prie biaurus melas! Tie 4 „Ry L. M. D-jos delegatų marš čiau, kaip gyvas esu. Muzi miesčiukas, saliunų nėra,
pilė,” nes jis ir apgyventas žastis tos operacijos to mo katalikai” yra tikri žy rutui, musų kun. Petravi kantais buvo trįs italai, vie bet ištroškusiems pagirdyt
daugiausiai lietuviais. Mie kia: Jis eidavęs pas kitą mo dai, tarp streikierių gi yra čius sušaukė parapijos susi nas su arfa, kitas su basu, yra gana slaptų smuklių,
sto majoras, p. Strolis taip terį, o jo pati už tai labai 3,000 tikrų katalikų. Žmo rinkimą ir nutarė rengti trečiaus su armonika. Rei kurios i§ musų neišmanėlių
gi lietuvis ir miesto teisėjas pvkdavo. Tad norėdamas nės labai pasipiktino tuomi. prakalbas svečiams. Nutar kėjo tik beždžionės, ką ant lietuvių traukia gana gerą
pelną. Negana to, da susi
lietuvis. Daugelis lietuvių pačią užganėdinti, jis ir ap- Turiu tečiaus pasakyti, ta svečius parsivežt nuo sto- virvės karstosi.
Bet bez-1 tarę
keli vyrai 1 rugpiučio
užima kitus mieto urėdus. sipiaustė. Geras katalikas. kad musų vietinis klebonas stoties automobiliuje. Pa džionių rolę čia reikėjo at
Gyventojų miestas turi apie
to nesakė, ir jis netiki to samdyta svetainė ir išrinkta likti jaunimui. Kaip tik ita nuvažiavo j Park City, Utah,
Jauna
Mergaitė.
27.000. Keli metai atgal
kioms pliovonėms. Man te mokyčiausį parapijoną, kad lai užtraukė, lietuviai neži už 20 mylių, kur užtektinai
Shenandoah’ris buvo pagar
MONTELLO, MASS.
ko su juom ypatiškai kalbėt, gerai parašytų plakatus. Ir no kaip šokti; vieni suka pol yra saliunų. Pargrįžę iš
sėjęs savo lietuvių veikimu, 30 rugpiučio vienas lietu ir jis pataria lietuviams lai kad parašė „moksliškai,” tai ką, kiti valcą, treti treti da Park City visi girias, kad
ypač teatrališka kuopa ir 28 vys, T. U., norėjo pirm lai kytis vienybėj. Lietuviai prastiems žmonėms sunku kitaip. Paskui italai užgrie gerai pasilinksmino, vienas
L. S. S. kp, vienok praslin ko savo dūšią į dangų nu• ■ priguli prie I. W. W. ir visi Ii suprasti. Plakatų tekstas žė kokį ten „Opanpolio.”' sako paleidau $57, kitas —
$42, o trečias sako, tai čia
kus porai metų virto jau ki siųsti. Jis užsirakino savo1 beveik katalikai. I. W. W. Ij skamba šitaip:
Žiūriu,
musų
jaunimas
pra-1
njekis ag esu vedęs ir tai
ti laikai. Išvažinėjus žy kambarije, uždarė langus, nieko prieš tai neturi.
deda
trypti
Klumpakojį,
$73.
mesniems veikėjams viskas atsuko gazą ir atsigulęs lo Piketuojant 3 rugsėjo a- „Yogie Bus svarbus kalbė kiti bando mozūrą — neina praleidau
-- čia
— randas
Nors --lietuvių
apmirė, tartum šis miestas von laukė, kada Dievas pa į reštavo 18 streikierių ir nu tai jsz letuvos Durnoje Atvisai nuo žemės paviršiaus šauks jo dūšią. Bet kiti jo gabeno kalėjiman. Už po stauas D-vas J Basanavičius nekaip. Nejaugi Lietuvos jq bet Įajp^šįjų (jį vienas
Sūnų D-te negalėjo nussam- j egZempliorius ateina ”Keišnyko. Laikraščiuose labai parapijonai, betraukdami ros dienų, užstačius $8,000 L. Mokslo Draugijos pirmi dyt
geresnių muzikantų?
Icas. Vie•/
jleivio.” ir vienas ”Laisvės”
retai tenka užeiti kokia ži kitam kambarije rudį, užsi kaucijos, paliuosavo iki teis ninkas Martynas
Ten
buvęs.
suskveceme
koskaitlingeuir beveik tik vienas tuos lai
nutė apie musų veikimą. manė tuom tarpu ir jį pasi mui. Areštuotieji yra visi
sei
acilankiti.
Ant
tokin
kraščius ir skaito. Gėda
Vienok turime viltį, nes pas kviesti. Kada įsilaužė į jo italai.
RACINE, WIS.
kalbėtoju
jogie
viešiems
ži

Midvvay’čiams! už tuos pini
taruoju laiku susitvėrė nau kambarį, jis buvo jau pus
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čia
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Tokie
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gus, ką saliunuose palieka,
ja draugija ”Sietynas,” ku gyvis. Jis buvo ir streiklau
zimiero
parapijos
piknikas.
žis
per
Labor
Day
likos
genauda
ant
atmintes
musu
galima
išsirašyti visus laik
rios chorą ir artistus moki žiu W. W. Cross Co. dirbtu
Vienas
parapijonas
atjojo
■
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ir
ant
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are

TEVIENES
LETUVOS
neraščius ir daug naudingų
na p. M. Petrauskas. 29 vėj, kur dabar darbininkai
ant
pikniko
raitas,
bet
žmo

štuotas.
Pas
jį
rado
revol-į
venam
parjeis
Yausmaij
pasiskaitymui. Daug
rugsėjo minėta draugija sta streikuoja.
šniūrelis. j veri ir peilį, už ką užsimokė- ’ surpus kada pradies MINA- nės pradėjo juokties ir kar- j knygų
j
_
__
butų linksmiau laikas pratys scenoje ”Birutę” ir
Į
jo
$50.00
bausmės.
Kas
jį
VATI
LETUVAS
acitikiežygis
dingo.
Tą
patį
vaka-i
iefeti.
Vv
ĖST
HANOVER,
MASS.
Skeldų Pošius.
„Kaminakrėtį.” Žmonės su
rą
kitas
parapijonas,
B.,
apkūlė,
jis
ir
pats
nematė,
mus
ir
jos
Varginga
gievenekantrumu laukia minėtų Rugsėjo 1 d. ir pas mus
ATVIRAS LAIŠKAS
nima te Brolei Paina isz Vil- parėjęs iš pikniko pusėtinai
vakarų.
buvo prakalbos, parengtos nes „pergriešnos” akįs.
Darbai anglių kasyklose L. S. S. 150 kuopos. Kalbė Baltimorės socijalistų lai naus, Didžiosios Lietuvos įsitraukę, norėjo padaryti Korespondentui Klibai
savo pačiai operaciją, bet
Johnstown City, III.
eina gerai ir uždarbiai ne jo P. Svotelis. Kalbėjo il kraštis "Public Ownership” reikalus.”
pati
nelaukė
pabaigos
apiGerbiamas
Tamista!
blogi, tik labai tankiai atsi gai, apie dvi valandas, bet daug vietos pašvenčia dėl I. 27 rugpiučio atsilankė ir
piaustyta paspruko ir pra
tinka visokios nelaimės. Gir mažai pasakė.
Rengiant W. W., remia streikierius svečiai. Pirmutinis kalbėjo nešė
policijai. Policija p. B. 34
x mnum. x„Keleivio,■ ” šių
tuoklystė čia labai išsiplati-1 prakalbas reikėtų tikrą kal morališkai ir dovanai dali Balutis, o d-ras Basanavi suareštavo
ir ant rytojaus
Tamista rasete apie
čius su kunigu rinko aukas.
nūs; "karčiamos ant nekuriu į bėtoją parsikviesti. Net jei jamas.
nušovimą
Antano Pavilonio.
gatvių kas antros duris ir ' kalbantis tiek pat žino, kiek Kada keliatas mėnesių at Sakė, surinkę apie $100. Ant jis užsimokėjo $lč>. 31 rugp.’ Taigi ši ypata atsako pa
vietinis kun. Slavynas per;
visos puikiai užsilaiko, bet ■klausytojai, tai žmonės ne gal A. F. of L. vedė streiką, pabaigos kalbėjo Yčas.
iškeikė visus pir- veikslą
..
-. mano __brolio,
, ir
. _išužtai musų mainieriams vos nori ir klausytis. Da gerai, ! socijalistai rėmė jį kiek ga- Po prakalbų kaip kurie y- pamokslą
meiviškus laikraščius ir tikro taip yra. Kadangi Ta„pėdės” užtenka ant duonos kad A. Kirailis padeklama | lėdami. Parūpino svetainę ipatiškai klausė Yčo, kur tą draudė susidėti su socijalis- mista aprašėte apie jį koresir gabiausius kalbė medalį padėjai, ką nuo caro
ir „šolderio” ir vaikus jau vo, tai nors tuomi publika luždyką
:
tais. Pasigyrė skaitęs soči- pondencijoje, tatai, manau
manau,
tojus.
Šiandien
gi
A.
F.
of
gavai.
Yčas
teisinosi
kad
nuo 8 metų varo dirbti.
likos užganėdinta. Žmonių
i ip_i jalistų konstituciją ir esanti !^acl tamista neatsisakysite
Bužys.
buvo mažai. Baravikas. i L. užmiršo, kad socijalistai i jokio medalio negavęs (Lie
k j gera, bet patįs
socijalistai ir. man suteikti daugiau ziją rėmė; A. F. of L. remia į tu vos laikraščiai rašė, 1_„_
kadi blogi. Kur faktai, tu dievo n.1}į laišku apie mano miruMAHANOY CITY, PA.
BALTIMORE, Md.
; kapitalistų partijas ir už jų I gavo, tik ne medalį, o tam
si broli. Atsiteisti aš Jum
Pereitą panedėlį, 1 rugsė
| bernus darbuojasi. Ameri tikrą ženklelį su užrašu: tarne, kad socijalistai yra už
žydai „tikri” Rymo
ant ~tiek,
negeri? Darodvk bent vie- . . .viską
T - prižadu
T
jo čionai prasidėjo apvaikškos
darbo
Federacijos
pre

katalikai.
”
Na
pamiat.
”
Red.).
I
ną
iš
socijalistų
papildžiusį
■
reikalausite,
uz
.Jučiojimas 50-metinių sukak 3,500 rubsiuvių, dirbusių zidentas J. H. Ferguson ei
Teisybės Mylėtojas. tokią žmogžudvstę, kaip!s^ patarnavimą.^ Meldžiu
tuvių, nuo miesto įsteigimo. prie Sehloss’ Brothers Clo- na ant Kongresmono. Tai
kun. Macochas ir kiti. Ta atsakyt! bent ant šių minėtų
Apvaikščiojimas tęsis visą thing manufacturers, strei yra tikras kapitalistų ber
GARDNER, MASS.
,
sąvaitę. Šiame apvaikščio- kuoja jau tris sąvaitės. Dar nas, bet A. F. of L. nutarė jį Rugsėjo 6 d. ”Aidas” per pat dieną atsibuvo parapi- klausimų:
jos
susirinkimas.
SusirinkiAr
prigulėjo
prie
draujime daugelis prašvilps pas bininkai labai geram upe. remt. Gėda A. F. of L. ir: statė „Gyvieji
Nabašninme kilo tokia betvarkė, kadi^^cių........
kutinį centą, nes miestas pil Streiklaužnų mažai. Streiką jos vadovams.
kai.
”
Nusisekė
pusėtinai.
Ar buvo vedęs?
nas visokių šiulerių su viso veda I. W. W. 30 rugpiučio
K. J. Geležėle. Gerai lošė G. Korzonienė, „tėvelis” tik ką negavo nuo | Ar
turėjo bent kokį turparapijonų į savo šventą
kiais niekniekiais. B. K. atvažiavo Ettoras ir per 4
Jurg. Varekojis ir P. J. Moc kailį. Vieną „tėvelį” jau.^_
MONTELLO, MASS.
dienas laikė prakalbas. Šim 28 rugpiučio buvo kokių kevičius. Silpnokai lošė ad prašalino, bet kažin ar ir ši-1 Meldžiu Tamistos kogreiMONTELLO, MASS.
tai
žmonių prisirenka klau tai R. K. moksleivių prakal-i vokatas, nes pirmu syk ant tas ilgai bus, nes tarp para-| čiausia ištirti viską ir paraPrakalbos ir peštynės.
5 rugsėjo buvo W. W. sytis jo prakalbų. Policija; bos. Pirmas kalbėjo kleri-: scenos jam teko būti. Po-| pijonų randasi protaujančių ^yti man laiška?
Cross Co. streikierių prakal ir detektivai, kaip žvėris, tix; kas F. Varmauskas. Girdi,!7i nas atsižymėjo kalbos aišku žmonių ir nesiduos „tėveliu” Su pagarba
Jonas Pavilonis,
bos. Lietuviškai kalbėjo L. laukia progos... 7 rugsėjo i męs veiksim tautos labui, ei- į mu, tik poniško judėjimo už nosies vedžioti.
pribuvo
ir
Aaturo
Giovani
jam
truko.
Prasčiausia
at

12 Wilfeed st.,
sim ir ten, kur musų tautieGrikštas, kuris užbaigęs kal
1 rugsėjo atsilankė pas
nitti.
Buvo
prakalbos
Uni,
liko
ponia.
Pittston, Pa.
TT
.
x.. įčiai girtuokliauja ir vargsbą, užklausė kublikos: „Kas
į mus d-ras J. Basanavičius.
norit, kad butų nedėlioj su on Hali eje. Žmonių netilpo į-a. pagelbėsim jiems. Gana Ant rytojaus buvo 89 kp. | Kaip keista atrodė nuėjus i
juokingas „spvčius.
”spyčius.” Da kalkai- mėnesinis susirinkimas. Nu bažnytinę svetainę, kad di LAIŠKAS REDAKCIJON.
šauktas specijališkas susi į svetainę.
rinkimas dėl suorganizavi Streikas iškilo iš priežas- bėjo klierikas" Pr. Juškaitis, tarta nusisamdyti svetainę džiuma iš susirinkusiųjų bu Garbi „Kel.” Red. :—
mo pašelpinės draugijos a-. ties 4 yrpatų, kuriems buvo sako: „Bostono laikraščių už 15 dol. ant mėnesio Ro vo socijalistai ir šiaip laisvų Malonėkite
paaiškinti,
Į
.
paties
darbdavio
įsakyta,
mo
bloke,
ant
Parker
st.
1reporteriai rašo, kad męs
biejų lyčių, pakelkit ran
pažvalgų žmonės, o iš para- kas ta per ypata, kuri pa
kad
ardytų
darbininkų
vie
ra
daug
norinčių
scenoj
la

šienaujam,
o
apie
Montello
kas.” Pakėlė didžiuma. Tad
pijonų buvo labai mažai. Ra- vartojo mano pavardę J. J.
7 rūgs. įvyko mitingas. Pra nybę. Reikia da nepamiršt, streikierius, tai nieko. Jie vintis, dainuot ir šokti, o ka cine yra lietuvių apie 800, o N. Tiesų patarime. Nes aš
dėjus drg. Grikštui kalbėti, kad ir A. F. of Lt joms mo meluoja.” Turiu pasakyti, da bus salė, bus galima tai parapijonų tik apie 150, bet tankiai rašau straipsnius po
Petkunas atsiliepė: „Kalbė kėjo po 18 dolerių į mėnesį jog paties Pr. J. kalba liudi atsiekti. Kuopa pienuoja | kun. Slavynas pranešė tik tomis raidėmis, ir regis visi
kit apie streiką, o ne apie ko ir bandė atitraukt nuo I. VV. ja, kad korespondentai tik įrengti knygyną. Nedėldie- savo parapijonams. katrie | skaitylojai „Kel.” mane pa
kias ten naujas draugijas.” W. rubsiuvius. Darbininkai rą teisybę pasakė; apie niais laikys prakalbas, dis-1I yra tamsus žmonės ir tautis- žįsta, kaipo J. J. N. arba J.
Ir pradėjo lit. Žmonės nu netekę kantrybės ir nusto streikierius jis nieko neuž kusijas ir tt.
į ku reikalų visai nesupranta. J. Nienių.
ję
kelių
draugų,
22
rugpiu

ėjo į socijalistų svetainę. O
siminė. Tą vakarą rinko au Vakare, 7 vai., buvo 89 kp. Keistai atrodo, kad musų Iš mano pusės ir mano
apie Grikštą stovėjo būrys-; čio išėjo į streiką. Prieš tai kas ant kunigų kolegijos ir koncertas, kuris susidėjo iš tautos atstovai su kunigais draugai mano jog aš esu
priėjo L. S. S. 17 kuopos da kelis sykius siuntė iš sa savo naudos. Taigi tos au dialogų, monologų, dainų de sėbrauja, o nesusineša su juom, ten kokiu suviliotoju
narys A. Vaitkus ir gana į- vo tarpo komitetą su prašy kos jums, o ne streikieriams. klamacijų ir muzikos. Ak darbininkiškomis kuopomis,' merginos. Nieko nežinau
sikarščiavęs išmetinėjo, kaa mu, kad laike darbo jiems Reiškia — šienaujat. Kun. torių buvo daug pradedan katros turi savo pusėje dau- Į tame ir nėkuomet neklau
nekalba apie streiką ir kir nedarytų jokių kliūčių ,bet Urbanavičius pasakė: ”Ge- čių, vienok kone visi roles giaus žmonių suprantančių siau jokių patarimų tiesų
to Grikštui per veidą. Gri Schloss atsisakė išpildyt jų rai kad musų studentai pri atliko gerai ir publika buvo tautos reikalus. Turiu pra skiriuje.
kštas žėrė atgal. Staiga pri reikalavimą. Tuomet 3,500 sižada gelbėti
tautiečius; užganėdinta, tik pora girtų nešti visuomenei d-ro Basa P. S. Aš esu apsivedęs 26
puolė šv. Kazimiero dr-stės darbininkų išėjo ant straiko bet kodėl gi jie ir negelbės, žemos doros sutvėrimų truk navičiaus didelę klaidą, kat d. Liepos, šių metų, su pane
narys J. Miškinis ir taipgi ir pastatė reikalavimus: 1) juk neužilgo iš tautiečių ge dė kunigo rolę. Lėšoms pa rą padarė savo kalboje, buk le M. Padolskiute per Court
kirto per veidą Vaitkui, šios kad butų prašalinta 4 ypa rą duoną turės.” Aš su kun. dengti publika sumetė 7 do lietuviai 1905 metuose atga- j of Luzerne, (Šliubas buvo
peštynės įvyko iš trijų: so- tos; 2) kas uždirba 10 dole Urbonavičiaus išvedimu su lerius centais.
vo sau daug laisvės ir palen-1! Civiliškas).
cijalisto, kataliko ir laisva rių, pakelt 15 procentų; 3) tinku. Minėti klierikai liks Girdėti, kad neužilgo sta- gvinimo. ir už tą laisvę ko-| Su pagarba
manio. Dėmė puola ant A. kas uždirba iki 12 dolerių, kunigais ir mulkindami sa tys ir „Bombą.” Reporteris. Į vojo visi, apart socijalistų.
J. J. Nienius.
kad
butų
pakelta
10
procen

Vaitkaus, nes jis pradėjo.
vo tautiečius vilios iš jų sun
Tur būt neteisybės neberei • 9 Harkins Lane, Wilkes-BaSPRINGFIELD, ILL.
Sekančiame L. S. S. 17 kp. tų.
kiai uždirbtus centus. Tai
kės aiškinti „Keleivio” skai rre. Pa.
susirinkime bus teismas. Kada darbininkai sustrei tik tokią pagelbą lietuviai- Rugsėjo 4 d. čia rado trau tytojams, nes kiekvienas lie F Viešai atsakome,7 kad vEinant į svetainę, kitas ka kavo, kapitalistiškam laik- tautiečiai turės iš tų studen kinio suvažinėtą lietuviį Pū tuvis žino, kas buvo kovoto pata figūruojanti tiesų pa
talikas puolėsi M. N. mušti. raštije ”Sun” pasirodė žinia, tų.
kelį. Nelaimė greičiausia jais 1905 metais už laisvę. tarimuose po inicijalu J. J.
Potam buvo diskusijos te kad LW.W. straikuoja W. W. Cross Co. streikas atsitiko iš girtybės. Velio Antras atstovas Yčas pasa N. suvis nėra J. J. Nienium.
moj: ”Ar reikia moterims prieš 4 katalikus. Paskui ir dar tęsiasi. Atsiranda ir iš nis P. labai mėgdavo svaigi kė sakydamas prakalbą Jnicijalas tečiaus išeina tas
su vyrais priklausyti į vie kiti kapitalistų laikraščiai lietuvių streiklaužių. Gana nančius
:
skystimėlius gerti. Wankegan, III., kad socija- pats, ir pažįstantie jus drauną pašelpinę draugiją, ar itą patį pradėjo skelbti, taip karštas katalikas A. U. — Musų
mieste
tarp lietuvių lizmas — tai balsas girioje' gai, neprivalo maišyti. Red.
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baudė ir be atlaidos keršijo. ną perėjo ir į kriščionių reli- tų pasakę "keturias bačkas
Kad sulig Biblijos pirmuti giją. Prisižiūrėjus gerai į naftos,” nebūtų tame jokio
nis žmogus nepaklausęs die neaprubežiuotą sauvalę Ry stebuklo. Taigi reikia su
vo Įsakų suvalgė abuolĮ nuo tų despoto, baudžiančio sa prasti, kad Elijošius liepė
(Tąsa)
medžio pažinties gero ir blo vo padonus mirtim už ma- užpilti ant savo aukuro ne
Kriščionybės
tvėrėjai, go, Dievas tuojaus išvarė jį žiausį nepaklusnumą, ir su paprasto vandens, bet tokio,
tverdami dievą, matomai nė
rojaus ir nubaudė lyginus tai su krikščionių kuris nuo saulės karščio už
jog! netik
negalėjo da to suprasti, jog!P
et^ jį
įl vieną, bet ir visą bažnyčios mokymu apie ti sidega, t. y. kerosino arba
_______
_______
------------------------------„Jinon
’
minp
vergas prievarta verčiamas I giminę, kuri
kuri mekuomi ne- kinčiųjų (dieviškųjų pado- naftos.
• ’ ’ negal prasikalto prieš tą dievą. nų) nuolankumą ir apie vieš- Na, bet kaip su tais ugni
poną mylėti,• niekad
būt tam savo ponui ištikimu Toji Adomo giminė išva- paties dievo beribinę "galy niais arkliais ir ratais, ku
ir teisingu; priešingai, neap ryta ant žemės užsimiršo bę," nerandame jokio skirtu riais Elijošius nuvažiavo į
kęsdamas savo tyroną, bet apie dievą, tad jis prigirdė mo. Neapribuoto patval dangų ?
bijodamas jo skaudžios ran tvane visus, palikęs vien tik džio valdono valiai priklau Berlyno profesorius šį
"stebuklą" aiškina taip. Sto
v
kos, vergas stengiasi veid | vieną šeimyną. Iš gentkarčių so likimas visos valstvbės
mainiauti, mokinasi apgau i tos šeimvnos dievas išrin- i ir būvis visos tautos; jis, jei vėjo kur nors daug kerosi
dinėti ir meluoti. Taigi krik kęs sau vieną gentą Izraeliu, jam tas patinka, galįs su vi no. Diena buvo karšta. Pro
ščioniškas dievas nėra šalti- su kuriais per Moizes lupas sa tauta padaryti ką-nori. šalį ėjo Elijošius su savo mokitiniu, kuris apie stovintį
(Toliaus bus)
| niu moralybės. Ne vien dėl ant Sinai kalno padarė san
ten kerosiną nieko nežinojo.
to, kad jis žmogui persista- dorą, apreikšdamas: "Sau
Tuo tarpu nuo didelio saulės
to kaipo savmylys, kuris gok tai, ką aš tau įsakau,
karščio kerosinas eksplioda, prievarta verčia jį mylėti, nes baisus bus tas, ką aš su
i
vo. Pasitaikė taip, kad eksnors davė liuosą valią, o ki tavim padarysiu." Tečiaus
pliozija nunešė vien Elijotaip pasielgiančius pasibai ir tie išrinktieji užsimiršo tą
šių. Likęs jo mokinys Eliša,
sėtinai baudžia, — bet ir iš rustų įsaką, užsimiršo savo Stebuklai išaiškinami
kero- neturėdamas jokio suprati
kito atžvilgio tas religiškas dievą, tai dievas (turbut su
sinu.
mo apie eksplioziją, mane
dievas žmonijai yra daugiau pratęs, kad priešginą žmogų
Ne
vieno
lietuvio
namuo

kenksmingu, negu naudin paisantį vien apie savo gero se kabo ant sienos švento E- kad čia atsitiko stebuklas,
gu: tikintis žmogus bijoda vę, sunku prievarta privers lijošiaus (žydo) paveikslas, pasirodė ugninis debesis,
mas tos dieviškos baudos už ti klausyti) siunčia savo kuris perstato tą šventąjį ugniniai arkliai su ratais,
negerus darbus, nežinoda vienatinį sūnų, kad tas mo ; važiuojant į dangų, švent ir nunešė Elijošių gyvą į
mas, kad kiekvienas piktas kytų dorybės. Bet išrinktoji raštis sako, kad Elijošius dangų, taip kad paskui iš
dangaus nupuolė jo tik plodarbas pirmiausiai kenkia tauta tą dievo sūnų užmuša buvo paimtas gyvas į dangų. ščius.
Iksas.
pačiam to negero darbo pil- ir pakaria ant kryžiaus. Die ! Sykį jis ėjo su mokiniu Edytojui, kad išvengus baus vas supykęs iškrikdo žydų liša, staiga pasirodė ugni
mės ir niekinimo tų žmonių, nedėkingą tautą po visą pa niai žirgai į ugninius ratus
tarp, kurių jis gyvena, savo saulį. kad gyventų tarpe die pakinkyti ir su viesulą nu
nedorybes bei piktus norus vo paniekintųjų tautų. Tos nešė Elijošių į dangų.
Musų kunigėliai labai ne
mokinasi slėpti po veidmai- paniekintos tautos susideda Tą "atsitikimą” katalikai myli socijalistų ir bedievių.
—Eik šen, Maike, eik šen, tėve , kad jis prasižengė nystės ir melavimo kauke. iš žmonių, kurias dalinama vadina stebuklu. Bet tai Bet ačiū musų kunigėliams,
Melas yra motina rišu žmo į dvi kategorijos: mylintie jau buvo Dievo stebuklas. tie bedieviai tik ir platinasi.
arčiau!
prieš lietuvių tautą.
—Ar jau tu manęs nepri-1 — Nutilk, Maike! kaip tu gaus nusidėjimų. Melagingu ji dievą, kuriems skiriama Elijošius gi ir pats daryda Jeigu kunigėliai neluptų iš
valstybė; ir neži
žmonių taip pinigų, jeigu
matai, tėve.
gali sakyt, kad toks veikėjas, žmogų daroma nuo pat kū dangiškoji
vo stebuklus.
I
nantieji
bei
nekenčiantieji,
dikystės
įpasakojimas,
jog
—Matyt, aš tave matau, durnos atstovas, prasižengė
Vienas Berlino universi nepijokautų, jeigu neplėštų
kuriems
skiriama
amžina
už piktus darbus jis pir
ale aš noriu paimt tave į na prieš lietuvių tautą.
teto profesorius dabar aiš Čenstakavos panelių šven
paskanda.
Kaip
senis
Jeho

gus.
— Tėve, duok man pabaig miausiai tur atsakyti prieš
kina, kad visi tie "stebuklai” čiausių, jei nebėgtų su parava
žmones
padalino
į
virš— Už ką?
ti. Aš tau pasakysiu, kodėl dievą, kurio jis nemato, ne minėtas dvi kategorijas, kilo iš kerosino. Jis nurodo pijonų pinigais, tai žmonės
žino, kur ans randasi, ir nie
— Da klausi už ką? Ogi jis prasižengė.
biblijoj kelias vietas, kad tikėtų į jų šventumą ir lauk
taip
ir
Jėzus
dalina
į
dvi
ka

kad nesusitinka. Jis tuo pa
už tai, kad apšmeižėt sve
—O kodėl?
tuomet žydų žemėj, Palesti i tų gal dangaus karalystės
tegorijas.
Kaip
žvdiškasai
čius iš Lietuvos.
— Tu žinai, tėve, kiek mu čiu laiku žino, kad už blogus Jehova, taip ir krikščionių noj, kerosinas buvo jau ži po mirties. Bet visi tie mu
— Kas apšmeižė?
sų Lietuva kenčia nuo caro darbus visados jį baudžia
nomas. Makabėjas savo sų kunigėlių darbeliai paro
sutvertasai
dievas
nemylin

tie,
kuriems
blogą
daro,
to— Aha, matai, jau nuduo valdžios. Tas budelis užpuoknygoj (biblijoj) pasakoja, do žmonėms, kad čia viskas
čius
jį
pasibaisėtinai
bau

di, kad nieko ir nežinai, ne lė ant jos kaip koks žvėris ir dėl tuojaus ir mokinasi jis:
kad kuomet žydai buvo pa apgavystė ir akių tik muili
džia
ir
tuo
pačiu
laiku
įsako,
kaltas !... Prisipažink ge gėrė jos kraują, kankino ir melo ir veidmainystės, kad
imti Persij on, kunigas Ne- nimas; kad kunigai patįs aidant
žmogus
mylėtų
savo
dangaus karalystę neriau ir persiprašyk, nes ki žudė jos žmones. Net raštą išvengus bausmės. Tikintis
mijas rado ant aukuro skys- jpie
.
neprietelių.
Ar
toks
dievas
taip aš tave užmušiu.
buvo uždraudęs, valsčių raš- už kiekvieną savo paklaidą
tį, kuris saulei pakilus pats | paiso, o kraunasi sau turtus
gal
būt
žmogui
parizdžiu
J v —Tėve, kas tau darosi? tinėse lietuviškai kalbėt buvo i kaltiną dievą už leidimą, bet teisingumo?
užsidegė. ”Ir Nemijas pa- ilir stengiasi rojų turėti ant
r— Neklausk, kas man da- j uždrausta. Socijalistus, ku- nekaltina savo proto bei
vadino tai ’nafta,’ kas reiš I žemės. Bažnyčiose jie giria
laikraščius kaip tik
Pas
šv.
Matą
perskirime
rosi, nes tuomi vedi mane į i rie j)rieš tai protestavo, va- silpnybių. Jis už savo pa
kia valymą, bet kiti vyrai■savo
:
didesnį piktumą... Vakar už rė Siberijon, arba kimšo Į klaidas nesijaučia kaltu, o 22, 2—8 skaitome: "Dangiš vadino tai ’nefi’.” (II Maka moka, o pirmeivių visaip iš
niekina, vadindami juos be
migt negalėjau, kaip klebo kalėjimus. Kiti turėjo bėg todėl tų paklaidų ir neven koji karalystė panaši yra ka bėjas I., 19 etc.)
dieviškais
ir žydiškais. Bet
nas mums perskaitė jūsų ti Į užrubežj, kad nepatekti gia, jei tik nebijo svietiškų raliui, iškėlusiam savo sunui Yra ir daugiau biblijoj to
svodbą: siunčia ansai savo kių vietų, kur kalbama apie patįs elgiasi lygiai kaip žy
pliovones ant gerbiamojo katorgon. Ir kuomet musų į įstatymų bausmės.
daktaro
Basanavičiaus ir Lietuva tiek kenčia nuo to Saumylys, kuris už nemy tarnus, idant pavadintų už kokį tai degantį skystimą. dai, kurie kad savo tavorą
kruvinojo caro, ponas Yčao lėjimą jo baudžia pasibaisė kviestuosius ant svodbos, Nors kitur jis da neužvar įsiulyt, paprastai išpeikia
durnos atstovo pono Yčo.
— Tai kogi tu ant manęs eina vardan tos Lietuvos tina bausme, kaip tikintis bet anie nenorėjo ateiti. Ka dintas, bet galima spėti, jog kitų, žmonės tatai matyda
sveikinti tą budelį ir neša tur manyti apie savo dievą, ralius vėl pasiuntė tarnus tai ta pati nafta arba kero mi, pradeda vis didesniais ir užsipuoli, tėve?
— Nes jus risi tokie soci jam dovanas. Pasakyk, tė negal būt jam pavyzdžiu do sakydamas: pasakykit už- sinas. Palestina kerosinu didesniais būriais apleisti
ve, kaipgi tikro lietuvio sie ros. Antra, žmogus nerei kriestiemsiems: Štai pietus labai turtinga. Prie 140 kunigų abazas ir lieka, kaip
jalistai?
— Neteisybė.
Socijalis loj negims pasipiktinimas kalaujantis atsakyti už savo pagaminti, eikite svodbon. laipsnių karščio Fahrenhei- jie sako, bedieviais.
tokiu Yčo pasielgimu? Kiek blogus darbus pirmiausiai Bet anie nepaisydami nuėjo to kerosinas jau užsidega. Kunigai matydami, kad
tai tame da neprasižengė.
įtekmė žmonėse jau bai
— Ir tu drįsti, vaike, taip vienas iš musų yra pilnas prieš save ir prieš nuskriau viens prie savo dirvos, kits Yra gi patirta, kad Palesti jų
giasi,
parsitraukė kapuciną,
neapykantos prieš tą budelį, stąjį, įsitikina, kad dieviško prie savo prekybos, o kiti su noj saulės spinduliai esti da
sakyti?
beveik šventu vadina,
— Žinoma, kad drįstu. Pa kiekvieno gįslose verda ji bausmė ji laukia tik po gavę tarnus išbjauriojo ir karštesni. Buvo jau atsiti kurį
kad tas pataisytų puolantį
rodyk, kur socijalistai šmei kraujas atsiminus, kaip dra mirties — iki to laiko da jis užmušė. Ką karalius paty kimai, kad Gobi tyruose jų
biznį. Bet žmonės jau ne
gūnai ir kazokai mindžiojo "galįs ir padaryt ką nors ge ręs, užsirūstino ir pasiuntė karštis nuo saulės siekė 167
žia d-rą Basanavičių?
maži vaikai. Išgirdę kapu
— Ale ko jus pripliauškėt Lietuvos laisvę, o Yčas neša ro" — taigi tą bausmę daro savo kareivius, kad anuos laipsnius Fahrenheito. Prie cino plūdimus, niekinimus
ant pono Yčo! Net baisu nuo tos Lietuvos carui pa sau nebaisia. Antgalo, jis išnaikintų ir jų miestą sude šitokio karščio, susidūrus mokslo ir pirmeiviškų raštų,
sveikinimą. Ar gali būt di taipgi tiki, kad ir pikčiausį gintų.” Iš tos sakmės ma saulės spinduliams su kero
klausyt.
tuojaus supranta, kokis iš
— O ar kas pasakyta apie desnis prasižengimas prieš darbą padarius galima nuė toma, kad ir krikščioniškas sinu, jis būtinai turi eksplio- jo šventas. Ir taip, rietoj
lietuvių tautą? Kiekvienas jus pasakyti kunigui, o tas dievas reikalauja nuo žmo duoti. Ir gatavas stebuklas.
jį neteisingai?
tikras lietuvis turėtų šian pasakys, jog už atkalbėjimą gaus paklusnumo, o atsiprie- Tokiuo budu galima išaiš bedievius išnaikinti, kapuci
— Viskas melas.
nas jų da daugiau priveisia.
—Palauk, tėve, nesikarš- dien Yčui pasakyti: išgama! tiek ir tiek poterių nusidėji šinančius baudžia be atsi kinti ir Elijošiaus stebuklus. Daleiskime, per savo misijas
čiuok. Pasakyk, ką socija Ir jei socijalistai jo dabar mas nuo jo nuimamas, jis žvelgimo, kas kaltas ar kas Pavyzdžiui, jis sako Baalo jis šaukia, kad kas skaitys
negarbina, tai reiškia, kad vėl liuosas nuo atsakomybės nekaltas ir net išnaikina vi garbintojams:
"Paimkite "Keleivį,” tą velnias paža
listai apie jį pamelavo?
są
miestą
už
tai,
kad
žmonės
jie
tikrai
myli
savo
gimtinį
ir
vėl
gal
būti
nedorėliu.
Vi

veršį,
padėkite
jį
ant auku
— Socijalistai sako, kad
užimti
savo
būvio
reikalais
kraštą
ir
palikusius
tenai
sai neįstabu tad, jog tarpe
ro ir nedėkit po malkomis bos, arba kitokių kvailysčių
jis kunigų tarnas.
draugus.
tikinčiųjų piktadarystės yra nebėga pas karalių links- ugnies, o aš prirengsiu kitą pripliauškia. Žmonės, su
— O ar tai neteisybė ?
prantama, žingeidus sutvė
— Toliaus jus jį šmeižia — O kodėl, vaike, visi ku tankiausiais atsitikimais; minties ir sotinties jo pie- veršį ir taipgi nepadėsiu ug rimai. Tuojaus nori persi
te, kad jis pas carą važiavo nigai ir draugijos protestuo kad, kaip Suv. Valstijų val tais. Ir tolesnėj tąsoj tos nies... Jus melsitės prie savo tikrinti, ar ištikrųjų velnias
diškoji statistika parodo, sakmės matome, kad da ir dievų, o aš melsiuos prie sa
ir pirko jam kokį ten abro- ja prieš socijalistus?
juos pažabos. Ir tokiu buzą.
— Taigi, tėve, ir aš nesu tarpe laikomų kalėjimuose nerisiems pakviestiems yra vo Viešpaties; ir kuris Die du net tamsiausi katalikai,
prantu, kodėl jie protestuo kriminalistų katalikų randa vieta prie to karališko sta vas atsakys mums ugnia, tą kurie niekad "Keleivio” ne
— O ar jis to nedarė?
— Tai kas, kad darė, bet ja. Matyt, jie pritaria Yčo si 75 nuošimtis. Iš kiekvie lo, nes girdi: "daug pašauk pripažinsime Dievu.” (I. Ka būtų užsirašę, išėję iš misi
kokią jus turit tiesą žmogų atsilankymui pas carą ir pa no šimto kriminalistų tik 25 tų,, bet maža išrinktų.” Vis raliai, XVIII, 23 etc.)
tuojaus nusiperka ”Keleiasmens yra ne-katalikai. Tas kas tad priklauso nuo to Baalo garbintojai meldėsi jų
šmeižti ?
sveikinimui to budelio.
vį
”
ir pradeda jį skaityt.
irgi aiškiai priparodo, kad viešpaties kapryzo ir noro, iki pietų, bet ugnis nepasiro Skaitydami
— Tėve, tu tik paklausyk,
jie randa gerų
religija nėra moralybės ir žmogus santikiuose su tuo dė. Tuomet Elijošius sudė žinių, pamokinančių
Jis atsargus.
ką aš tau pasakysiu.
straip
Jis ir ji (jaunikis su jau etikos šaltiniu, kad jeigu ne viešpačiu yra be jokios savo jo savo aukurą, papiovė ve»- snių, o velnio kaip nesimato,
— O ką tu sakysi?
— Taigi kausyk, o išgirsi. nąja) meiliai prieš apsivedi- būtų svietiškų įstatų, kurie liuosos valios, vien tik ver šį, padėjo jį ant malkų ir ta taip nesimato. Kapucinas
baudžia už piktus darbus, gas savo tyrono, panašiai, rė: ”Paimkite keturias bač tuomet lieka tų žmonių aky
— Tik nemeluok, Maike. mą kalbasi. Ji užsimena:
— Tėve, tu žinai, kad aš — Paskui, kaip mudu ap- tai religija nei kiek nesuval kaip despotiškose valstybė kas vandens ir išpilkite jas se melagiu; jie užsirašo laik
• nepažįstu nė p. Yčo, nė d-ro sivesiva, tai gyvenimas eis dytų tamsaus žmogaus gei se. Aišku, kad dieviškoji ant aukos ir ant malkų.” raštį ant visų metų ir persi
Basanavičiaus. Nė vienas, mudviem taip smagiai, kaip dulių, kuriems jis pasiduo valdžia, anot Naujo ir Seno Taigi Elijošius pradėjo mel ima jo skelbiamomis idėjo
da, manydamas darąs tuo jo testamento, yra niekuo ki stis po pietų, kada saulė yra mis.
nė kitas man nieko blogo nė daina.
tu, kaip tik Rytų satrapos karščiausia. ”Ir ugnis Vieš
Jis jai su didžiu atsargu mi sau labą.
ra padarę ir aš prieš juos yIr jeigu jie ilgai taip dar
paties nupuolė ir sunaikino buosis,
Tečiaus turime da grįsti (despoto) tyranija.
patiškai nieko neturiu. Taip mu atsako:
tai prieis prie to, kad
mano prie dalyko, prie pačios re Žydai atsivaizdindavo sau auką, ir malkas, ir dulkes, ir jiems visiems ir podraug jų
pat ir risi Amerikos socija — Gerai, gerai,
listai. Bet kodėl gi visi so mieloji! Bet aš labai norė ligijos. Istorija sako, kad dievą kaipo galingąjį valdo visą vandenį.”
kapucinui reikės mokintis
cijalistai taip neprielankiai čiau, ar negalėtų ta daina kada tik žmogus neklausė ną Babiliono, Persijos bei Jeigu vietoj žodžio "van marsalietę giedoti.
dievo, tas dievas žmones Egipto, o tą sąvoką apie die- dens” biblijos rašytojai buprie p. Yčo atsineša? Todėl, būti be žodžių?
A. Garbukas.
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kauliu; pirmas procentas, iš kurio pastojo nau
jas kapitalas, tai moteris, Jieva, kuri padarė
bendrovę su žalčiu ir ėmė uždraustą vaisių. Dėl
to duota jai pirma vekselinė bila, o atimta jos vis
kas, išskiriant tik du figos lapuku. Kiek laiko
praslinkus, Ezavas padarė taip pat su savo tur
gumi, iš kurio stojos Babiliono bokštas. Todėl
atsargiai, mano pone, su spekuliacijos vekseliais!

Cycero (į šalį). — 0 kopūsto galva! ar toks
turi būti mano dukters vyru?! Bet jis O. S!...
Onufras. — Tai-gi dėlei tos spekuliacijos pa
arba
sirašiau ant kelių vekselių, iš kurių vienas kliuvo
į tamstos rankas.
Cycero (į šalį). — Klausinėsiu jo formališkai! (balsiai). Taip yra, turiu tamstos vekselį,
VIENO AKTO FARSAS
ponas 0...
Parašė J. Feldman. Verte J. Uktveris.
Onufras (baigdamas). — ...nufras!
Onufras. — Norėčiau būti atsargus, bet ne
Cycero. — Vis viena! Bet tiesa, ar tamsta
mane ant gatvės apkvailintą (pauza)! Ir taip galiu... Negaliu užmokėti 1000 rublių, pone Schus
esi vedęs?
man nesiseka visai. Bet Cycero Schusserel turi serel !
I
• Onufras (į šalį). — Sumeluosiu jam, kad
dar vieną pieną ir krizis jau artinas, dėlto praša
Cycero. — Tai tamsta esi...
mielaširdingumą jame sukelt (balsiai). — Ach!...
linau iš čia moteris (beldžia į duris): Meldžiu j
Onufras.
—
Nelaimingas
Onufras
Skubąs!
Och!...
vidų! Velniai žino, ką aš čia vėl iškrapščiau; bet
Cycero (į šalį). — Bet tai tikra baidyklė
Cycero. — Ach ir Och!... Bet ar tamsta ve
tiek to, kad tik butų O. S! nes sukaktuves už ašžvirbliams!... Bet O. S.... užganėdintas esu. Kad dęs?
tuonių dienų (vėl beldžia), meldžiu!
tik šitą gremėzdą sugauti (užrakina duris).
Onufras. — Meldžiu, tamsta, vardan mano
SCENA IV.
pačios
!
Onufras (į šalį, nusigandęs). — Užrakina
Cycero ir Onufras.
Cycero. — Pačios ? (į šalį). Po perkūnų! vėl
duris, turbut uždarys mane į cypę!
apsigavau!
Onufras (trumpai apsirėdęs, komiškai, kal
Cycero (paduodamas kėdę). — Sėsk, tams
Onufras (ant kelių). — Mielaširdingumo, Po
boj ir apsiėjime bailus ir nedrąsus. Kalba tarp ta, garbingas pone! (Onufras linksi nedrąsiai,
durių). — Turbut turiu garbę kalbėti su ponu dreba, Cycero sodina jį piktai). Sėsk, tamsta, ne! turiu vaiką ir 13 pačių... tai yra — pačią ir 13
vaikų.
Cyceronu Schusserel?
po velniais.
Cycero. — Net 13?!
Cycero. — Taip, tai aš! — meldžiu arčiau.
Onufras. — Akįs jo blizga, kaip tigro. Ką
Na, arčiau gi! Ko tamsta nori?
Onufras. — Kol kas! (šluosto ašaras). Už
jis nori su manim daryti? (balsiai). Pone, yra
kelių dienų tikiuos dvynių!
Onufras (nedrąsiai). — Pone! — meldžiu žmonių gyvenime tarpai...
biskį laiko!
Cycero. — šalin iš mano akių!
Cycero. — Kad ne galima skolų užmokėti?
Cycero. — Meldžiu aiškiai kalbėti (į šalį)
Onufras. — Susimylėki! Buk malonus!
Ar nenusisekė tamstai sumanymas?
Baisiai sukrypęs O. S. Turbut netikęs raštinin
Cycero. — Nėr malonės žmogui, kuris juda
Onufras. — Didelis sumanymas! bet nenusi
kas rašė jam vardą (balsiai). Aiškiai ir trumpai,
sekė man. Vienas gerų mano draugų, kuris iš mojo turto turi 13 vaikų ir dar tikisi dvynių. Ir
kalbėk tamsta.
keliavo į Braziliją, parašė man, kad Brazilijoj tokiam padėjime būdamas drįsti tamsta skolas;
Onufras.—Esu žmogus, kurio gailėtis reikia.
baisus karščiai, o stoka vėsinančio gėrimo. Man daryti? Jei tamsta būtumei ne vedęs, tai atleisCycero. — Tai matyti.
atėjo genijališka mintis atgaivinti visą Brazili čiau, susimylėčiau, bet tėvui tiek vaikų — niekaOnufras. — Įlindau Į nelaimingą spekulaci- ją. Surinkau visus pinigus, kur man skolino, ten !i dos!
ją, kad velniai paimtų tuos prakeiktus vekselius!.. skolinau, ir už tuos pinigus užpirkau tūkstantį
Onufras. — Atsiprašau! tamsta mane blogai
supratai
— esu nevedęs!
pūdų
ledo,
sudėjau
jį
į
skrynias
ir
išsiunčiau
savo
Cycero. — Nepiktažodžiauk, tamsta, ant
Cysero. — Ką ? o tamstos pati ?
pirkliškų įstatymų, nes jie yra nuo pasaulio pra- draugui. Bet... O... nelaimė!... mano sumanymas
Onufras (su ašaroms). — Užsnūdo ant am
džios. Jau Adomas turėjo pirmą skolą; tai yra sutirpo jūrėse; iš sutirpusio ledo jūrės pakilo, o
žių !
savo gyvastį, o už tą skolą atmokėjo savo šon aš užšalau!

ŠLIUBINE IŠKILME

i

Paj ieškojimai
Pajiškau savo vyro Jono Pinkaucko,
53 metų, paeina iš Vilniaus gub., Tra
kų pav., Jiezno vals., Bencekienio
kaimo. Jis mane pametė 16 augusto
1911 m. ir per tuos 2 metus jokios
žinios nuo jo negaunu. Malonėčiau
žinot ar jis da gyvas. Ženklai: ant
burnos turi apgamą, ausis biskį įkirp
ta, išrodo melsvas. Jis paliko mane
su kūdikiais Richmond, Va., todėl aš
atsišaukiu į jį ir meldžiu pasigailėt
nors tų kūdikių, kuriuos apleidai. Jei
gu kas man praneš jo adresą, duo
siu atlyginimą. Meldžiu, kas apie jį
žino, pranešti, taipgi arba tegul pats
atsišaukia šiuo adresu:
(38)
ALENA PINKAUCKIENĖ
520 W. Conway st-, Baltimore,Md.

Aš, Uršulė Endrukaitienė, pasilikus
Pajieškau pačios
Petronės Čekatauckienės.
ji pabėgo 3 rugsėjo su našle, pajieškau brolį Vincentą Rup
šį; paeina iš Kauno gub., Reseinių
pav., Šilalės parap., Kadžigos sodos.
9 metai kaip gyvena Amerikoj; gir
dėjau, buk neseniai gyvenęs Chicagoj,
o dabar nežinau kur. Turiu prie jo
svarbų reikalą. Jo paties ar kas apie jį žinot, meldžiu pranešti šiuo adresu z
URŠULĖ ENDRIUKAITIENĖ,
No. 1350. S. Park avė., Waukegan, I1L

Pajieškau brolio Aleksandro Vir
bicko, paeina iš m. Janopolio, Varnių
valsčiaus, Telšių pav., Kauno gub.
Pirmiaus gyveno Canton, Mass. o pas
kiau Lawrence. Paskutiniu laiku, ro
dos buvo So. Bostone, vatinėj. Labai
svarbus reikalas iš Lietuvos. Taipgi
lai atsišaukia Antanas Butikis ir Jo
nas Jakums, abu iš Jonapolio. (39) Anicadu Pietruliu, jis paeina iš SibeStanislovas Virbickis,
rijos, ženotas, paliko pačią Rusijoj su
BOX 4
Canton, Mass. 4 mažais vaikais. Abu augšto ūgio,
jis 5 pėdų ir 11 colių, 27 metų, deši
Pajieškau apsivedimui merginos ar nės rankos pirmo piršto nagas biskį
ba našlės be vaikų, ne jaunesnės 20 m. praskeltas, be ūsų, ant nosies tur juo
ir ne senesnės 30. Be skirtumo tikė dą taškelį. Kalba lietuviškai, rusiš
jimo. Aš esu 25 metų senumo. Plates kai, biskį angliškai ir lenkiškai. Pa
nių žinių klauskite per laįšką.
liko man 3 kūdikius gana sunkiame
Jeo. Kramonis, (38)
padėjime. Kas tokius žmones patė1089 Chene st.
Detroit, Mich. mys, malonėkit tuojaus man pranešti,
už ką busiu didei dėkingas.
(39)
SUGAUKIT! Joną Cirą, jį vadina
PETRAS ČEKATAVCKAS,
prabaščium; atplėšė mano baksą ir Po. O. Box 4,
Gardner, Mass.
paėmęs 80 dol. išvažiavo. Nedidelio
ūgio, kaip eina tai išklypęs, šnekėda
brolio Pranciškaus Anaimas mirksi akimis, plaukai ir ūsai ’io,Pajieškau
Kauno
gub.,
Šaulių pav., Radvinot, malonėkitcč.lo,ųMeldžiu, etaoin iškio valsčiaus, Grežianių
sodos, apie
trumpi. Kas pagaus, malonėkit duot
28
metai
Amerikoj;
girdėjau,
kad gy
žinią šiuo adresu:
(40)
vena
Baltimore,
Md.
Meldžiu
jį patį
Kazimieras Laurinaitis,
itsišaukt,
arba
kas
apie
jį
žino
maBox 237,
Great Neeck, N. Y.
nėKit pranešt šiuo adresu:
J. Anaitis,
Pajieškau tėvo Vinco Daukaukšo,
Rochester, N. Y.
Kauno rėdybos, Šiaulių Valsčiaus, 70 Loweil st..
Baisiogalos parapijos, mes su motina
Aš, Marijona Lekiešienė, pajieškau
atvažiavome iš Lietuvos, motina fabrikoj tapo sužeista, teismas pripaži brolių Vinco ir Franciškaus Galeckų;
no atlygimą, bet aš per jauna ir pini Vincas, gyveno Drikville, Pa., Frangų man-neišduoda reikalingas yra tė ciškus — Minersville, Pa. Taipgi Vin
vas, kuris jeigu gyvas tegul kuogrei- co ir Juozo Visockiu, kurių nežinau
kur gyvena. Meldžiu atsišaukti šiuo
čiausiai atsišaukia.
Stasė Daukaukšė,
(39) adresu:
J. V. Lucas,
300 Franklin st., Port Washington,
1720 E. Mathney are., Sringfield, III.
Wis.
Pajieškau sesers Onos Zilinskiutės,
po vyru Norvaišienės, abu Kauno gub.,
Raseinių pav., Erzvilkos parapijos,
Naujieninkų kaimo, prieš 8 metus gy
veno Brooklyne (laikė krautuvę skry
bėlių). Kas apie jį žino ar jis pats lai
atsišaukia šiuo adresu:
Mrs A. Tališienė, (39)
119 So. lst st.,
Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne jaunesnės kaip 25 metų
ir nesenesnės, kaip 30 metų, neski
riant tikėjimo, kad tik lietuvaitė ir
kad sutiktų imti civilišką šliubą. Aš
esu 30 metų. Meldžiu susirašyt ant
sekančio adreso:
(40)
P. Litvinas,
2158 W. 23rd st.,
Chicago, III.

Pajieškau Jono Blaževičiaus, kuris
2 d. rugsėjo išėjo apsitaisęs juodais
marškiniais, raudonu kaklaraiščiu,
melsvu švarku, ir nesugrįžta. Jis yra
juodų plaukų, 5 pėdų augščio, ties an
takiais randasi randas. Kas apie jį
žino malonės pranešti man jo žmonai
šiuo adresu; o gaus 5 dolerius atlygi
nimo.
(39)
Julijona Blaževičienė,
729 Willow st.,
Youngstown, Ohio

Pajieškau apsivedimui
merginos;
turi būti laisvų pažiūrų ir linksmos
minos, ne jaunesnės kaipi 16 ir ne
senesnės kaip 21 metų. Aš esu 21
metų, turiu gerą darbą ir myliu apšvietą. Merginos, rašydamos laišką
prisiusiųskite drauge ir savo paveik
slą. Kuri man patiks, duosiu atsaky
mą.
A. Kučinskas,
278 9 st.
Troy, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Rudžio, kur
sai pasidavęs John Rufis arba Rice;
paeina iš Budos Zavidugersko kaimo,
Krasnavo gmino, Seinų pav., Suvalkų
gub., Punsko parap. 18 metų atgal
jis gyveno Paterson, N. J. Yra labai
svarbus reikalas. Kas man apie jį pra
neš, tas gaus $l.oo.
(40)
J. D. Malinauskas,
P. O. Bok 297,
Coal Center, Pa.

Pajieškau Petronėlės Armalienės,
Stanislovo Augustausko, J. Gedmi
no ir Zigmanto Mileikių iš Kauno
gub., Telšių miesto; dabar jie gyve
na Chicagoj. Jie patįs, arba kas apie juos žino, malonėkit pranešti šiuo
adresu:
Antanas Janušas,
22 Summer st.,
Staughton, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 17 iki 28 metų amžiaus, aš esu 26
metų amžiaus. Meldžiu atsišaukti
ant šio adreso:
(38)
A. D. Vaišnora,
P. O. BOX 102,
Wilkes Barre, Pa

Pajieškau pusbrolio Jono Bliekos,
Kauno gub., Ukmergės pav., Gričiunų
sodos; malonėkit atsišaukt arba kas
apie jį žino teiksitės pranešt šiuo adr:
A. Basakoitė,
11 Madison str.,
Port Washington, L. I. N. Y.

Cycero. — O... 13 vaikų ?
Onufras. — Taip pat!
Cycero. — O dvyniai?
Onufras. — Tai ne mano, tiktai mano drau
go!

Cycero. — Ar tas tiesa ?
Onufras. — Prisiekiu, mano pati yra našlė:
o aš esu jai seniai numiręs!
Cycero. — Jeigu tamsta neturi pačios, tai
aš tamstai ją parūpinsiu .
Onufras. — Pačią, bet be vaikų!
Cycero. — Nepink tamsta jokių kvailysčių,
apsivesi su mano duktere ir paliksi mano žentu.
Supratai, tamsta! Turi apsivesti su mano dukte
re, arba įkišiu tamstą į cypę, nes negali skolos
užmokėti. Manau, kad tamsta turi da proto ir iš
tų dviejų, išrinksi mano dukterį. O prie to da
mano duktė gauna 40,000 rublių dalies!
Onufras. — 40,000 rublių! Augštasai dan
gau! Kiek tai ledo galima bus išsiųsti į Brazi
liją!
Cycero. — Užmiršk tamsta tuos ledus. Ma
no duktė gauna da puikią iškilmę ir jau tamstos
vardo raidėmis ženklintą!
Onufras. — 40,000 rublių! (netikėtai). Mel
džiu ant rankos!
Cycero (duoda jam vekselį). — Imk tamsta
savo vekselį, idant žinotum, kad ištikrųjų tai do
vanoju!
Onufras. — Mano vekselis? Dovanoji tam
sta, bet tas popiergalis su mano parašu neturi
jokios vertės.
Cycero. — Bet, mylimas, O...
Onufras. — ...nufre!
Cycero. — Akįs tamstai išlįs ant viršaus,
kaip pamatysi iškilmę; viskas ženklinta gotiško
mis raidėmis (spaudžia jį). Busi užganėdintas,
mielas žente!

(Toliaus bus.)

PAJIEŠKAU DARBO.

Kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiš
kai ir biskį angliškai. Esu dirbęs pu
sę metų lietuviškoj spaustuvėj, o da
bar norėčiau gauti darbą prie agen
tūros, bankos, aptiekos, spaustuvėj ir
t. t. Kam reikalingas toks darbinin
kas, kreipkitės šiuo adresu:
C. Vaičiūnas,
28 Broadway,
So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU BARBERIO
kuris biskį prasilavinęs tą darbą. At
Pajieškau Jurgio ir Dominiko Ma- sikreipki t tuojaus po šiuo adresu:
činskų iš Kauno gub. ir pav., Raudo
GEORGE PRILLA,
nės vol., Raudonenų kaimo. Gyveno 1104 IVashington st., Norwood, Mass.
apie Chicago, III; apie 9 metai kaip
Amerikoje. Meldžiu pačiu atsišauk
NORIU PIRKT.
ti ar kitų pranešti, kur jie randasi.
Pajieškau pirkt saliuno, arba su
Turiu svarbų reikalą. Jūsų sesuo 1 kuo nors susidėti, turi būt geroj vie
metai pribuvus iš Lietuvos —
toj, ir norėčiau, kad butų šiose vals
Domicėlė Mačinskytė,
tijose: UI.. Michigan, Wisconsin, Ok99 Chapel str.,
New Haven, Conn. la., arba W. Virginia. Kurie norėtų Liet. Imigrantų šelp. Dr-tet
parduot arba susidėt, malonėkit pra
Viršininkai ant 1913 n.
Aš, Vincas Rinkevičius, pajieškau nešei šiuo adresu:
Pirmininkas, St. Jankauskas,
K. S. BABINCKAS,
Vinco Juodviršio ir jo dukterų Mari
350 Newark st, Hoboken, N. J
Rockford, I1L
jonos ir Antaninos Juodviršiučių, Ag- 1616 — 13nd Avė.,
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
linciškės kaimo, Antanavo valsčiaus;
184 New York avė, Newark, N.
po tam gyveno Visakiškės kaime.
Sekretorius, A. M. Stanelis,
Pilviškių vals.; apie 16 metų Ameri
211 Jefferson st, Newark, N. J
koj.
Norėčiau susirašinėt. PajiesIždininkas, P. Vaiceliunas,
kau Vinco Listopecko, Griešių kaimo,
38 Farley avė., Newark, N. J
Andriaus Kalvaičio, Jono Kriščiūno
W. LYNN, MASS.
ir Kazio Grajaucko, Armališkių kai
ŠOKIAI, ŠOKIAI!
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No I
mo, Antanavo valsčiaus. Motiejaus
Lietuvių Uk. Kliubas rengia šo
Town of Lake, Chicago, I1L
Brazaucko Bartininkų kaimo, And kius kiekvienąpetnyčios vakarą; pra
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1
riaus Vyšniausko Kirsnokiškės kai džia nuo 8 vai. Įžanga labai pigi.
mo, Vinco Plioplio, Plioplių kaimo, Pelnas skiriamas palaikymui lietuviš ant Town of Lake, Chicago, III., mi
Pilviškių vals.; Juozo Čepaičio, Šunė kos svetainės. Meldžiam visuomenę tingai atsibuna kiekvieną pirmą no
dėldienį mėnesio, A. J. BIERZYNS
kų kaimo ir vals., Marijonos Mačiu- atsilankyti.
niutės ir Petronės
Steponavičiūtės,
Su pagarba,
(38) KIO Salėj, kampas 46 ir Paulina Sta
ADMINISTRACIJA
Aglinčiškės kaimo. Visi Suvalkų gub.
KOMITETAS.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
Meldžiu ju pačių, arba kas juos žinote
4600 S. Paulina St., Chicago, UI
praneškite šiuo adresu
CAMBRIDGE, MASS.
Vincas M. Rinkevyčius,
D. L. K. Vytauto Benas parengia Vice-prez. F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st., Chicago, UI
404 W. Bridge st., Grand-Rapids, Mich labai didelį koncertą
27 d. rugsėjo
Prot.
rast K. A. čiapas,
(Sept.), 1913 m. LIETUVIŲ SVE
1736 W. 47 St., Chicago, UI
Pajieškau giminaičio Juozo Daukšo, TAINĖJ (Dahlgren Hali) kampas E.
Turtų
sekr.
Stan. Vaitekaitis,
paeina iš Rygos, prieš 4 metus gyve ir Silver str., So. Bostone. Prasidės
no Brooklyne, turiu svarbų reikalą su 7 vai. vakare. Meldžiam visuomenę 4537 S. Hermitage Avė., Chicago, IR
Kasierius K. K. Strzyneckis,
sinešti su juo ir todėl jo paties mel atsilankyti.
(39)
4612 So. Ashland avė., Chicago, III
džiu atsišaukti arba žinančių apie jį
Su pagarba, Beno
Užžiurėtojas
org. St. Ragauski,
pranešti šiuo adresu:
KOMITETAS.
4612 S. Wood St., Chicago, IR
J. Parednek,
(38)
1022 Orange st.,
Los Angeles, Cal.
SUSIRINKIMAS
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Lietuvių Apšvietos Dr-stės, Brook
Chicago, I1L
Aš Marijona Mikuliutė, po vyru lyn, N. Y., bus pėtnyčioj 19 rugsėjo
VALDYBA:
žalnierukienė, pajieškau dėdės Jono (Sept.) 1913 m. po No. 103 Grand st.,
Mikulio, Suvalkų rėd., Marijampolės Brooklyn, N. Y. Visi nariai atsilan Prezidentas — Julius Joneliunas,
3249 So. Halsted st., Chicago. III.
apskr., šunckų vai., Dielinės kaimo; kykite, nes daug svarbių reikalų. Ne
pirm keliolikos metų gyveno Spring pamirškite atsivesti ir naujų narių Prez. pag. — Jonas Simbalis,
833 — 33 pi., Chicago, m
Valle, III. Aš 7 mėnesiai, kaip iš Lie Su pagarba.
J. Patašius, Sekr.
Prot. rast — Mikas Titiškis,
tuvos ir labai norėčiau susirašyti ar
3415 Auburn Avė., Chicago, IR
pasimatyti. Meldžiu jo paties atsi
PIRMAS VAKARAS
šaukt ar žinančių jį pranešt šiuo adr.:
Dramat. Ratelio, prie VIII rajono Finansų rast. — Franciškus Valaitis
712 — 17 pi., Chicago, UI
Mrs. Marijona Žalnierukynas,
L. S. S. A. West Side AUDITORIUM,
P.O. Box 32,
Maryville, III. Taylor st. ir kampas Centre avė. Chi Kasierius — Vincas Paplauskas,
922 — 35 pi., Chicago, IR
cago, III. Stato scenoj B. Vargšo 4 ak
— A Bitautas,
Pajieškau dėdės Macko
Beliuno, tų dramą ”Ant Kryžkelio.” Nedelioj, Org. užžiurėtojas
3211
Union
avė., Chicago, UI
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Užug- 21 Rugsėjo (Sept.) 1913 m. Pradžia 5
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
vai.
vakare.
Rezervuoti
tikietai
35c.
vosčio mestelio. Girdėjau,
gyvena
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v
Mahanoy City. Turiu labai svarbų ir augščiau ant balkony 25c. Šis vei vakare, L. Ažuko svetainėj po Ne
kalas
yra
statomas
pirmu
kartu
su
reikalą. Jis pats lai atsišaukia, arba
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
žinanti jį malonėkite
pranešti šiuo tam tikru pasirengimu ir žingeidus mas pripuola sausio mėn. Bertam!
tuom,
kad
kiekvienas
iš
musų
yra
bu

adresu:
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
vęs, arba dar bus Ant kryžkelio.
Antanas Mazūroms,
metinis Liepos mėn.
Poteatrui
puikus
balius.
Griež
Lat

33 Hardward st., New Britain Conn.
vių Orchestra vadovaujant A. HerIšleistos kun. V- Dembskio.
Pajieškau brolio Kazimiero Paze- man. Malonėkit atsilankyti.
Su pagarba,
recko, Kauno gub.,
Raseinių pav.,
Iš ko kyla melai ....................... 75c.
KOMITETAS.
Jurbarko miestelio; pirmiau gyveno
Kaip maskolai persek. Lietuvą 10c.
Hyde Park, Mass. Girdėjau, kad iš
Kaip
laidoti numirėlį ............... 10c.
BALIUS.
važiavo į New Yorką; jeigu kas ži
note, malonėkite pranešt šiuo adresu: Dr-stės šv. Kazimiero arba 106 kuo Imtynės varguolių su bagočiais 10c.
pos S. L. A. Tauton, Mass., atsibus Ar vyskupas Valančius nėra
John Pazereckis,
916 — 32nd st.,
Chicago, 111. 20 d. rugsėjo (Sept.), 1913 m. svetai
viliugis Lietuvos? ............. 15c.
nėję UNION CANADIAN HALL,
Dvynai
vagių ........................... 25c.
Pajieškau brolio Tamulino, Suval 142 Bay st.; prasidės nuo 6 vai. vaka
Kankiniai
už mokslą ..................$1.00
kų gub., Kalvarijos pav., Ūdrijos gmi re ir trauksisi iki 12 nakties. Todėl
no, Kalesninkų kaimo; meldžiu jo pa meldžiame atsilankyti visus — kaip Inkvizicija ............................... $1.25
ties atsišaukti arba kas apie jį žino, jaunus taip senus. Įžanga 25c.
Visas šitas knygas galite gauti
Užprašo
KOMITETAS.
malonėkit pranešt šiuo adresu:
"Keleivio” redakcijoj arba pas išleis
Antanas Tamulinas,
toj*
GRAŽUS BALIUS!
1747 Keenan st.,
Chicago, III.
Visos tos knygos gaunamos taipgi
Gražų pirmutinį Balių parengia šv.
Kazimiero
Lietuvos
Karalaičio
Drau

ir
"Keleivio” redakcijoj.
Pajieškau Povilo Griaunio; gyveno
Winnipig, Man., Canada, keli mėne gystė, New Britain, Conn. Balius
Naujausios ir visokios dainos.
siai atgal išvažiavo nežinia kur ir jo bus20 D. RUGSĖJO (Sept.), 1913 m.
356 Park st. Rankius gražių dainų......................50c.
kios žinios negirdėt. Jis pats arba LIETUVIŲ SALĖJ.
kas apie jį žino malonėkite pranešt Prasidės 7 vai. vakare Todėl užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites at
Revoliucijos giesmės
šiuo adresu:
silankyti ir gražiai
pasilinksminti.
John Poknis,
su notomis, sutaisytos ant 2-jų,
Muzika bus gera.
580 Prichard avė.,
8-jų
ir 4-rių balsų.............................35c.
Su
pagarba,
KOMITETAS.
Winnipeg, Man., Canada.
i

Draugysčių Reikalai.

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems giminėms, drau
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

SUGAUKITE

VAGI!

Kazimieras Stulgis, Lukšių kaimo,
šaulių pav., apie 23 metų, 7 mėn. iš
Lietuvos, apie 6 pėdų 9 colių augščio,
raupuotas; 25 d. rugpiučio
atlupo
baksą ir pavogė $40.oo; išvažiavo gal
į mainas, amato jokio nemoka. Kas
duos žinią apie jį, gaus $5.oo
(38)
ANELĖ SAVIČIUNAS,
407 Joseph avė., Rochester, N. Y.
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Valgomų daiktų, apgyventoj lietuvių
ir lenkų vietoj, galima pirkt pigiai,
nes savininkas susirgo reumatizmu ir
negal prižiūrėt, atsikreipt pas:
A. P. BABILIUS,
873 Cambridge st.,
E. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA
UNIJOS BARBERŠOPĖ
lietuviais apgyventoj vietoj. Biznis
eina gerai, už kirpimą plaukų 25c., už
skutimą barzdos 20c. Priežastis par
davimo:
savininkas išvažiuoja į
Lietuvą. Parsiduoda pigiai. Atsišaukit pas:
(39)
A. P. BABILIUS.
873 Cambridge str.,
East Cambridge, Mass.

PARSIDUODA SALIUNAS
Su namu, galima pirkti tik biznį,
jis randas po No. 152 Washington st.
Savininkas Jonas Kudulis pereitoj sąvaitėj mirė. Platesnių žinių norint,
klauskit pas brolį šiuo adresu: (40)
KAZIS KUDULIS.
1942 Canalport avė..
Chicago, I1L
REIKALINGI AGENTAI
Kiekvienas gal uždirbti nuo 4 iki
8 dolerių į dieną. Teisingas darbas,
visados užganėdina kostumierius. Pa
vyzdžiai (sampeliai) duodami. Leng
vas darbas ir esi pats ant savęs ponu.
Kreipkės pas:
(39)
THE ARTISTIC PORTRAIT CO.
1650 Fulton st.,
Chicago, I1L

PARSIDUODA BUČERNĖ IR
GROSERNĖ.
Geroj vietoj, lietuviais
apgyventoj,
biznis išdirbtas per 25 metus. Savi
ninkas serga, todėl tur parduot Pla
tesnių žinių norint kreipkitės po šiuo
adresu:
(38)
3440 So. Morgan st.,
Chicago, I1L

MUZIKOS MOKYKLA
Duodam lekcijas ant Smuiko. Mandalinos. Gitaros, Korneto,
Klarnetas,
Fleitos ir Akordiano. Profesorius
jau praktikavęs 15 metų
muziką.
Norintieji išmokt gerai muziką kreip
kitės šiuo adresu.
(40)
LUCA APICELLA
215 Hanover stM
Boston, Mass.

KELEIVIS

6
eitie pei' cen. komiteto rau
Lietuvių Imigraci turi
kas. 4. Nutarta, kurtik bus gali
rengti vakarus ant naudos
jos Šelpimo Drau ma,
Liet. Im. š. Dr-tės. Vedimui to
gystės Protokolas darbo į komisiją išrinkta iš

Newark’o, N. J., K. Vaškevičius,
A. žolynas ir J. Janušionis; iš
Brooklyn’o, N. Y., V. šibanauskas, P. Atkučevičia ir P. Daukšys; Yonkers, N. Y., V. Urbanavičia. 5. Nutarta vietoj konfe m
rencijų laikyt metinius susivažia
vimus. Liet. Im. š. Dr-tė laiky
sis nutarimų vientik metinių su
sivažiavimų, priimtų visuotinu
narių balsavimu (referendumu).
Konferencijos palikta apskri
I
čių Dr-joms dėl apkalbėjimo
Liet. Im. š. Dr-tės reikalų.
€. Susivažiavimas * nutarta lai
kyti Jersey City, N. J., sausio
pabaigoj ar vasario
pradžioj,
1914. Laikas palikta nuspręsti
board direktoriams. 7. Susirin h
kimas liko uždarytas 8 vai. va
kare.
Sekr. A. M. Stanelis.

8-tos Konferencijos, laikytos 27
liepos 1913, Newark, N. J.

/

'—-S

PATAISYMAI.
"Keleivio” No. 36 yra įsi
skverbus klaida. Vietoj E.
Chicago, Ind., padėta: E.
Chicago, III. Toliaus pasa
kyta, kad apie astronomiją
aiškins J. M. Moliukas. Turi
būt: J. K. Matinkas.
J. Mitchell.

Susirinkimą atidarė pirm. S.
Jankauskas. Susirinkime daly
vavo 13 Draugysčių su 22 dele
gatais, o taipgi ir Cen. Komite
tas. Buvo apkalbėta, kaip tos
dienos tvarkos vedimui rinkti
pirmininką. Nutarta iš trijų ypatų, vieša nominacija, o slaptu
balsavimu. Ant pirmininko no
minuota buvo šios ypatos:: m.
Jankauskas, A. žolynas ir A.
Staknevičia.
Perėjus balsavi
mui pirmininku likos išrinktas
A. žolynas, pagelbininku S. Jan
kauskas. Cen. sekratoriui A. M.
Staneliui už pagelbininką išrink
ta J. Jonaitis, o maršalka — J.
Dobinis.
Skaityta protokolas iš perei
tos konferencijos ir su mažais
pataisymais priimtas.
Toliaus ėjo cen. Komiteto ra
portai. 1. pirmininko raportas
išklausytas ir priimtats. Iš ra
porto paaiškėjo, kad Liet. Im. š.
Dr-tė vis drutinasi ir išduoda
geresnius vaisius tarpe atkeliau
jančių ir iškeliaujančių lietuvių.
2. sekretoriaus raportas, iš
duotas pasirodė gana nepilnas
ir tapo atidėtas ant toliaus, iki
bus sutaisytas pilnai. 3. Iždi
ninko raportas likosi išduotas
trumpoje formoje, nes paaiški
no, kad jis nepriėmęs jokių Drstės pinigų, nes jam da nėra senoj o iždininko iždas perduotas.
Raportas priimtas,
4. Iždo
globėjų
raportas
išduotas
ir priimtas. 5. Raportą atstovo
ant Ellis Island, atstovui nepri
buvus, išdavė S. Jankauskas. Iš
raporto pasirodė, kad ant Ellis
Island buvo sulaikyta lietuvių
imigrantų 400. Iš tų 40 sugrą
žinta atgal, o 360 su pagelba at
stovo buvo paleisti. Raportas
buvo išklausytas ir priimtas.
6. Board direktorių raportas iš
duotas ir priimtas. 7. Buvo dapildymas cen. sekretoriaus ra
porto. Paaiškėjo, kad priklau
sančių prie Liet. Im. š. Dr-tės
32 draugijos yra užsivilkę už
šiuos metus sąnarines. mokestis.
Raportas priimtas.

I

Redakcijos atsakymai.

DAKTARAS Ir CHIRURGAS

Ignotas Slankus.
Tikras lietutis daktarą*
baigas moktlą ateitavGkąrne universitete. Buvomtemo daktaru ludianapolia,
Ind. Ir •pecljtlibkni moki
nosi NEW YORK K DID
ŽIOJ K MOKYKLOJ K da
ryti visokiu operacljo* ir
gydyti pavojingu Ugaa.
Po {gijimo DIDŽIO DAKTARO mokelo, DrStankus įrengi! eavo loeną SAN ATOKIU M
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokiu ligo
nine dėl gydymo ir darymo operacijų.

Geriausi Lietuviški

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

Gydo Ilgas:

FOTOGRAFISTAI.

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

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.

Vienatinę [tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.

Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas
daktarą Stankų ypatlškai abra per laieką, o
nesigailėsi savo žygio. Turi tūkstančius padekavonių už išgydymą nuo visokių ligų. Dr.
Ign. Stankus liunčia gyduoles į kitus miestus
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet
kreipkitės ant tikro adreso taip:

J. Audrusis. Pr. Laurinaitis ('o.

(Stanaičio galerija)
453 Brodnay, So. Boston, Mass.

AMERICAN LINIJA
l
I

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

Dr. IGNOT. STANKUS

)J

1210 S. Broad st.,
PHiladelpiiia, Pa.

dohn E. nolan

Dviems Jriubais varomi garlaiviai “CLEVELANI)’’ ir “CINCINNATr
608 p?dą ilgi — 65 pėdą platus — 17,000 toną įtalpos.
I

Į Philadelphijos Moterims {ji

VIENATINĖ MOKYTA IR Dl- »| I
naujausios mados
I PLOMVOTA LIETUVIŠKA A-u
KUŠERKA PHILADELPHIJOJ
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
ONA V1DIKIENĖ, baigusi akuI
Atlieka visokį darbą prie paiaidojimv
serijos mokslą garsiame Scrar.to- ))'
kuogeriausiai už nebrangią preką.
no International College’yje of ))'
] Midwifery ir turėjusi gerą prak- (( I
336 Broadway, So. Boston 0 tiką viename geriausiame gimdy- ));
))mo ligonbutyje. Priima kūdikius <įį
Gyvenimo vieta *4$ Broad«ay
(įį ir savo mokslišku patarnavimu w
('i palaguose apsaugoja gimdytojas );
» nuo visokių ligų. GERIASIĄ RO- «(
(( DĄ DUODA DYKAI nėščioms,))!
Į!) žindančioms ir ligotoms mote- pį
Telephone Se. Boston. 845 M.
3
p rims, o taipgi mažiems kudi- |!(
((( kiams.
ONA VIDIKIENĖ
j
329 NVharton st., Philadelphia Pa. /'■
495 Broadway, So. Boston.
Telefonas: Lombard 2953-A.

Teisybės Perkūnui.—Dau
giau vietoos neduosim tuš
tiems ginčiams su liuteronųevangelikų draugyste, nes
nė visuomenei, nė jums iš to
nėra jokios naudos. Užteks
jau to, kas buvo pasakyta.
Brooklvno žydeliui.—Tam
stos straipsnelio netalpinsi
me, nes viena: jis klaidingas. (Dr.F. Matulaitis
Kaip chorai taip ir kiti pa
našus rateliai krinka papra
Valandos:
stai ne dėlto, kad nėra vado .
Nuo
12-2
dieną
ir nuo 7-9 vakare.
vų, bet kad perdaug yra ”vaNedalioms iki 3 vai. po pietą.
dovų.” Iš to kįla ypatišku- r
Tel. So. Boston 784.
mai ir organizacija krinka.
Parduoda pigiai Namus
Antra: tamsta ir pavardėsI
J. H. C A R R
savo nepaduodat. Be pavar
D-RAS
ST.
ANDRZEJEWSKI
Parduodu Namus. Inšiurinn b
dės jokių raštų netalpinam. Į
padarau Morgičiua.
Vienatims
lenkiškas
Šalia slapyvardžio visuomet;
84« DORCHESTER AVĖ,
reikia priduoti redakcijai ir
,'DANTŲ DAKTARAS.
SO. BOSTON. MASS.
tikrą savo pavardę.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
K. S. Lietuvaitei. — Ga įdedu naujus. Darbą gvarantuoiu
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
vom, peržiurėsim.
. Tautos barzdai. — Netal- 238 HARRIS0N AVĖ., BOSTON.
pinsim.
Užlaiko geriausį
A. B. C. — Ačiū už žinutę,
bet nuo kito gavom apie tai RUSISZKAI-AMERIKONISZKA Elių, Vyn«, Likierius ir
pirma.
kitokius gardžius gėrimus
LINIJA.
Morkauskui. — „Laisvė,” Pier 31st st., Brooklyn, N. Y. o taipgi ir geriausio taba
kaip ir kiekvienas laikraštis,
ko Cigarus.
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
turi savo nuomonę ir turi
RUSIJOS IR AMERIKOS
Meldžiame
užeiti o visados rasite
pilną tiesą tą nuomonę išrei Turi didžiausius, gražiausius ir ge i grąžą patarnavimą.
riausius pačtavus, naujus dvi-šriubikšti. Protestuoti prieš laik nius
laivus.
Į
362 20.,
So. Boston. i
raščio nuomonę yra juokin
Russia — 16,000 tonų
Komisijų raportai..
gas darbas.
Kursk
13,500 tonų
Czar
—
13,000 tonų.
F.
žilaičiui.
—
Nieko
svar

!!
8. Raportas komisijos suren
Roterdamą
per
9
dienas
be
perI
Ei, Vyrai, visi pas
gimui pasilinksminimo dėl padi baus korespondencijoj nėra,
mainos, per 11 dienų be permaiĮ Libavą.
nos
dinimo Liet. Im. š. Dr-tės iždo, o vietos mažai — netalpinsi
YUDEIKO!
$31.00
—
3čia
klesa
—
$33.00
me.
iš Nevark’o. Iš komisijos ra
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi— 2-ra klesa — $50.00
sokios rūšies Alaus, Degtinės.>»
Maištų Tamošiukui.—Dėl $45.00
porto paaiškėjo, kad vakarą yra
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Vyno ir Cigarą.
surengus ir pelno atnešė $15.75. vietos stokos negalėjom pa
Išplaukia kas antrą Subatą.
Prieinamiausią ir parankiausia
Brooklyn’o, N. Y., komisija nie talpint.
Reikalaudami platesnių žinių kreip
vieta lietuviams.
ko neveikė. Raportas priimtas.
Mainieriui iš Martindel, kitės pas generališką agenta
304 Broadvay ir 259 D streets,
A. E. JOHNSON & CO.
9. Raportas komisijos ištirimui Pa. — Nieko naujo
kores
New York.
SO. BOSTON, MASS.
S. Jankausko incidento, padary pondencijoj nėra, netalpin 27 Broadway,
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
to per V. Ambrazevičiaus užme sime.
timą Liet. Im. š. Dr-tei N. Y.
J. J. Guzevičiui. — Rašy I
slavokų board direktorių komi kite juodvlu; paišeliu rašy
tetų susirinkime.
Komisija tų korespondencijų negalim
pranešė, kad V. A. buvo ant pa sunaudot.
skirtos dienos kviečiamas dėl išMoters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
Jonui Rygiškiui. — Juokų
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
tirimo, bet nepribuvo ir nedavė sunaudot
negalim, nes jie
Toji
kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
jokio atsakymo. Raportas liko pritaikyti prie vietinių lat
lieka
darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.
priimtas ir ta pati komisija pa vių gyvenimo
aplinkybių.
Aš keliauju per. Mass ir Corni. valstijas kaip ir po
likta ant toliaus tame dalyke Amerikos lietuviams tame
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
veikti. 10. Raportas komisijos nebūtų nieko juokingo.
tvarkymo Liet. Im. šel. Dr-tės
K. P. ŠlMKONIS
P.
Važiuskiui.
—
Tamstos
konstitucijos priimtas ir buvo
korespondencijos negalime 821HIGH ST.,
HOLYOKE, MASS.
apkalbėta, ar konstituciją skai
sunaudoti,
nes
nuo
kito
ga

tyt, ar ne. Didžiuma balsų nu
I vom pirmiau.
tarta skaityt, konstituciją dele
J. Katalikui. — Vakaruš
gatai vienbalsiai priėmė ir nuta
kos
tai nesvarbus atsitikorė patalpint organe ir duoti
Užtikrintas Nuolatinis Darbas!
mas.
draugystėms du mėnesiu laiko
Brightono Reporteriui.—
kritikai, o vėliaus, galutin'ai konMęs turime darbą dėl 50 gėry Lietuviu
stit. komisijai sutvarkius, pirm, Atleiskite, šį kartą neturėjo
mys medžio išdirbistėj So. Shaftsbury,
me vietos jūsų korespondenpaduos ją spausdint.
Mokestis $1.50 į dieną ir augščiaupagal darbininko
jai.
Nutarimai.
sugabumą ir sumanumą. Nereikalingas amato mo
Kaz. Brazevičiui. — Su
kėjimas, nes darbas lengvai perprantamas kožnam.
1. Kad cen. sekretorius para simildami kitą syk rašykite
Darbas visuomet. Sąlygos sveikatai geros.
gintų per laiškus draugytes, kad juodvlu. Paišeliu
rašyto
i 3 mėnesius laiko užsimokėtų rankraščio
zeceriai negali South Shaftsbury miestelis guli gražiausioje ir svei
užvilktus šių metų mokesčius. statyt, o perrašinėt redakci
kiausioj daliję Vermont valstijos. Čia gaunami geri,
5 kambariais gyvenimai už $8. mėnesines randos. Pra
2. Kad cen. sekretoriaus pilnas ja neturi laiko.
raportas Liet. Im. š. Dr-tės sto
Al. Reikowui. — Patalpi gyvenimas pigus. Yra mokyklos, bažnyčios ir t. t. Už
tektinai kvatierų nevedusiems žmonėms. Geležinkelio
vio butų garsinamas kas 3 mėn. nus tamstos raštelį dalykų
tikietas iš Bostono bei New Yorko tik 4 doleriai.
organuose: kokios dr-tės kiek stovis pas jus nė kiek nepa
Čia
yra jums proga dirbt smagų darba, smagiai gyventi ir susitaupyt
Įmokėjo ir koki buvo išmokėji sigerins, o kitų miestų lietu
keleleta dolerių rytojui. Eikšę tiesiog į darbą, atsišaukdamas pas:
mai. 3. Visoki išmokėjimai turi vius galėtu
nuo panašaus JAMĖS B. WILLBUR J r., Gelt. Manager,
būti pripažinti per board direk darbo atšaldyt, todėl nutarė
South Shaftsbury, V t.
torių susirinkimą ir visos bilos' me geriau netalpinti.

PIGIOS

PREKES

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

lai

-... — IPI

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 Broadway> S Boston, Mass.
Galite reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules pri-
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Akušerka
Pabaigusi kursąWomans Medical &
College, Baltimore. Md.
Pasekmingai otlieka savo darbą sl>
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- &
sokias rodąs ir pageibą invairiose
moterų ligose.

F. Stropienė

‘S™ k

I

SO. BOSTON, MASS- |

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiusk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daiktų. Siun
čiam i 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.

• X

M

Reikalaukite tuojaus.

J

i

I

I

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

FU

M. Gallivan Co.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

Į dešimts
Dienų iš
Porto į
Portą.

P Tninilo

822 Washington St.

• * • * U1I1114, BOSTON.

MASS:

SveiKatafluoa!

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO |
TINKANvIĄ'blRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri gra

žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ligį, pritaikoatsakančiai liekarstas prie visetų nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligį, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir iš
augina puikią sveikatą ir drūtumą, kas suteikia
žmogui iairng ir linksmybę. PH1LADELPHIOS
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
padare sveikais ir laimingais išgyaant nuo viso
kių ligų

I
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i
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l
l
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CVEIIZUTU YRA TAI DIDŽIAUSIAS
r 11\ n I n TURTAS ŽMOGAUS. BE
vJ 1 4-11*1 1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAIMES NĖ LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
PrivatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga
nėdinti už tikrą pagelbą; greitą ir gerą išgydymą. Mano moteris teipat jau yra sveika už ką
siunčia širdingiausiu padėkavonę. Jūsų pamočlyvą ir teisingu budį gero gydymo, skelbsim
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamo dėkavodami su moteris A. Antonickas. Iro n a r. d Metai Co. So. Richmond, Va.
Mrs. K. Jurevičiene, Box 2£6, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
išgydymį nuo ligos galvos skatid’jimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
Worcester, Mass., Mr. M. lįOLIAGA, B< X 192, Bostvell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS. 30« Center St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu negalima sutalpinti.

įSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
KAD FSI
BET nori pastoti sveiku
*->□» NFSVFIKA^
V
IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kadapturesi tikrįpagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonu; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nevysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nabėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės^ silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios
tuksiančius išgydė. Teipet moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos
nuo daktaro, visada adresuok arto ateik po šiuo adresu:

THE .PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, '

PHILADELPHIA, PA.

nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtny
čiomis nuo 6 iki t vok. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų ,,Daktaras *•
VALANDOS:
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KELEIVIS

HŪMORISTIKA

starosta, tai parvežėme iš
• miesto jam dak
tarą, kuris užrašė jam gyI duoles. Kada starosta išgi
jo, tada męs tą receptą pa
slėpėme ir dabar, kaip tik
kas musų miestelije apserga, tai tuoj męs tų pačių gy
duolių iš vaistinės parnešame ir... pagelbsti; tai tokiu
budu mums visai daktaras
nebreikalingas.

7

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodytos formos Jeigu kuriems p*-r atvirutę neparanku, pripildykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos zatvės kampo, tada išveng
siu daug nesmagumų ir patįs gausite vis da laikraštį.
PERMAINAU ADRESĄ
senas adresas:

Pavardė ir vardas
No.

Miestas ir valstija
NAUJAS ADRESAS:

Pavardė ir vardas
Matė zuikį.
Street,
No
Medžiotojas klausia vaiko-piemenuko:
Miestas ir valstija..........................................................................................
— Vaikeli, ar nematei čia
Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
kur zuikį bėgant?
už laikraštį pasibaigė, temijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
— Mačiau.
kad pasibaigia su laikraščio No.29. 1913 m. Kuriiį pavardės gale stovi 22-3,
— O ar senai.
Gudriai išsisuko.
tųpenumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidg ant
Kartą jau nebejaunas po-! — O, jau bus ant šv. Mar šitų
nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
nas, savo išveizda primenąs tyno metai.
Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.
Palestinos gyventoją (žyde
Kodėl jis ne namieje.
Anarchizmas
lį), pasivaikščiojęs vakare, į
Russian-American Bursai.
Pagal
Proudhono
mokslą. Ver
Svečias klausia tarnaitės:
grįsta namon per giraitę.
tė
Briedžių
Karaliukas.
Nau

Giraitėje iššoka iš tankynės' — Ar ponas namieje?
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.
h~
plėšikas ir su žodžiais: ”gy-j — Ne, nėra namie.
A
Amerikoniškos Vestuvės.
S,# M
vastį arba pinigus!" įremia — O kad aš mačiau, jis ką
Komedija 2-juose aktuose. Juo
revolverį į krutinę. Ponas tik per duris Įėjo?
—
Tai
ir
jis
tamstą
matė!
kinga ir lengva perstatymui.... 10c.
lyg išsigandęs, šaltai atsilie
pia:
šeimyniškas lietuviu gyvenimas
Ant pikniko.
Juškevičiaus dainose.
— Niu, jeigu jau taip, tail — Pasakyk, tamsta, kas
aš tamstai be jokio ginčo a- tai per viena toji liesa, krei Jei nori žinoti, kaip senovėj
tiduosiu pinigus. Bet kad vaakė, su raudona nosia, ką lietuviai gyveno, tai perskaityk
šitą knygą.
Iš jos dasižinosi,
mano pati įtikėtų, kad aš iš- šalia tamstos sėdėjo?
I Roterdamą Gegužės 31 d. išbėga
kad musų pratėviai žmonas sau
espresinis laivas, kuris perbėga į
tikrųjų buvau užpultas ir — Tai mano duktė.
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
8^4 dienas, per vandenį prekiuoja
apiplėštas, tai meldžiamasis — Taaaip! Kokia graži nos savo dukteris parduodavo.
$31.00. Prekė rusiškų rublių $51.75.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėt
Dasižinosi,
kad
vyrai
turėdavo
peršauk mano ploščiaus de mergina!
L. Vaikas. po daug pačių, o žmonos po kelis
20c. persiuntimui. Pinigus nusiunšinį skverną.
čiam į Rusiją per 16 dienų, greičiau,
vyrus. Labai užimanti ir pamo
I
negu siunčiant per kitus.
Užpuolikas peršovė.
Tėvas bara sūnų.
kinanti knyga.
35c
RUSSIAN-AMERICAN BUREA U,
— Bet kad ištikrujų ma — Ei, vaike, perdaug esi
160 N.5 avė., tarp Lake ir Randolph st
no pati tam įtikėtų, tai per pasileidęs. Aš tavo metuos
Lytiškos ligos.
CHICAGO, ILL.
šauk ir kairiąjį ploščiaus kaip buvau, tai man mer Labai naudinga knyga apsisau
gojimui nuo lytiškų ligų. Para
skverną.
gos nerūpėjo.
JOS. ZUPKOUSKI
šė D-ras F. Matulaitis................. 10c.
Tas ir antrą šūvį paleido.
— Tai ir aš, tėveli, kaip
— Bet kad ji tikrai įtikė busiu jūsų metų, apie mer Lengvas būdas išmokt angliškai.
tų ir nesiginčytų, tai per-' gas nesirūpinsiu.
Parankiausiai sutaisyta knyšauk tamsta man ir ranko (Originališkas) J. Fisenka. ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek
vę.
gali skaityti...................................
Užpuolikas ir tai padarė.
—Bet kad mano pati pa
Popas ir Velnias.
matytų, kad mano gyvastis)
Toj knygutėj telpa ir Adomas
buvo baisiame pavojuje ir “KELEIVIO” SKAITYTOJAMS su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sanet persigąstų, tai peršauk
tamsta dar ir mano skry Kiekvienas “Keleivio” skaity- liune alaus........................................ 10c.
bėlę...
tojas, kuris prikalbins užsira- Džian Bambos Spyčiai.
—Labai maloniai peršau šyt “Keleivį” ant metų ir pnir kitos Fonės. _
čiau dar ir tamstos skrvbė- siųs mums $1.50, gaus dovanų
lę, — atsiliepė užpuolikas,— 50. centų. Dovanas gali pasi Daugiau juokų negu saliubet ant nelaimės aš tik tris rinkt iš “Keleivio” spaudos kny ne alaus. Kiekvienam name
patronus turėjau revolve gų, kurių surašąs seka žemiau. yra naudinga, nes toje kny
ryje, kurius į du skvernu ir Dovanos skiriamos tik iki goje telpa labai daug įdomių i
juokų. Kaina...............25c.
Į rankovę iššaudžiau, dau-|
Rugsėjo mėnesio 1913 m.,
giau patronų nebeturiu, tai
Reikalaudami knygų kreipkitės Praneša šio laikraščio skaitytojams
dabar atiduok man pinigus, | todėl meldžiame gerbiamųjų šitokiu adresu:
kad jis turi ryšius su didele ir gerai
"KELEIVIS”
žinoma drapanų ir čeverykų firma
Užpultasis tada kiek tik j skaitytojų nepraleist šios pro
28 Broadvay.
So. Boston, Mass. * S. H. HARRISON & CO
gos.
CO.
gerklė leidžia suriko:
i
St., Boston.
I 662—672 VVashington St.
— Gevalt! gevalt! gevalt! |
Knygos “Keleivio” spaudos:
I■ kur jis gali visuomet patarnauti savo
Užpuolikas, žinoma, kuoDavatkų Gadzinkos.
ji draugams. The Harrisdn Co. dabar
greičiausia smuko į mišką. Padidinta ir pagerinta šešta
'! turi speciali išpardavimą atlikusią

DOVANOS

j
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i
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Kur gyvena blakių
profesorius?

BRANGUUSIS ŽMOGAUS

Street,

■ nuo pereito sezono žieminių ir rude
rude: ninių siutų ir overkočių, kuriuos dai bar parduoda lygiai už pusę kainos.
Vasariniai siutai, Packard čeverykai
I;; ir
kitokie tavorai labai nupiginti. TaiTaii
Į' gi naudokitės iš didžiausio išpardavi
išpardavi: mo gražiausių ir naujausios mados
Atei-
;I drapanų visoj Naujoi Anglijoj. Atei
) kit šiandien ar bile dieną.

laida. Labai juokingos ..............

Kur musų bočiai gyveno
Naudinga knygelė kiekvienam .. 20c

Guodotinas Humoristikos
Legališki žmogžudžiai.
Redaktoriau!
Jus su savo Humcristika Tragedija 3-juose aktuose, lapridarėt pas mus daug triu ! bai gera perstatymui..................
kšmo. Štai aną vakarą įStabmeldiška Lietuva
puola į mano Storą moteris i Kiekvienas lietuvis turėtų ją perII
I
ir sako:
iskaityt .............................
Dievo žmogus.
— Tegul bus pagarbintas! i
Didžiausioj Lietuvių
Kolionijoj,
— Ant amžių — atsakau; Naudingas ir labai užimaitis
į Michigan valstijoj, Lake ir Mason
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145
papasakojimas ..............................
aš.
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš
— Ar čia gyvena blakių ir
turiu
paėmęs nuo anglų ent pardavi
Beždžionių Prezidentas.
mo daug gyvenamų Šarmų su triobotarakonų profesorius?
Šios gadynės pasaka............... 10c.
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
— Koks profesorius? —
gi. Farmos visokio didumo ir visokių
Kodėl aš netikiu į Dievą?
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
klausiu.
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
Arba tikėjimo kritika .............. 20c.
— O toks, ką su taukuota
š Dr. Ignotas Stankus i pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai
Alkoholis ir Kūdikiai.
plike.
proga nusipirkt gerą farmą pi
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. į gera
Sutaisė Barabošius.
Labai
— Kaip jo pavardė?
giai. Tose pačiose vietose turiu gra
naudinga knygutė. Kas yra arba
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
— O Dievas jį žino! — mano
dirbtos,
kur galima nupirkus už pigę
būti vaikų tėvu ar motina,
sako moteris. — Mano bur- kiekvienas
prekę
padaryt
geras ir brangias far
turėtų ją perskaityt
mas.
Kiekvienas
gali pirkt tiek akedingierius skaitė ”Keleivij”
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai
- Paparčio žiedas
ir sako, kad jo prozviska R.
lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
Utkauskas... Domininko Ge Ir kitos gražios apysakos, ku
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
riose nurodoma, kaip žmonės įsi
proga pamatyt ir apkainuot farmų
čo aptiekoj ofisą laikąs.
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
— Atleiskit, tamsta — sa^- tikėję j visokius burtus ir tt. ....
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
Žemė ir Žmogus.
sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant
kau — aš užlaikau tik nuo
pardavimo su apsėtais laukais, visais
ut... pomadą ir nuo blakių Labai pamokinanti knyga. Iš
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
eik ir valyk sau javus, viskas gatava.
šmiteriną, o daktarai, kurie jos sužinosi, kaip žmogus gyve
Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ ( Perkant čia farmą nieko negalima
žiloj senovėj, kaip jis kovojo
laiko pas mane ofisus, gydo no
Tikras lietuvis daktaras sako taip: jeigu ser- J trotyt.
Atvažiuokite dabar, pačiam
su gamta ir kaip civili zavosi.
gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o į vasaros vidurije pas mane ant far
tiktai žmones.
Kiekvienas turėtų ją perskaity
tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii. ) mos. Būdamas pats farmeriu, galiu
— Tai tu, mister, nieko ti. Su paveikslais.........................
goję. Nemėtyk savo sunkiai užprocevotus j duot teisingą patarimą, kaip pradėt
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai J ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit
nežinai — sušuko perpykusi
arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą StanAmžinos Dainos.
praleist vakacijas pas mus ant farmos
kų. o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi- Į ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasimoteriškė.

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
kūno s tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokiu
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas..................... 1Si.oo
Nuo galvos skaudėjimo. 19c. ir .85
Gyvasties Balsainas................... .75
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .85
Nervų Stiprintojas... ,5Oc. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo................
.85
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir• į.oe
Nuo peršalimo........................
Plaukų stiprintojas...-25c. ir .50
Kraujo Stiprintojas.................. .50
.85
Nuo kosulio................... 25c. ir .50
I.inimentas arba Expelleris.
.50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.. .50
Nuo piJaukų šilimo...............
1.00
Skilvinės proškos......... 10c. ir • 1.00
.... ,50c. ir
Nuo -leumatizmo.
K<
Leo
ir
Pigulkos dėl kepenų................. .25
Nuo lytiškų ligų........... 50c.
.50
Blakių naikintojas..................... .10
Nuo dusulio............................
.85
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Nuo kirmėlių
_ .............
.85
.25
Anatarinas plovimui........ .
Antiseptiška mostis
.85
Nuo kojų prakaitavimo.......... .25
Nuo viduriavimo..
Gydanti mostis............................ .50
10c. ir .85
Kastoriia dėl vaikų
.85
Antiseptiškas muilas.......... ..
.25
Proškos dėl dantų.
.10
Gumbo lašai
50c. ir 1.00
Karpų naikintojas..
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokfcra
(
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 Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA,
■M Bedford Avenue

Aptiekoriuo,
Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvės

VIENATINE LIETUVIŠKA

A1TI1CKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos §1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduoles 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 muilaiJlO, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie 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 Jper laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDIALSKAS
S0. BObTON, 1J1ASS.

Farmos Farmos!

*
t

*

I

Sumanus miestiečiai.

— Kas tai gali būti, kad
tokiame nemažame miestelije, o daktaro nėra?
—Matote, kaip prieš penkius metus susirgo
musų

Naujausias rankius Jovaro eiHų, iš viso apie 40 gražių dainų,
tinkamų ir deklamacijoms.......... 15c

; sc Irias ligas: vyrą, moterų ir vaikų. Ligas, (
i kurias jau nebegalima išgydyti su lėkarsto- (
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o- t
peracijų. Dr. Stankus turi savo loeną PRI- *
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priima ir už-'
jaiko visokinsligonius. Čionai randasi viso- į
kios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra >
ant svieto; visokios elektriškos mašinos su l
pagelba kurių yra galima matyti visus imu-

Kaip tapti Suvienytu Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės jstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir
i'•gaus tanius.
lietuviškaL
IBe

»

žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farmą, o aš
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu
po tas vietas kur galėsi išsimkti sau
farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu
knygutę ir mapą tų plotų dovanai.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake Co., Mich.

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

*

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

daigu norite turėt gerus rūbus pi
gai, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvvs

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

t

KELEIVIS

Iš Amerikos.

Labdarystės D-jos narys
V. Klemka rašo "Laisvėje”
apie tų „protestų,” kurį da
bar kelia kunigai su savo
špitolninkais prieš socijalis
tų laikraščius. Kaip žinoma,
po tuo protestu pasirašė ir
keli So. Bostono vyrukai sa
vo draugijų vardu. Taigi
drg. Klemka klausia: „kas įgaliojo p. Lekavičių protes
tuoti varde Labdarystės Djos? Kas davė jam teisę
valkioti švarų draugijos
vardų po lekojiškais protes
tais?” Nė draugija, nė
board direktoriai nėra nu
tarę tokį protestų kelti. Toliaus jis klausia p. Jurgeliuno, kas davė jam teisę rašyties po tuo protestu Ukėsų Kliubo vardu? Ant ga
lo klausia: „Draugai, ar męs
duosime Labdarystės dr-jos
vardų valkioti po dumbly
nus?”
Ne, sveikai protaujančios
draugijos negali tokiais
„protestais” teršti savo gar
bę. Priešingai, kiekviena
tikrų lietuvių draugija tu
rėtų išreikšti papeikimų Yčui, kad jis ėjo sveikinti Lie
tuvos budelį-carų.
Brooklyno preserių unija
nubaudė savo narį $Š0, kad
tas drįso unijos vardu už
tarti Yčo pasielgimų, taip
pat turėtų padaryti ir So.
Bostono pirmeiviškos drau
gijos, kurių nariai sauvališkai panaudojo jų vardus po
taip šlykščių protestu.

No. 165 Derby st., Salėm,
Mass. Spėjama, kad mergi
na yra uždaryta kur nors
Bostone. Motina labai susirupinus.

Pereitoj sąvaitėj jau atsi
darė daugelis mokyklų. Suviršum 106,000 vaikų nuo
Bostono gatvių nuėjo prie
knygos. Airių kardinolas
(YČonnell aplankė
kaikurias parapijines mokyklas ir
dalijo vaikams blekinius medalikėlius, sakydamas, jog
tai dovana nuo „švento tė
vo.”

DARBO BIURAS

Užsiordeliuokite dabar

ANGTJ

Męs visuomet samdome žmones į
Kanados dirbtuves, ant farmų ir g*,
'ežinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
I
UNITED STATĖS EMPLOYMENT
OFFICE
43 Portland Street.
Boston, Maaa.

PROTESTO
ATŠAUKIMAS.
nes vėliaus pabrangs, ir męs
„Tėvynės
” No. 35-am tilv
parducdani anglis iš geriau
sius kompanijos Bostone
po protestas prieš "Kovą” ir
1,000 moterų siuvėjų, ku
„Laisvę,” o jau 36-tam „Tė
Taipgi kurie norite nusipirkti sau
rios priguli prie Ladies Garvynės” numerije telpa ir eilė
Namą, Piečių arba Ūkę
ment Workers Union, vis
GERAS DAIKTAS
parašų po tuo protestu.
rengiasi streikuoti, bet ne
pigiai ir atsakančiai, kreipkitės į
Visus valgomus daiktus pirkit pas
Tarp kitų, F. Svetikas pasi
gali prisirengti. Darbda
J. FETRAbCKĄ.
307 — 4 sL.
rašo ir 500 narių Brooklyno
LITHUANIAN
ant
kampo
D
st.,
SO.
BOSTONE
viai laužo nutarimus.
Darbininkų „prietelius” p.
preserių unijos 58 skyriaus
Kitas
geras
daiktas
eit
į Patrauc
ACENCY
Iš Pierce Billings dirbtu Foos vėl išniekino unijas ir
I
ko Restauracijas valgyt, nes ten
vardu. Išrodo, kad 500 tos
visados švieži ir gerai pataisyti
vės, po No. 80 Kingston st., visas darbininkų organizaci 315 Broadway, So. Boston
unijos narių taipgi protes
valgiai ir pigiau kaip latur.
Telephone: So. Boston 607.
11
rugsėjo
išėjo
50
rubsiu

jas,
kad
jos
tiek
„trobelių
”
Restauracijos randasi šiose vie
tuoja prieš „Kovų” ir „Lais
vių.
Streiko
priežastis
ta

A.
Ivaškevič,
Mgr.
tose:
kapitalistams
pridaro.
vę.”
1) Kampas D sL ir . Broadvay.
me, kad ši firma atidarė sa
Musų skyrius buvo pa
SO. BOSTON, MASS.
Koncertų
lošėjų
atidai.
vo dirbtuvę Maine valsti
siuntęs du delegatu 29 rug
3) Kaiup. Dover ir Albany aL.
joj ir pastatė tenai neunijisGerbiamieji!
dainoriai,1
BOSTON, MASS.
piučio konferencijon vien
tus.
smuikoriai,
monologistai,
i
s
i
7
Harrison
avė., arti
aU
dėl parengimo L. M. D. dele
LIETUVY,
EIK
PAS
LIETUVI
deklamatoriai
ir
visi
kiti,
ži

BOSTON, MASS.
I
gatams maršruto. Apie pro
Viešbutis
„Sumerset
”
nokite,
kad
L.
S.
S.
60
kp.
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius,
testus L. P. N. 58 skyrius nė
AMANAS AŠMIANSKAS
skundžia
Bostono
miestų
už
Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada
rengia
koncertą
ant
28
rug

nesapnavo. Todėl 11 rug
Doviemastis, išsiųst Pinigus į
nuostolius. Viešbučiui esą sėjo, todėl visi pasistengki- ryt
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
sėjo laikytame savo susirin
padaryta daug blėdies ka me prie jo prisidėti. Pasi- sipirkti puikios popieros gromatų
kime vienbalsiai nutarėm
ir visokių knygų. Jau per
sant
Boylston streeto tunelį. stengkime šį koncertą pada rašymui
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
viešai pranešti, kad Prese
vena, tai reiškia, kad reikalus žmo
Nors tunelį vedė karų kom ryti vieną iš puikiausių.
rių Unijos No. 58 nieko ben
atlieka teisingai ir gerai. To
panija, bet viešbutis prie vi Ateikite ant repeticijos, o nėms
dėl visi eikite pas
dro su tuo protestu prieš
suomenės pinigų kabinasi. ypač tie, kurie pirmą sykį
"Kovą” ir "Laisvę” neturi
JURGĮ JEŠMANTĄ
Demokratiškai.
norėsite dalyvauti musų 6 So. Washington st.. Kampas E.
(tuodu laikraščiai yra di
koncerte, nes to reikalauja Market st, WILKES BARRE, PA.
džiausi apgynėjai darbinin
Pereitoj subatoj iš Char- kuopos nutarimas; kitaip
kų luomos).
les-town kalėjimo pabėgo galit būti neužleisti ant pa
Ant F. Svetiko uždėjo $50
vienas kalinys ir iki šiol jo grindų. Koncertų repetici
bausmę, kad taip savaran
Ant 21
nepagavo. Peršokęs per 18 jos atsibuna kas utarninkas
kiškai drįso panaudoti 500
akmens
pėdų augščio sienų (jis buvo prieš koncertą, 376 W.
Gelžkelio laikro
narių vardų.
dis Sriubelių už
jurininkas), jis
nusimetė Broadway, 7:30 vai. vakare.
Protesto atšaukimo komi
sukamas, vyriš
nuo savęs kalinio drapanas^ Koncertų reng. kom. nako didumo, ant
tetas :
M. Balčiūnas.
20 metų auksuo
ir pabėgo vienmarškinis ir rys,
Jonas A. Mockevičia,
tas
su išrašytais
be kepurės.
Jonas Spurga,
dubeltavais virBalius ir Prakalbos.
šais. Labai tei
Jonas Parulis,
singai eina ski
Rengia
So.
Bostono
Lietu

Neužilgo į So.
Bostonų
Juozas Jakimavičius.
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
žmonėms, kuriems reikia vi
bus pravesta tiesi linija iš vių Jaunuomenės Ratelis, jantiems
Pildantysis Preserių Uni
suomet tikras laikas žinoti. Gvaranatsibus
subatoj
20
Rugsėjo
Aleksandras Katarskis, Liepojaus. Už trijų sųvai- (Sept), 1913 m. Lietuvių sve tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiujos 58 skyriaus komitetas:
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
buvęs „Gazetos Bostonskos” čių ateis čionai pirmutinis tainėj — Dahlgren Hali — ant
Pirm. A. Matulevičia,
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
administratorius, duoda $50 Rusų linijos laivas. Prie kertėj E ir Silver st. So. ir persiuntimo kaštus, su teise jums Kampas B St. ir Broadway,
j Pagelb. F. Svetikas,
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dovanų, kas sugrųžins jam plauka bus priešakij Ham- Boston.
Ižd. I. Patašius.
So. Boston, Mass.
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
dukterį. Duktė, Amelija įburg-American linijos.
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
Ant šito baliaus tikimės, laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt Pranešame lietuviams gy
Bomba sužeidė 20 žmonių. Katarška, 17 metų amžiaus,
kad pribus Mokslo Draugi kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis venantiems Bostone ir apieDISKUSIJOJ.
Chicagoj, 10 rugsėjo, po prapuolė per Labor Day ir
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
linLėse, kad męs turime speNo. 92 So. Halsted st., eks- iki šiol apie jų nėra jokios Ateinančioj nedėlioj, 7:30 jos delegatai. Kas norit su dėliu.
cijališkas prekes jaunave
pliodavo kažin keno padėta žinios. Tėvai bijosi, kad vai. vakare, socijalistų sve jais pasimatyt, malonėkit at
Escelsior Watch Co.
tarpdurije bomba. Namas mergina nebūtų pagauta į tainėj, 376 Broadway, bus silankyti. Visas pelnas nuo 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL džiams ir tiems, kurie nori
naujus rakandus.
likos apdraskytas, per pusę negerus namus. Ji yra 5 pė viešos diskusijos. Kviečia šio vakaro yra skyriamas
Didelis pasirinkimas. Tei
Profesorius medicinos
mylios aplinkui išbiręj o lan dų ir 6 colių augščio, sveria mi visi. Įžanga visiems do pastatymui Tautiško Namo
Vilniuje.
singos
prekės ir atvežimas
gų stiklai ir sužeista 20 žmo apie 120 svarų, geltonplaukė vanai. Iš ryto bus mitingas.
Lietimszkas
D-ras
M.
Zisilna.
Visus užkviečia,
dykai. Musų maža renda ir
nių. Policija spėja, kad tai mėlynakė. Tėvai gyvena po
Komitetas.
7
Parmenter
St.
Komitetas.
kiti iškaščiai duoda mums
juodrankių darbas. Namų
Boston, Mass.
progą parduoti daug pigiau,
■JI
įi-nr
Visokias ligas gv
savininkas sako, kad nese
J 1=11=
dau pasekmingianegu
kur kitur Naujoj An
Savoy
Ruska
Pirtis.
-•
niai da jis gavo laiškų su
usiai. Ateikit tieLabai gerai įtaisyta, gerai galima siok pas mane 1
glijoj, užmokant tuoj arba
reikalavimu $7,000.
išsišutyt ir išsipert. Maudynės vy trepais į viršų tik
ant išmokesčio.
rams kasdien 25c. Panedėliais mer neikit į aptieką:
Mirė "streiklaužių karalius”
ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis
ginoms ir vyrams 15c.
(39)
mano durvo bal
Atdara panedėlio ir suba11 Savoy st., netoli nuo Dover st.. tos arba telefoną
Plattsburgh, N. Y. — 11
nesmagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro
tos vakarais.
Bostone.
duok o aš atesiu.
rugsėjo čia mirė nuo džio
pikto — tai
Ofiso valandos
JAMES ELLIS CO.
vos Jim Farley, kuris pla
Vienatinis Lietuvis
Nuo 9 iki 11 ryte
SEVEROS LAXOTONAS
145 Broadway,
čiai buvo žinomas, kaipo
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8
vakare.
Telephone
South Boston, Mass.
streiklaužių organizatorius.
GRABOR1US
patarimas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vai
Bankierius pabėgo su pi
Gerai žinomas lietuvis S. Baracokams
ir
silpnoms
suaugusioms
ypatoms.
vičia,
kuris yra išdavęs egzaminų h
nigais.
Kaina
25
centai.
aplaikęs diplomų ant graboriaua
Ar daug svieto matei važiuodamas į Ameriką?
Philadelphia, Pa^— Dodabar atidarė savo ofisų ir kiekvie
Nedaug?! Labai gaila.
minikas Bailio, bankierius,
nam reikale galės patarnauti lietu
Daug
ką galima buvo matyt, daug ko pasimo
Severos Raminanti Lašai
pirkdavo žmonėms Ivanas,
viams netik So. Bostono, bet ir apie
kyt ir daug smagumo gaut. Ateitije duokite
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs
kad tik daugiau nėSčų jojo
(Severa’s Soothing Drops)
man progą parinkti jums kelią.
bankon pinigus. Kada susi
Patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari
rinko į $100,000, jis pabėgo.
Męs parduodame laivakortes iš ir į Ameriką.
vaistai vaikams ir kūdikiams, suteikianti pa
Apie 500 žmonių 10 rugsėjo
Musų pinigy siuntimo kainos yra pigiausios.
lengvinimą diegliuose, konvulsijose, trauku
apgulė jo bankų, bet jau per
čiuose ir kituose panašiuose nesveikumuose,
A. PETRATIS
vėlu.
tankiai pas vaikus atsitinkančiuose
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.
Kaina 25 centai.
Į

JAMES ELLIS CO.

'•J

(

Lėtas Paliuosuotojaš Vaistas

Vietines Žinios
Pereitoj nedėlioj buvo jau
pirmutinės L. S. S. 60-tos
kuopos prakalbos po vasaros
karščių. Žmonių prisirinko
tiek, kiek tik leido svetainės
sienos. Vakarų atidarė drg.
J. Bekampis, 60-tos kuopos
organizatorius. Kalbėjo Mi
chelsonas ir Smelstorius.
Bagočius, kuris taipgi buvo
pagarsintas, negalėjo pribut, nes apsirgo. Prakal
bos nusisekė iš visų atžvil
gių. Publikoj sukelta dide
lis entuzijazmas. Prie 60tos kuopos prisirašė 14 nau
jų narių, tame skaitliuje ir
2 merginos.
25 spalių, subatoje, 60-ta
kuopa statys 4-rių aktų Br.
Vargšo dramų „Pirmi Žing
sniai” — vaizdelis iš revoliu
cijos.
15 lapkričio gi statys labai
juokingas dvi komedijas:
"Žydas statinėje” ir "Užke
rėtas Jackus.”

Aptiekose. Neimkit jų vieton kitų. Reikalaukit bū
tinai Severos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali
jų pristatyti, rašykit stačiai mums.

W. F. Severą

Co. CEDToZDS

Gyvenimo vieta:

63 Gold si.

i

1112 W. 35-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, III.

j
N

J

Pasakys Kokia Buda Gali Pats Save Isigydy ti Namie.

Romanas Parašytas Garsaus Raštininko EMILE ZOLA

T

258 Broadway, So. Boston

CENTRAI MANUFAGTURIN6 DISTRIGT BANĮ

50,000 KNYGŲ

•Ji
a

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietai
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

Tamsta j ieškai laimės ir gerovės sau ir bendrams. Jau
ti neteisingumą surėdymo ir nori jį pakeistu Tamsta esi
vienu iš kovotojų, kurių darbu žmonija žengia į geresnę,
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai reikia apsipažinti su
šitoje knygoje išreikštomis didžiomis mintimis, su nuro
dymais ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai,
vaizdžiai darbininkų ir turčių gyvenimai, nurodoma, kaip
senas; netikęs surėdymas pakeičiamas nauju, kuris teikia
laimų ir gerovę visiems.— Knyga interesinga ir pamoki
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš rankų pakol ne
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protų, praplatinsi
regratį ir džiangsiesi iš jos puikaus tarinio. Knyga trijuose
tomuose, tomas 300 puslapių Kaina tomo 75c, visi 3 tomai
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.

NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės
iki Civilizacijos. Parašė PAUL LAFARGUE. Kaina 50c.
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.
Paraše JOHN SPARCO. Kaina 50 Centų.

BE

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gantų
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivgsti naudos
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavima, Užsikišima
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų
Vyriškumų, Neprįjemnų Sapnų, Lytiškų NusŪpneimų, Užnuodijimų nraujaarba
Brantų, Škrofola ir Nevalų Krauju, Pu lavima arba Triperį, Užkrečiamų ligų arba
Naujai Įgautu Nesveiknmų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmu arba kokių ligų
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu
atrastį greitų nuolatini isigydymų. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta
pasakis aiškei ir paprastoj kalboj Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būda, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, begotas ar
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dyltai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikata,
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skola ir užmokiesni. Męs nešluotam jokių vaistu G O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
neėlovingi gydytojei ir institutaį dar*. Ta knyga yra siuntama su tžmkistf
Irastrai ir oŽMttfytam kMVSrti taip, jog ne vienas negale žinoti ka is
talpina.
OR. JOS. USTER « CO.. L 804. 208 R. Fifth Ava.. Chlcaffl. III.
.............................
.
.
Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamista, prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg*. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė....---------- --------------- ...... ..........................— ........... .................................. .................... . ................... . ——-.........
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