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DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS
Leidžia . >zį

Didelis suokalbis susekta
Portugalijoj.

Anglijoj artinasi didelis
krizis.
Kova tarp darbo ir kapi
talo Anglijoj kas diena eina
vis aštryn ir krizis neišvengtinas. "The Times” 2 spa
lių rašo: "Krizis gali būt ant
tūlo laiko atitolintas, bet ap
linkybės susidėjusios rodo,
kad jis neišvengtinas.” Vie
nas iš daugiausia gresian
čių apsireiškimų, sako tas
aikraštis, yra tas, kad med
vilnės verptuvių savininkai
uždarė visas dirbtuves dėl
to, kad vienoj dirbtuvėj dar
bininkai pareikalavo prašalinimo neapkenčiamo jiems
užveizdos.
Jeigu taip kapitalistai el
gsis toliaus, Anglijos proletarijatas badu bus privers
tas griebtis gal ir už ginklo.

IS AMERIKOS,
Naujas muitas ir jo pa
sekmės.

So. Boston 935-W.

Metas IX.

Reikalavo po $50 nuo galvos Foss nori uždrausti darbi
ninkams streikuoti.
pirma, negu juos išgelbėjo.
San Francisco, Cal. — 5
spalių, netoli nuo šio miesto,
ant jūrių apvirto valtis su 4
ypatomis. Jų gyvasčiai gręsė jau pavojus. Bet prisiirė
iš toliaus žvejas, už
kelių
sieksnių sustojo, pasiėmė
iš dantų pypkę ir durnus iš
pūtęs šaltai į skęstančius at
siliepė: "Jeigu jus duosit
man po $50 nuo galvos, tai
aš galėčiau jus išgelbėt.”
Skęstantieji prižadėjo ati
duoti viską, ką tik turi, kad
kit juos išgelbėtų. Žvejas
visus keturis išgelbėjo. Tai
buvo du vyrai ir dvi mergi
nos. Bet kada jis juos išve
žė ant kranto, pasirodė, kad
tie žmonės negali jam $200
sudėti. Žvejas pradėjo kei
kti, kad jį apgavo; jei butų
žinojęs,
nebūtų gelbėjęs.
Tuomet merginos nusimovė
nuo pirštų savo
žiedus,
atidavė ir net dvi poras akinių su auksinais apdarais.
Žvejas pasiėmė iš jų viską,
ką tik galėjo, davė jiems sa
vo adresą ir pasakė, kad vi
sus tuos daiktus jis sugrą
žins, kaip sudės jam $200.

Mass. gubernatorius Foss,
kurio darbininkai Hyde
Parke seniai jau streikuoja,
norėjo sušaukti neparastą
legislaturos posėdį, kad iš
leisti įstatymą, kuris drau
stų darbininkams streikuo
ti. Bet atstovas D. J. Lewis
nurodė ponui Fossui, kad jis
nepažįsta įstatymų,
jeigu
nežino, kad streikuoti dar
bininkai turi pilną tiesą?
kurią pripažįsta visi teismai
ir pati konstitucija. Foss
norėjo tuomi
sustabdyti
streiką ant New Haveno ge
ležinkelio, kurį darbininkai
rengiasi apskelbti, o paskui
žinoma, ir savo darbinin
kams uždraustų streikuoti.
Tai toks
yra darbininkų
"draugas”
demokratas
Foss.

Lizbonoj, Portugalijos soPereitoj sąvaitėj jau įėjo
Iš Kijevo praneša,
kad stapilėj policija areštavo 5
galėn naujas muitų įstaty
kaime Krimka buvo smar ypatas su bombomis
apie
mas.
Ant daugelio daiktų
kus susirėmimas kaimiečių premjero vasarnamį. Suim
muitas
labai numušta, ant
su žemsargiais. Kaimiečiai tieji pasisakę, buk jų tikslu
kitų gi visai nuimta. Darbi
pradėjo ganyt savo galvijus buvo užmušti premjerą ir
ninkams buvo kalbama, kad
dvaro pievose. Dvarponis tuomi išaukti revoliuciją.
muitų numušimas atpigins
pasišaukė žemsargius ir ši Rojalistai jau buvo apsigin
pragyvenimą. Ar tas taip
tie uždarė viso kaimo galvi klavę ir laukę tik
progos.
bus, tai tik ateitis galės pajus .
Kaip tik premjeras butų už
rodvt, bet kad dėlei tos muiSusirinko apie 500 kai muštas, tuoj butų užpulta
tų reformos daugelis darbi
miečių, tarp kurių daugiau ant kalėjimų ir paliuosuota
ninkų neteks darbo, tai jau
sia moterų, apsiginklavo kaliniai. Paskui
butų užpasirodė tą pačią
dieną,
kuolais, šakėmis ir nuėjo at j mušta
karės ministeris ir
kaip tik Wilsonas po tuo įsiimti savo galvijų. Žem- į kiti republikos vadai.
statymu pasirašė. Mieste Usargiai užstojo kelią. Mote
Tą suokalbį rengę kuni
tica, N. Y., The Globė Woorįs tuoj apspito žemsargius gai su rojalistais, kurie no
len Co. uždarė savo dirbtuvę
ir pradėjo juos niekint ir ko- ri sugriauti republiką ir su
ir paleido visus darbininkus,
’liot.
Žemsargiai pradėjo grąžinti žmonių išvytąjį ka
Kova su banditais;
apskelbdama, kad dėl numa
jas stumdyt. Tuomet vyrai ralių Manuelių, kuris dabar
211 užmušta.
žinimo
ant audeklų muito, ji
puolėsi su kuolais. Prasidėjo valkiojasi po svietą, lyg dū
Surakintom rankom ir ko
Hankon, Kynai, 5 spalių.— negalės išlaikyti su užsienio
kruvinas mušis. Keli sargai šia be vietos.
firmomis
konkurencijos.
Tsaojang mieste eina smar
jom nuplaukė 14 mylių.
likos tuojaus parmušti ir su
Prezidento
rinkimai
KyNegana
to
da,
muitų
nu

ki kova su ginkluotais ban
mindžioti. Tuomet kiti žem
New York. — Plaukikas
nuose.
ditais. Miestas
apsuptas mažinimas ir šaliai neša
sargiai šovė, sužeizdami keH. Elionskis susiderėjo, kad
Pekinas. — 6 spalių čia į- kariumene, o banditai užsi nuostolius. Iš Washingtono
lioliką kaimiečių. Galvijus
surakintom rankom ir suri
vyko vienas iš svarbiausių darę mieste ir turi savo ran praneša, kad tą pačią dieną
betgi paleido.
štom kojom jis nuplauks
nuotikių Kynų istorijoj — kose Amerikos ir Norvegi iškrauta atvožtų iš užsienio
nuo Battery iki Coney IsIškasė Skytų karalių.
rinkimai prezidento. Abiejų jos misijonierius. Pereitam tavorų už 100 milijonų dole
land salai. 5 spalių jis plau
Peterburgas, 6 spalių. — Kynų parlamento butų na ketverge banditai
atidarė rių. Jei tie tavorai butų iš
kė ir laižybas pralaimėjo,
Netoli nuo Juodųjų jūrių iš riai buvo sušaukti į krūvą, miesto sienų vartus ir ban krauti diena pirm to, Suvie
kasta senovės Skytų kara kad nubalsuoti, kas turi bū dė per kariumenę išsiveržti. nytos Valstijos butų gavu Norėjo išdinamituoti laik nes per pusę mylios prie Co
ney Island nepriplaukė. Tai
liaus karstas ir gerai užsili ti vyriausiu republikos vir Kovoj krito 200 banditų ir sios 10 milijonų, daugiau už
raščio spaustuvę.
gi iš viso jis nuplaukė apie
kęs jo skeletas. Ten pat at šininku. Susivienijus abie 11 kareivių. Paskui bandi muitą.
Condersport,
Pa.
—
2
spa

14 į 5 valandas ir pusę my
rasta daug svarbių daiktų jų butų atstovams, pasida tai vėl užsidarė miesto sie
lių naktį čia buvo pasikėsi lių. Jisai sveria 275 svarus.
Dėl vieno Thaw išleista
ir muzejui. Karaliaus ske rė 759 žmonės, kurie turėjo nose. Banditų esą suviršum
nimas išdinamituoti vietinio
$1,547,500.
letas (kaulai) guli akmeni dalyvauti balsavime. Buvęs 1,000. Valdžia siūlo dova
laikraščio "Potter Enter- Tikėjimų lygybė Peru reniame karste. Ant jo kaklo ikišiol laikinu
prezidentu nas, kas išgelbės iš jų rankų
Anglų laikraščiai paduo prise” spaustuvę. Daug di
publikoj.
atrasta stora aukso apikak- Juan ši Kai gavo 471 balsą, misijonierius.
da skaitlines, kiek išviso iš namito buvo padėta po staLima, Peru, pietų Ameri
Jė; šalia jo guli žalvario šal Tsai Juan Heng 153, kuomet
leista pinigų per milijonie tomom mašinom, bet eks ka. — 4 spalių atstovų butas
mas grekų išdirbimo ir visi kiti 20 kandidatų, tarp ku Streikas pagimdė airių dar riaus žmogžudžio Thaw by
pliozija mašinų nesunaiki priėmė 66 balsais prieš 4
šarvai, taipgi grekų išdirbi rių ir d-ras Sun Yat Senx ga
bo partiją.
lą. Ir taip, New Yorko val no, tik išgriovė vieną sieną priedą prie konstitucijos,
mo. Prie šono buvo du kar vo vos tik po kelis balsus.
Dublino streiko pasekmėj stijai pirmoji Thaw byla lėnamuose kuris užtikrina visiems ti
dai su gryno aukso makšti Tokiu budu Juan Ši Kai li susitvėrė didelė airių darbo šavo $102,000; antroji — ir aplinkiniuose
nuo
oro
spaudimo
išbirėjo kėjimams
lygias
tie
mis. Karstas stovi ant še kosi Kynų republikos prezi partija, kuri atmeta visas i- $76,000; trečioji — $138,000
langai.
Laikraštis
duoda
sas.
Ikišiol
šitoje
republišių sidabrinių vazų. Bet dentu, oficijališkai išrinktu kišiol Airijoj viešpatavusias ir dabartinė jau $40,000; iš
$500,
kas išduos piktada koje viešpatavo katalikų ti
svarbiausiu daiktu esą gry penkiems metams.
tautiškas ir
tikėjimiškas viso New Yorko valstija iš rius.
kėjimas, kitus skelbti buvo
no aukso šukos. Jos sveria
leido
dėl
to
niekadėjo
jau
tradicijas.
Jos
obalsis:
$250,000,000 kovai su darbi
uždrausta. Taigi katalikų
daugiau, kaip svarą.
Darbininkai visi draugai. $398,500, ir kaip rodos, galų $1,000,000 kovai su socija- Įtikėjimui duota morališkas
ninkais.
Skvtai buvo mongolų ra
gale Thaw bus liuosas. Mat
ližmu.
į smūgis.
Šiomis dienomis Anglijoj Taigi ir tamsus Airijos prosės. Jie gyveno apie Kaspi
ir
statymai
žmogžudį
gali
letarijatas
pradeda
susipra

"Appeal to Reason” pra
jos ir Aralo jūres. Spėja išėjo aikštėn, kad kapitalis sti. Per šį streiką jis aiš išteisint, jeigu jis turtingas.
Da vieną dinamitorių
ma, kad nuo Skytų ir suo tai tenai organizuojasi į vie kiai pamatė, kad taip patri Thaw savo apgynimui nuo neša, kad West Virginijos
areštavo.
anglies baronai (kasyklų sa
ną "uniją,” kad lengviau bu
miai (finai) paeina.
papildymo žmogžudystės iš vininkai) sudėjo čielą mili
Suvienytų Valstijų mar
tų kovoti su darbininkais. otai, taip kunigai — visi ėjo
leido
jau $1,149,000 ;
taigi joną dolerių kovai su socija- šalas 2 spalių New Yorke aApiplėšė garlaivį "Petras." Tai kovai iškarto nutarta išvien prieš darbininkus, ka
Iš Novočerkasko rugpiu sudėti $250,000,000. Jos var da pastarieji išėjo į kovą su sudėjus jo išlaidas ir išlai lizmu, kuris po to garsaus reštavo da vieną McNamadas New Yorko valstijos, streiko West Virginijoj da rų pagelbininką, būtent Geo.
čio 29 d. praneša, kad vaka das esąs "The United King- savo išnaudotojais.
pasidaro $1,547,500.
re apie 8 vai. buvusi garlai dom Employer’s Defence Ubar pradėjo labai smarkiai E. Davisą, kuris žinomas ir
Francuzija
reniasi
prie
Kiek tai butų galima su plėtotis.
vį’ plėšikų gauja užgesino nion," kas, trumpai lietuviš
kaipo Geo O’Donnell. Jį
karės.
šelpti darbininkų našlių su
lempas ir su
revolveriais kai sakant, bus: "Anglijos
kaltina
už išardymą dina
Bet darbininkų
algoms
mažais
kūdikiais,
kurios
ne

rankose grūmojo, kad nie darbdavių apginimo unija.”
Berlinas. — 5 spalių visas
pakelti tie krikščioniški po mitu geležinio tilto ties Mt.
žino
iš
kur
duonos
kąsnį
iš

kas nei iš vietos nesikrutyBerlinas persigando, kada
Vemon, N. Y., 3 rugsėjo,
nai neturi pinigų.
Suėmė Amerikos poetą.
"Lokalanzeiger,” paskelbė traukus I
tų. Kapitonas tuoj buvo su
1911 metais, o taipgi ir už
Harry
Kemp,
amerikietis
žinias iš tikrų šaltinių, jog
rištas ir nuneštas į nuleistą
Liepė areštuoti eks-guber- prigulėjimą prie McNamuDaug
sužeista
riaušėse
dėl
poetas,
kuris
paviliojo
nuo
valtį. Plėšikai vyravo kaip
Francuzija kraunasi kariš
rų suokalbio.
natoriaus sūnų.
tikėjimo.
pagarsėjusio
"Raisto
”
auto

kus sandelius. Laikraštis
namie. Susirinkę apie 78
Sudegė stotis.
Baitimorės parkų perdėLawrence, Mass. — 4 spa
tūkstančius rublių, pasika- riaus Sinclairo pačią, važia nurodo, kad bėgije paskuti
vo dabar Anglijon ant laivo nių dviejų mėnesių francu lių, tarp Lawrence Duck Co. tinis Manning išėmė warSt. Paul, Minn. — 4 spa
vojo.
iš Vokietijos audinyčios siriečių kilo bai rantus prieš tūlą O’Neill’į ir lio sudegė čia gelžkelio
Dabar vėl ateina
žinia, pasislėpęs, ir nabagą suėmė. zai nupirko
Jis
ušsislėpė
ant
laivo
New
8,000 tonų avižų kariume- si skerdynė dėl tikėjimiškų eks-gubernatoriaus sūnų F. stotis, vadinama Union Stakad netoli Novočerkasko
Yorke,
bet
atplaukus
laivui
Nuostoliai
siekia
suimta plėšikų gauja, ką bu
nės arkliams. Apart to da nesutikimų. Fanatikai už Brown’ą už tai, kad tiedu tion.
į
Southamptoną,
Anglijoj,
jj
$250,000
ant laisvamanių su vienam sode nusirengę po
vo apiplėšus garlaivį "Pet
nupirko jie 36,000
tonus puolė
atrado.
Dabar
jis
areštuo

kviečių kariumenės duonai. peiliais ir kuolais. Keturi fontanu išsimaudė. Tas esą
ras.” Pas plėšikus
rasta
Degtinę vežš orlaiviais.
tas
ir
nuteistas
mėnesiui
buvo taip sunkiai sužeisti, peržengimu visuomeniškos
dar 65 tūkstančiai rublių.
Detektivai sako, kad da
Valkata karalius bijosi
kalėjiman. Jisai sakosi la
kad reikėjo nuvežti ligonbu- doros.
bar ištroškusion Maine valEsperanto kalbos mokykla. bai norėjęs aplankyti Angli
žinių.
tin; vienam perdurta peiliu
stijon degtinė turės būti ga
Rygos esperantistų drau ją, bet neturėjęs pinigų nu
Nosis iš dviejų pirštų.
Munich, Bavarija. — Bu plaučiai ir tas tur būt mirs.
benama
orlaiviais, nes auto
gija neužilgo žada
steigti sipirkti laivakortę.
Washington. — Tūlai N. mobiliai visi jau krečiami.
vęs Portugalijos karalius Pribuvo policija ir 7 vyrus
Rygoje tam tikrus kursus
Radigan, jaunai merginai,
Suokalbis ant ministerio Manuelis labai bijosi, kad ir vieną moterį areštavo.
išsimokinimui
esperantų
Apiplėšė banką.
gyvasties.
vėžligė nuėdė nosį. Washpasaulis nedasižinotų, kas
Wilsono
plunksna
eis
mukalbos.
Fort Smith, Ark. — 2 spa
ingtono prieglaudos ligon
Tokio, Japonija. — Polici atsitiko su jo pačia, kurią
zejun.
bučio chirurgai
apsiėmė lių rytą plėšikai įsiveržė į
Nyksta jubiliejinės markės. ja čia susekė suokalbį ant vos kelios sąvaitės, kaip ve
pridėt
jai
naują
nosį
iš dvie First Statė Banką ir suspro
Prezidento Wilsono plun
Krasos ir telegrafo kon- užsienio ministerio barono dė . Jis prisaikino visus gy
geležinę
toran Rygoje jau nebepri- Nabuoki Makino gyvasties. dytojus, laikraščių reporte ksna, kuria jis pasirašė po jų jos pirštų. Mergina su tuo I gdinę dinamitu
siunčia daugiau jubiliejinių Tūlas angliakasis norėjo pa rius. ir viešbučio darbinin nauju muitų statymu, bus sutiko ir dabar turi naują! spintą išnešė $4,000. Apart
markių, bet pradeda siunti dėti po jo ofiso namais dina kus, kad tie niekam nepasa padėta muzėjun, Washing- nosį, nors neturi dviejų pir to da ekspliozija padarė apie $2,000 blėdies.
štų.
tone.
kotų, kas jai per liga.
mitą, bet likos suimtas.
nėti senas markes.
•

M. D-jos namams, bet pro čui „podkoziriok” ir nepa su tautiečiais? Ne! Socija- naudos svetainė neatneš, Gechą, Joną Kapustinską ir
.
xtais
--- žmonėmis.
bug vien
ištvirkimo na- Domininką Gačauskį. Sytestuoja prieš jos delegatus. sakė : „Zdravstvuite vąše vi- iistai buvo
“Kągi tie delegatai padarė sokorodije, gospodin M. Y- O dabar klerikalai su tau-■ mai. Kun. Jakaitis štai ką kiu visi vienmarškiniai išbė
_____
jiem blogo? Gal jiems ne čas,” bet nupeikė jį, kam jis i. tiečiais šmeižia tuos socija■ paaiškino: nekuriuos mies- gę su dideliu vargu V. Juk
patinka Basanavičiaus bar pirko paveikslą kraugeriui listus ir drįsta kreiptis da, tuos aš žinau, kas atsitiko ną paliuosavo.
Kodėl jie tyli?
carui ir sveikino tą budelį prie musų, kad męs po taisi tose svetainėse, vienur tai
Antrą naktį to paties na
Skaitytojai jau žino, ko zda, ar mano ūsai?“
1 jų šmeižimais pasirašytume,. kitur pasipildė žmogžudys- mo gyventoją valkatos net į
vardu
visos
Lietuvos.
Nebūk,
p.
Yče.
veidmainiu
kia baisi žmogžudystė buvo
Lietuvoj žmonės nega kurgi jūsų sąžinė, kur jūsų. tės, paleistuvystės ir t. t. ir virtuvę įsivijo. To gyvento
papildyta New Yorke kelios nors Amerikoj! Tamista lėjo prieš Yčą užprotestuo gėda, tautiečiai?
tiesą sakau, kad čia nereika- jo pavardė K. Stalauskas.
sąvaites atgal. Ona Aumul- žinai labai gerai, kad socija ti, nes caro nagaika to ne
:
Mažutė Varguolė. linga jums svetainė, tik rei
šakutė.
ler, jauna mergina, tarnavu listai protestuoja ne prieš leidžia, taigi męs, Amerikos
kia mokvklos. Tai viskas,
tamistos
usus
(prieš
Bas.
jie
NORWOOD,
MASb.
si katalikiškoj klebonijoje,
NENVARK, N. J.
lietuviai, kurie nesutinkame
Du mėnesiai tam atgal su ką kun. Jakaitis paaiškino.
buvo kunigo prigauta ir i visai neprotestuoja), bet carui rankas laižyti, kurie
Bet kun. J. paaiškino, kad
Musų miestelij 3 mtai at
prieš pat gimdymą paplau prieš nešvarią tamistos poli- trokštam laisvės, kaip Ame sitvėrė čia valgomų daiktų mokyklų
męs
turim
už

gal
buvo susitvėrus nauja
ta. Detektivai susekė, kad ; tiką, kuomet tamista važia rikoj taip ir Lietuvoj, užpro- kooperacija, bet stovi gana tektinai ir galim mo
draugija vardu „Šviesa.” Ti
tuo žmogžudžiu buvo katali vai su dovanomis sveikinti testuokim prieš tuos juodo silpnai. Nepasisekimo prie kintis, ko
tik norim. kslas draugijos buvo plati
kų kunigas Schmidt. Ir jis visos Rusijos žmonių pri- sios armijos protestus ir už žastimi bene bus tas. kad Taigi kun. Jakaitis
mato tik nimas kultūros ir knygynas
prie to prisipažino. Jei tą ' spaudėją carą. Kam tad sipuldinėjimą ant musų laik kooperacijos sumanytojai svetainėse žmogžudystes
ir pasiskaitymui visokių laisvų
piktadarystę butų atlikęs klaidinti visuomenę savo ti raščių. Tegul tie juodvar- laikosi vis už kapuci-, I paleistuvystes. Bet kodėl
socijalistas, visa kunigija sais? Ar dėl to, kad paro . niai pamato, kad susipratu no kvailų įsakymų
C V V ir jis nemato ir negirdi, kur, knygų. „Šviesos draugija
pusėtinai jau
gyvavo,
pažiūrų
butų sušukus, kad socijalis dyti, jog kalbant apie tau sių darbininkų jie jau neap- bijosi su kitokių
klebonijosepasipildo
žmog

tai yra ištvirkėliai, “laisvos tos reikalus tamista be gu mu-lkins. Taigi šaukim susi žmonėmis susieiti. Todėl žudystės, kaip va Čenstaka- turėjo keletą dolerių kasoje,
meilės” palaikytojai, netiki drybių ir melo negali apsiei rinkimus, rinkime parašus tiems žmonelėms lieka da voj, New Yorke? Patįs ku o taipgi keliatą laikraščių
i Dievą, todėl išsinėrę iš do ki? Kodėl tamista nedrįsti ir siųskime protestus į savo bar vienas iš dviejų: arba nigai atlieka tas žmogžudy- ir pusėtinai knygų. Bet ne
ilgai gyvavus draugija už
atmesti kapuciną. kuriam
ros ir žmogžudžiai. Bet da (pasakyti teisybės?
darbininkiškus laikraščius, da netaip seniai prisiekė ne stes ir paleistuvystes, bet jis; geso dėl draugų apsileidimo.
bar jie tyli, kaip oisteriai su
i protestuokime prieš tokį L. susidėti su „beedieviais ci- I to žmonėms nepaaiškina. Bet susipratę „Šviesos” na
sičiaupę. Nė ”Draugas,“ nė Polemika
M. D. atstovą p. Yčą, išreik cilikais,” arba kitokių pa Lietuvių svetainėj žmogžu-Į riai, jog ta draugija yra la
„Katalikas,” apie tą sujudišdami jam papeikimą už jo žiūrų žmones ir skursti dystė da niekur neatsitiko, j bai naudinga, dabar ir vėl
načią tragediją nė šnipšt.
P. P. Yndrele. su savo kooperacija. Aš spė kunigas meluoja. Bet Wor- nori ją atnaujinti, jeigu buir Kritika darbą.
Bet kada koks ten nenormaRedakcijos prierašas. — ju. kad kooperacijos suma i cesterio lietuviai ne . tokie | vusis pirmininkas sugrąžins
liško proto vyrukas parašė
kvaili, kad kunigo klausytų. Į
draugijos turtą, kurį
ant kun. Olšausko „donosą,” PROTESTO ATBALSIAI. Rinkti parašus ir protestuo nytojai bekasdami kitiems Truputį pasiginčijo su jo ša- ■ atgal
buvo
prisisavinęs
draugys
ti prieš juodąją armiją dar- duobę bene atsidurs joje pa
tai Jėzau Marija! „Drau
Pastaba „Lietuvai.”
i bininkams
neužsimoka. ts. Štai kam jie kasė tą duo lininkais ir vienbalsiai nu tei išnykus. Todėl gerbia
gas,” „Katalikas” ir kompa II
tarė, kad reikalinga svetai-i
pirmininke buvusios
nija per kelis mėnesius bub- „Lietuvos“ No. 39, kur ra Protaujančioji visuomenė į bę. Čia užlaiko valgomų nė. ir gal neužilgo ją turės. mas
draugijos, J. B—kas, mel
nijo. kad socijalistai šiokie, šoma apie svečius, pasakyta, juodųjų pliauškimą atidos daiktų sankrovą du lietuviu Vakare 8 valandą buvo džiame
per laik
socijalistai tokie. Bet kada buk Pittsburgo „karštagal neatkreipia. Gaila butų ir ir abudu socijalistai. Iš pra socijalistų prakalbos „Visų raštį. atsiliepti
„Šviesos” Mylėtojas.
kun. Macochas užmuša klio- viai” reikalavo nuo prakal- vietos darbininkų laikraš džių jie gana skurdo, bet da Šventų” salėj. Kalbėjo J. B.
bar jau šiek tiek pralobo ir
štoriuje savo brolį, gyvena Į bų komiteto, kad tas leistų čiuose tokiems parašams.
BROOKLYN, N. Y.
automobilius jau nusipirko Smelstorius, nupiešė Ameri-:
su jo žmona ir išlupinėja jų „spikerį.” „Lietuva” be
kos pašelpinių draugysčių
"stebuklingai” panelei šven melo negali apsieiti. Čia vi- KALBĖTOJAS, KURIS VI dėl parsivežimo iš Bostono gerumą ir blogumą. Paaiš Lietuvaičių Progresisčių
Susivienijimo vakarėlis pa
tavorų, kas priduoda parančiausiai deimanto akis; ka i sai to nebuvo, nes pittsburLIOJA MOTERIS.
kino,
kad
tos
visos
draugi-Į
vyko gana gerai.
kumo ir atmeta ekspreso lė
da kun. Richeson nunuodi ! giečiai nežino, kas tai per
jos
yra
darbininkų
klesai
Programas buvo toks:
žmonės
St. Louis, Mo., kalbėjo a- šas. Pamatę tai
ja suviliotą merginą; kada I komitetas ir kas jį išrinko.
negeros, tik tuomlaikinės. i Trumps tearėlis, momoprisigėrę
“
Draugo
”
surūgu

kun. Schmidt atlieka kruvi Lietuvių Mokslo Dr-ja ir- nuokart žinomas kalbėtojas
Nurodė, kad tik socijalistų:
niausi darbą, koki tik gali I gi nepripažino to nerinkto K., kuris pardavinėja mote sios politikos, kad socijalis- partija gali pagerinti darbi-’ logai ir „Lietuviška krautu
” Teatras ...
nebuvo
ne .tainžmogaus protas įsivaizdini, ! „komiteto.“ Liet. M. D-ja rims ir tam tikrus instru tui nevalia turėti automobi ninku būvi. Toliaus nuro- vė.
•
.
tai tie doros sargai nė žo i aukavo 200 rublių, bet prie mentus dėl apsisaugojimo lius, kaip tai buvo prikišama dė, kad svarbiausia darbi- W
'kapucino a?
džio. Kodėl gi jie tyli? Juk prakalbų neprisidėjo. Taip nuo... mažiukų. Tas kalbė “Keleiviui,” na ir sutvėrė ninko pareiga vra šviestis! į, ų , ls, - kaPue‘no 81
šitų kunigų darbai tūkstan ir reikia pirmeiviškai drau tojas jau visur yra žinomas kooperaciją, viena su tiks ir mokintis šviestis turi ir; Macocho, kaip jis buvo laitį sykių Siauresni, negu to gijai daryti — su kunigų kaipo moterų specijalistas,. lu, kad užkenkti socijalis moteris neš nuo ios nris-uli I mln?as su Jauna tarnaite.
J?
-1 priguli. p t
b
j
"šmėkla.”
i taigi ir čia tuojaus pradėjo tams, o antra tai jų geidu I visa ateitis.
kio Konkolausko „donosas,” pastumdėliais nesusidėti.
ir da koks „donosas!” Tūks Tame pat „L.“ numerije meilintis prie moterėlių, lys, kad viso svieto garbę Aukų surinkta $5.71. Pri ‘ Nieko taip įstabaus iš jo ten
tanti sykių biauresni, negu apžvalgoj pasakyta, kad nuo tarp kurių pirmą vietą užė susikrauti ant savo šventų sirašė 12 narių. Pasibaigus i gėrimo šampano, kojų kilno
didžiausis socijalisto prasi tūlo laiko jam (Račkauskiui, mė mano moteris. Mat bu kuprų. Žinoma, kooperaci prakalbai buvo diskusijos, jimo ant stalo ir plūdimo
žengimas, kokis tik galėjo „Tėvynės”redaktoriui) pra vo ir prieiti jam parankiau ja, kaipo socijalizmo diegas, dėlei Yčo ir Basanavičiaus. ant socijalistų; potam prisi
būt kada nors papildytas. dėjo gręsti pavojus
pilno sia, nes aš buvau jį priėmęs yra pagirtinas daiktas ir Tik dvi ypatos atsirado, ku gėręs užmiega ir išeina
Ir jei pagal tuos darbus ap- nervų suirimo. Tas gali bū ant „burdo” kaipo inteligen kiekvienas socijalistas pri rios užtarė Yčą, kad jis ne- „Šmėkla” iš liaudies ir iške
kainuosime dvasiškijos do ti teisybė, nes pilno proto tą; tai jisai ir padarė man valo ją remti. Iškarto mu | taip daug prasižengęs. Žmo- lia raudoną veliuką. Tur
rą, kaip jie visuomet apkai- žmogus tokių „protestų” ir inteligentiškai. Išvežė ma sų socijalistai stojo į minė ! nių buvo daug. Visi užsilai čius pabunda, persigąsta,
už revolverio ir ban
nuoja socijalistus, jeigu iš nerašytų. Jau aš tuojaus no moteri, suardvdamas tą kooperaciją ir su energi-i kė ramiai.
J. Kapsas. | griebia
ja
ir
pasišventimu
darbavo

do
šaut,
bet „Šmėkla” atsta
jų kas padaro ką nors nege mačiau, kad jam kas tai ne man gyvenimą, o paskui pato raudoną veliuką ir sako:
FOREST CITY, PA.
i metė ją Wilkes-Barre, Pa. si, nepaisydami kas ją sutvė
ro, tai kokiuo vardu tuomet gerai ant smegenų.
„šauk, šauk.” Turčius per
M. D. P. rė. Bet ką tu padarysi. Su
Nuskendo lietuvis.
reikės kunigus pavadinti ?
S. L. A. 40-tos kp. organi
sirinkimuose kapucino ir Už penkių ar daugiau my sigandęs atiduoda jai revol
Netik ištvirkėliais, netik zatorius,
J. Vainorius.
“Draugo” pasekėjai socija lių nuo čia yra ežerėlis, kur verį ir „Šmėkla” šauna, tur
„laisvos meilės” praktikuoDėlei protestų prieš
listus net prie mėšlų lygina, žmonelės eina pasižvejoti. čius krinta. Sulošė gerai,
tojais, bet ir brolžudžiais, ir
socijalistus.
jų kalbėtojus „grafafonais” į Taigi rugsėjo 20 dieną pen ypač kada raudoną vliuką
svetimoteriautojais, ir šven
LAWRENCE, MASS. ' ir net bepročiais vadina. Į- ki lietuviai nuėjo žvejoti ant iškėlė ir šovė, tai liūdną pa
Tautiškai-klerikališkuose
tvagiais, ir netikrų pinigų
dirbėjais, ir nekaltų mergai laikraščiuose paplito protes Visuomenės klaidinimas. . statais narius taip suvaržė, taip vadinamo White Dog darė įspūdį ant publikos.
čių užmušėjais. Tečiaus nė tai prieš socijalistų laikraš Vienas musų tautietis su taip aprubežiavo, ant kiek ežero. Visi susėdo į valtį Bet daryti žmagžudvstę su
vienas socijalistų laikraštvs čius ir šaukiama: protestuo savo gizeliais čia darbavosi tiktai leido Suv. Vaišijų tie ir liaidosi ant laimikio. Bet raudonu veliuku lyg nepri
visų kunigų tokiais vardais kime visi! O prieš ką? Gal kiek galėdami, gaudydami sos, tik da ausinės nereika ant nelaimės valtis apvirto tinka. Potam buvo „Lietu
nevadino ir nevadina. Męs prieš tai, kad socijalistiški visokius „grinorius” ir „gri- lavo. Kapitalistiška valdžia Įir viens jų draugas, Jonas viška Krautuvė.” Čia tai bu
žinom, kad dėl Macocho, Ri- laikraščiai nepagyrė Yčo, norkas,” kad jie pasirašytų jau daugiau laisvės pripažį Anceraviče, kaip akmuo nu- vo daug juokų, nes visuoko
chesono ir Schmidto negali kad jis važiavo sveikinti ca po tuo karštu protestu, ku sta, nes nekuriu paragrafų i skendo 13 pėdų gilumoj. Ki- toj krautuvėje buvo; kaip
ma apkaltinti visų kunigų. ro ir linkėjo jam gyventi il rį atžagareiviai išleido prieš nepriėmė. Iš tos tai priežas i ti du šaukėsi pagelbos ir per kam laimė papuolė, kaip
• Męs žinom, kad visi kunigai gus metus? O gal sakysite, socijalistų laikraščius, ir ap ties socijalistai ir apleido didelį vargą tapo išgelbėti. kam kopūsto galva, kaip
Čenstakavos panelės šven kad socijalistiški laikraščiai skelbė tuos parašus visuose kooperaciją, palikdami įmo- I Jonas Anceraviče paėjo iš kam „dinerkė,” skaurada,
čiausios neplėšė; visi Onos priešingi tautos namams? atžagareivių organuose. Bet I kėtus savo centus ir paliko Grinkiškiu miestelio, Kauno bulvių maišelis ir daug ki
patar ' gubernijos. Paliko Lietuvo- tokių juokingų daiktų.
Aumulleriutės nepiovė ir jos Bet Yčas pats Lawrence 24 nors ilgai rinko, ilgai kalbi i bešališkais. Todėl
sukapoto kūno neskandino. rugsėjo pasakė, kad nė vie no visokius nesusipratėlius, čiau norwoodiečiams kleri • je motiną ir seserį, o Ameri- Ir kaip tyčia, važiuodami
Visi kunigai ir pinigų nedir nas Amerikos laikraštis ne- nedaug nabagai tesurinko. kalams nesidžiaugti per i koj du broliu: Igną Chica- pro šalį drg. L. Pruseika su
ba. Taigi visų kunigų ir priešingas pačiai idėjai ir Mat per didijį Lawrence’o daug iš kooperacijos įsteigi goje, III., o Martyną ir vieną draugu Stalioraičiu užva
kaltint už tai negalima. aukų rinkimui. Tai kogi tie streiką žmonės pamatė, kas mo, nes tai ne jūsų amatas. seserį čia, F. City, Pa. Jonas žiavo į Brooklyną. Na ir bu
Mums rodos, kad kiekvienas 'žmonės nori ir prieš ką jie jiems atnešė didesnį kąsnį Pakol ožys bus ožiu, jis ne buvo apie 24 m. amžiaus, vo užvarytas ant pagrindų
Dilgė. duonos reikale. Jie žino, galės būti daržininku. Taip i Doras vaikinas, prigulėjo drg. L. Pruseika, kuris kal
kunigas pripažins, kad męs protestuoja ?
ir jus, pakol busite socijalis
kalbam teisybę. Bet kodėl
Atsišaukimas.
kad didžiausia jų parama tams priešais, niekados ge i prie dviejų draugysčių ir bėjo apie moterų padėjimą.
gi jie nenori būti teisingi ir,
Darbininkai ir darbinin toj sunkioj kovoj buvo soci ro darbo darbininkų dirvoje prie S. L. A. 2 kuopos. Skai Jo kalba tęsėsi apie 20 minujei socijalistas prasižengia, kės! Matote, kaip juodoji jalistai, o ne tokie p. Rama neparodvsite.
tė „Tėvynę,” „Ka-ką” ir tų, tai nesigilinsiu į jos turi
nekaltina vien tik jį, bet vi armija (kunigai) su savo nausko gizeliai ir protestų
„Keleivi.” Labai mvlėdavo ni.
Lieakupis.
sus socijalistus šmeižia? Už tamsybės organais „Drau rašytojai. Todėl susipratę
skaityti. Pažįstami ir gen Brooklyno moterįs ir mer
vieną socijalistą šmeižia ne gu” ir „Kataliku” ir pasiva darbininkai po tuo purvinu WORCESTER, MASS.
tis lai atsidusta už Joną, ne ginos jau daug augščiau sto
tik visą partiją, bet šmeižia dinusiais save neva tautiš protestu netik nesirašė, bet
Čia 21 d. rugsėjo buvo Su laimingai užbaigusį savo gy vi apšvietoj, negu kitų kolo
ir idėją. Iš mažiausio maž- kais laikraščiais „Lietuva,” baisiai juo pasipiktino ir sivienijimo Draugysčių su venimą. A. M. Makauskas. nijoj. Daug jaunų mergai
čių įstoja į 19 kuopą, Apmožėlio išpučia didžiausį „Vienybė Lietuvninkų” ir kiekvienas toks išėjęs iš sirinkimas „Beaver” svetai
CHICAGO,
ILL.
švietos Draugystę ir Lietu
daiktą. Bet kada kunigas „Tėvynė” juodina ir drabs pančekinio tautiečio štore- nėj. Pirmiausia peršaukė
padaro biauriausį darbą, jie to purvais musų darbinin lio tik nusispiovė. Pasirašė komiteto narius, keletas ne 21 rugsėjo V. Jukna išė vaičių Progresisčių Susivie
kaip galėdami slepia tai nuo kiškus laikraščius „Kovą,” tik tamsus žmoneliai, nese pribuvo, ir persaitė protoko jo pas savo švogerį su reika nijimą; pas kiekvieną be
visuomenės.
„Laisvę” ir „Keleivį,” kad niai išlipę da iš laivo ir lą pereito susirinkimo. Bu lais ir prabuvo tenais iki vė veik jauną mergaitę rasi
„Kovą,” „Keleivį,” „Laisvę,”
Kur tad daugiau doros ir tie laikraščiai pasakė L. M. kurie nesupranta, ką tas vo ant šio susirinkimo už lybai nakčiai. Kada grįžo neina
jos ant kampų gumą
teisybės — pas socijalistus, D. delegatui Yčui žodį kar protestas reiškia ir kam jis kviestas ir kun. Jakaitis, namo, jau buvo 12 nakties. kramtyti,
bet sunaudoja sa
čios teisybės. Ta juodoji reikalingas Susipratusiam kad paaiškintų, dėlko jisai Kada priėjo pne savo stuar pas kunigus?
armija kelia
protestus ir žmogui pasirašyti po tuo priešingas svetainės pirki bos, kuri randasi po N 1721 vo brangų laiką skaitymui
Yčas ir jo ūsai.
šaukia kitus rašytis po tais purvinu ^protestu butų di mui. Mat čia lietuviai netu So. Halsted str., keli valka gerų laikraščių. AugščiauPastaruoju laiku kores protestais. Ir atsirado pa džiausia gėda. Juk męs ge ri savo locnos salės, tai nori tos nenorėjo įleisti per du sia stovi musų mergaitės
pondentai mums praneša, našus agentai, kurie renka rai atsimename netolimą pirkti, nes nėra kur atsa ris. Tada V. Jukna pakė unijistės, iš tos Unijos dau
kad p. Yčas kalbėdamas vi parašus ant suirinkimų ir praeitį, kada 20,000 darbi kančiai susirinkimus ir pra lė triukšmą. Išgirdęs Juo giausia randas socijalisčių.
sur stengiasi nuduoti, buk protestuoja prieš musų tie ninkų badavo su mažais vai kalbas laikyti arba teatrus zas Geležinis Juknos balsą, Jau vaikinams sarmata bu
kučiais. Kas tuomet mus lošti, o kun. Jakaitis tamses pažiurėjo per langą ir pa tų sakyti, kad nėra laisvų
jis nežinąs, dėl ko jis nepa sas ginančius laikraščius.
tinka socijalistams. Girdi, Suprask, darbininke, tie penėjo ir kas už mus kalėji niems žmonėms įkalba, kad matęs, kad Jukna apsuptas i mergaičių Brooklyne.
J. Gyvūnėlis.
jie, socijalistai, pritaria L. laikraščiai ne atidavė p. Y- muose sėdėjo, ar klerikalai jie neprisidėtų, girdi, jokios valkatų, prikėlė Selvestrą*
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WORCESTER, MASS.
muose mokat ją pagerbt? Chicagos socijalistai turi ka kuopa taipat veikia kiek riuos seniai jau lietus išplo turi praktikos, nes kur rei
Tautiečiai! Ar ne gėda tiesą didžiuotis iš savo Dra galėdama; dabar mokinasi vė. Taigi 15 rugsėjo užėjau kia duoti apsistojimo ženk
Tautos kėlimas.
matiško Ratelio. Šio rate- ir ne poilgo laiko statys pas tuos krikštytojus pasi las, jis suka rankomis apie
28 rugsėjo, vakare, kaip jums?
yra sakoma, ”atsibuvo nepa Laike rinkimo aukų pora ! lio nuopelnai platinime susi "žmogžudystė Namuose” ir kalbėt, kaip apšvieta ten sto galvą, o kur balsas tu
prastas atsitikimas.” Į Wor- mergaičių sudainavo puikiai pratimo darbe darbininkų ”Jaunavedžio naktis,” o p. vi, iškur juos vėjas atnešė. ri nusileisti gilumoj ir apsi
cesterį atvažiavo d-ras Ba dainelę, bet jos žodžių nega lietuvių tarpe yra neapkai- Bužys sako, kad šios drau Išgirdę žodį "apšvieta,” tuo stoti ant ff — pp, čia paduo
gijos nieko neveikia. "Sie jaus klausia, ar aš ne ”šliup- da ženklą, kad paleistų bal
sanavičius ir ”Plaza The- lima buvo suprast, bet ačiū nuojamas.
atre” šnekučiavo apie jų vei jų puikiems balseliams iš Vakaras užsibaigė šokiais tynas” statė "Birutę” ir tarnis.” Ir atnešę man kry są kiek tik galint. Nesu
kimą Lietuvoje. Apie jo ! publikos gavo po bukietą, su pamarginimais, prie la ”Kaminakrėtį” 21 rugsėjo, o želį liepia žegnotis. Aš sa prantama, kam da tomis
prakalbą čia ir neminėsiu, i Vargonininkas taipgi porą bai geros tvarkos; vakare ne 29, kaip p. Bužys savo kau, tamsta pirma persižeg rankomis taip sukti apie
nes jau daugumas lietu dainelių puikiai padainavo, visur, kur tik pasisuksi, vis žinioje sakė. Vaikai jaunes nok. Persižegnojo. Dabar galvą, jei nežino, kam tas
vių girdėjo kitur ji kalbant, ; bet keista, kad ne cirke savo susitikai linksmus ir man ni kaip 14 metų negali gau tie žmonės eimanuoja, kad sukimas reikalingas. Pub
todėl ir nemanau, kad kas ’ pasielgimu atlieka klauno dagius draugus ir drauges: ti darbo šioje valstijoje, nes jų kryželis nuėjo ant niekų, likoj kįla klegėsis, vieni šau
” kiti —
i tarpe draugų socijalistų pa tą tiesos draudžia, o ne 8 me- nes šliuptarnis šventumą kia "dainuokite,
žingeidautų, tik priminsiu, j rolę.
n
atmetęs, kurį basakojis ka- ”nutilkite.
Susirinkimas užsibaigė šaliuose pasikalbėjimui apie , tų, kaip p. B. sako.
kad taip gerbiamas Lietu
pucinas buvo įdėjęs.
K.
Motuzą.
Labai nedailu.
reikalus sąjungos, visur bu
vos "didvyris,” o taip siau i sieksnių pirkimu.
Ot,
kokių
da
esama
tam

J. Witkauskas. vo matyti draugiškumas,
Juozas.
rai tautiškoje pakraipoje at
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lieka savo prakalbas, bū
RACINE, VVIS.
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Senas laisvamanis.
Niekur nebuvo galima patė- 27 d. rugsėjo, Lietuvos
tent bijodamas teisybę pa
26 rugsėjo pasirodė pas mvti "augštesnės” kilties Dukterų dr-stės buvo pra
Engle\vood'o lietuviai tu
sak vt.
CHICAGO, ILL.
i mus lapeliai, kad S. L. A. žmonių, kaip tai duodasi kalbos; kalbėjo J. B. Smels
rėjo 28 rugsėjo susirinkimą,
Vietoje grynos teisybės rengia prakalbas ant 28 d.
torius.
Tą
pačią
dieną
pri20
rugsėjo
buvo
Jaunųjų
mat
vienas begerdamas su
ištart žodi, nurodant, kodėl , rūgs. Plakatai skamba ši matyti ant tūlų kitų vakarų.
tokia tamsuma viešpatautja taip: ”Kalbės garsus Chica- Nėra abejonės, kad tasai l buvo ir L. M. D. delegatas Liet. Am. Taut. kliubo vaka manė sutverti parapiją. At
tarpe lietuvių, gerbiamasis I gos kalbėtojas Dr. Rutkaus- didelis pasisekimas šiame i Yčas. Yčas paaiškino, kad ras su dainomis ir perstaty važiavo kun. Urbonas ir
aptamsintus lietuvius pava ’kas. Su pasigėrėjimu pra laike suriš Chicagos socija- apie L. M. D. esą susispietę mu Vargšo dramos ”Lizdas pradėjo varyt savo agitaci
ilistus į da drutesnį ryšį ir j visokių pakreipų žmonės; Naminio Liūto.” Nenoriu ją. Girdi, mieli mano draudina ”šiauaadušiais.”
nešam, kad męs surengėme uždegs noru prie smarkes draugija leidžianti laikraštį lošėjų peikti, bet patarčiauI gai ir draugės, aš girdėjau,
Skundžiasi, kad
vienas moksliškas darbininkiškas
"Lietuvių Tauta,” rašyto kitą syki geriau pasilavint, i kad jus norite parapiją suBostono lietuviškas laikraš I prakalbas. Jei kada Racine nio darbavimosi.
jais
esą visokių pažvalgų nes šitokiais lošimais atstu- tvert. Aš esu tam ir už
A. Petraitis.
tis atkalbinėdamas, kad ne į ir buvo prakalbos, tai per
žmonės. Ant pabaigos aiš miam publiką ir nuo kitų. kviestas. Taigi aš žinau baž
aukautų L. M. ir D,.
na stoką profesijonališkų kal MELROSE PARK, ILL. kino apie manifestą. D. L. Stambiausia kliūtis, tai ne nyčią
mamose jau gatavą,
mams, pasakęs: ”ten šunų bėtojų nieko naudingo nega 20 d. rugsėjo atvažiavus K. Gedimino dr-stė paauka mokėjimas rolių ant atmin tik reikia
pašventyt ir turė
ir varnų kaulus krausią.” lėjome pasimokinti... Dabar iš Chicagos Aušros Vartų P. vo 8100, 8 sieksnius žemės ties. Reikėjo tokias pauzas sim dievmeldystės
Iš
(Laikraščio vardo ir nume gi viskas brangsta, kįla Šv. parapijos giedorių drau nupirko pavienės ypatos; vi daryti laukiant suflerio pa publikos vienas namus.
užklausė,
rio nepaminėjo.) Rodos, vi streikai, randos šlubuoja' ir gija vaidino 4 veiksmų ko so labo suaukauta $260.40. sakymo, kad jau publika ė- kas už ją užmokės.
Kuni
sus lietuviškus Bostono lai t. t. Tokis reginis pertikri mediją "Vagis.” Iš keturių Antras kalbėjo drg. J. B. !mė rėkti, kad bandvk nors gas atsakė: "mano užmokė
kraščius skaitom ir tėmija no mus, kad reikia bent kar 'veiksmų padarė tik 3, ir Smelstorius, apie naudingu Į juoktis, jei nežinai ką sakyt. ta.” Antras iš publikos
me, bet dar tokių naujienų, ta surengti moksliškas pra Karklienio rolėje A. Matke- mą moterims prigulėt prie I Be to, Jokūbas pirmame ak taipgi norėjo ką tai pasakyt,
kad kas atkalbinėtų aukaut kalbas.”
Ijvičia visai netiki.
O veidų pašelpinių draugijų ir poli- te neturėjo būti girtas, o bet kunigas atsakė, kad jau
minėtiems namams, niekas
Teisybė, korespondentas nugremiravimas išrodė kaip ! tiškų organizacijų; ragino svyravo ir su motina kai- ni apie tokius dalykus nie
negirdėjom ir nei viename prisiuntė ir plakatą. Red.) maskarado baliuje.
: moteris protaut, skaityt ge bant nuo durų neatsitraukė, ko nežino, ir kepurę užsidė
laikraštije
nepatėmijome. Socijalistai čia gana tan
rus raštus, ypač merginoms į lyg svetimuose namuose. jęs išėjo. Už valandos atėjo
Galbūt, gerbiamajam, prisi kiai rengia prakalbas ir bu Programai buvo dalinami davė vėjo, kad žiuri vien tik Tas jau
nenaturališka. ir rengėjas. Užlipo ant pa
sapnavo, arba kokio laikraš vo žymių socijalistų kalbėto nuo pernykščių metų Chica ’ į sportelius, bet kurie raudo Taipgi ir antram akte gir grindų
ir pradėjo kažin ką
lošimo, matyt neturėjo
čio juokų skyrių palaikė sau jų, bet S. L. A. vyrams pri- gos
ar nenorėjo iškaščių pada- nais čeverikais ir geriau pa tam nereikėjo trypti ant murmėti, bet nieko nebuvo
už teisybę, kad ant didelių sisapnavo, kad tie kalbėtojai
sipuošę, bet į protą vaikino vietos. Kalboje truko drą galima suprasti, nes buvo
susirinkimų randa reikalin nukreipia lietuvius nuo tik ryt i, užtai su senais apsiėjo. visai nežiūri; žinoma to sos, išskiriant vieną Mikode- perdaug
prisitraukęs rojaus
Buvo garsinta, kad dainuos
gu tokius niekniekius, gal ro kelio.
kiems apsivedus nekoksai ir mą.
skystimėlio. Kada nulipo,
būt ir visai nebūtus daiktus, Kadangi plakatai taip parapijos choras, bet jokis gyvenimas. Prie Lietuvos
choras neatvažiavo. Paka
Po teatro buvo koncertas. tai žmonės pradėjo klausti,
pasakot.
Dukterų
dr-stės,
prisirašė
juokingai buvo padaryti, tai ko vienų artistų ir ant sce
Kliubo choras padainavo, kas tuos plakatus padarė.
Nu, bet gi ir tikros teisy ir žmonių atsilankė ant pra nos ir prie darbo. Užtai ir 6 narės.
tik nežinia, kas vadovavo, Jis išsyk sakė, kad jis, bet
bės nors kibirkštėlę ištarė, kalbų daug, nes kiekvienam vietiniai gyventojai mažai 28 d. rūgs, buvo D. L. K. ant programų nebuvo. Po paskui užsigynė.
kad krikščionystę lenkai norėjosi pamatyti tą garsų tesilanko, kuomet tik paša Gedimino dr-stės prakalbos tam vaikai J. ir K. Bigeliai
Draugai, męs turim nau
Lietuvoje įvesdami, tiktai kalbėtoją. Kalbėtojas pasi liniai rengia vakarą, nes ži paminėjimui 5 metų sukak pagriežė ant smuiko, kas pu dingesnių darbų, negu para
politiškai norėję pasinaudot rodė prieš publiką ir atsi no, kad su mažais iškaščiais tuvių nuo d-tės susitvėrimo. blikai labai patiko. Toliaus pijas
tverti. Visų-pirma
ir pasinaudoję musų tėvy prašė, kad negalįs to viso iš surengtas vakaras vien dėl Kalbėjo J. B. Smelstorius. vėl buvo dainos. ”Lietuva mums reikalinga sutverti
ne ; bet gi pats jausdamas e- aiškinti, kas ant plakatų y- pelno negali būt geras.
Kuopuikiausiai
išaiškino Tėvynė” nepavyko.
Mat koperativišką valgomų dai
sąs po jos skvernu nedrįsta ra pažymėta, nes jeigu tą
Chicagos Laisvietis. Lietuvos istoriją, ypač Gedi norėjo dainuoti su publikos ktų krautuvę, kur męs ga
ištart, kad ir dabar ta pati visą kalbėtų, tad užimtų 3
mino laikų, kiek jis kariavo pritarimu, bet publika tyli, lėtum gauti sveikus ir tinkaCHICAGO, ILL.
krikščionystė yra stipriau dienas. Paprašė publikos,
už Lietuvą. Bet kaip pradė o choras užtraukė ir niekas mesnius sau valgius. Todėl
sia lazda valdžios ir gamin kad ateitų arčiaus, nes Biaurųs girtuoklių darbai. jo aiškint, kiek šiandieną neišėjo. Turėjo sustoti. Ir stverkimės už geresnių dar
toja ”šiaudadušių.” kaip negalįs garsiai kalbėti. Tas Čia taip vadinamoj miesto kovotojų už Lietuvą pusta visos dainos buvo tik miši bų, ne parapijas tverkime.
jis vadina tūlų vietų Vil "garsus” kalbėtojas kalbėjo, daliję Brighton Park, nedė kalėjimuose, kiek ištremtų nys, daugiau nieko. Balsai Męs matom, ką daro kitų pa
niaus rėdybos lietuvius.
kalbėjo, bet publika nieko lioję, 14 rugsėjo atsitiko tar jų Siberijoje žūsta, kurių ir takto neišlaiko, o dirigentas rapijų lietuviai, kada pasi
Žmonių buvo susirinkę a- nesuprato, ką jis norėjo pa pe čionaitinių dievo-tarnų kaulus žvėrįs išnešioja po vesti neįstengia. Matyt, ne duoda po ilaskvernių globa.
pie pusantro tūkstančio (ti sakyti. Žmonės pradėjo ap liūdna tragedijėlė. Susirin tyrus, tai žmonės net ašaras pažįsta gerai ir gaidų ir ne
Skurdžius.
kras žinias žino tiktai komi leisti svetainę, bet pirminin kus pas merginas J. D. ir A. pradėjo šluostities. Taip-gi
tetas, nes įėjimas buvo su kas pasakė, kad kaip kalbė B. keliatui aplinkinių vyru paminėjo kovotojus ir už
tikėtais). Aukų surinkta tojas pabaigs savo kalbą, tai kų, atsilankė ir keliatas sve šios šalies laisvę; ragino pi
8515, neskaitant ką gaus nuo publika viską supras. Tada čių
' iš Engle Wood. Svečiai, liečius balsuot už gerus
draugijų ir biznierių; tiki kalbėtojas pradėjo raginti kaip buvo girdėta, tuojaus žmones — socijalistus, kurie
masi, kad Worcesterije gaus žmones važiuoti atgal į Lie- ]parnešė ”baksą” alaus ir apgintų šios šalies laisvę,
S U DainORUS,
apie $1,000. Kaip girdėt iš tuvą. Norėjo pasakyti, kas- prasidėjo balius. Kada visi kurios jau visai mažai beli |
šalies, nuo žmonių, tai tik a- žin ką apie vištas ir velnius, jau buvo gerokai išsitraukę, ko.
Paraše Togobočnyj
čiu, kad nebuvo ”gerbiamo” bet nenusisekė. Toliaus pa. tarpe tenaitinių vyrukų ir Žmęnių buvo per abejas ii
Yčo Jai publika, atleisdama sakė, kad Amerikoje nege svečių pradėjo kilti nesutiki prakalbas apie po 250. Au- gir
Vodevilis
;
užgaunančius išsitarimus ra mėsa, Lietuvoje daug mai, kurių priežastimi buvo kų sudėta lėšomis padengti :
Į 1 Veiksmo Komedija
”Lietuvos senelio,” užsilai gardesnė.
viršminėtos merginos (gal $24.44. Lėšų buvo $15.00. Li- |i DAINUOS AIDO CHORAS po vadovyste L. Eremino
kė ramiai.
Galiu pasakyti, kad tas permažai buvo?). Vienam iš kusius $9.44 paskirs abiejų :
Atidarymas susirinkimo. "garsus” kalbėtojas iš savo svečių išėjus laukan, tuoj du draugijų viršininkai visuo- | Tai indomiausis TPĄTDAQ Kokie tik kuomet
Pasikėlus uždangai, pasi- galvos
,
nors buvo lošiami
mažai ką sakė, visą vyrukai pasekė paskui ir menės reikalams. Prie D. įi ir užimančiausis ■ *-*** *
rodė bestovįs ant pagrindų prakalbą skaitė iš surašo, ir taip jį žvėriškai supiaustė ir L. K. Gedimino dr-stės pri- š
puikiausių Worcesterio lie iš "Tėvynės.” Ant galo ra sudaužė, kad tuojaus reikė sirašė 19 naujų narių. Taip
tuvaičių merginų ir vyrų gino rašytis prie S. L. A. ir jo vežti ligonbutin. Abudu gi buvo per abejas prakal
mišrus choras, o netoli cho taip užsibaigė tos "moksliš- užpuolikai likos areštuoti ir bas čiela eilė deklamacijų.
ro sėdintis senelis — d-ras kos” prakalbos.
ant rytojaus turėjo stoti
K. Vilaniškis.
Basanavičius — ir užpakali- Darbai pas mus prastai prieš teismą, kur abudu bu
CHICAGO, ILL.
je choro, pora kunigų. Net eina. Racino Perkūnas.
vo nubausti po $50 ir po mė
ant širdies pasidarė links
nesį į cypę.
28 d. rugsėjo
Lietuvių
CHICAGO,
ILL.
miau, kad jau seniai-seniai
Tai jau nepirmas dievo Jaunimo Ratelis statė sce
Nedėlioj, 2 rugsėjo L. S. tarnų darbas; jie tankiai noje 3-jų veiksmų dramą
Lietuvoje girdėtą Lietuvos
himną išgirsime ir nura A. VIII Rajonas labai gra sulošia panašias tragedijas. "Našlaičiai," parašytą J. J.
mins susirinkusių širdis jo žiai atidarė sezoną su Br.
Liciperio Tarnas. Zolpo. Kaip jau iš kitų lo
puiki melodija. Bet, kas Vargšo drama "Ant Križkešimų žinomas L. J. R., kad
SHENANDOAH, PA.
tau! Kad užbliaus-užbliaus, lio.” Didelė Chicagos sve
visados atsižymi savo gabu
nelyginant ožkos, vienu bal tainė West Side Auditori "Keleivio” No. 38 tūlas mu, taip ir šiuo sykiu sulo
su, net šiurpulis pakratė; um, kuri prekiuoja vienam Bužys savo korespondenci šė gerai. Iš lošėjų geriausia
vat, tai tau, sakau — tauta, vakarui $115.00, buvo pilna joje apgailestauja, kad šis atsižymėjo p. J. J. Zolp, el
tauta! O melodija tautiško publikos. Po teatro buvo miestas jau išnykęs nuo že I getos rolėje, ir p-lė Zofija
mės paviršiaus, nes, girdi, Laurinavičiutė, Lidijos Rohimno tai tik Lietuvoje šokiai.
Pasistengimą
dramatiško
išvažinėjus
žymesniems vei mer rolėj, už ką ji gavo gy
skamba, amerikietėms gi ir
gaidos jo nesuprantamos!... ratelio reikia skaityt dideliu kėjams viskas apmirė. Tur vų gėlių bukietą. Geistina t
Išgirdę: ”Lietuva tėvyne pasisekimu iš daugelio at but p. Bužys nėra šio mies butų, kad L. J. R. statytų Ti. Subatos vakare
= SpaH0 ! (kt.! I913|
musų” keletas atsistojo; iš žvilgių: publikos buvo daug to gyventojas, kad rašo to dažniau tokius veikalus ant Yr
Prasidės s-ta valanda vakare
užpakalio girdėt: "sėskit, ir pastebėtinai gerai visi už kias žinias.
scenos.
P. P. Yndrele.
sėskit, sėskit!” Bet atsisto- silaikė; lošimas, imant abel- Jis nurodo, kad teatrališ
m
jusie ir kitiems parodė, kad nai, ir atmenant, kad lošia ka kuopa ir L. S. S. 28 k-pa CEDAR POINT. I0WA.
=======
BROOKLYN, N. Y. t
reikia stot. Nu, dabar ma mylėtojai, o ne profesiona jau 2 metai, kaip nieko ne-, Čia yra būrelis lietuvių ir
tot patįs save, kurie viską į lai, nusisekė labai, labai ge veikia. Tai didžiausia ne-! turim 3 draugystes, visos
krūvą sumaišydami šaukia rai. Yra malonu patėmyti, I teisybė. L. S. S. kuopa dau laisvos. Dabar gi pribuvę Meldžiam gerbiamąją Publika skaitlingai atsilankyti^
4V4 ii
ir pats veikalas
* viivuiac buvo
uu v u pd"
pa-|, ^ldll
giau veikia
vClAict už
UZ» visas
’
čionai iš kitų miestelių geradėjai
L. S. S. 19 Kp. OMITETAS. i
te: — tauta, tauta! O kaip kad
--.....
•,
Teatrališ
norėtų apkrikštyti mus, ku
jus tutiškuose susirinki- ‘rašytas šio rajono nario. J tinęs draugijas.
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu

iš santikių
žmonių
Ivanac Groznu ir mienji,/kaipo didžiuniškam je taip nėra ir būti negali.! 1lančius
_____ _______
T _____
,

Zigmantas Keistutis.

sukilėlius numalšinti, kurie stato antroje vietoje ir nu- atjautimo žiūrėti į skriau
prieg to veikė
įvairiuose> rodo, kad tik keikiamas iš- džiamuosius ir niekados ne
Lietuvos vastijos kampuosei naudotojas, duoklių rinkė- šauks nuskriaustųjų prie
Iš Rusijos istorijos męs nesusitarę tarp savęs. Pat■ jas, (muitininkas), kuris su- nuolankaus pasidavimo žvė
matom, jog XVI šimtmečio valdystei Lietuvoje nepasi similsta ant sumušto žmo- riškai sauvalei skriaudiko;
vidurij prasidėjo aštri kova sekė Įsikurti. Didžiūnai ir■ gaus ir jam labą padaro — tie negali ir neprivalo atlei
tarp Maskolijos bajorijos toliau valstiją rėdė... ant-sa• yra artimu. Reikštų tik lab sti nuodėmės piktadariams,
Z. A. darys yra artimu. Gi pir- kurie savo prievarta ir įsa
(dvorianstva) ir didžiūnų vo labo.
’J moję vietoje stato meilę lin kymais tveria sąlygas bu(bojarstva),
kada Ivanas
J. B. Smelstorius.
kui dievo. Ir toji pirmu- Įvio, kuris neša pasidavuGrozny (Jonas Baisusis)
čiausioji meilė dėl dievo už siems vien amžinas kančias
pasiremdamas ant bajorijos
dėjo ant krikščionybės his- ir nelaimes nuo lopšelio iki
pradėjo kovą už patvaldys
torijos savo antspaudą, ku kapo. Niekiname viską tą,
tę, kad sulaužyti didžiūnų,
ri pasilieka, kaipo nenuplau- kas naikina kitų žmonių gy
(Pabaiga.)
vadinamų bajorais, spėkas.
jama kruvinos inkvizicijos vastį, nes žinome, kad tik
Lig to laiko Maskvos d. ku
II.
nigaikštis (caras) pilnai pri Katalikas tiki, kad jo ti- dėmė. Viduramžių krikščio- I vieną ją turime ir žūvame
| nių ki-uvinos žmogžudystės, sykiu su prastojimu tos gyklausė nuo didžiūnų tarybos kvba atskirta vra nuo žvdišv
(bojarskaja durna), kuri rū kos tautinės tikybos neper pildomos ant kitaip tikinčių I vasties. Todėl reikalauja
pinosi vien savo reikalais, einama siena, bet tuo pa i bei abejojančių žmonių, per me žmonių teisių lygybės ir
žmogžudžius lygios atsakomybės už pikbet ligi tam laikui sustiprė čiu laiku savo katalikiškąjį tuos pačius
jo vidutinė ir smulkioji ba dievą skaito dievu Abrao skaitomos buvo kaipo geri tarystes. Reikalaujame ne
jorija (dvorianstvo), o taip mo, Izaoko ir Jokūbo, o pa i darbai dėl dievo garbės. Ta susimylėjimų, bet pareigų.
gi prekėjai su amatninkais, tį Jėzų sunumi Dovydo.” Gi visa kruvinų piktadarysčių Pripažįstame ne išmaldavikuriems rūpėjo didžiūnų tikrybėje imant tai, kas reli . litanija aiškiai prirodo, jog mą, bet teisingvstę. Ne ver
sauvalę sulaikyti. Tais gi gijoje yra svarbiausiu, t. y. i krikščioniams artimu buvo kti ir raudoti, bet reikalau
laikais tą galėjo padaryti jos dvasią, jos moralį cha-, vien
. _.taip. _pat tikintis, gi ne- ti ir kovoti; ne skriausti,
___ _ tikėlį^ užmušti netik: nėra: bet ginties — tai yra prin
vien pavaldiškas caras. Ir rakterį, jos pažvalgą linkui
senso nuodėmė, bet didžiausia cipai laisvai manančio žmomęs matom, kaip Ivanas] žmogaus gyvenimo senso,
Grozny pradeda aštrią ko-ii tai negalima prirodyti, jog garbė dievui.*, Ir romiška#- I gaus.
I
— Maike, jus tik giriatės, I] — Dabar, tėve, matai, ka va, smarkiai juos persekio- kataliluj tikyl^ nėra tuomi i katalikiškoji bažnyčia nie- Krikščionybė paniekinda
kad socijalistai platina mo me mokslas tau kenkia? Jis■ j ja, žudo ir tt.; tame pat laike pačiu, kuomi vra žvdiškasai kuomi didesnės garbės die- ma materialinį ir dvasinį
kslą, bet pagal teisybės tai pravedė į namus rinomis i Ivanas Grozny pataikauja Talmudas. Tiesa, Jėzus, a-j vui padaryti iki šiol neįsten- i turtingumą, sykiu pasmer
vandenį, tas, rodos, geras bajorijai ir prekėjams, nes j not bažnvčios mokvmo, atė- ’
jus meluojat.
kaip pavergimu stabmel- kia ir rūpestį dėlei pagerini
— Kaip tai, tėve, kame daiktas. Vanduo vra ant j jis jų caru buvo. Panašiai | jo išpildyti ”zokoną,” one iš-| džių tautų Romos vergijon mo būvio, kas yra priešgivietos ir nereikia jo nešti. . elgėsi ir Zigmantas Keistu- naikinti jį. Bet jis žydų tau- j ir aukomis, pasiekusiomis i nybč kultūros veiksniams.
męs meluojame?
— Jus, vaike, mokslo ne Bet jeigu ne tos rinos, visi taitis, bet šimtas metų anks t toje padarė skylimą į dvi desėtkus tūkstančių žmonių Gi męs žmogaus protą skai
viešbučiai, visi turčiai turė čiau, t. y. XV šimtmečio vi- pusi: vieni pasiliko prie sa- | skaitlių, sudegintomis ant tome augščiausiu turtu, o
pripažįstat.
— Kažin kokį mokslą tu tų samdyti žmones vandenį durije. Vienok tų valdonų į vo senos tikybos, gi kiti pa- laužų ir nukankintomis tor- j darbą ir žiniją pripažįsta
me žmonijos išsivystymo są
turi omenėj — gal visų šven nešti iš šulinių ir tu šiandien likimai buvo įvairus. Iva i sekė Jėzaus mokymus ir su ■ turų lovose.
lengvai galėtum užsidirbti nas Grozny, besibijodamas stvėrė krikščioniškąją tiky- Reiškimą meilės artimo lygomis. Krikščionybės itų litaniją?
__________
da _____
sumaži- dealu yra prastumas gyve
— Jei nori, Maike, tai aš sau ant švarko. Mokslas išdavikų ir manydamas, kad Į bą, kuri iš tautinės žydų ti , pas krikščionis
tau galiu parodyti socijalis geras daiktas, palengvina didžiūnai gali kada nors jį kybos virto visuotina arba I na ir ta aplinkybė, kad ta nhno, gi musų idealu yra
tų laikraštį, kur yra para žmonėms darbą, bet mokslo nužudyti, pats žudė tuos di katalikiškaja tikyba todėl, meilė nėra? pasišventimu, į puikumas Įto gyvenimo,
šyta, kad mokslas darbinin išradimai atima darbinin džiūnus ir jis pagaliaus liko ] kad jos išpažintojas galėjo bet darbu, už kurį laukia-/ Jau nesykį sakėme, kad
kui atneša daugiau blogo, kams ir duoną. Aš tau nu patvaldžiu. Tuo tarpu Zig likti ne vien žydų tautos ma atlyginimo. Todėl tan- socijalizmas yra spėka naipavergtųjų
rodžiau tik vandens įvedi mantas Keistutaitis 1440 žmonės, bet žmonės visų kiai ta artimo meilė pas klp.ancia
negu gero.
religiją,
mokinamą
per vi
—Ar tai reiškia, kad męs mą, bet mašinų įvedimas da metais liko užmuštas. Už tautų; tečiaus per tai ir toji krikščionį yra tik egoistiš
daugiau išstumia iš fabrikų mušėjais buvo didžiūnai ar visuotinoji tikyba savo dva ku išrokavimu, dagi kai-ka- sas krikščioniškas ir nekri
mokslo nepripažįstam?
—Vaike, jeigu jus pripa darbininkų. O mašinos yra ba jų samdininkai.. Istorija sia pasiliko tokia jau, kaip da priima charakterį gud kščioniškas bažnyčias, nes
remiasi vien materijalizžįstat, kad mokslas yra blė- juk mokslo išradimu. To- pasakoja, jog
Zigmantas ir tautinė žydų tikyba. II- raus atmonijimo priešui. jis
dingas daiktas ir paskui vėl liaus, darbininkai išeina buvo užmuštas už savo tiro- gainiu ta dvasia dagi išsivy Šv. Povilas savo laiške romė mu. Bet daug kas pasakys,
pripažįstat jį už gerą, tai streikuoti. Jei ne; policijos nybę. Mat jis labai smarkiai stė ir išsiplėtojo taip, kad nams (12, §19, 20) sako: kad pąts materijalizmas be
ir kariumenės ginklai, jie pradėjo persekioti Lietuvos ištikro moraliais pergalėto „Jeigu tavo priešas alksta, socijalizmo galėjo tai pada
kurgi jūsų protas?
■ —Tėve, tu šiandien kalbi, laimėtų kiekvieną streiką. didžiūnus. Zigmantas# kaip jais ant graikiškai-romiško papenėk jį ; jeigu ištroškęs— ryti. Galbūt, jeigu tas ma
kaip koks zakristijonas ku Ačiū tiems ginklams, keli ir vėliau Ivanas, pradėjo ša svieto, pasiliko žydai Prin- pagirdyk jį, nes tai. daryda terijai™, kaip ir kiti gam
nigo pamokslo prisiklausęs. poliėistai priverčia pasiduo lintis nuo kunigaikščių ir cipijališkos žydų tikybos y- mas sužersi įdegintas žari- tiniai mokslai butų buvę
Bėt palauk, aš tau paaiškin ti tūkstantinę darbininkų kitų didžiūnų, ir apsupo sa patybės pasiekė ąugščiausį jas ant jo galvos.” Tiesą, t<> prieinami plačioms paverg
siu, kame šiandien mokslas minią. O kas išrado ginklus ve menko, kįlimo žmonėmis. išsivystymo laipsnį romiš- kioj fomoj artimo meilė pas tųjų žmonių minioms. Bur
ir kas nuolatos vis daro juos Už mažiausią įtarimą di kai-katalikiškoj bažnyčioje. krikščionis retai apsireiš žuazija nors savo didžiumo
darbininkams kenkia.
- Eik tu žioply! Kaipgi pavojingesniais, tėve? Mok džiūnai buvo persekiojami. Principijahškos ’ ypatybės, kia, nes Jėzaus Įsakymas je yra laisvamaniška, bet
tikras mokslas žmogui gali slas. Ar tu supranti dabar, Aišku, jog Zigmantas pra kaip 'žydų taktinėje, talp ir lįepia mylėti ir savo priešus, dėl savo klesos reikalų gy
kenkta? T Tik socijalistų ir kodėl socijalistai sako, kad dėjo rūpintis atsikratyti krikščionių visuotinoje reli atleidžiant jiems, jų nusidė nimo ji remia bažnyčią. Gi
A socijalizmas atidaro plačiai
bedievių mokslas veda žmo šiandien mokslas neša dar nuo dižiunų, ką tais laikais gijose, yra panieka H dėlei jimus.
bininkams daug blėdies?
nes iš gero kelio.
valdė visą Lietuvą ir rūpino proto, valios ir žmogaus Bet visgi tokios meilės, už pavergtųjų miniai mokslo
duris, suteikia progą apsi
—Gerai, tėve! Pasakyk
—Tai tokiuo budu, vaike, si pasiremti ant paprastosteisių,
__
arba kitais žodžiais kurių -nebūtų reikalaujama šviesti ne vien turtuolių luo
tu man,; kodėl tu neapsivel- reikia sugriauti visas mo bajorijos, kad savo teises iš- 'sakant,
nepripažinimas atlyginimo^ kuri kįla ne iš mai, bet visai žmonijai, ta
ki gerėsniu švarku?
kyklas!
plėsti. Didžiūnai pamatė, žmogaus vertybės, ką liudi kokio nors įsakymo ar išro- me tai ir guli pavojus ant:
— Matai,Jau tu kitą kalbą
Nė; “T tėve U. Mokyklų jog
viešpatavimo dienos ja neapribuotas s pasidavi- kavimo, bet yra natūralia žmonių tamsumo stovinčiai
užvedi! Ne, vaike, pasakyk griaut nereikia. Mokslas gali būti suskaitytos. Pri- mas valiai viespatžes-dievo, pajauta, pas krikščionį, ne
man, kodėlmokslas T ri<
siejo sukilti prieš tokį valdo kuris yra neapribuotos sau sivadovaujantį laisva inin- bažnyčiai. Todėl tai ir sa
?•;
X
kad vien socijalizmas
l F
ną. Lieka paleistos paska- valės vienvaldis ; 2) panieka čia, nėra arba yra didžiau- kome,
ras?:
— Aš nenoriu tau sakyt,
kirsiu ’los, jog Zigmantas per se- dėlei gyvenimo, '’isutepto šia retenybę. Kai-kas gal neša žmonijai ne vien
.. ..eko
nominį,
bet
ir
moralį
(dvabet noriu prirodyt, todėl no
jog mųsųlaikų
ffs* kantj seimą žada išžudyti pirmgimių nusidėjimųirlau- dapasakyti,
issihuosavuną.
riu, kad tu atsakinėtum į
visus tenai susirinkusius di- kimas išganymo po mirties. kri&čiinįs tikrai įrtimo
mano klausimus.
r
žinoma, kad tu.
dikus. Įnirtimas tarp di (Rods, žydai tą dievišką ka meile pripažįsta tokį vienų Iš viso straipsnio atydžiai
— Olrait^ Mąfke. **
,
tt- Matai, Maike, kaip.aš džiūnų auga. Subatoj prieš ralystę atsivaizdina sau ki žmonių pasišventimą labui sekantis mintį skaitytojas
tave sukritikavau.
verbą 1440 m. maištininkai taip, negu krikščionįs, te- kitų žmonių, o jų moraliu i- galėjo suprasti, kad pana
* — Kame? H ooiaifoV I įsiveržia į Trakų pylį ir už čiaųs ir. vieni ir kiti> jeigu dealu yra Kristus, kuris yra šaus, kaip skelbia krikščio
h Tavo. išvadžiojimuose. muša Zigmantą. Dabar di tik yra ištikimais savo reli tikrai kilčiausių idealu, ko niška ar kokia-nors kita
bažnyčia, dievo nėra ir ne
- Visai ne.'
Tu žinai, kad švarko aš ne
džiuoju kunigaikščiu lieka gijai, paniekina realĮ gyve kius, žmonija sutvėrė.
turiu.
_
_
>/f * — t- Kaip tai ne, vaike? Už išrinktas didžiūnų šalinin nimą, su įsitikinimu laukda čiąus sutvertoji arba pra gali būti, nes tai didžiausia
islo išradimus tu apkal kas Kazimieras. ’ Bet prieš mi suteikimo jiems per virš- manytoji kristusinė meilė- priešginybė gamtai, kurioje
tini tvarką, o už mano lazdą didžiunišką kunigaikštį tuo gamtinę valią dangiškos ka* pasiaukavimas labui kitų turėtų įvykti baisiausia a— Neturiu pinigų.
— O kodėl neužsidirbi? kaltini mane. Pagal teisy jaus sukįla provincijos. ralystės; 3) panieka dėlei negali butt augščiausių ide narehija ir suirutė, jeigu tas
bės, tu turėtum kaltint ma Smolensko sukilime dali- visų tų, kurie kitaip, negu, alu teisingystės, nes mylėti dievas išpildydamas žmonių
— Nėra kur užsidirbt.
— Kaip tai nėra? Juk tu no lazdą, nes ji yra taip kaip vauja ir liaudis. Žemaitijoj jie .tiki, žydai skaito save ar pasiaukauti labui tų, ku- meldimus norėtų ką-nors
žinai, kad žmonės be van ir tvarka.
gi išrenka kitą d. kunigaik išrinktine dievo tauta ir kie yra skriaudžiami ir sy sulig žmogaus reikalavimo
protauji, štį, Mikolą Zigmantaitį, ku stabmeldžiais< vadirta visus kiu labui tų, kurie yra iš padaryti. Gi kriščioniškas
dens neapsieina. Eik van — Išvirkščiai
tėve. Tavo lazda negyvas ris turėjo būti bajorijos ša netikinčius į jų dievą. Kri naudotojais ir skriaudikais, dievas kaipo vadovaujanti
denį nešiot.
* — Vandens, vaike, niekas daiktas; jei tu pastatysi ją lininku. Mikolą pripažino kščionįs, o ypač katalikai mums laisvai protaujan mintis arba idealas yra taip
neperka, nes kiekvienas tu į kampą, ji pati užgaut ma ir Kijevas. Smarkiausiai skaito prakeiktais visus tiems išrodo šiandien ne kil- netikęs, kad protaujantis
ri namie sinką ir kraną, per nęs negalės; bet jeigu ji man kovėsi Smolensko liaudis, tuos, kurie nepripažįsta jų tybe, bet kaip tik priešingai. žmogus to idealo netik die
kerta per galvą būdama ta- kur sukylime dalyvavo: pra Jėzaus savo dievu ir popie Atleisti savo skriaudikams vyste t. y. kiltybe negali va
kurį vanduo pats ateina.
— Kaip tai pats? Kodėl, vo rankoj, tai jau tu, tėve, sti žmonės( čiornyje liūdi), žiaus savo viršiausiu valdo galima tik tada, kada žino dinti, bet net už vadovau
tėve, Lietuvoj jis pats neat 'kaltas, kad tu ją taip pavar-' k. a. kalviai, odininkai, rimo- nu, kaipo vietininko Jėzaus. me, jog tos skriaudos yra jančią idėją negal pripažin
eina? Tu man sakei, kad te tojai. Taip pat yra ir su riai, mėsininkai, blekoriai ir Kaip pas žydus artimu skai vien laikinu ir pereinamu ti, nes žmonijai vadovaujan
nai viedrais reikia nešioti. mokslu. Mokslas pats sa- kiti amatninkai. Didžiūnai tosi tik jų religijos išpažin atsitikimu, kada tikime, jog čia idėja liko daug kiltesnė
— Taip, vaike; bet Lietu vaimi niekam blėdies negali ir Kazimiero šalininkai iš tojas, taip de facto pas krik žemiškas būvis nėra vertas ir gražesnė idėja — socija
va kas kita, o Amerika vėl atnešti. Bet jeigu mokslo iš miesto liko išvyti. Sukilė ščionis artimu yra vien kri musų rūpesčių ir pastangų, lizmas, o juk kame nauja ikas kita. Čia, matai, žmo radimai atima žmonėms duo liai pakėlė į savo karvedį kščionis ; gi kitaip tikintis y- ir kada laukiame, jog musų dėja prigyja, auga ir plėto
nės kytresni; prisistatė vi ną, tai kalta tvarka, kuri lei Andrių Dorogobužietį; bet ra jų akyse stabmeldys, o kančios ir skausmai bus pa jasi, ten senos idėjos išnyk
sokių navarsitetų, visi eina džia keliems kapitalistams jį greit numeta ir vietoje jo stabmeldį, kaipo dievo prie gydyti pomyrinio gyvenimo sta. Turbut nė patįs kuni
škulėn, visi moka angliškai, laikyti tuos išradimus savo pakelia savo viešpačiu (go- šą, galima ir nemylėti kaip linksmybėmis ir džiaugs gijos generolai negal užgin
visi mokyti ir išmislijo to rankose, kuomet milijonai sudariu) Jurgį Lingverietį. patį save. Kai-kurie pripa mais. Bet kas tiki į tą vie čyti faktui, kad sykiu su so
besiplėtojimu
kias sinkas, kad vanduo žmonių neturi nieko. Ti- Vienok Lietuvos didžiūnai žįsta svarbiausiu krikščio natinį pasaulį, kurį gali pa cijalizmo
j kiuos, kad tu dabar suprasi, tais laikais buvo dar gana nybės principu meilę arti žinti savo pajautimais ir kas griūva jų seni dievai, tai gi
pats ateina.
— Vadinas, jeigu ne mok ! kodėl tvarka kalta. Jei da stipriais. Visi didžiausi mo ir todėlei vadina savo re žino vien tik žemišką gyve bažnyčios puolimas yra taip
slas, vanduo pats į namus neaišku, tai pamąstyk, tėve, dvarai buvo jų rankose, ir ligiją idėja meilės ir broly nimą, per kurį einame nuo neišvengtinu, kaip nėra su
i o aš eisiu tavo kaimyną pa- kiekvienas jų turėjo savo bės. Tečiaus jau iš privesto lopšio iki kapo, jausdami jo stabdomu socijalizmo besineitų ?
I mokyt.
kariumenę. Per tai, Kazi- fakto matoma, kad tikrvbė- gerumus ir blogumus, kį- plėtojimas.
— Šiur, kad neitų,

Bažnyčios puolimas
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Paraše J. Feldman. Verte J. Uktveris.
SCENA XM
Tie patįs ir Onufras.

Onufras (su fraku, didelis baltas kaklaraikštis, megztos didelės pirštinės, po pažasčia dide
Ot jau ir esu su visoms
lis pluoštas popierų),
popieroms! (Išrodo kvailiai).»
Cycero. — Kas tu esi?
Onufras. — Tai aš, uošvi!
Cycero. — Liuęiperius yra tavo uošviu, tu
Brazilijos pilietį, Pratrink sau akis ir žiūrėk (ro
do Į Stasę su Otto, kurie bučiuojasi).
Onufras. — O... o... Koks dailus jų apsieji
mas!
Cycero. — Kas tamstai darbo!
Onufras. — Kas man darbo? Juk tai mano
sužiedotinė!... Tamsta man rankpinigius davei,
kad aš ją imčiau.
* ,
* Cycero. — Tamsta esi kvailas!
Onufras.— Delko? Kad noriu ją vesti?
Cycero (piktai). — Išsinešk iš mano namų,
tu Brazilijos fabrikante spinų ant ledo!
Onufras (šaukdams). — Delko aš taip dai
liai apsirėdžiau? Kur aš dabar dėsiu šį fraką?
(Cycero pagriebia už sprando Onufrą ir išmeta
laukan).
Marė. — Bet vyreli! Kaip galima elgtis taip
su savo seno draugo sunumi?
Cycero. — Apsigavau, tai ne sūnūs seno ma
no draugo. Jisai jokiu sunumi nebuvo — tai
dramblys su 13 vaikų — kurie jo draugui priklau
so. Velniai žino, kas jis per vienas ir iš kur jis
čia atsirado. .7
Marė. — Bet buvai jam toks mandagus!
Cycero. — Nes prasidėjo ant O. Na, mano
vaikai, keliaukite ir prisirengkite į iškilmę, turiu
su žentu pasikalbėti apie vieną dalyką !
Stasė. — Einame, mama!
Sudieu, Otto!
(išeiha^pp dešinei.)
noisoS
■i

.• <- - . , .-f

v

Pajješkau Petro Naudžiaus, Suval

dilu arčiDelko le:.'... ...ip ilga: Išmirti savęs? kų teu., Naumiešč o. agskr., GriškąOnufras (atsargiai Įeina). — Man regis, kad j budžio valsčiaus, Kraujueių kaimo,
i- Sykiu
tarnąvom
kariumenėj, dėl
aš jau čia buvau!
I svarbaus reikalo meldžiu jo paties
Cycero. — Tamsta?! Kuomet? Brangus žen- atsišaukti arba kas apie jį žino ma
lonės. pranešti šiuo adresu:
(41)
ny
te!
Mikas Asevičius,
Onufras. - Prieš valandą — neatmeni tam 114 Riverdale avė., Yonkers,
*....... ~
: į,
sta? Kuomet tamsta taip dailiai išmetei mane už
Pajieškau savo tėvo Vinco Šatos,
7,1 RA
Suvalkų gub.,
Marijampolės pav.
durų!
. *
’ '
Veiverių
gmino,
Anobudžio
kaimo.
Cycero. -X--Aš? Tamistą?...’^ *z*'; >z>^\(C
T ’F*
Męs gyvenom Glasgow, Škotijoj, jis
Taip’ ir gana ener- su merga išvažiavo iš ten į Ameri
Onufras (graudžiai).
ką, nuo to laiko nieko nežinau. Mel
giškai!
džiu jų pačių atsišaukti arba kas apie
■
Cycero. — Puolu no debesų! Tai turbut koks juos žino malonėkit pranešt šiuo ad
(41)
nesusipratimas! Aha. Gal būt tamstą palaikiau resu:
Jeigu kas patėmysite Franų Krū Liet Imigrantų šelp.
Magdė Jankauskienė,
už tą? (rodo į Otto).
23 Nelsell st.,
Widnes, England. tų. pirma gyvenusį Pittsburgh, Pa.,
Viršininkai ant 1913 m.
vėliaus buvusį New Yorke, iš kur į
Onufras. — Aha! tai labai galima!
dingo
išsinešdamas
mano
siutų,
čePirmininkas,
Sti Jankauskai,
Pajieškau draugo Kazimiero StepaCycero (į Otto). — Matai, tamsta, kas dėl navičiaus, Kauno gubernijos, Šiaulių verykus, sidabrinį rusiškų laikrodė
350 Nevark
Hobokan, N. J.
ir 40 dolerių uinigų. Jis yra vidu Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
tamstos čionai pasidarė! Net brangų savo žen pavieto ir valsčiaus, Oškunų sodžiaus. lįtinio
184 New York avė, Newark. N. J.
ūgio, linksmos išžiuros, tamsiais
Pirmiaus gyveno Lavvrence, Mass. o
tą išmečiau už durų, kaip tuščią bačką nuo alaus! dabar nežinau kur. Girdėjau/ kad iš retais plaukais; paeina iš Kauno gub., 1 Sekretorius, A. M. Stanelis,
pav., Gruzdžių parapijos, Pa211 Jefferson sti, Newark, N. J.
Manau, kad tamsta ant galo suprasi, jog tamsta važiavo į Worcester, Ma&s. Jis pats Šiaulių
ar kas apie jį žino, meldžiu praneš karnėfių kaimo. Meldžiu kas apie jį Iždininkas, P. Vaiceliunas,
esi čion nereikalingas!
38 Farley avė., Nevark, N. J.
sužinos man pranešti šiuo adresu:
ti man ant šio adreso:
(42)
Petras Bubelis,
Onufras. — Visiškai nereikalingas!
Izidorius šliupsztikas
350 W. llth str.,
New York City.
LIETUVIŲ NEPRIG. KLILBaI
Walkar Garden Farm,
Otto.
Bet ponas Cycerone!
Chicago, IIL
Charles River, Mass.
i
VALDYBA:
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
Cycero. — Meldžiu man necyceronuoti, išsi
Pajieškau apsivedimui merginos, ne senesnės per 22 metu, norinčios su Prezidentas — Julius Joneliunas,
nešk, tamsta, arba... (eina prie Otto, tas išbėga).
3249 So. Halsted st., Chicago. III.
ne jaunesnės 18 m. ir ne senesnės 28 manim susipažinti teiksis sykiu su
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
Onufras. — Che ,che, che! bet daugiau tam m. Be skirtumo tikėjimo. Aš esu 25 laišku prisiųsti paveikslus.
P. Harmenas,
(42) f
833 — 33 pi., Chicago, GL
m. senumo, ir vartoju penkias kalbas.
sta manęs nebeišmesi?
R.
F.
D.
7,
Box
72,
Jackson,
”
Mich.
■
Prot.
rašt.
—
_ :.i:Las
Mikas Titiškis,
Turiu gerą darbą ir uždirbu 18 dole
3415 Aubuim Avė., Chicago, IU.
Cycero. — Kas tai per popieros, ką turi po rių sąvaitėj Mergina turi būti su
Pajieškau Igno Markūno, Kauno Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
gera išvaizda ir mylinti
mokslų.
pažasčia ?
712 —
17 _pl.,
Chicago, IB^
gub., Ukmergės pav., Tavėnų vals. .
712
— 17
pi., Chicago,
HL
Kreipkitės per laišką
(42)
Onufras. — Juk tamsta man sakei, kad atčiaus, Vadų kaimo, apie 9 metai kaip Į Kasierius — Vincas^Paplauskas,
922 — 35 pL, Chicago, IIL
dėl
P~
Philadelphia, Pa. Amerikoje, gyveno Brooklyne,
sineščiau visas savo popieras su savimi, kokias 2058 N 2 st.,’
svarbaus reikalo lai atsišaukia arba Org. užžiurėtojasi — A Bitautas,
3211,-------Union-- avė.,
turiu, tai ir atsinešiau: senos teatrališkos afišos,
pranešti šiuo adr.:
----- r Chicago,
------- o-; HL
Pajieškau, savo, draugės, neatme žinantieji malonės
Ignas
Bujokas.
Susirinkimai
atsibuna
kas
paskutiskalbėjos surašąs, Brazilijos mapos ir elemento nu nė vardo nė pravardės, turi būt A. 537 Waconta st.,
nę subatų
kiekvieno mėnesio,
7:30 ▼.
St.
Paul,
Minn.
'
*
’
’
'
No. 1 Lietuvaitė. Malonėkit atsivakare, L. Ažuko svetainėj po No.
rius!
Ą .
šaukt šiuo adresu:
(41)
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
Pajieškau draugo Juozo Zavecko, mas
Cycero. — O saldus varde! Reikalavau po
Thomas Kassales.
pripuola sausio mėn. BertahriGen. Delivery,
Long Beach, Calif. Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gra niai: Balandžio ir Spalių mėn. Poo>
pierų, reikalingų vien sužiedotuvėms.
žiškių bažnytkiemio, girdėjau, kad metinis Liepos mėn.
dabar
Amerikoje, jis pats malonės
Onufras.
Notarijušas atras jau sau reika
Pajieškau Stanislovo Sotkausko, atsišaukti
arba žinantieji teiksis pra
gyveno
18%
Arthur.
st,
Brockton,
lingas popieras tarpe šitų šmotų. Kada važiuosi
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
nešti
šiuo
adresu:
(43)
Mass. 37 metų senas, tamsių plaukų,
Town of Lake, Chicago, IU.
John
Shapinski,
me? Jau vežėjas laukia.
rudų akių, sveria 170 svarų, 5 pėdų Statė Sanitarium,
P
Rutland,
Mass.
Tėvynės
Mylėtojų Dr-stės No 1,
Cycero. — Tuojau! Bet, ponas Onufre, ap- 9 colių augščio. Uždėjau $200 kau
ant Town of Lake, Chicago, III., mi
cijos, ir pabėgo 6 rugsėjo. Jei kas
Pajieškau sesers Barbės Vasiliau- tingai atsibuna kiekvienų pirmų ne
mąstyk tamsta, ką gauni! (abu verkia).
pa.tėmysit meldžiu .pranešt, kas. pir skiutės-Baržauskienės,
gyveno Brook dėldienį mėnesio, A. J. BŠeržynsldo
mutinis
praneš
gaus
dovanų
5
doieOnufras. (su ašaromis). — 40,000 rublių! ----------- -----(42)
lyne,
kas
apie
ją
žino
malonės pra Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
nūs.
nešti arba ji pati lai atsišaukia šiuo
Iki grabui dėkingas busiu už tai! ‘
ADMINISTRACIJA
John PateKius’
adresu:
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
Cycero. — Kada pirkau tavo vekselį — dasi- 59 Intervelle st.,
Montello, MjĮss.
Joe Vasiliauskas,
4600 S. Paulina St., Chicago, HL
1719 N. 9th str.,
St Louis, Mo. Vice-prez. F. A. Misius,
žinodavau kartais apie tave daug — ištikrųjų esi
Ia 33
- ■
s iia
Pajieškau draugų: Jono Smaliečio
5235 S. Bishoff st., Chicago, IU.
labai kvailas, bet užtai... E, tiek to... na, vienu žo Ramongalių kaimo, ir Hipolito GloPajieškau vyro mokančio rusiškai Prot. rašt K. A. čiapas,
džiu, duokman žodį, kad mano dukterį padarysi margio Ilgalaukių kaimo, abu Vabal ir lietuviškai rašyti ir skaityti ir no
1736 W. 47 st, Chicago, UI.
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_

____

j

rėtų būti pagelbininku prie malevo- Turtų rašt A. J. Kareiva,
nės. Mokestis 25, dol. į sųvaitę.: Rei
1805 W. 46-th st, Chicago, Hį,
kalinga, kad turgtaj., 75 dol,. p n si dėti Kasierius K. K. Strzyneckis,
prie manęs. Daugiau susipažinkite
4612 So. Ashland avė., Chicago, HL
Cycero, - Tai tamsta; esi pirmiau susipaži
Cycero. — O dabar ęluok garbės žodį, kad
per laiškų. .
;Užžiurėtojas
org. St Ragauski,
A. T. Karalevičius, .
nęs sū mano dūktėre?
'
:
?
išWk^I i t
žfijOfTOl |
< ‘ ‘ 4612
Wood st., Chicago, T1L
rs.
15
MHibury
st.,
Box
50,
...
.į.
Otto.
Taip tamsta. Frankfbrte tarėjau
(mmmsU— Duotfo zod| garbės, kad žodį, gari Pajieškau dėdės Leono Grinio, AWorcester, Mass.
REIKIA, AGENTU<: 5 §
T >
* 'Z A
:
tą laimę*. y;*23./'
bės dalaikysiu ant žod$O_garbės!...
malių sodos, Kauno gub., Kuršėnų
kl > 1
5c
2
Pajieškau
Prano
V
olungevičiaus,
Reikalingi
agentai
pardavinėji
volosties.. Girdėjau, kad gyvena PittsCycero. —Viskas g^ai, brangus žente!,
Cycero. -— Bet mano duktė Frankforte nieburgę. Turiu svarhų reikalų, mel Vitinaus gub., .Merkinės volastiee, mui daiktų, labai reikalingų kasdie
kad nebuvo!
į SCENA XV.
.
džiu jį patį atsišaukti arba kas apie Pirplių kaimo. Jis angliškai vadi niam gyvenimai. Atsišaukit per lai->
jį
žino malonėkit pranešt 'man, už ką nas Frank Volis. Turiu prie jo rei- skus arba ypatiškai šiuo adresu(42>j
Otto. — Hotelije “Frankfort,” šokių salėje!
Tie patįs, Otto ir Stasė.
■ kalų"ir-?!no
175 Tremont str., Room 68,
buriu ■draeT?r~dekmgaš7 " " '
/43j«ero. -— Aha! ir? ^FĮfthkforto tamsta vis
Boston, Mass.
y
Wvffa-g
i ------------- -----------Adoma? Kvj
(j Stase tyliai). — O!... matote, tamsta! 176 — 2nj> stjį. _ ^o,
JJta^s. 13'0 Eastem
kas kart arčiau.,^arčiau,. net_Į 4nana_batus~įsažiaavi., <S tngfield, Masšį
REIKAUJAME AGENTŲ
-*.7^c^S3tfay."(Į-tevą). — Brangus tėveli, — mane J ^MELDŽIU .Al^JŠAUKS^3QnAb
vai!
Visuose
lietuviais apgyventuose mie
0tį(K -- kčiu mano: paŽM
sužiedotinis sakė man prieš valandą, kad tėveliu: sr As‘ Antanas'1 Lazdynas 'važiavau iš
’PAJrtSffAtt
w stuose Geras
nuošimtis. > ■ (43)
------ . daktaro ?
Libavos į Ameriką ir susitikau- su mokančio siūti ir kirpti moteriškų^
skauda, gal
reikia
C.
M.
LUKOŠIUS,
tepe.: ? ©apžiojus,Jkad-į esuvl^
I
(jo pravardės nežinau), kuris rubus. Gali atsišaukti ir toks, kuris 6 John str.,
t jųnu
| |Kam galy^ skauda
Waterbury,
Cycero.
—
• • - - . - Cti
-- kartu važiavo ant to paties laivo su moka gerai siut sukirptus; atsišaue
manęs, kad nupieščiau. tamstų šeimynoj paveik ,i»X
savo
seseria
Antanina.
Atvažiavus
Stasė;
—
Tau,
tėtuši
!
kit
laiškais
paaiškindami
kiek
žinote
slą, idant suteikti jį tamstos vardo dienoje kaipo
- - REIKALINGAS
'A
..
(41) t
3 jttiLČycero. —įMan galvą skauda?! Ir tau sa į New Yorką lipant iš laivo jis man šį amatą.
Atsakantis medžiojamas šuo (gondova^^Į'.'
u
padėjo įnešt a pąįano_-ryšelius į, .Cąstle
' ?
K. P; Š1MKGNIS,
’ čas). Jei kas turit apie Springfield,
Cfcrden, kuriuose'buvo daug drabu 821
High st., .'.
Holyoke, Mass; IR. meldžiu pranešti laišku.
Cycero..-*-Tas puiku! Tai tamsta pieši pa- kė tai tavo sužiedotinis?
žių,
paduškos
ir
čęverykaL
Cąstle
Stasė (rodę Otto), — šitas!
Garden muš perskyrė ir ryšeliai liko
veikslą man ant varduvių?
šišKO/
pąs Jį/ Esu neturtingas, todėl malo
Cyčerė.
—
Aha!.^
šitas,
bet
jis
nėra
tavo
su2015
N.
16
st.
R. R. No. 8,
T
Otto. — Taip, bet meldžiu niekam nepasakyt.
nėkit man pranešt,. kaip yra su ma
Springfield, IIL
žiedotinis^
tiktai
šitas,
ponas
Onufras,
mano
dūk*
nė danctais.
,to’z j W
/i
Pamkslas jainfiatafi jau vakari (eina į kampą ir
♦
; ANTANAS LOSDINSKAS,
■'—~!
i KAM
REIKALINGAS ZECERIS,
paėmęs iš ten pavoksią rodo). Apmąstyk tamsta,
10635
Curtis
avė.,
Chicago,
IIL
PRAKALBOS PITTSBURGE, PAĄ malonės susižinoti su manim žemiau
)
Onufras. —. O ponu Onufru aš esu!
I
12 d. spalio, 2 valanda po pietų; paduotu antrašu. Aš esu spaustuvės
Pajieškau savo vyro Mikolo KaCycero. — A... A!... Kaip puikiai nupieštos I --- Stasė. —- Cha, cha, cha! O tai juokinga! 7 I mandulio,
darbininkas iš Lietuvos. Amatų pa
Lenkų
Sokolų salėje 18-ta gatve
Vilniaus gub., Trakų pav.,
= Cy«Erer^~čia nera4š"ko juoktis!
I ri
Daugų parap., Dukaučiškių sodos. Jis Carey Alley, South Side. „ Kalk"“ žįstu gerai, nes esu išlaikęs ekzamiGyvos, o gyvos! Tai panašumas! Vienok... kat
ną iš tos profesijos. Platesnes žinias
išvažiavo iš Montello, Mass., 5- rug Pruseika, "Laisvės redaktorius. P
Onufras. — Turi džiaugtis, jei juokiasi!
ra mano duktė?
galima bus paduoti per laiškų. R®šome lietuvius
sėjo.
Aš
jo
žmona
Regina
KamanMane-išleidi už jo ? — Už. tokio eg- dąlienė atvyž^i
kalaująntie tokio darbininko malonės
1
kūdikiu 9 rug Įžanga dykai.
Otto. — Po kairei.
kreiptis šiuo adresu:
(43)
Kviečia
L.
S.
sėjo
į
MmMmc
Idžiu
jo
paties
š
beždžionių
teatro?
Cycero. — Aha! taip, po kairei. Kaip'
•MlTJttAS.
į
Martynas
Belukevičius,
atsišauk
U>ie jį žino ma— Tamsta klysti! Aš nepriklausau I5 ėkit '-|““^rba
Hudson, Mass.
- ------- 4 32 Staughton sti,
lešt šiuo Adresu:
liai ausis pritaikyta... Ah... Ir kepuraitė mano pa
Jaunų Lietuvių AuKriko^ Tautiškas
dulienė,
..prie
beždžionių
teatro.
.
:
.
čios taip panaši! O koks puikus darbas. Tik
Montello, Mass. Kliubas surengė iškilmingų Vakarų,
MUZIKOS MOKYKLA
Stasė. — Ir ką aš su juo darysiu? Taį bai 33 Arti '' str.,
tamsta dukterei jaunumo truputį atėmei ir tą
(Octij 1913 m. Duodam lekcijas ant Smuiko, MandaNedėlioj, 12 d. spalių ('
Merkičios, gir- Freiheit Turner sveti, 3417 So. Hals-; lino, Gitaros, Korseto, Klarneto®,
dyklė žvirbliams! Brangus tėte, juk nenorėsi pa 4 Pajie
pridėjai motinai.
O kas čionai kampe?!
r r
dėjau
i
š
brolio
Jono. A- ted str., Chicago, IIL. Pradžia 4 vai. Fleitos ir Akordiano..- Profesorius
p»e 8
Otto. -r- Tai pirmos raidės mano vardo ir pa daryti savo dukterį nelaiminga!
»j;-paeina iš Kau- po pietų. Įžanga 25c.Aa ~ ----------- < jau
praktikavęs 15 metų muzikų. No
Naivių
Cycero. — Tai ne mano kaltė, kad visam no k*.
? jsaga^L,
—
.— . Tas vakaras bus vienas įš-gražiau* rintieji išmokt gerai muzikų kreipki
vardės O. š !
oąimoA* Jų
jų mdtina
moTina prašo, kad
Kad atsi- šių, nes pasistengsime parodyti atsiadresu:
(44)
O. S. Gi Kaimo.
šauktųį
nes
nežino kam palikt žemę, lankusiems dattg ko naujo, nuodingo tės šiuo
Cycero (nustebęs). — O. š... Ar tamsta ne- mieste negalima rasti išmintingo šmoto
Prof.
LUCA
APICELA
fe .
kpri verta hpie 1500 rub. Kurie apie ir pamokinančio.
tavo( vyru turi būti būtinai O. S.
Bus prakalbos?
Boston, Mass.
vadiniesi Otto Schoenbergu?
juos žino malonės pranešt jų močiai Kliubo Choras sudainuos gražias dai 215 Hanover st.,
Stasė.
—
O
tai
dėlko?
ayba mano adresu:.
Otto. — Tikrai. Bet Schoenberg -ne per S,
nas, bus duetas ir solistai. Taipgi
LIETUVIŠKI MUZIKNTAI.
Jonas Rūkas,
dramatiški ir komiški perstatymai.^
bet per š... prancuziškaL~///£SS/‘ 4-/
SCENA XVI.
9 Bulger Knox str., Montreal, Canada. Po to viso bus linksmas balius.
Duos
koncertus seredoms ir pėtnyJCycerO. — Vienok tamstos pavardė praside
Tife patis, Marė ir Otmaras Senkenbergas.
Nuoširdžiai kviečiame gerbiamų vi čioms nuo 7 vai. vakare. Endriejus
Pajieškau Kajietono
Merkeliavi- suomenę atsilankyti ant to vakaro. į Lobius ir Domininkas Ravickis vienas
da su S?
čiaus, iš Šiaulių miesto ir Jono Ba
.1
Marė.
—
Cycerone!
tai
ponas
Ottmaras,
Sen

ant baso kitas ant cometos, po
J. L. A. T. KLIUBAS.
a
esu prancūzu. -jif
toro,Šaulenų parapijos, Notiniškių
No. 70 Washington st.. Cambridge,
>u
kenbergas !
caimo, abu Kauno gub., girdėjau, kad
Mass.
(421
Cycero. — Išsinešk, tamsta, is mano namų,
METINIS BALIUS.
Cycero (puldamas prie jo)* — Kaip, tas po- prrmasai gyvena kur tai apie Kana
Malonėkit norintieji atsilankyti
dą, antrašai Kalifornijoje. Turiu
tu kambarinis prancūzų teplioriau! Kaip drįsti
Draugystė D. L K. Ged
nas vadinasi?
svarbų reikalų ir meldžiu kas žino
PARSIDUODA
melsti rankos mano dukters, jeigu su š rašaisi
paduoti
man
jų
adresų.
mino
Lietuvių Ukėsų Bosto
Marė. — Ottmaras Senkenbergas ?
MAŽA
SPAUSTUVĖLĖ.
pavardę, o ne su S. Jeigu taip kvailai rašaisi, tai
Juozas Dundulis,
Cycero. — Turiu jį! Tas bus į pat sykį. Iš- : O. Box 254, East Millinocket, Me. no, parengia labai gražų ba Su visomis orietaisomis ir daugeliu
turi kvailai ir vadintis — laukan, po velniais!
lių
panedėlij,
Columbus visokio didumo raidžių, su lietuvi sineškit abudu. (Į Ottmarą) Ateini tamsta mel
ir lenkiškais akcentais. Prekė
Otto (į šalį). — Vėl pradeda kvaišti.
Pajieškau draugų: Hiliaro Savicko
Day, 13 spalių (Oct.), 1913, kais
sti rankos mano dukters?
visai may Parduodame todėl, kad
ir
Antano
Gižausko;
abudu
Kauno
Cycero. — Jeigu butum geru vyru, turėjai
Onufras. — Kiek ištikrųjų rankų turi tams- gub., Smilgių parapijos, nesenai atva salėje Congress Hali ant užsidėjau Kitokį biznį.
pasakyti: Pone, nesu vertas rankos tavo dukters!
žiavo iš Lietuvos, norėčiau su jais suR. G. KISSEL.
tos duktė?
sirašyti. Meldžiu atsišaukti šiuo ad- kertės Broadway ir Con 826 E. Main sti,
De Kalb. IIL
O bučiau tuoj išmetęs už durių; dabargi aną iš
resu:
gress avė., Chelsea, Mass.
Ottmaras. — Atleiskite...
Telephone: office 1073. Resid. 314.
vijau. (Bėga prie lango ir šaukia). Ponas Onuf
A. Savickas,
Cycero. — Tamsta gausite ją.
Prasidės 2 vai. po pietų ir
309
Wall
str.,
Rockford, III.
VAŽIUOJU I LIETUVĄ
re! ponas Onufre! Aha, matau įeina arbatnamin,
trauksis iki vėlai naktį.
Otto. — Bet tamsta!...
Ir todėl parduodu forničių dar geras.
turbut turi naują projektą galvoje apie ledus
Pajieškau tėvo Domininko AuzbiCycero. — Su 40,000 rublių!
Balius bus labai gražus. Susideda iš 3 lovų, Iončiaus, 2 komo
cio,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
Šila(šaukia). Ponas Onufre! pasakyk, tamsta vežė
Onufras. — Atsiprašau, tie pinigai man pri- ių parap., Derkintų kaimo, 13 metų Salėj gali šokt 200 porų ir dų, 12 krėslų, pečiaus etc. Labai pi
giai. Ateikite pažiūrėti.
jui, ten žemai, kad palauktų, vaziuosiva pas notakaip Amerikoj, girdėjau, kad gyve
klauso.
bus gera muzika. Tarpuose
na
Chicago,
111.,
Malonėkit
pranešt
PETRAS OVERKA,
rijušą, kad parašytų šliubinį kontraktą. Eikš tam
šiuo adresu:
padainuos choras ir kvarte 176 Bolton str 2-os lubos, So. Boston.
Ottmaras. — Tas labai dailu, bet...
sta ant valandėlės pas mane, brangus drauge!
Joe Auzbikis,
Cycero. — Jokio bet čia nėra! Mergaite yra 3ox 273,
Divemon, Ulinois. tas ir bus visokių gėrimų.
PARSIDUODA SALIUNAS
(aštriai į Otto) Ko tamsta stovi? Išsinešk ištavo!
Merginoms bus ypatingai , su namu iš 12 kambarių, kur galima
čia ir nesirodyk man daugiau!
Pajieškau sesers Anastazijos MonOttmaras. — Bet leisk tamsta...
trimaitės-Kelčauskienės, Kauno gtib., gera proga suipažint su vai • įtaisyti miegruimius keliaujantiems
Otto. — Vargšas žmogus, visai sumišo!
Cycero. — Ar ne daili mergaitė (ima už ran Telšių pavieto, Žarėnų miestelio, gy kinais, nes bus iš visos apie- žmonėms, arba užimti šeimyniškam
gyvenimui Mėnesinė randa 35 dol.
veno Brooklyn. N. Y. Prašau atsi
SCENA XIV.
kų Stasę ir Ottmarą, laimina). Vaikai, bukite šaukti arba kas apie jų žino duoti linkės.
I Norintieji sužinoti
platesnes žinias
Tie patįs ir Onufras (su popiera rankoj).
malonės
kreiptis
šiuo
adres:
(43)
man
žinių
šiuo
adresu:
laimingi! Laiminu jus!
Su pagarba užkviečia
Stanislovas Montrim,
F. JONČAUSKAS,
Onufras (atsargiai kiša galvą per duris)".—
KOMITETAS. į 106 Grand str.,
(Toliaus bus)
3009 4th str, S. E., Minneapolis, Minn.
Hoboken, N. J.

ninku parapijos, Panevėžio apskričio,
Kauno gub. Dėl svarbaus
reikalo
meldžiu atsišaukti arba žinantieji anie juos malonės pranešti šįuo adr.:
tt.
(42)
H. Baronas, ™'
('42)
176 River sti,
W*ltham, Mass.
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nę, tai tuojaus pažino, kad
Tamošiaus gaspadinei. —
svečių
prakalbas
jis falšyvas; paėmė ir Įmetė j Apie
Į ugnį...
Brightone buvom jau rašę.
Kunigas tik rankoms skė Nors tai buvo trumpa žinu
stelėjo ir negalėjo daugiau tė, bet atkartot jau neužsi
nieko kalbėti, taip jam buvo moka, jie visur kalba tą pa
gaila pinigų.
tiG. Jones’ui. — Kas atsiti
Du neregiu.
ko su tamistos laišku, nega
Du neregiu sėdi pas baž lim atsiminti, bet jei netilpo,
nyčią. Kokis tai juokdarys turbut nebuvo jame nieko
svarbaus. Męs gaunam per
praeidamas sako:
— Te, pasidalinkite abu daug raštų, kad galėtume
i
juos visus sutalpinti; talpiI du!
Ir nieko nedavęs nuėjo nam tik svarbesnius, kiti pa
lieka nesunaudoti.
sau.
Už valandėlės neregiai i O. Paltanavičienei. — Žiū
pešėsi kiek tik galėdami, nes I rėkit atsakymą M. Maksvy
abiem rodėsi, kad vienas iš čiui, Gedvilai ir Šleiniui.
jų gavo ir nenori pasidalint.

lpW-Pusrytis
gerai
apšildytam
Kambaryje
f

Kunigas bandė prigauti
žydą.
Tel. So. Boston 784.
Viename Lietuvos miestelije
Parduoda pigiai Namus
žydelis labai užsigeidė eiti i
į
Ameriką, bet ant nelaimės,
J. H. C A R R
pinigų neturėjo. Tada jis L. Grikštui. — Jokių šmei Parduodu Namus, Inšiurina
susimislijo nueiti pas klebo žimų jūsų ypatos "Keleivij” i
padarau Morgičiua.
ną ir paprašyti paskolinti. nebuvo. Kad jums kalbant 848 DORCHESTER A VU,
SO. BOSTON, MASS.
ico, tai
įcu ir
ii
j
I
Viena davatka apie tai suži i įvyko peštvnės,
jus
nojus jau buvo pranešus kle ‘pats ”Kel.” iredakcijoj
pa- i
‘ ' 'J
^ILTI pusryčiai — tai aplinkybė, kuri jus padaro smagiai prirengtu dienos darbui.
bonui, dėlto žydelis jau nė tvirtinot, todėl nėra reikalo
nebandė meluoti, bet sakė prieš Jauną Mergaitę ir proKad su noru imtis už dieninio darbo, valgykit šiltus pusryčius ir gerai apšildyEi, Vyrai, visi pas
tikra teisvbe, ir bažindama i testuoti. Su Rožyte gi męs
YUDEIKO!
tame kambaryje.
žadėjo kuogreičiau prisiųsti, neturim nieko bendro; krei I
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vikaip tik Amerike užsidirb pkitės i "Laisvę."
Jps pražudote pusę savo maisto, jeigu jys jaučiatės neramus, kada valgote,
sokios rūšies Alaus, Degtinės.
siąs. Kunigas klebonas tei i J. J. N. — Pluoštą juokų
Vyno ir Cigarą.
Perfection Beduminis Apšildytojas daro jūsų pusryčius priimniais visai šeimynai.
sinosi, kad jis netaupąs pini gavome. Ačiū.
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.
gų, o per tai neturįs ir ne Pupų razbaininkui. —
Nėra durnų, nėra dvokimo. Perfection Apšidytojas lengvai apvalomas ir perne
galįs paskolinti. Visi žyde Džian Bamba atsisako toki 304 Broadiay ir 259 D streets, šamas iš vietos į vietą. Gal būt papuošimu visur, o priimnumu miegruimije; didelis
lio prašymai niekais nuėjo. ‘klausimą rišti per laikraš
parankumas siuvamam kambaryj ir maudynėj.
SO. BOSTON, MASS.
Nieko nepešęs, žydpalai- ti. Jis sakosi nenorįs ”suii
kis, visai nelinksmas, išėjo spoilinti sau bizni.”
Pardavėjai visur. Dėl aprašančio cirkulioriaus rašykit į
nuo klebono, bet kad Ameri Brightono Reporteriui. —
ka jam labai rūpėjo, tai jis Nors rašot teisybę, bet tas j
STANDARD OIL COMPANY
ir laužė sau galvą, kaip ten vistiek Brightono merginų i
New York. N. Y.
iš
Albany, N. Y.
dasigauti. Po visokių pie ir moterėlių nepamokintų.
Buffalo, N. Y.
NEW YORK’O
Boston, Mass.
nų, sumanymų ir laužymo Jas išlavint gali tiktai lai-1 I
Užlaiko geriausį
smegenų, ryžosi dar kartą kas.
savo giliukį
išbandyti. M. Maksvičiui, K. Gedvi-1 Elių, Vyną, Likierius ir
Šiuom sykiu kreipėsi prie vi lai ir S. Šleiniui. — Kadan- i kitokius gardžius gėrimus DAKTARAS ir CHIRURGAS ji
j:
Telephone So. Boston. 845 M.
Įj
karo, pasitikėdamas, kad tas gi dėl Grikšto tarp Montel- Į o taipgi ir geriausio taba
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
gal dar nieko apie jo kelionę los lietuvių kilo nesutikimai, i
ko Cigarus.
Vienatinis lenkiškas
Į palaimintają žemę nežinąs. tai „Keleivis” netalpins jo
Tikras lietuvys daktaras
Meldžiame užeiti o visados rasite
i [DANTŲ DAKTARAS.
baigęs mokslą BteitaviškaIr žydelis neapsiriko. Jis kių protestų nė iš vienos, nė i gražų patarnavimą.
495 Broadway, So. Boston.
me universitete. Buvo mie
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
pradėjo didelį pasakojimą iš kitos pusės, kad tų nesuti- 1 362 2nd st.,
sto daktaru Indianapolis,
: I
Valandos:
So. Boston.
Ind. ir specij&liškal moki
įdedu
naujus. Darbą gvarantuoju.
apie tai, kaip jam pasitaiko kimų nepadidinti.
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. H
nosi NEW YORKE DID
;
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
ŽIOJE MOKYKLOJE da
gera proga padaryti pelnin
Nedalioms iki 3 vai. po pietą.
I 238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
ryti visokias operacijos ir
gą gešeftą, net paminėjo, su
gydyti pavojingas ligas.
Po įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Drkuriais turi susidėti ir kurie
d
i
d
e
l
us
P-E-L-N-A-S
Stankus įrengė eavo locną SANATOKIU M
Teiaingiauaia ir Geriausia
tame dalyke ketina dalyvau
I
(naminį ligonbntį) ir užlaiko visokius ligo
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
nius dėl gydymo ir darymo operacijų.
ti, bet, ant nelaimės... jam
i
APTIEKA
I
žmonėms.
Gydo ligas:
trūksta tiek ir tiek pinigų
Sutaisom
Receptus
su
di

Tie, kurie ilgį laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmok?Nuo skaudėjimo šonų, nugaros, galvos Ir
naujausios mados
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
užvedimui to gešefto. Vi * jo tiems,
kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant ligįt per kj negalėjo
pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir kosulio.
Lietuvos
atvežti
ar
amerikoniški.
'ė
gerai
dirbti
;
tad
apturėjo
dubeltavj
nuostoli,
—
ve
be
naudos
išmokėtus
pinigus
ir
nustojimą
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą
karas nedavė jam daug ir ■ uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydytGyduolių galite gauti, kokias tik ' Atlieka visokį darbą prie palaidojimą
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų
pasaulije vartoja, taipgi visados
kalbėti: žydelis buvo gerai »
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ. NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;
ligų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
! kuogeriausiai už nebrangią preką.
randasi lietuvis aptiekorius
Į
bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kairo
visokias
operacijas.
visame miestelije žinomas, o * po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOmokslinčių daktarų, tad taP. JATULOVIČIUS.
336 Broadway, So. Boston.
Jeigu sergi
vikaras gerai žinojo, kad žy A po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kį apturėjo didelį
tai netrotyk laiko, bet tnojaue atsišauk pas ;
EDVARD
DALY,
savininkas
M
dabeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučedijo.
Gyvenimo vieta C4S Broadway.
dai tik tam ir sutverti, kad f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
daktarą Stankų ypatlškai abra per laišką, o;
18 Broadway, S- Boston, Mass.
neeigailėsi savo žygio. Turi tuksiančius pa- (
visokiais pelningais gešef- A
PR1SIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAMI:
dėkavonių
už
išgydymą
nuo
visokių
ligų.
Dr.
;
Galite
reikalaut iir per laiškus,
PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą išgydymą
tais užsiimtų; na, o kad žy ■ nuoGARBINGAS
Ign. Stankus siunčia gyduoles į kitus miestus;
o męs per ekspresą gydules priskaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Vieūomet
siusim.
į Philadelphijos Moterims
dui gerai seksis, tai vikaras ■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iškreipkitės ant tikro adreso taip:
L kaušg, o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
mislyjo sau dvygubai-trigu- * pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus ąk Dr. IGNOT. STANKUS :
į VIENATINĖ MOKYTA IR D1
bai išlupti. Kaip bematant A garbingą vardą garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo- 1 1210 8. Broad st.,
PLOMUOTA LIETUVIŠKA A
• :
ne J. Bernot, 42 Franki in St., Springfield, Mass.
g
KUŠERKA
PHILADELPHIJOJ
Pbiladelpliia, Pa.:
atskaitė žydeliui reikalauja J
Į
GUODOTINAS DAKTARE!
ONA VIDIKIENĖ, baigusi akuše
mus pinigus ir linksmas nu
Labai dėkingas už tikrą išgy.
rijos mokslų garsiame Internatio
dymą ir už liekarstas, nuo ku
nal College’yje of Midwifery ir tu
ėjo pietų.
rių pastojau kaip naujai ant
rėjusi gerų praktikų viename ge
Per pietus vikaras pasigy
svieto užgimęs, išgelbstintnuo
riausiame
gimdymo ligonbutyje
Geriausi Lietuviški
3" Pabaigusi kursąMosuns Medical X'
slaptos ligos. Taip gerai dabar
Priima kūdikius ir savo mokslišku
rė savo klebonui, kad tas ir
College, Baltimore. Md.
jaučiuos, kad į trumpą laiką
patarnavimu palaguose apsaugoja
FOTOGRAFISTAI.
tas pažįstamas žydelis gerą
net 15 svarų daugiau sveriu.
gimdytojas nuo visokių ligų. GE
!T
Pasekmingai
otlieka
savo
darbą
<P
Prisiunčiu savo paveikslą, lik
RIAUSIĄ RODĄ DUODA DY
gešeftą sumanė padaryti, ir
I * prie gimdymo, toipgi suteikia vi- įtį
damas sveikas ir džiaugdama
Mųs dirbtuvė yra įrengta
KAI nėščioms, žindančioms ir Ii
, Z sokias rodąs ir pageibą invairiose $
sis, pilnas guodonės S. Kolomkad jis jam paskolinęs pini
sulig naujausios mados, ap
gotoms moterims, o taipgi mali
čiukas, 41 Avė, L., Salveston,
rūpinta
naujausiais
apara

T moterų ligose.
žiems kūdikiams.
j
gų, kad tame dalyke prigelTex.
tais. Padarom fotografijas
TEIPAT Mr Žakas, McKees
ONA VIDIKIENĖ
bėti, juo labjau, kad žydelis
kuopuikiausiai;
malevojam
g f. Stropiene
I 329 Wharton
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
naturališkomis
farbomis;
iš
st_ Philadelphia, Pa |
gerą nuošimtį (procentą)
vo paveikslą, nemažiau yra dė
mažų
padidinam
ir
tt.
Esant
į
SO.
BOSTON,
MASS.
|
Telefonas:
Bell
Lombard 2953-A >
kingas už išgydymą nuo sun
pažadėjo. Bet kaip vikaras
reikalui einam į namus foto
kios ir pavojingos ligos. Kiti
grafuoti.
pasijuto apviltu, kada išgir
negalėjo išgydyt.
— - - - - - - - - =■
9
Mr
S.
Kolomčiakas.
Mr
Žakas.
J.
Andrulis. Pr. Laurinaitis Co.
do, kad tasai žydas buvo su
Mrs Zofija Bastrykeae, C. M. and St Paul st Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus
(Stanaičio galerija)
tuom pačiu reikalu pas kle M kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Ciinikui, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moteriškų
453
Brodway,
So. Boston, Mass.
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dauboną. ir kad tie pinigai jam ■Ji giau
gydyties nereikalauju.
reikalingi tik per balą (ma * GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytu.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso-į
j RUSISZKAI-AMERiKONISZKA
rias) perplaukti, o tada gali J KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves.
ma pinigams pasakyti: su f kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
S visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
diev!
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos, f
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
LINIJA.
i
Aš keliauju per. Mass ir Conrt. valstijas kaip ir po
Kada vikarui buvo labai V] todėl greičiau
už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiekšioms
artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medikaPier 31 st st., Brooklyn, N.Y.
gaila pinigų, tai jis suko sa £ą vienam
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phiia.
vo didelę galvą, kaip iš to A M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- ‘
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
K. P. ŠIMKONIS
RUSIJOS IR AMERIKOS
Mlių
apdovanotų.
žydo atgal išgauti. Galiaus ■
SITI E GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka p. 3 Kliniko;
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
liepė pašaukti žydą. Tas at * Daktaras
ALEN. BROWNAS, Superintcndent,
Dr. 5VINCAS YODER, Medical Director.
HOLYOKĖ, MASS.
riausius
pačtavus, naujus dvi-šriubi- I 821HIGH ST.,
Į5ITĖMYK, kad slaptybes ligą saugiai užlaikoma, visada.
ėjo. Vikaras užsidarė duris ’J
nius laivus.
An FQT NESVEIKbet nori pastoti sveiku ir lai-J
ir apsidairęs aplinkui, lėtu, V1 K"
-“AL/
1V
MINGU, tid atsilankyk, o jeigu toli gy. V
Russia — 16,000 tonų
tadapr'yk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 1
Kursk — 13,500 tonų
storu balsu užkalbino žydą: L veni,
tikrą pageibą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo ir
Czar — 13,000 tonų.
— Ar žinai ką? Aš bu 8 tokias, kurią kiti negalėjo išgydyti kaip Šviežias teip ir užsisenėjusias l igas nuo skaudėjimo: 1
"50.000 KataKogų DYKAI!
■
I Roterdamą p.er 9 dienas be perOrvčiuos,rankose,
k-jose,
sąnariuose,krūtinėj,
strėnose,
ga.vos,
šonų;
išbėrimai
spuogais
nuo
■
čiau tave bjauriai apgavęs. ■ blogo ir nečystokraujo, nuo saužagystės sėklos Bubėgimo,nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, už. ■ mainos, per 11 dienų be permaiPrisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
I Libavą.
Aš tarp savo pinigų turėjau • kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir nue.užėjusio kraujo, užkrečia- • nos
tuviškoj
kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstu, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, j
$31.00 — 3čia klesa — $33.00
falšyvą šimtrubline ir ją ne ■ mų
ŽIEDŲ
ir
visokių auksoriškų daiktų. Siun
nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo beope- d
tyčia tau įkišau. Tai-gi da ■ racijas, bet su liekarstcms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingą me- V $45.00 — 2-ra klesa — $50.00
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
irkitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
$05.00 — Ima klesa — $75.00
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
bar pašaukiau, sakau atmai L* tiesiniu
rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresą:
Išplaukia kas antrą Subatą.
tuvę. todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
nysiu...
Reikalaudami platesnių žinių kreipj
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
j i kites
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
pas generališką agentą
Bet žydas nelaukė, kol vi
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA. F
Reikalaukite tuojaus.
£ VALANDOS: nu>> 10 Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utirn. ir Pėtnyčiomis nuo
karas pabaigs.
A. E. JOHNSON & CO.
lOikiS
vak.
Reikalaukit
nuo
Kliniko
dovanai
ir
skaitykit
knygą
„Daktaras".
— Ui. tas mano Sore! Ai J Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. Clinico,
I P .1Tniniln
Washington St.
•1.1
uiniid,
BOSTO><
MASS:
27
Broadwav,
New
York.
vai koks jam razumnas. j
o apturės rodą.
Arba pas vietinius įgaliotus agentus.
Kaip tik jis pamatė tą šimti-

Redakcijos atsakymai.
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Tiesu patarimai
J. K. Vokietija yra kra
štas, kuris beveik taip ašt
riai, kaip ir Rusija, palaiko
pasportų sistemą. Be užrubežiniopasporto negalima ir
ten gyvent, metrikos ir ka
riumenės bilieto nepakanka.
Suprantama, ir su pasportų
valdžia kokį svetimtautį ga
li prašalinti iš Vokietijos ru
bežių. Vienok su paprastais
darbininkais
apsieinama
lengviau. Taip provincijos
kaip Ostpreussen, Wesphalen
ir Hanover, paprastai Regierungsamtsforsteher pavėlina svetimtaučiams apsigyvent tik užsijovinus ir pristačius nuo val
diško gydytojaus čiepų pa
liudijimą (Impfungsshein).
Bet tas išėmimas yra daro
mas tik todėl, kad vietinės
industrijos reikalauja pigių
darbininkų, kurie tankiau
siai iš Rusijos ir Austrijos
ateivių yra verbuojami.

NORTH GERMAN LLOYD

BRAHGIAUS,S

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;

NAUJA UNIJA tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo Į Bostoną
Laivai išplaukia kas trįs savaitės
Išplaukia sekantie laivai:
“Hannover”— Spalio 29tą
“Koeln”—Lapkričio 19tą
“Frankfort” Gruodžio lOtą
“Hannover”—Gruodžio 31mą
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELR1CH & CO.
Uztvirtiuti agentai

Boston, Mass

TVgj.

Krauj o Valytojas..................... I$100
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Gyvasties Balsamas................... .75
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nervų Stiprintojas.... 5Oc. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo...................
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00
Nuo peršalimo...........................
Kraujo Stiprintojas................... .50
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir
Nuo kosulio................... 25c. ir .50
Linimentas arba Ejfpelleris. ..
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų šilimo...................
Skilvinės proškos.......... 10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo......... .59c. ir 1.00
.25
Pigulkos dėl kepenų....
Nuo lytiškų ligų..........50c. ir 1.00
Blakių naikintojas..........
.10
Nuo dusulio— .
Dėl išvarymo soliterio.
3.00
N uokirmėlių
___ ....
—
.25
Anatarinas plovimui...,
Antiseptiška mostis. ..............
Nuo kojų prakaitavimo,
.25
Nuo viduriavimo................... ..
Gydanti mostis.................
.50
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Antiseptiškas muilas...
.25
Proškos dėl dantų.....................
Gumbo lašai
Karpų naikintojas...........
5Oc. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žoles, šaknis ir t. t, kolan i
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

Ex-Tautiečiui. — Kaip ir
kokiu budu Olszewskis, |
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j Lietuvišką Aptieką.
Laukis ar Damijonaitis pa
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua,
čias mainė, kėlės jie turėjo,
M*
Bedford
Avenue
Kampas North <-tos gatves
Brooklyn, N. ¥.
ir kodėl Balevičius, tautie
čiu būdamas, apsivedė su
X
"burlioke” — tai klausimai,
kurie nieko bendro su Tiesų
SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Iš klioštorių kunigai pa- dabar rūpintis apie tai ne
Skryriumi neturi. Kam ga glijos kolonija, bet nors ji tui
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
li apeiti tų žmonių privatiš- ri Anglijos Ikaraliaus pas- prastai nenori išleisti mer- užsimoka.
žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit
blanką ir prisiųskit redakcija:. Adresą mainydami gatvės vardą pa
kas gyvenimas ir jų mora kirtą general-gubernatorių ginų, nes galėtų jiems nes Rusijos cenzūra yra Įstai rašykittąraidė
į raidę taip, kaip užrašyta ant tos*gatvės kampo, tada išvengliškas skonis? Ar gali vi ir yra Anglijos šalis, bet at- magumų padaryt papasako- ga. Cenzoriai, kaip ir tei sim daug nesmagumų ir patįs gausite vis?-- da laikraštį.
suomenei apeiti, kad koks sinešimuose su svetimomis | damos, kas ten daros, bet sėjai, žmonės, kurie veikia
PERMAINAU ADRESĄ
:
Juras su Rautu ir penkiade- viešpatystėmis, Kanada yra jei mergina nori, ji visados vadovaudamiesi savo supra
Pavardė ir vardas................................................................................
šimts sykių savo pačiomis savystovi respublika, su sa gali išeit. Jei geruoju ne timu, ir todėl vienam klau
mainytų? Tegul maino, jei vo parlamentu, ministerija, paleidžia, tai kas nors iš sime keli cenzoriai, kaip ir
No.
Street,
teisėjai,
gali
turėt
Įvairias
istatimdavyste,
pinigais,
jiems patinka. Jei jie nusi
draugų gali pareikalaut iš
dėtų prieš šalies tvarką, val pirklystės reikaluose, etc.
teismo ”habeas corpus/’ ir nuomones. Čia, kaip ir teis Miestas ir valstija
džia baustų juos kriminališ- Jei pilietė moteris išteka teisėjas palieps paleist, ar me, generališkos, visur tin NAUJA8ADRESAS:
kai. Pašaliečiams iš jų na už nepiliečio vyro, tai ne tik ba klioštoriaus perdėtiniai kančios taisyklės negalimos.
Pavardė ir vardas
minio gyvenimo nė šilta, nė kad vyras nelieka per ją pi eis i cypę. Amerikoj žmo
No.
Street,
šalta.
liečiu, bet ir ji nustoja buvus gus, nežiūrint kaip kvailas
Miestas ir valstija...........................................................................................
piliete, o lieka pavaldine to jis nebūtų, negali parsiduot Hamburg-American Linija.
Ludwig Noreika. — Jei krašto,
nė kitą Įį amžiną veriš kur vyras paeina, j save, uc
vc±P
:
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
pas jus randasi žydas, kurs nors ji tenai nebūtų buvusi, j gystę. Bet paprastai klioš- Didžiausia Garlaivių Kompanija
už
laikraštį
pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
Turi 480 didžiųjų laivų,
užmušė žmogų Lietuvoje, Mat da tebeviešpatauja ma- i toriuose gyvena tokios, ku- Pasaulije.
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
1.210,000 tonų Įtalpos.
kad pasibaigia su laikraščio No.29. 1913 m. Kurių pavardes gale stovi 22-3,
vienintelis būdas pargabeni xima, jog „moters namai y-Irios ir nenori išeit: vienos—
Vienatinė tiesi Linija tarp
tų penumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
mo'jo i Rusiją yra pranešti ra ten, kur vyro namai. ”<Jei pasaulio nelaimingos išmacijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atida ant
HAMBURGO ir BOSTONO,
šitų
nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
prokurorui to apskričio, kur pilietis išvažiuotų su pas- tos, tarp klioštoriaus sienų Niekados nereikia mainyti laivo,
Su pagarba ‘‘KELEIVIO” Administracija.
dešimts
dienų
iš
porto
i
portą.
tas žmogus buvo užmuštas, portu i kitą kraštą ir apsi- ’ randa maistą ir guolį; kitos I
o tas per valdiškas instituci vestų su tenaitine mergina, — nenormališkos, kurioms
jas pareikalaus Suv. Valsti kuri nebūtų sveika, atvažia klioštoriaus gyvenimas yra į
GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
jų valdžios, kad ji suimtų ir vus Į Ameriką jos negrąžin saldus ir todėl nenori iš jo
j Dr. Ignotas Stankus i
Gera
diena!
išduotų Rusijai, kur jis bus
į 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. į
,bet piverstų išsigydyt, išeit.
Na, o kur
teisiamas. Bet reikia at tų
tamista ei;
kol paleistų, kad neužkrės Tarnas Aiva Edison vvra
mint, jog tai gali padaryt tų
ni? — Pas
PIGIOS
PREKĖS,
kitų žmonių.
žmogus da gyvas, ir galima
JONĄ
tik jei jis yra paprastas kri
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.
KULBOKĄ
Čekis,
kompanijų
moka

jį
matyt
paprastai
W.
OranI
minalistas. Jei užmušėjistė
Gera
priežiūra keliaujantiems,
išsigert sti
ir atsakantis maistas ir
klą alaus,
yra politiškos spalvos, Ame mas darbininkams, yra kaip ge, N. J., jo ofise. Jo di sveikasužtikrintas
patogumas.
nes
ten šal
ir
pinigai,
ir
jei
kas
ji
pavo

džiausias nuopelnas, tai pri Keliaudami arba norėdami parsi
rikos valdžia neišduos.
tas ir gegimines, norint platesnių
riausis vi
Jei žmogus likos užmuš-: gtų ir išmainytų, darbinin taikymas elektriškos pajie- trauk žinių,
kreipkitės prie
sam Brookkas
trotija.
Jei
darbininkas
gos
prie
įvairių
gyvenime
tas dirbtuvėj 10 metų tam
lyne alus ir
kol naudingų daiktų. Jis turi HAMBURG-AMERICAN LINE
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
atgal, ir niekas nesiprovojo praneštų kompanijai,
607 Boylston street, Boston,
misliju, kad ten geriausia užeiga,
su kompanija, dabar jau! vagis išmainys, tada kompa į 600 įvairių patentų, kaip
arba 41 Broadvvay, New York.
nes labai rami vieta. Pas jį geri
cigarai ir gardi degtinė, todėl
i Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ j
nieko negalima padaryt, nes nija sustabdys čekio išmo ve: fonografas, telegrafo pa
žmonės ten gali gerai susistiprint.
kėjimą
ir
užmokės
darbinin

gerinimai,
kalbanti
paveiks-1
Tikras lietuvis daktaras sako taip: jeigu ser- )
tokie dalykai, nejudinami
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai,
gi,
tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o )
kui.
Jei
čekis
sudegtų
ar
lai etc. Apie jį knygos lie
po numeriu:
(16-4)
tiktai tenai apturėsi teisingą pageibą savo Ii. '
per 6 metus, miršta amži-1
butų pamestas, darodžius tuviškoj kalboj da nėra.
goję. Nemėtyk savo sunkiai užprocevotus j
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
nai.
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai J
tai,
kompanija
duos
kitą.
BROOKLYN,
N.
Y.
Nežiūrint, kad vaiki
> arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stan- J
Perkūnsargis
yra
didelė
kų, o apturėsi teisingą pageibą. Jis gydo vi- •
nas pabėgo su pačia ir pas Išmainvmas svetimo če- namams apsauga, vienok ir Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj,
Isokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Ligas, {
kio
yra
kriminališkas
praMichigan valstijoj, Lake ir Mason
kurias jau nebegalima išgydyti su lėkarsto- *
kui parašė laišką kitai ypa-!
~ ,
jam esant perkūnas gali už paviete,
kur yra jau apsigyvenę 145
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o- 1
tai, tas žmogus pagavęs tą!sl.z^n^in?asLu?.^ galima
...
degt namus, nors labai re Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš Geriausius laikrodėlius
peracijų. Dr. Stankus turi savolocną PRI- J
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priima ir už-'
laiška neturėjo tiesos jo plė- nlekst ’r. 1S kltos valstijos tai. Vienas trenksmas gali turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi
pigiausiai nusipirkt
jaiko visokius ligonius. Čionai randasi viso
daug gyvenamų fermų su triobosti. Niekas, niekad ir jo-į pargabent.
sudeginti konduktorių (vie mo
kios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
pas
lietuvį.
svieto; visokios elektriškos mašinos su
kiame atsitikime negali ki-i Už vaistus reikia mokėt lą), o kitas uždegt; arba gal gi. Farmos visokio didumo ir visokių Persitikrin£it pats! Štai pavizdis. ant
pagelba kurių yra galima matyti visus žmoprekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
muitą
ir
jei
”
pigulkas
”
val

to žmogaus, be jo pavelinimo
>
kitoj namo daliję randas giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar Paauksuotas laikrodėlis, gvarantuo- ^®gaus kaulus.
tas ant 20 metų, Waltham viduriais,
laišką plėšti. Už tai bau džia patėmys, namiškiai tu koks magnetizmas, kuris pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par tik
už $8.50. Už gerumą gvarantuoduot savo farmas pigiai. Todėl labai
džia pagal pačtos tiesas. Pa rės nueit j krasą ir užsimo- perkūną pritraukia labiau gera
proga nusipirkt gerą farmą pi jam.
kanka nukentėjusiam apsi- kėt muitą, kiek bus reika kaip perkūnsargis, bet ne giai. Tose pačiose vietose turiu gra
MOKYKLA ŠOKIŲ!
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
skųst pačtos valdybai. Bau laujama. Jei nepatėmys, nuleidžia elektros į žemę, ir dirbtos,
kur galima nupirkus už pigę
Profesorius Julius
prekę padaryt geras ir brangias far
Šalkauskas užtikri
smė yra Įvairi, pagal reikalo jog laiške yra siuntinis, ta uždega namus.
mas. Kiekvienas gali pirkt tiek akena. kad išmokys
svarbumą ir nusidėjėlio mo- da, suprantama, praeis ir
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai
šokti
kiekvieną jau
Lietuviai vartoja lotiniš- lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi
ną ar seną. Išmo
tivus. Jeigu skriaudos ad taip.
i
upelį arba palei ežerus, kuriuo
kina valcą 6 rusiu,
resatui nebuvo, greičiau kad Į Jei žmogus pereina rube kas raides, bet prie jų pride palei
se yra daug žuvų. Dabar labai gera
taip, kad gali drą
da
savotiškus
ženklus-akproga pamatyt ir apkainuot farmų
ji padėtų ant ”probation,” žių su 28 dienų perėjimo
siai eit_ šokti publi
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku
centus,
tokiu
budu
lotiniškokoj, Taipgi išmopasportų,
ir
palieka
užrubevienok nesmagumų ir kaštų
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa
ir kitus šo
kiną
žije 2 metu, tad grįžtant tu sios raidės virsta lietuviško sižiūrėt tuojaus. Turiu farmų ant
turėtų.
kius su keletu va
su apsėtais laukais, visais
karų. Mokina kas
Rusijos valdžia persekio ri užsimokėt bausmę, kaip ir mis. Bet tas originališkas pardavimo
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik
vakaras.
Lekcijos
raštas
buvo
pirmiausiai
var

eik ir valyk sau javus, viskas gatava.
ja ir baudžia už prigulėjimą kiti. Tokiam atsitikime ge
yra
nuo
8
valandos
Perkant čia farmą nieko negalima
vakaro iki 10 vai.
prie Social-Demokratų Par riausia tą pasportą priduot tojamas lotinų, paskui kitos trotyt. Atvažiuokite dabar, pačiam
Prof. Julius Saltautos
priėmė.
vasaros vidurije pas mane ant far
tijos, bet ji negali iškart vi Anglijos konsuliui, tas pa
kauskas
praneša visiems, kurie nori
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu
liudys,
užsimokės
žmogus
išmokti
šokt,
ateiti dienomis nuo 9
Jei
kada
ir
iškirstų
visus
sų žmonių, kurie yra širdije ;
duot teisingą patarimą, kaip pradėt
vai.
ryto
ir
net
iki 11 vai. vakaro.
ir viskas. Dėlei išėju medžius ir iškastų visas an ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit
social-demokratais, ir todėl 80c.,
1
Taipgi mokina visokius šokius:
praleist
vakacijas
pas
mus
ant
farmos
manifesto jokios tada glis (kas augant medžiams ant sveiko oro, upėse ir ežeruose pasiBuck & Wing, Buck Skirt, Irish
pastarieji liekas išrinkti ir sio
■
Jig, Clog, Spanish VValtz, Waltz.
žvejoti
ir
apžiurėtitinkame
snį
plo

bausmės
nebus.
beveik negalimas daiktas^ tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
Į Durną. Jie yra atstovais
Two Step ir kitus. Subatomis ir
tai
vienok kol tas laikas a- jaus telefonuok į mano farmą, o aš Kas norit pasipirkt lietuviškų re- Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti
Darant
dokumentus
per
ne kaipo partijos žmonės,
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu kordų _gramafonams, galit Raut pas dovanai. Moytojai: Miss Antani
bet kaipo žmonės turintie Rusijos konsulį žmogus ga teis, žmonės bus išmokę pa- po
tas vietas kur galėsi išsimkti sau mane visokių už pigę prekę. Taipgi na, Miss Joanna Walets ir profesor
savotiškus politiškus princi li taip pasirašyt, kaip moka. kinkyt saulę, kurios spindu farmą. Parašyk laišką, prisiųsiu galit gaut visokių žiedų, lenciūgėlių Julius Šalkauskas. Pirma lietuviš
ka mokykla Amerikoj.
(48)
(43)
Jei moka visaip, tad geriau liai atliks medžių ir anglių knygutę ir mapą tų plotų dovanai. ir šiaip pasipuošimų.
pus.
Phone Canal 3762
ANTON KIEDIS,
Dominion of Canada (Ka rusiškai, kaip ir pats doku- darbą, arba žinos kaip su
CHAS. J. GRANECKAS
1843 SO. HALSTED STREET,
CHICAGO. ILL.
naudoti radiumą, taip kad Peacock, Lake Co., Mich. 28 ESSEX ST..
nados Viešpatystė) yra An- mentas.
ATHOL. MASS.
shnas adresas
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’ Ldarbininlaškus Saikraščius. "ko
~ jiems čia lįsti!” Ir balf Jis gi pasirašė po tuo pro- sų didžiuma nutarta,socija-į,
Ištęstu visos draugijos vardu, {listams ruįfto neduoti. Nei kuomet męs; visa draugija, gudrus nutarimas. SocijaTriukšmingas Labdarystėse nieko apie tai nežinojom. listarųs daug parankiau šiPasirašydamas visos drau- toj, svetainėj, kur jieTcįabar
Pasakys Kokia Buto Kali hts Save Isigydyti Namie.
Dr-jos susirinkimas.
Kožnas keušantis vytas tore pareikalauti viena ii tij Stebuklinga, dykai gautu
j gijos vardu, jis pasirašė ir vra. Jie norėjo pei^iti vien
Knygf. lt knyga yra vertos $10.00 katram kankinamu vyrų. Knyga ta pasakis
Labdarystės Dr-jos susi mano vardu. Kokią jis tie dėl to, kad paremti L. D-ją.
sveikam vyrų krfp saugotas nuo ligų..* Jauni vyrai, kure mana apsivesti naudos
rinkime, laikytame ld. spa są turėjo mano vardą var•kaitidame tą knygą, jeigu sergate nuo
ligų* Negruomulavima, Utsikižima
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inksto ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytą
Spalių 5 d. lietuvių svetai
lių,-buvo baisus triukšmas [totį, nežinodamas, ar aš su
Vyriškiui*, Nepryemuų Sapnij,Lytišk* Nustipneim*, Utouedijim* Kraiyaarba
dėlei sekretoriaus pasirašy tuo protestu sutinku, ar ne ? nėj buvo ber|aininis susirin
Škrofula ir Nevalų Kraųja, PulaTima arba TriperLUžkrečiamų ligų arba
mo po žinomu "protestu” Jeigu Labdarystės draugi kimas Dr-stės D. L. K. Vy
jautu Nesveikumų: jeigu esatė Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nasiminęs,
Spėkų arba karatė uite Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kekių ligų
draugijos vardu. Jau per ja savo sekretorių už toki tauto, kur tapo priimtas su
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, paaakis jums kokių budu
skaičius laišką, apskun- j savarankišką
atrasti greitų nuolatini isigydymų, privatiškai ir paslaptį sava namie. Knyga to
pasielgimą manyme įvest prie draugy
pasakis aiškei ir paprasto} kalboįkodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
džiantį sekretorių už tą pa šiandien nenubaus, tai rytoj stės ir moterų pašalpos sky
ta yra krautuvė žinios
' -katras kožnas vyras, jaunas ar senas, begotas ar
mos ir pasaka ape tokius dalikus privatir
privatišką *būdą,
sirašymą, susirinkimas už kitas draugijos vardu galės rių ir nominuota nauja val
biednas, nevedąs ar vedąs, sergantąs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gauto! Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveikatą,
virė.
Kada pirmininkas parašyti kažin ką, ir drau dyba 1914 m. Paaiškėjus aspėkas ir tvirtumą, neiliudinketąs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltąs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.
Stanis paklausė, ”ką darot gija neturės tiesos ji nubau pie protestą, kurį išnešė vie
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
su laišku” ir daug balsų at sti!"
na ypata Labdarystės Drknygos neprivala jus į jokio akolą ir užmokiesni. Męs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
sakė „priimt,” tūli gaivalai, Galų-gale klausimas pri^ jos vardu, draugystė nutarė
af UmvTaa
insi pareikalavima*
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talpin*.
pašokę nuo sėdynių kumš- ėjo prie basavimo. Fanati pasiųsti perspėjantį laišką,
OR. JOS. USTER 4 CO.. L 804, 208 N. Fifth Avė.. Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tomistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
čiomis sukinėdami ėmė šau kai matydami, kad didžiu | kad Labdarystės Dr-stės
Vardas
ir pavardė
kti:
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Triukšmas traukėsi apie lia baisiausi triukšmą. Pra reikaluose teisingai, t. y. ne15 minutų.
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1112 W. 35-ta Gatve, Chicago, DL
Protesto komitetas:
Vienatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra
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prasidės
2
vai.
po
pietų.
Priima
depozitus
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sokių
užbovijimų.
Labai
pamokinanti
knyga.
Iš
Prasideda kalbos. Kalba iš ir visi pradėjo skirstytis. Ir
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^Protestas.307 — 4 sU
iš tėvynės per White Star l.iniją
ro pa
niekindamas.
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veiks
arba agentų adresų v
lus. kai i Kitas geras daiktas eit j Petrauebant, svetainėj ramu. Soci Da reikia paminėt, kad ne 149 skyrius laikytame sa 'R paaiškinimų
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kui kalba
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į
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kad
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neikit * -aptieka: |
pigiai ir atsakančiai, kreipkitės į
tuva yra nuo kruvinojo ca dėl gi taip nežmoniškai el kožna unija yra gera, nežiū
sipirkti puikios popieros gromatų
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knygų.
Jau
per
ro nukentėjus, kaip ji giasi tautininkai? Kurgi to rint ar ji yra I. W. W. ar U.
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arba telefoną
LITHUANIAN
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
duok oašatesiu.
skriaudžiama, ir todėl p. ji dora, kurios jie kas nedėl- G. W., by tik darbininkai yvena, tai reiškia, kad reikalus žmo
ACENCY
Ofiso valandos
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
Yčas, būdamas tos Lietuvos dienis bažnyčioj mokinasi? ra organizuoti. Ir todėl męs
dėl visi eikite pas
Nuo
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nuo
1
iki 2 ir 6 iki
negalime užkenkti vieni ki
Labdarystės Dr-jos
JURGĮ JEšMANTĄ
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom
Telephone: So. Boston 607.
kos teisės tą kruvinąjį bu i---- ---- - ------------ »Narys~— tiems, kuomet vieni strei
6 So. Washington st., Kampas E.
A. Ivaškevic, Mgr.
deli sveikint ir pirkti jam
kuoja, o kitiems eiti streikMarket sU WILKES BARBE, PA.
dovanas; o kadangi jis taip Socijalistų 60-ta kuopa laužiauti. Priešingai, męs
Telephone So. Boston 605
padarė, jis morališkai prasi kreipėsi į Labdarystės Dr- esame visi lygus darbinin
LIETUVIŠKAS
žengė prieš musų tautą. To ją su propozicija, kad ši iš kai, mus visus lygiai slegia
dėl ir Labdarystės D-jos se leistų jai vieną ruimą nupir kapitalas ir mus visų yra
kretorius vra kaltas, kad ktame savo name. Socijalis vienodi reikalavimai, todėl
pasirašydamas po tuo pro tai turi gana parankią sve čia negali būti prieštaravi
WILLIAM F. J. HOWARD
testu pritarė Yčo pasielgi tainę ir dabar, Labdarystės mų vieni kitiems. Ir jeigu
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sės kalba Klemka. Jis taipgi
3f Pasiklauskit
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
LIETUVIŲ
SALĖJ
DAHLGREN
HALE,
riij
Severos
gyduolių.
Jis
turi
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
apięlinkėj, parsitraukit tiesiog
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torius yra kaltas. "Jis bū Vytauto Drt gystės balnis Jį kartą bus labai įžymus, ries bus labai daug
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.
■
/
geri, ir grieš
grb-J visokius šokius. 1Bus
__ _gar_
vio išrinktas tik svetainę pa įvairių žaidimų. Muzikantai labai geri,'ir

50.000

KrYGU

Pilvą

Dykai
dėl

8

s
i

•

v

•v

j

I

,

(

.n.’'

A\GLI

Advokatas

Metinis Balius!

imti—svečių' prakalbom^ o‘

ne protestus

rašyti

prieš

džių gėrimų Jr užkandžių, o linksmybių be galo. Todėl visus užkviečiame
atsilankyti ii smagiai pasilinksminti.
Su pagarba KOMITETAS, (if)

e?eieie^€teie»e<e!e!e^e»e!e*eieie*eiefe^e<efefeie!e+e*9te*e*eiete4e*efe4e^e»e»e*eK

W. F. Severą

Co. “”X"s

Excels;or Watch Co.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL

