'"“KEL EIVI S”

I
Is

LITHUANIAN WEEKLY
Published by

J. G. Gegužis & Co.
EVERY THURSDAY IN BOSTON, MaSSRepresents over 4,000 Lithuani&ns
io the City of Boston, 50,000 in
New England, and about
400,000 in the United Statės.
The Best Advertising Medium.
Advertising rates on application.
Ali communications chould be
addressed to:

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS
Leidžia

J. G. Gegužis ir draugai.
PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje.....................
11.50
Kanadoje ir užrubežiuose
•2.00
PUSEI METŲ
Kanadoje ir užrubežiuose .... SI.25
Amerikoje.............................. 90 c.
Apgarsinimu kainos klausk laišku.
Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”

“KELEIVIS”

28 Bway, S. BOSTON, MASS.

28 B’ way, S. BOSTON, MASS.

Nn 47

‘•‘♦p*—;

a*, bmum m-w.

SO. BOSTON, MASS., 16 Spalio (October), 1913
** r- vd

a«e*»»A.Cla»

Mattcr” February 23, ]9H. at the Post Offict

TeUpkom:
So. Boston 935-W.

Roaton, Mass., under tha ad of March 3, 1879.

I

MptflC IY
IHViaD

1/V.

I Huerta areštavo 110 kon
{vieni užsimušė, kiti prigėrė, ojange į banditų rankas, 9
greso atstovų.
, Ugnagesiai taipgi išbėgo iš spalių likos išgelbėti. Jie buapačios ant viršaus, bet ka- j vo vos gyvi, nes nuo 10 dieLaikinis Meksikos prezi, pitonas išsitraukęs revolve nų jau neturėjo nė lašo van- Augščiausis teisinas išteisi- dentas Huerta areštavo perBaisi
nelaimė
ant
jūrių.
Žydas kaltinamas už krikš
rį nuvarė juos vėl apačion. įdens, nė trupinio maisto.
no socijalistus.
ęitoj sąvaitėj 110 šalies konŽuvo 136 žmonės.
čioniškąjį kraują; viso pa
Į Vienok kad ugnis ėjo ■ Banditai reikalavo jų išpir- Seattle, Wash. — Aug- greso atstovų, kurie išnešė
Pereitam ketverge, 9 spa į vis smarkyn, jiems leista Į kimo.
saulio žydai protestuoja.
Į
ščiausiojo teismo teisėjas prieš jį rezoliuciją. Rezo
Kijeve, Rusijoj, prasidėjo lių, ant laivo ”Volturno,” buvo pertraukti savo dar
John E. Humphries perei liucija grasino jam už pra
triukšminga ir įdomi byla. kuris plaukė iš Rotterdamo bas. Ugnį gesinant keli ugna Žydai krikščionių kraujo toj sąvaitėj nuėmė nuo dvie puolimą šiomis dienomis
nevartoja.
Žydas, Mendel Beilis, kalti į New Yorką, vidurij jūrių gesiai įpuolė ir sudegė. Su
jų socijalistų bausmę, kurią dviejų kandidatų į preziden
namas už nužudymą krikš kilo gaisras. Ko ugnagesiai ugnia kovojom visą dieną. j Iš Budepešto (Ungarijoj) ant jų buvo uždėjęs žemes tus. Ant galo atstovai sa
čioniškojo vaiko, kad gavus nedarė, gaisrą užgesinti ne Laivo viršus taip įkaito, kad i pranešama, kad 9 spalių 100 nis teismas už prakalbas kė,, kad jie visi apleis kontikėjimiškoms savo apei galėjo. Ant laivo buvo 560 žmonėms batų padai nude : rabinų prisiekė tenai ant de ant gatvės. Glenn Hoover, * gresą, jeigu Huerta jiems
goms kraujo. Teismas pra pasažierių ir 90 žmonių lai ngė. Moterįs verkė, histeriš- klaracijos ir pasirašė, jog nė buvęs Washingtono valsti negvarantuos ypatos nepasidėjo pereitam ketverge, 9 vo įgulos — išviso 650 ypa kai kvatojo ir klykė. Vidu ! viena žydų sekta prie tikėji- jos prokuroro pagelbininku, liečiamybę. Huerta ”gvaspalių. Juodašimčių orga tų. Prasidėjo kova už gy rįje laivo pasidarė eksplio- ■ miškų savo apeigų nevarto žemesniam teisme buvo nu rantavo” štai kaip: nusiun
nas "Kjevlianin” pradėjo vastį Tuojaus išleista be {zija. Aš tuomet nulėmiau, ja kraujo, kaip tai tūli jų teistas $100, o drg. T. N. tė kelis šimtus kareivių, lie
kurstyti žmones prieš žydus vieliu telerafu šitokia ži ! kad geriausia bus šokti van priešai skelbia. Kopija tos Hodgdon, buvęs legislatu- pė apsupti kongreso rūmą
ir peikti valdžią, kad ji per nia: ” ’Volturno’ dega 48.29 denin, nes aš galiu gerai deklaracijos nusiųsta per ros nans, $400 ir šešiems ir areštuoti visus atstovus.
daug „švelniai” su žydais platumoj į šiaurius ir 34.39 I plaukti. Keli jurininkai Rusijos konsulį ir į Kijevą. mėnesiams kalėjiman prie Areštuotuosius sukimšo ka
I
apsieina.
Valdžia liepė ilgumoj į vakarus.” Pirmu man pritarė. Aš šokau pir
Revoliucija
Domingoj
lėjiman ir liepė atšaukti re
sunkių
darbų.
Ta
bausmė
da

laikraštį konfiskuoti. Juo tinis tą telegramą sugavo ma, jie paskui mane, bet aš
pasibaigė.
bar nuimta. Tečiaus drg. zoliuciją. Huerta ąpsišaukuris jų daugiau nemačiau. Aš
dašimčiai kįla prieš valdžią laivas ”Carmania,”
Ačiū Suvienytų Valstijų Hoover, kaip ir Hulet M. kė diktatorium ir grasina
ir žydus. Jie tvirtina, kad tuojaus ir pasiskubino į pa- plaukiau apie valandą. Pa pastangoms, revoliucija Do Wells, abu socijalistai advo kalėjimu kiekvienam, kas
žydai tikrai piauna krikš gelbą. Bet kada jis pribuvo galiaus pasirodė Carmania. mingoje užsibaigė; sukilimo katai, lieka atmesti nuo „ba tik statys kandidatūrą į pre
čionius, kurių kraujas jiems nelaimės vieton, ”Volturno” Aš pradėjau šauktis pagel vadas Horatio Vasąuez su ro,” t. y. atimta teisė jiems zidentus besiartinančiuose
reikalingas ant velykų. buvo jau sudegęs. Išsigel bos. Buvo jau tamsu. Ant savo valdžia susitaikė. Do- vesti bylas.
rinkimuose. Suvienytos Val
Svarbiausiu liudytoju prieš bėję jo pasažieriai buvo ’Carmanios,’ matyt, niekas mingos gyventojai tečiaus Abelnai šitam mieste eina stijos nusiuntė jam pasar
kaltinamąjį žydą esąs kata blaškomi ant jūrių bangų mano
balso
negirdėjo. persitikrinę, kad vaistu nuo aštri kova tarp organizuo gą, kad jis butų atsargesnis.
valtelėse.
Į
dvi
valtis
buvo
likų kunigas Pranaitis, tai
Aš tik mačiau, kaip jie pra
susigrūdę 136 žmonės. Bet dėjo žiburiais ant vandens tolimesnių sukilimų gali būt tų darbininkų ir kapitalistų
Mėsa atpigsianti.
gi lietuvis.
tiktai įvedimas visuotinojo valdžios. Andai čia jurinin
”
Carmania,
”
nedidelis
laive

Kaltinamas žydas buvo
švaistyti ir tuo tarpu nete balsavimo rinkimuose.
kai buvo užpuolę ant socija Chicagos mėsininkai tvir
lis,
negalėjo
visų
paimti.
suimtas 1910 metuose, kovo
kau jausmų. Kaip mane iš
listų ir I. W.W. butų ir pa tina, kad atsidarius dabar
Amerikoj prasižengė,
mėnesije ir iki šiol sėdėjo Tuo tarpu visu greitumu gelbėjo, aš jau nežinau.”
darė jiems ant kelių tūks muitų sienai, daug mėsos
Italijoj nubaustas.
kalėjime. Kijevo priemies- pribuvo da laivai ”Car” ir Taip pasakoja Trintepohl,
tančių blėdies. Paskui tei bus atvežta iš Argentinos ir
tije, vienam skiepe tuomet ”Narragansett.” Pastarasis kuris buvo ant degančio lai Messina, Sicilija. — Fran- smas išleido prieš socijalis todėl kaina ant jos turės
buvo atrastas supiaustytas vežė aliejų. Kad išgelbėti vo. ”Volturno” nudegė lig cesco Imbesi, kuris 1904 me tus injunction’ą, kuriuo už nupulti. Liverpoolije, Ang
11 metų vaikas, Andrius Ju- žmones, aliejus buvo išleis-' pat vandens. Kiek žuvo tais Amerikoj, Portage, Pa., drausta jiems ant gatvių lijoj, laivai su Argentinos
šinski vardu. Jo rankos bu tas į jūres. Štai ką vienas žmonių, tikrai da nežinia, užpuolė girioj ant Puritan kalbėt, nors ”salaveišiams” mėsa stovėjo jau kelias są
vo surištos užpakalyje ir jo iš ”Volturnos” pasažierių bet manoma, kad nemažiau, Coal Co. kasininko, kuris ir kietiems tas nedraudžia vaites, laukdami, pakol įeis
vežėsi $30,000 angliaka ma. Dabar socijalistai rei galėn naujas muitų įstaty
kūne buvo 47 žaizdos. Dak pasakoja apie tą nelaimę: kaip 136 ypatos.
”
Iki
6
vai.
ketvergo
ryto
siams išmokėti algas, ir už kalauja, kad valdžia atly mas. Dabar gi ta mėsa ėtarai pripažino, kad vaikas
Atrado naują žemę.
viskas
ėjosi
gerai,
kaip
stai

mušė jį, dabar pats atsida gintų jiems už turtą, kurą santi jau New Yorke ir tuoj
buvo kankinamas ir visos
Iš
St
Michael
(Alaskoj)
ga
suskambino
alarmo
var

vė čia į valdžios rankas ir li sunaikino jos jurininkai. bus iškrauta.
žaizdos buvo padarytos jam
■
A
pranešama,
kad
rusų
tyri

peliai.
Visi
pasažieriai
li-i
kos
nuteistas
30
metų
kalė

gyvam esant. Juodašimčiai
Vietinis kapitalistų dienraš Juodveidžiai organizuo- M
tuojaus pakėlė riksmą, kad kos sukelti ir visiems liepta nėtojas Vilkickij, kuris bu jiman.
tis ”Seattle Times” šmeižia
jasi.
tai žydų darbas. Jie prane neštis ant viršaus, nes lai vo išvažiavęs su dviem lai Havre, Francija.
Angsocijalistus
ir
I.
W.
W.
pur

Juodveidžių organizaci
šė apie tai per savo Puriške- vas užsidegęs. Mums sakė, vais tyrinėti šiaurių plotus, lijos sufragisčių vadė Mrs. iausiomis melagystėmis.
netoli
šiaurės
žemgalio
ra

kad
ugnį
užgesins
tuojaus,
jos
pienuoja, kaip gintis nuo
vičius-Kruševanus net ir pa
Pankhurst
11
spalių
išvažia

Susipratę
darbininkai
tą
lai

nuolatinių linčiavimų ir už
čiam carui, kuris šventai tečiaus kapitonas liepė vi do didelį sausžemį, kurį jis vo iš čia Amerikon.
kraštį
vadina
”
Seattle
pavadino
"Mikalojaus
Il-ro
puldinėjimų, kokius daro
tam patikėjo ir labai žydais siems užsidėti juostas. Uį*
Crimes
”
(„Seattle
’
o
Pikta

žeme.
”
žemė
labai
kalnuota
nis
išgąsdino
vaikus
ir
tie
ant jų baltveidžiai. Visi jie
Mirė Japonijos diktatorius.
pasipiktino. Buvo paliepta
darystės”).
ir
uždengta
sniegu
lig
pat
pradėjo
rėkti,
kas
darė
da
sutinka, kad visų pirmiau
jieškoti kaltininkų. Polici
Tokio.
—
10
spalių
mirė
ja areštavo plytų pardavi baisesnį padėjimą. Daug jūrių. Kalnai išrodo, kaip čia kunigaikštis Katsura, Deportavo 80 kyniečių. ! sia reikia visiems juodveisusiorganizuoti.
nėtoją, Mendelį Beilisą. Iki- kūdikių buvo ant rankų. Ug kad butų pasidarę nuo vul- buvęs ministerių pirminin San Francisco. — Garlai- ■ džiamsi
kaniškų
išsiveržimų.
Vilnis
ėjo
platyn.
Apie
10
va

Juodveidžių
persekiojimo
yiu ”Mongolia,”: kuris is- <
šiol ėjo vis tardymas ir poli
kas.
Katsura
buvo
didžiaukicki pastatė tenai Rusijos džiausis diktatorius. Jis pa plaukė iščia į Kynus, išvežta klausimas neužilgo
bus
cija su juodašimčiais rinko landą žmonės pradėjo šauk vėliavą
ir
toji
žemė
dabar
faktus. Prasidėjus dabar ti, kad leistų ant vandens
korė anais metais 24 socija apie 80 kyniečių. Visi jie svarstomas ir augščiausiam
prigulės
jau
Rusijai.
Aug

valtis.
(supreme
bylai, juodašimčiai daro vis
listus ir užslopino kelis jų buvo suimti pereinant jiems šalies teisme
menų
ant
naujai
atrastos
court).
rubežių į Suvienytas Valsti
ką, kad sukėlus visuomenėj "Kapitonas elgėsi puikiai,
laikraščius.
žemės
kaip
ir
neesą;
bet
taip
pat
ir
kiti
viršininkai,
jas.
Ikišiol vis kas sąvaitė Pati duoda 75 colius savo
neapykantą prieš žydus.
Juan
ši
Kai
inauguruotas.
gyvybės
nestoka,
ypač
daug
buvo perleidžiama 100 ky
Tuotarpu viso pasaulio žy kurie buvo anglai. Nesma esą šiaurės paukščių, elnių
odos vyrui.
Pekinas.
—
10
spalių
buvo
gu
man
pasakyti,
kad
juri

niečių
per
San
Franeisco
dai pradėjo siųsti Kijevo
Juan Ši Kajo įšventinimas Meksikon, bet valdžia patė- Haverstraw, N. Y. — Tū
ninkai, kurie susidėjo iš vo ir baltųjų meškų.
teismui protestus.
į prezidentus. Iš tos prie mijo,.kad iš Meksikos ky- lam John Angyal dirbtuvė
kiečių ir belgų, elgėsi labai
Popiežius
pasmerkė
Naujas vandeninis kelias prastai. Kuomet žmonės
žasties jis išleido į žmones niečiai slapta paskui perei je likos sužeista koja. Dak
mokslinčių.
Pradėta tyrinėti, kaip su sumišime plakėsi prie val Popiežius Pijus X pas aplinkraštį, kuriame džiau na į Suvienytas Valstijas. tarai kitaip jos išgydyt ne
jungus upes Dauguvą ir Ne- čių, jurininkai rūpinosi, kad
giasi, kad kitos valstybės y- Mano tyrinėti Colorados galėjo, kaip tik uždedant
merkė
mokslinčių
Bergsoną
naują odą. Bet kas duos ovą su Dniepru, kad galima pirmutinę vietą patiems u- už jo nuomones apie pasau ra taip prielankios naujai
streiką.
dos?
Pasiūlė jo pati. Dak
butų pilnai susinešti Cher- žėmus ir darė aršesnį sumi lio sutvėrimą, "šventas tė Kynų republikai.
Denver, Colo. — Čia tiki tarai nuėmė jai 75 ketur
soniečiams su Ryga ir Pe šimą. Kada pirmutinis vir vas” sako, kad to mokslin švedų karalius atsigulė.
masi,
kad darbo departa kampius colius odos, pakol
terburgu. Tą kelią įtaisyti šininkas prirengė valtį ir čiaus filozofija labai pavo
Stokholm, Švedija. — šve mento komisijonierius E- užgydė jos vyrui koją. Ka
reikėtų, mažiausia, 10 metų norėjo, kad jon susėstų mo jinga geriems katalikams,
Steward rengiasi iš da jis padavė kompaniją į
laiko ir apsieitų jis 100 mili terįs su mažais kūdikiais, į nes jis vartoja labai gudrius dų karalius Gustavas vėl thelbert
kongreso
pareikalauti, kad teismą, buvo paskaityta ir
jonų rublių.
valtį susigrūdo jurininkai. argumentus, kurie sumuša pradėjo sirgti apendisičiu. tas paskirtą
komisiją ang- jo pačios oda. Kompanija
Anais metais jis su ta liga
Areštantų užpuolimas ant Bet smarkiai nuleidus jiems bibliją.
važiavo Paryžiun operaci gliakasių streikui ištirti. užmokėjo jam $6,000.
valtį ant vandens, valtis sukareivių.
Vadinas, bažnyčia moks jos daryti, dabar gi atsigu Mat dabar Coloradoj ang Uždraudė streikieriams piPeterburgas, 4 spalių. — tyžo ir visi prigėrė. Tuo lui "nepriešinga.”
liakasiai veda beveik tokią
lė Skaborjoe pilije.
tarpu
prirengta
kita
valtis.
kietauti.
Atvarant kareiviams nuo
pat kovą, kaip neseniai buvo
Vyresnis
jurininkas
įmetęs
Opijumo
monopolis.
Francuzų
prezidentas
ir
Calumet, Mich. — AugšUžbaikalio gelžkelio darbų
West Virginijoj.
maisto,
pats
pirmutinis
jon
bulių
kova.
čiausias valstijos teismas už
Anglijos valdžia rūpinasi,
32 areštantų, pastarieji šoko įšoko. Ir šiton valtin prili
Pašauti 3 streikieriai.
draudė vario kasyklų strei
kad
opijumo
išdirbystę
ir
Atsilankius
francuzų
pre

ant kareivių ir atėmė gink po daugiau vyrų, negu silp
Pittsburgh,
Pa.
—
Chelus. Trylika areštantų pa nų moterų su kūdikiais. Bet zidentui Poincare į Madri pardavinėjimą Kynuose pa wick, Pa., netoli nuo čia, kieriams eiti prie kasyklų
ant pikietų. Ir tokiuo budu
dą, jo pagerbimui ispanai ėmus į savo monopolį ir to
bėgo į miškuotus kalnus.
streikuoja angliakasiai. Iš teismas laužo darbininkų
nuleidžiant ant vandens, surengė bulių kovą ir už kiuo budu jį išnaikinti.
Nauja armotų fabriką.
valtis susidaužė į laivo šo kvietė ja "pasigerėti” patį Sufragisčių vadė atvažiuoja. 8 j 9 spalių naktį tarp strei- streiką.
derių ir 2 konstebelių įvyko
Kaip praneša rusų laik ną ir vėl visi prigėrė. Pri Poincare’ą. bet šis atsisakė Į
Visos
valstybės
užtvirtins
susirėmimas.
Konstebeliai Išgelbėjo angliakasį po 8
raščiai, Caricine
pradėjo rengta da tris valtis. Ir čia nuo to "smagumo.”
dienų.
Kynų republiką.
^radėjo šaudyt ir 3 anglia
statyti didelę armotų fabri vyrai pradėjo grūstis pir
Misijonieriai išgelbėti.
4 spalių
Visos didžiausios Euro kasius sunkiai sužeidė. Pas Centralia, Pa.
ką, kuri užima 600 dešim. ma. Lipo vieni ant kitų. Ir
likos
išgelbėtas
čia
angliakpiečių. Fabrikoje dirbsią vis nesisekė. Virvės truko Iš Pekino telegrafuojama, pos valstybės nutarė 10 spa kui pribuvo Pennsylvanijos
lig 6000 pūdų sunkumo ar- ir valtįs krisdamos ant van kad krikščionių misijonie lių užtvirtinti Kynų repub kazokai ir angliakasius iš kasvs Tarnas Tošeskis. ku
ris išbuvo po žeme 8 dienas.
vaikė.
dens ėjo į šipulius, žmonės riai, kurie buvo patekę Tsa- liką.
motas.
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Tą pačią dieną L. S. S.
PROVIDENCE, R. I.
apsieina. Kelios sąvaitės
Kiek yra Povylaikų?
kuopa
rinko delegatus į ra
pirm to panašus atsitikimas
D. L. K. Gedemino drau
buvo Washingtono vienuo
gystė laikytame 21 rūgs, su- jono konferenciją; likos iš
(Fe-ale-tonas.)
Sunku sau įsivaizdinti, lyne. Tenai 16 metų mergi
sirinkeme nutarė parengt rinkti: S.V.Bakanauskas, ir
Waterbury
’
o
lietuviai
da

kaip
20-tani
amžiuje,
kuo

Kas gyvena danguje?
na, Florencija Cleland, ne
balių, o socijalistų kuopos SI. Aniolauskiutė, pagal kuo
bar
laužo
sau
galvas
ir
jokiu
met
mokslas
ir
apšvieta
taip
pos narių skaičių, renkant
galėdama
kitaip
iš
kunigų
Chicagos „Katalike” eina
nariai,
kurie
veik
visi
ir
budu
negali
suprasti,
kiek
kun. M. Gavalevičiaus pasa augštai pakilę, katalikų va rankų ištrukti, nusižudė. Ir pas juos yra Povylaikų. Vi draugystės nariais yra, ap nuo 10 narių vieną delegatą,
ka „Dangaus Karalienė.” dovai nesigėdi rašyti ir vis jaunos merginos. Jeigu < si žino, kad Waterbvry’je y- siėmė sulošti šiokį-tokį ir buvo galima rinkti 8 (kuopo
Pasaka yra, galima sakyti, spausdinti tokias kvailystes. taip atsitiktų kas nors pa ra vienas Povylaika, kuris veikalą. Nutarta pastatyt . je randasi 82 nariai), bet ka
kunigų tikėjimo veidrodžiu. Sykį pas juos Dievas yra ne našaus pas socijalistus, ku užlaiko tautišką saliuną. Vi išnaujo "Bombą” ir K. S., dangi kuopai reikalingi bus
Viena nesąmonė statoma matoma dvasia, kitą sykį jis nigai šauktų iš visų sakyklų, si jį pažįsta. Visi užeina Karpovičiaus komediją „Ne pinigai užmanytam darbui,
ant kitos. Visas dangus pri yėl sėdi ant sosto ir pasiso- kad socijalistai vagia mergi pas jį tautiško alaus išsiger norėjai duonos, graužk ply tai nutarta tiktai 2 apmokaklauso valdonams ir kuni i dinęs ant kelių glamonėja nas, kad jie palaiko „baltą ti. Bet tai tik vienas Povy tas,” prie to monologai ir*! mu delegatu siųsti, o jeigu
! kas norės važiuoti savo išją vergiją,” kad jie krimina
gams. Kitiems vietos tenai panelę švenčiausią...
deklamacijos.
laika.
Tuo
tarpu
gi
tautiš

kaščiais, tai mandatai bus
listai ir t. t. Bet dabar jie
nėra. Tik pasiklausykit, ko
Įnešus A. Sutkaičiui, kad suteikti,
kuose
laikraščiuose
suskai

Inkvizicija
Meksikoj.
ne daugiaus kaip 8.
tyli. Valdžia taipgi tų tam tyta 29 Povylaikos, pasira paaukaut K. S. Karpovičiui
kiomis nesąmonėmis tamsus
Per
šį
susirinkimą
prisirašė
Vienas „American Citi sybės urvų nemato. Ką gi
žmonės maitinami:
kelis centus ant mokslo, dau 1 naujas naris.
šiusieji
po
protestais
prieš
„Dangaus rumus Dievas pastatė iš zen” skaitytojas klausia to tas viskas reiškia?
socijalistus.
Ir visi 29 iš guma buvo jau besiskirstą, Tą pačią dieną, 5 spalių,
brangiausių gražybių, kokios tik bu laikraščio,
ar
buvo
kada
vo ant žemės. Dangaus sienos auk
tad likusieji sumetė $2.49.
Waterbvrv.
sinės, grindįs deimantinės, o lubos nors Amerikoj įvesta popie Muštynės lenkų su ameri
vakare atsibuvo koncertas,
Tai pagirtinas daiktas.
Ar
tai
nebus
tik
tautiški
brilijantinės.
kiečiais.
parenktas L. S. S. 40 kuopos.
„Tie rūmai baisiai dideli: ilgumo žinė inkvizicija. Laikraštis
5
spalių
buvo
Dr-stės
D.
stebuklai?
Iš
vieno
tautiečio
ir platumo turi po kelis milijonus m» atsako, taip; inkvizicija bu
Laikraščiai praneša, kad pasidaro 29 žmonės ir visi L. K. Gedmino prakalbos*, Įžanga buvo dykai; nors sve
lių; sienos, grindįs ir lubos taip žiba vo įvesta Meksikoj, viduri
Benton’e, III., tarp lenkų ir jie eina prieš socijalistus, vi kalbėjo J. B. Smelstorius a- tainė nevisai maža, bet pub
ir blizga, kad saulė, mėnuo ir žvaig
ždės prieš dangaus gražybes temsta. nėj ir pietų Amerikoj. Ir, amerikiečių buvo kruvinos
prisirinko tiek, kad ir
pie Gedeminą, trumpai per likos
si
prieš
juos
protestuoja.
„Žmonės jokiuo budu su mirtinomis kaipo faktą, „American Ci
stačių buvo pilna. Koncerto
muštvnės:
akimis negalėtų žiūrėti į tų šviesų,
bėgdamas
jo
veikimą,
pas

Gal
būt
Tą
skaitlinę
galima
tizen
”
perspausdina
kelis
„Amerikiečiai kiekvienų ateivį bai
programo neminėsiu, tik pa
kad
pamatytų — tuojaus apjaktų.
Dievas tai žinodamas, dangaus švie protokolus iš
siausia mušė kur tik kurį gatvėje su da padaugint bent per 10, kui aiškino, kas darbininko sakysiu, kad viskas nusisekė
sudeginimo
sų pridengė
debesiais ir mėlinais
tiko.. Galų gale buvo pašaukta vals taip kad iš tų 29 Povylaikų laukia, kada jis
neorgani gerai ir publikai patiko, ką
skliautais, ir taip užtaisė, kad dan jaunos merginos, kurią ku tijos kareiviai, idant numalšintų įsiu
pasidarytų 290 Povylaikų. zuotas, kas valdo darbinin liudijo ramus užsilaikymas
gus žemės nesiektų.”
nigai pasmerkė mirtin už tusius riaušininkus...
„Riaušės prasidėjo iš to, kad lenkai Ir jeigu jie visi prieš socija ką : lazda ar įstatymai. Kal
Ar galima tad stebėtis, neatlankymą mišių. Štai, nušovė
ir tarpais delnų plojimas.
du amerikiečiu ir trečių sukad tokių kvailysčių tamsus kaip skamba iš tų protokolų žeidę. Sužeistasis pasakojo, kad jie listus užprotestuos, tai vie ba publikai patiko. Pertrau Po koncerto prie L. S. S.
naktį grižę iš lenkų šokių ir jiems nų tik parašų bus pilna „Tė koj deklamavo K. S. Karpožmogus prisiskaitęs lieka a- ištraukos:
40 kuopos prisirašė 4 mergi
beeinant, prieš pat vidurnaktį, ant
kliausiu fanatiku ir visokių ”... Bedievė Maria Verastegui, gi jų užpuolę apie dešimts angliakasių, vynė.” O iš ”Tėvvnės” tuos vičius „Kalėjime,” antras — nos ir 4 vyrai. Labai malo
musi iš Rodrigo de Verastegui ir Don revolveriais ir lazdomis apsiginklavu parašus
persispausdins J. Bauža „Naujas Tėvynės nu pranešti.
prietarų palaikytoju? O te Catalinos
Alzures, 22 metų mergina, sių. Ir nežiną kodėl juos užpuolę.
čiaus musų kunigai ir kata buvo paliepta atvesti į kankinimo bu Matomai, tie amerikiečiai ka nors ne „Lietuva,” ”Vienvbė Lietuv Mylėjimas.” Abi deklama
žadinantis Paukštelis.
D-ro Empariano išegzaminuota ir gero buvo padarę tuose šokiuoose pas ninkų,” „Draugas,” „Katali cijos publikai patiko. Aukų
likų laikraščiai, kurie tokius tų.
atrasta sveika.
Dalykas turės būti ištirtas.
DETROIT, MICH.
surinkta $4.19. Antroje kalprietarus platina, nesigėdi „Pranešta jai, kad ji papildė prieš lenkus.
„Tuo tarpu, kad ir pribuvo karei kas,” „Dagis” ir „Tarka,” ir
vienų lenkų Jonų Herzanų, a- taip iš vieno saliuninko bus.. boję kalbėtojas aiškino, koRugsėjo 21 d. L. S. S. 116
sakyti, kad jie skleidžia tarp Ponų Dievų baisų prasižengimų išei- I viai,
Į dama per du nedėldieniu pasivaikš- merikiečiai gaudo ir nori lynčiuoti. pilni visi rimtieji tautiški or- i; dėl maisto kainos kįla. Pub kuopa turėjo mėnesinį susi
žmonių apšvietimą.
l čioti, vieton eiti ant mišių. Ji atsakė : Jis ,sako, esąs pabėgęs į miškus. Mišrinkimą, kuriame įkūrė dar
nekalta, pridurdama, kad ap- J ką apsupo šerifo kareiviai. Jeigu jį ganai. Geras išradimas su likos buvo į 250.
Bet tai da neviskas. Pa .! esanti
į kareiviai sugautų, tai minia nuo kaskundimas neteisingas.
sižiūrėkime, kaip tie ”ap- „Tuomet jai liepta nusirėdyti iki j reivių atsiimsianti ir nulinčiuosianti. socijalistais kovoti. Jei ar- Kampuose pasigirdo mo bo biurą. Kožnas lietuvis,
žinia paskelbta rugsėjo 23 dienų. gumentais jų sumušti nega terų šnabždėjimas, na, ir ką neturėdamas darbo, gaus in
švietos” platintojai „apšvie nuogumo; ji nusirėdė verkdama ir sa- Ši
Penkiolika
ateivių buvo
areštuota; lima, tai reikia rinkti prieš ■ jus manot, jos kalbėjo? Ugi, formacijas dykai apie dar
j kydama, kad ji nekalta.
čia” mums dangų:
daugumų paleido, tris tebelaiko ka
„Patiesta ant tampyklių ji sakėsi
juos parašus ir skelbti tau i sako, jei vyrai turi draugys bus. Todėl kožnos kuopos
„Vidurije to linksmaus rūmo stovi buvusi tą nedėldienį ant mišių San lėjime.”
septyni laipsniai: vienas viršuj kito; Į Bernardo bažnyčioj.
tiškuose laikraščiuose. Ir tes, gali pasirengt tokias narys, kokioj dirbtuvėj jisai
ant tų laipsnių sėdi užsitarnavę dan
”
0,
si
tucuisses,
philosophus
„Sugraudenus
jų,
priveržta
kietai
protauti visai nereikia. Pa prakalbas, tai kodėl męs nė? ! dirba, turi pranešt 1 kartą į
gų šventieji; kas daugiau užsitarna
|
virvės
ir
pradėta
risti
per
jų
velenai.
manisses.
”
vęs, tas ant augštesnio laipsnio sėdi.
sirašyti gali kiekvienas sa- I Tuoj M. Griškevičienė, pa sąvaitę susinešimų raštinin
„Ant pirmo laipsnio nuo žemės — ! Ji tuomet pradėjo baisiai rėkti, kad
Tai yra, filozofe, protin liunininkas. Jei vienoj vie sikalbėjus su broliu, Karpo- kui apie darbų stovi. Jeigu
stovi dievobaimingi kunigai, pralotai taip skaudžiai jos nekankintų ir priir zokoninkai, kurie dar ant žemės i sipažino, kad nebuvo ant mišių.”
gesniu butum, jei tylėtum. toj neužtenka, pasirašo ke vičium, kad tas galima pa dirbtuvėj pasidaro tuščia
gyvendami buvo palaimintais.”
To Romos katalikų kuni Tokią pastabą „Keleiviui” liose vietose. O žmonės daryt, pranešė kalbėtojui a- vieta ,tai prašyt savo drau
Čia, turbut, bus ir Maco- gams užteko. Nors mergina
rimtąjį pie moterų užmanymą. Bet gui darbo, arba duot žinią
chas, kaipo dievobaimingas galėjo prisipažinti neteisin daro „Draugo” korespon užsiprenumeruoja
tautišką laikraštį ir skaito:
nenorėdamas, susinešimų raštininkui. Raš
zokoninkas, ir kun. Schmidt gai, negalėdama pakelt kan- dentas p. Bastenis, iš Bosto Povylaika, Povvlaika, Povy- ! kalbėtojas,
no. Jo nuomone, „Keleivis”
kad draugystės nariai pa- tininku išrinktas Senonas
ir kiti.
Į kinimo skausmų, bet inkvi geriau butų padaręs, jei bu laika... ima kitą ir vėl randa: : sipiktintų, jog jis moterims, Urbanta, 338 West End avė.,
Toliaus:
zitoriai į tai nežiūri ir išne tų tylėjęs prieš L. M. D. de Povylaika, Povylaika, Povy o ne draugystei kalbės, taip Detroit, Mich.
„Ant antro laipsnio stovi rėdytojaiI ša sekantį nuosprendį:
ir prilaikvtojai dvasiško luomo (sto- !
legatus, jei nebūtų pritaręs laika... Ir visi tie Povylaikos dailiai nuglostė reikalą, kad Kurie per laišką klausit apie
. „Prisipažinus Donai Mariai Veran
no).”
” Nes, girdi, visa! protestuoja prieš socijalis- ’ niekas negalėjo suprast, jog darbus, tai parašykit, kokį
Į stegui prie kaltės, męs turim jų p«» „Laisvei.
•%
Rėdytojai, taigi ir Rusijos j smerkti ir pasmerkiam: —
į kalbėtojas kalba moterų or darbą mokat dirbt, kaip se
agitacija prieš svečius nuė | tus.
Mikė. Jis taipgi palaiko dva „Kad ji turi būt nuoga pasodinta jo ant niekų. Kada svečiai! Ar ne įdomios žinios?
nas, ar kalbat angliškai, ar
ganizavimo dėlei.
; ant arklio arba mulo ir taip apvežta
siškąją luomą — popus.
vedęs,
ar pavienis.
Negeistinas.
I šio miesto (Meksikos) gatvėmis, gar- į Bostoną atvažiavo, žmonės!
Antra prakalba taipgi pa
; šiai apšaukiant žmonėms jos prasi- juos priėmė kuogražiausia.
Da toliaus:
tiko publikai. Naujų narių 27 spalių buvo 116 -tos
1 žengimą. Po tam turi būt nuvežta
^’Ant trečio — popiežiai, vyskupai I pas San Hipolito bažnyčių ir tenai
prisirašė prie draugystės 23, kuopos balius ir teatras
Ergo. Bostone, kur „Ke-1
auksinėse kepurėse, šilkiniuose rubuo- jj gyva sudeginta, kad neliktų jos nė
i o kada pabaigė kalbėtojas „Penktas prisakymas,” mo
se ir su sidabrinėmis lazdomis.
leivis” ir ’Laisvė” turi gana |
I pėdsakų.
”Ant ketvirto laipsnio — tyrininkaij, „Toliaus męs prisakom, kad jos ra- didelę įtekmę, svečiai buvo
j kalbą, tuoj suspito moterįs, nologai ir Džian Bambos pa
(pustelninkai),
kurie atsitolinę nuo ! kandai butų sunaikinti ugnije, daržas
NORWOOD,
MASS.
' besidarbuojant Griškevičie- mokslai. Aktoriai savo ro
šio pasaulio tuštybių, gyveno varge ■ išbarstytas druska, o vidurij jos na- priimti kuogražiausia. Bet
Aidas
apie
svečius
iš
Lie

ir metavonėje.
nei, ir susitvėrė draugystė. les 'atliko gerai. Buvo ir
i mų kiemo pastatyti akmenį, ant ku- Cambridge’uje, kur vadova
”Ant penkto — nekaltos mergaitės ! rio iškalti jos prasižengimų ir paskir- vo kunigas, buvo baisiausis tuvos sukėlė
tarpe musų
Daugiau tokių kalbėtojų! skrajojanti krasa. Žmonių
ir jaunikaičiai baltuose kaip sniegas \ tų jai už tai bausmę.
rūbuose, o už jų daugybė kankinių ir !
triukšmas. Kodėl p. Boste- miestelio lietuvių daug įvai Moterįs savo draugystę buvo apie 500 ypatų; prie
(Pasirašo:)
numirusių už tikėjimų.
rių nuomonių. Iškarto prie Į užvadino „Birute,” laisvų kuopos prisirašė 5 nauji
„D. Francisco de Estrada y Esco- nis pražiopsojo šitą faktą?
”Ant šešto laipsnio — pranašai, a- bede, Lic. D. Bemabe de la Higuera y
klerikališkų
draugijų buvo i pažiūrų. Prisirašė net 17 draugai. Kuopai liko pelno
Taigi ponui Bosteniui, jei
paštalai, misijonieriai ir kiti šventos Amarilloos.
Bažnyčios stulpai.
gu jis taip mėgsta lotiniškas prisidėjusi ir progresiviską narių. Pirmininke išrinkta apie $60.
(Liudytojas:)
"Septintų laipsnį Dievas paskyrė
„D. Gracia de Leon Castillo. Invi- patarles, pasakysime: Nec draugija D. L. K. Keistučio M. Griškevičienė, iždininke
Tą patį vakarą buvo pa
keturiems evangelistams ir šiaip baž tam Causam Auam Exurge Domine.”
dėlei parengimo prakalbų, — J. Bernotavičienė, sekre rengęs balių ir vienas saliunyčios rašytojams; čia ir šv. Petras
Ir 25 gegužės, 1652 m., ne sutor ultra crepidam.
su auksiniais raktais, laiko turėda
bet kaip tiktai sužinota, kad torė — M. Baužienė.
nininkas, kad užkenkti socimas, turi tiesų užsilipti; jie visi prieš laiminga Maria Verastegui
„Birutė
”
sustoja.
„jurgučiai
”
išnešė
protestą
jalistams,
bet nabagui nenu
sostų, kaip bažnyčioj prieš altorių
Laisvos narės kalba, kad
buvo pasodinta nuoga ant
stovi su knygomis rankose.
Tilžės „Birutė” paskuti prieš „Laisvę” ir „Kovą,” laisva daug geriau, nes prieš sisekė; susirinko tik apie 15
„Iš galvų visų šventųjų eina kai i» mulo ir taip vežiojama Mek
draugija tuoj atsimetė nuo
katalikų, taip, kad nė lėšų
saulių šviesus spinduliai, kurie ap
sikos miesto gatvėmis, gar niam numarije praneša, kad tų „protestonų,” ir nutarė kelis metus jos turėjo drau neuždengė saliunininkui.
šviečia visus laipsnius.”
gystę, kuri buvo kuniginė,
ji yra priversta sustoti ant
Kaip matot, danguje y- siai šaukiant vežikui apie trijų mėnesių, būtent nuo 1 viena parengti vakarą L. M. tai kasierė, kada jau turėjo Spalių 1 dieną atsibuvo
ra septyni laipsniai ir tie jau jos „prasižengimą.” Tuomi, spalių iki naujų metų. Po D. naudai. Butų geistina, kelesdešimts dolerių, nune teismas katalikų su draugu
išskirstyti kunigams ir po suprantama, kunigai norė naujų metų vėl ketina pra kad Ir kitos pirmeiviškost šė ir paūkavo 'kunigėliui.
čečkaucku.
Katalikai jį
nams. Mužikams tenai vie jo pasėti tarp gyventojų bai dėt eiti. Sustojimo priežas dr-stės prie to prisidėtų, kai
Visų draugas. buvo sumušę dalinant plaka
tos nėra. Ir kur jiems ten mę, kad niekas nedrįstų at tis aiškiai nenurodyta, bet po va: Labdarystės dr-stė,
tus ant gatvės, tai drg. čečWORCESTER, MASS.
su purvinom kojom į tokią sitolinti nuo bažnyčios.
Socijalistų kuopa, tuomet
kauckas apskundė zakristi
galima
dasiprotėti,
kad
bu

vietą, kur tik spinduliai iš Ant galo inkvizicijos pro vo stoka paremėjų. Redak butų geresni rezultatai.
L. S. S. 40 kuopa nors ir joną, V. šatulaitį, V. Didžiū
šventųjų galvų eina, įeiti? tokolas patvirtina, kad tik cija sako, kad prisiėjo pasi 25 rugsėjo kalbėjo čia Y- niekuomet nebuvo užsnudu- ną, Gaigalą ir Gabrį. Teisė
rai mergina buvo sudeginta: i rinkti vieną iš dviejų: ”ar čas. Jo kalba nelabai tak si, bet jau pastaruoju laiku, jas du kataliku rado kaltais.
Pribiaurotų visą dangų.
tuomet nuvežta ji ant rinkos
O ar žinot, kaip išrodo ties”...San
5 spalio atsibuvo prakal
Hipolito bažnyčia, kur buvo leisti ’Birutę’ da 3 mėnesius tiška. Matomai, stengėsi vi tai ištikrųjų ėmėsi už kultū
Dievo sostas?
pririšta prie laužo retežiu už rankų, ir paskui sustabdyti ją visai, siems įtikti. Kaip kiti tau riško darbo, kuris
turbut bos; kalbėjo D. J. Kasparka
”Ant pačios viršūnės
balti kaip kojų ir per liemenį, ir deginta, iki pa
kaulus ir
sniegas angelai savo sparnais turi pa virto į pelenus. Tas viskas atsitiko arba sustabdyti tik 3 mėne tiečiai, taip ir p. Yčas va bus dar pirmutinis iš visų L. apie žmogaus
S.
S.
kuopų,
būtent
įgijimas
rėmę sostų, tarsi altorių bažnyčioje, musų, kaipo liudytojų, akyvaizdoje.
duojasi
nesąmonėmis,
bū

kraują,
ir
rodė
nufotogra

sius ir paskui leisti ją vėl.”
(Pasirašo:)
ant kurio sėdi Dievas, Valdytojas
i Pasirinkta
fuotą žmogų iš vidaus. An
pirmoji. To tent, lietuvių kalba seniausia savo svetainės.
„Juan Cortes, Antonio de Bobadilla,
dangaus ir žemės, Sutvertojas visų
Gaspar
de
Reuda
”
ir
t.
t.
matomų ir nematomų daiktų.”
liaus: „Šitokį nusprendimą ir gražiausia; ir da nubarš- 5 Dieną spalių atsibuvo 40 tras kalbėjo drg. Mockus aGražus
katalikų
bažnyčios
privertė mus padaryti musų kėjo, kad reikia šviestis, nes kuopos susirinkimas, kuria pie moteris; nurodė, kad
Išeina,
kad Dievas yra
darbeliai,
ar
ne?
brolių
nesusipratimas ir ap tik tada atsispirsime prieš me ir buvo plačiai kalbama moteris turi eit dirbtuvėn
žmogaus pavydale, jei jis sė
gailėtinas miegustumas.” Iš savo priešus lenkus ir kitus. apie svetainės nupirkimą. dirbti ir tankiai prie darbo
di ant sosto, kaip ir koks ka- i
Da
viena
katalikų
vienuoly

šito paskutinio sakinio rei O apie caro valdžia, di Didžiausia narių užuojauta gimdo net vaikus, iš kurių
ralius. Bet kada „Keleivis”!
no
auka.
kia jau suprasti, kad „mu džiausia musų tautos nai ir vienbalsiu nutarimu tas daugiausia būna silpnapro
pasiūlė kunigams $1,000,
„American Citizen” pra sų broliai” mažai skaitė.
kad jie faktiškai prirodytų,
kintoja, nei pusės žodžio. sumanymas tapo priimtas. čių, nesveikų ir apsigimusių
jog tokia esybė yra, jie gra neša iš Newarko šitokią ži Visgi gaila.
Nors minėtų atstovų marš Tuojaus likosi išrinktas ko bepročių; tada savo pasku
žiai nutilo. Kitur vėl jie ai nią:
*
1
rutas Norwoodo nesiekė, mitetas, kuris ves derybas tinius centus neša kunigui,
„Elzbieta
Taylor,
16
metų
amžiaus
Nubaudė
lietuvių
laikraštį.
bet nekurie iš atžgareivių su Visų Šventų parapija. kad tas išprašytų nuo Die
škina, kad Dievas yra visur- mergina, norėdama pabėgti iš katali
esanti dvasia, kuri neturi jo kų vienuolyno kalėjimo, kuris randa Lietuvos laikraščiai pra nuvykę So. Bostonan verk (Turiu pažymėti, kad toji vo geresnių vaikų, o męs
Thirteenth avė. ir Ninth st. kertėj, neša, kad Kauno gubernato dami meldė, kad nors Yčas svetainė, kurią mano pirkti šiandien turim tuos bepro
kios formos ir kurios nega sinušoko
nuo 4 lubų augščio ir ant vie
lima matyt. Jeigu taip, tai tos užsimušė.”
rius nubaudė juokų laikraš pribūtų. Taip mat jiems socijalistų kuopa, tai buvusi čius užlaikyt, jie laužo mu
kaip gi jis gali ant sosto sė Įsitėmyk, skaitytojau, ši tuką „Garnį” penkiais šim rupi tautos reikalai. Bet kad Visų šventų neprigulmingos sų streikus, ardo organiza
dėti? Ir jeigu jis nemato tą faktą: 16 metų mergina, tais rublių už straipsnelį Norwoode rengiamasi sta parapijos bažnyčia, ačiū tų cijas, jie ne savo protu gy
mas, kaip jus galėjot jį tenai mergina pačiam žydėjime, „Aryra blogų žmonių pasau tyt tautiškus-namus, tai tie žmonių dideliam užjautimui, vena, o kunigų.
matyt?
šoko iš lango nuo keturių lije.” Jei ne pinigais, tai re žmonės visaip jį niekina ir svetainė bus mums nelabai Ant galo išnešta rezoliu
„Kaipo mažų vaikų, užvis labiau
kiek tik gali stengiasi dar sunkiai prieinama.)
Ant cija prieš „protestantus” ir
numylėtų Panelę Marijų. Dievas turi lubų augščio! Ką gi tas rei daktorė p-lė Jastržembskaikokių išlygų galutinai bus "Vienybę Liet.”, Kurioje til
naši sodinęs ant savo kelių.
škia? Matyt, puikiai „tėve tė turi eit ant 3 mėnesių ka bui užkenkti.
Su tėvišku jausmu Dievas jų ma
suligta, pranešime vėliaus. po tas „protestas” (36 nuNe visų draugas.
lėjiman.
lonėja ir glamonėja, kaipo savo nu- liai” su merginomis tenai
’
:
!
i

Peržvalga.

mylėtinę, kaipo brangių dukterį,, kad
matytų visas dangus, jog Ji Sutvertojui už visus ai-timiausia ir mylimiausia, ir labiau Jis Jų gerbia.”
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marije). Leista nubalsuoti kartą taip pasielgs, tai pa tai aš tau iškirsiu .šposą. Ir ir apie sutvėrimą choro, bet, atsisakė išranduoti savo na Gardner, Mass. — Kresių
rankų pakėlimu. Visi kėlė duosime ir vardus jų.
paėmęs vieną vakarą brit- deja, nėra ant vietos moky mą ant toliaus, o neesant ki- dirbtuvėj 17 rugsėjo sprogo
už rezoliuciją, prieš nebuvo
Po koncerto buvo balius. vą supiaustė merginai ran tojo, kuris galėtų vesti cho kito patogioj vietoj, nutarė garinė dūda ir užmušė vienė vieno. Nutarta pasiųs Buvo viskas ramu, tik ant ką; sako, norėjo kur kitur rą . Todėl butų geistina, jei verčiau parduoti krautuvę, j ną darbininką. Tą pačią
ti tą rezoliuciją Į laikraš. galo tūli pusgalviai norėjo supiaustyt, bet mergina gu kur randasi panašus mo negu kraustytis kur į pras dieną gatvekaris užbėgo ant
čius.
kabintis prie aktorių einant rankomis užsiėmė ir pradė kytojas be atsakančios vie tą vietą. Nors krautuvė vežimo, vieną žmogų užmu
Aukų surinkta $3.00. Kny namo.
jo rėkti, tai tik ranką sužei tos, arba dirbtuvėj kur dir I parduota, bet draugija pasi šė, o kitą žmogų ir du ark
gų parduota už $4.00 ir už
Ligšiol turėjome vieną dęs pabėgo.
bantis, kad apsigyventų lieka nelikviduota.
liu sužeidė. Vakare buvo
rašyta keli laikraščiai. Pub tik J. Bruzevičių (aptieko- Da vienas sutvėrimas su Worcesterij. Čia turėtų di
Aš pats. (socijalistų prakalbos, kalbė
likos buvo apie 250 ypatų. rių), kuris visas spėkas dė viliojęs jauną merginą pa delę užuojautą ir gyvenimą
jo James F. Carey; žmonių
Prie kuopos prisirašė 3 nau jo dailei, o dabar susilaukta bėgo iš šito miesto, palikda galėtų turėti atsakantesnį, Gardner, Mass. — 21 rug buvo daug. Lietuvių socija
ji draugai.
visiems žinomo aktoriaus J. mas ją biauriam padėjime. negu kitur. Norintieji pla sėjo buvo I. W. W. kuopos listų kuopa pasisamdė sau
Katalikai vėl apskundė Uktverio. Tikimės, kad jie Lietuvių Kriaučių Unija tesnių informacijų, rašykite pakalbos; kalbėjo J. Šmitas. Ravn’s Hall, Romo bloke.
Prisirašė 7 nauji nariai.
M. Mockų ir F. Gražį už ar du dar augščiaus pakels mu savo susirinkime nutarė ne laiškus šiuo antrašu:
Reporteris.
Prakalbos paliko žmonėse
dymą parapijos. Teismas sų sceną Waukegane.
dirbti Baltimorės streikuo Justinas Karasija,
gerą įspūdį. L. S. S. 89 kuo . Athol, Mass. — 20 rugsė
prasidės 10 spalio. M. Moc Geros kloties jiems!
jančių darbinkų darbo ir iš
269 Millbury St.,
pa rengiasi statyti ”Mešką,” jo buvo blaivininkų balius.
kui ir J. Vaišvilaičiui jau
Darbai pas mus labai blo rinko komitetą, kad tas at
Worcester, Mass.
"Jaunavedžių Naktį,” ”Sen- Lapeliuose garsino, kad bus
1907 metuose kun. Valaitis gai eina; todėl lai nieks ne sišauktų ir i kitų tautų rubANSONIA,
CONN.
vaikį” ir "Čigonę.”
buvo išėmęs vieną ”injunc* važiuoja čion darbo jieškot. siuvius New Yorke, kurie
deklamacijos ir monologai,
Reporteris.
tion” už atsišaukimus, ką
Waukeganiečiai kalba a- dirba Baltimorės darbą.
Pabaiga svieto.
bet nieko panašaus nebuvo.
buvo nežinia keno išleisti. pie tautiškas kapines, bet
Pagirti ne vieną kartą, Policmonas pamatė ant
J. Kavlaičia.
No. Pittsburgh, Pa. — 15
Paskui 1911 m., 27 sausio metai kaip kalba, o nieko bet tūkstanti kartų esate gatvės vaiką nešiojant
_
_
Po- rugsėjo kalbėjo čia "sve
išėmė warrantą prieš M. nėra. Reikia daugiau dar pagirti lietuvių rubsiuviai, ,ipierinius
pinigus, ir paklau čiai.” Prilėkė iš apielinkinių
Mockų ir F. Gražį už kėlimą bo, o mažiau tuščių kalbų! už tai jums parbė.
sė, kur jis gavo. Vaikas atsa miestelių kunigų ir šiaip
riaušių bažnyčioje laike pa
Zu—Zu.
19 kuopa rengias prie kė, kad jam moteris davė pi- žmonelių,
svetainėj ir
maldų.
Bet apsižiūrėję,
"žmogžudžių,” kuriuos sta : nigų. Policistas netikėda- vietos buvokad
PHILADELPHIA,
PA.
per mažai. Vi-1
kad bus patiems blogai už
tys 24 d. spalių. Nenoriu • mas nusivedė vaiką pas mo si tikėjosi išgirsti
iš tų mokmelavimą ir teismo apgau Pagaliaus atsilankė ir pas girti, bet kiek man teko ma tiną. Žiuri, būrys moterų
slų
vyrų
labai
.daug,
bet ne- Į
dinėjimą, nestojo į teismą, mus svečiai £š Lietuvos; tyti lietuviškų veikalų to sėdi apie stalą, geria alų ir
nes M. Mockus nė svkio ne- d-as Basanavičius ir p. Y- kių kaip ”žmogžudžiai,” ne meto pinigus į degantį pe išgirdo nieko naujo. Tik abuvo bažnyčioj ir nežino čas. 5 d. spalių buvo jų pra su matęs; taigi patarčiau čių. Policistas paklausė, gitacija, kad žmonės duotų Jau septinta Sąvaitė, kaip
kur ji yra. Katalikai pasi- kalbos Lvric Hallėj. Kalbė nuo savęs kiekvienam tikė kam pinigus degina, mote pinigų. Sudėta apie $43.
Baltimorėj Schloss Bross.
J.
K.
M.
jo
kun.
Kaulakis,
d-ras
Ba

samdę tris advokatus, nuėdirbtuvės streikuoja rubsiu
tus išanksto nusipirkt, nes rįs atsakė, kad 3 spalių bus
ję pas teisėją primelavo ne sanavičius ir p. Račkauskas, vėliau galės nelikt.
pabaiga svieto, nieko nerei Port Washington, Wis.— viai. Padėjimas streikierių
būtų daiktų ir gavo warran- „Tėvynės” redaktorius. Ši 4 spalių L. K. D-tės baliu kės. Policistas nusijuokė ir Pas mus labai madoj burtai. labai vargingas. Labai rei
tą. Ant melagysčių pasira toje miesto daliję prakalbos je buvo Maikio su tėvu pasi nuėjo sau. Turbut
tos mo- Jei atsitinka kokia nelaimė, kalinga pinigiška pašelpa, o
—
nusisekė
neblogai,
nes
visi
šė ir prisiekė parapijos iš
kalbėjimas ir Džian Bambos terelės dabar gailisi, nes 3 tuoj žmonės važiuoja Į Mil- jos kaip ir nėra. Iš kitų
rinktas komitetas. Žiūrė kalbėtojai kalbėjo vien tik spyčiai, kurie nusisekė labai spalių jau praėjo.
waukee pas burtininką. Y- miestų aukų ateina labai
sim, kaip tie fanatikai da apie dalyką, kuris, kaip ma gerai. Žmonių buvo apie
A. Mandelis.
ra čia net ir agentas to bur mažai; daugiausia šelpia
tyt
iš
laikraščių,
beveik
vi

bar drįs stoti prieš akis ir
600.
J. Gyvūnėlis. | BRIDGEPORT, CONN. tininko — tai lietuviškas vietiniai, bet neįstengia tiek
sus
apeina
ir
apie
kuri
skai

meluoti teisme. Gal taip
smuklininkas. Jei žmogus sudėti, kad išmaitinti apie
ATHOL, MASS.
Niekur tiek tamsvbės
nebus su šituo skundimu, kaip tytojai gerai jau žino.
v
nežino kur nuvažiuot, tai ji 2,000 streikierių su šeimy
6
d.
spalių
pribuvo
ir
gar

simato,
kaip
pas
mus.
Me

Atsilankymas d-ro J. Bair su dviem pirmutiniais,
ir nuveža, ir perkalba. Ro nomis.
susis
p.
Yčas.
Didžiausia
tai
atgal
čia
susitvėrė
Lie

navičiaus.
kurie pąrapijai gana daug
dos, turėtų būt sarmata su Policija apsieina su strei
tuvių
Ukėsų
neprigulminsvečių
pasitikimui
paroda
ir
lėšavo. Vienas injunction
29 rugsėjo atsilankė pas
augusiam žmogui tokiomis kuojančiais darbininkais ar
lėšuoja $55.00, o kur da ad prakalbos atsibuvo Lithua mus d-ras Basanavičius. gas Kliubas. Žmonių prisi kvailystėmis užsiimti.
šiau, kaip su gyvuliais. Vi
vokatai.
F. Mažamokslis. nian Music Hall’ėj. Paroda Žmonių prisirinko į 200. Se rašė apie 46, bet. kad buvo
Neseniai čia buvo Wis- sokie šnipai ir valkatos net
buvo šitokia: draugysčių nelis kalbėjo apie Lietuvių daug kapucino tarnų, tai
svetainę laiko apsupę, kur
STOUGHTON, MASS.
kaštais nusamdvta auto- tautą ir apšvietą. Sako: pirmininku išrinkta demo consin Chair Co. dirbtuvės I streikieriai
laiko susirinki
Vienijasi lietuvių dr-stės. mobilius atvežti svečius ko
kratas, kuris rinkimų die 25-metinės sukaktuvės. Dir mus. Anądien
"Lietuvių
tauta
buvo
galin

pirm susi
btuvės ponai hupirko savo
Lietuvių čia - yra apie kį porą skverų. Atvažiavus
noj
pelnija
$25.
Buvo
kalba

500—600 ypatų ir yra 4 gi prie svetainės durų, pasi ga senovėje, kuomet jie vie ma, kad Kliubas rūpinsis vergams cigarų ir pasamdė rinkimo svetainėn įlindo
nybėj ir santaikoj gyveno,
ir pasislėpė.
draugijos.
tiko juos vietinių draugys bet paėmus Lietuvą valdyti tik apšvietos
reikalais, muziką, kad tie ėjo pietų. šnipas-moteris
Turbut kad atėję po pietų Susirinkę streikieriai frado
L. L. Draugija sumanė, čių delegati su tautiškais
rengs prakalbas, įsteigs geriau
lenkų
kunigams,
viskas
pa

dirbtų ir naujus tur tą paukštį šėpoj pasisislėpukad visos draugijos Stough- ženklialiais ąnt krūtinių.
knygyną,
loš
teatrus,
bet
vi

X. sią ir išjojo laukan.
tone
susivienytų.
Tą Benas, mažų mergaičių gru iro; pavertė Lietuvą į ver sų kapitalistų partijose, taip tus jiems krautų.
Darbininkai areštuojami
sumanymą
priėmė
vi pa, kiekviena su gėlių bu giją.” (Davatkos nerymau- ir musų kliubo susirinki
ja).
"Lietuvai
priklausę
14
rugNorwood,
Mass.
i
sos draugystės su džiaug kietų rankoje, ir šaudymas
muose laisviem žmonėm at sėjo LSS. 133 kuopos buvo be jokios kaltės ir sodinami
lenkų
kunigėlių
ir
jų
davat

kalėjiman. Teisėjas laiko
smu, sakydamos, kad jau iš raketų.
imta balsai; apie politiką ar prakalbos,
kų,
bematant
sulenkėjo
ir
kalbėjo
drg.
seniai laikas lietuviams
Priėmus svečius, pirmu ištautėjo."
socijalizmą negalima buvo Smelstorius apie dabartines kapitalistų pusę. Nors uni
susigyventi broliškai, atme buvo perstatytas kalbėti dnė žodžio ištarti; pirmeiviai pašelpines draugijas ir soči- ja turi pasisamdžius advo
Kalbėjo
apie
pusantros
katą, bet, kaip rodos, ir tas
tant visokius nesutikimus; ras Basanavičius. Tas žmo
pasipiktinę
demokratiška
vienybėje gyvenant galima gus kalbėjo kaip pietų mie valandos, paskui darė kolek- valdžia pradėjo kliubą ap jalizmą. Ant galo kalbėjo stengiasi daugiau gero pakapitalistams, ne
bus atlikti daug naudingų sto pusėje, taip ir čia; nieko tą, sukolektavo $142,59. leisti. Parapijonai, kuriem Svotelis. Pne kuopos prisi daryti
dėjo
3
nauji
nariai.
Dr-stė
A.
B.
M.
prižadėjo
darbininkams.
darbų.
neužgauliodamas.
Pradė
politika nerupi, tiktai pašelpasiųsti
per
krasą
$10.o0.
P.
Čepas.
Garbė jums, Stoughtonie- jus kalbėti p. Yčui, žmonės
pinės draugystės (o kliubas
U. G. W. vadovai taipgi
čiai, kad žengiate prie vie lig padilginti pradėjo neri Publika užsilaikė ramiai, iš ne pašelpinis), taipgi pradė
judošišką rolę lošia. GorLewiston, Me. — 22 rug donas ir Konas Brook
nybės. Vienybėje jūsų ga mauti ir didelė dauguma skiriant nekurias merginas. jo jį apleisti. Tokiu budu
lybė.
A. Kaulas.
tuojaus apleido salę. Mat Po kolektai J. Basanavičius socijalistams pradėjo ge sėjo vietiniai lietuviai nuta lyne ir New Yorke kalbina
tas ”ponas” jau
netoks... kalbėjo antru atveju apie riau sektis ir šie įkūrė kny rė atidaryti kooperativišką streiklaužius. Negeriau el
WAUKEGAN, ILL.
dabar caro išleistą manifes
valgomų daiktų krautuvę
Nedėlioję, 5 d. spalių, bu Kad paleido savo nesutvar tą ir apie "pašportus," pasa gyną, surengė keletą kartų ant 29 rugsėjo. Linkėtina giasi ir musų tautiečiai, ką.
aukauja L. M. D. namams
vo pirmas šio rudenio vaka kytą kakarinę, kad pradėjo kė, kaip lietuviai turi nau prakalbas ir mokinasi jau gero pasisekime.
biauroti
visokiais
žodžiais
teatrą, kuris apie Thangspo $100 ir skelbiami maco
ras. Liet. Teatrališka Daidotis norintieji važiuoti į giving day bus suloštas.
P. O. Kapiskas. chų rganuose, kaipo gerbia
socijalistus,
išvadindamas
norių Draugija vaidino vie
Lietuvą.
purviniausiais
žodžiais,
net
mi žmonės. Aš buvau iš
S. Pėstininkas.
no akto komeidją "šalaput- koktu. Girdi, ir Puriškevi- Tarp kitko pasakė, kad:
Chicago, III. — 14 rugsėjo rinktas nuo Baltimorės
ris.” Abelnai, komedija pu
kunigui Ambrozaičiui nak streikierių ir nuvykęs New
čia raustų išgirdęs tokią po "nekurie žmonės ir laikraš
bliką užganėdino: Toliau litiką,
čia išmušta akmeniu langas. Yorkan ištirt, ar nedirba te
socijalistai už čiai nepritaria tai idėjai,
KAS
MUMS
sekė deklamacija ”Labora,” siima. kokia
Sakoma, kad abudu su gas- nai musų kompanijoš darbo.
bet šmeiždami stabdo musų
(Iš
visko
matyt,
kad
išėjo netikusiai, nes viena,
RAŠOMA padine labai persigando. A- Nuvažiavus man 30 rug
X
ponas labai artimas yra kultūros darbą.” Man rodo
nemokėjo nieko ant atmin tas
nais metais tam kuni- sėjo į Brooklyną, buvo su
Puriškevičiui, neš labai tan si, kad čia gerbiamas d-ras
ties, o antra, viską liejo į kiai
gučiui Spring Valley mai- šauktas extra-susirinkimas
J. Basanavičius apsilenkė su
apie jį prisimina.)
Paterson,
N.
J.
—
Musų
krūvą. Diologą ”Gamta ir
nieriai
paraku iššovė langą. tautiškam name ir ačiū tesurengtos vakarie teisybe.
dūšių
ganytojas
su
savo
Vargdienis” atliko p-nia So- nėsPrie
toj pačioj salėj beveik Pat pabaigoj kalbos kvie gražiaja Onyte išsikraustė Ir vis dėl gaspadinės.
naitiniams rubsiuviams, jie
bieckienė ir J. Uktveris, nei vienas
M.
Pavilonis.
prižadėjo netik nedirbti
pirmeiviškes- tė visokių pažiūrų žmones gyventi Į Newark’ą, N. J.
nors programoje buvo pa nių žomniųišnedalyvavo.
aikytis vienybės; sako: Dabar tik nedėldieniais at
Schloss Bros. darbo iš Bal
žymėta, kad suloš J. BruzeProvidence,
R..
I.
—
Laike
"Jus
dėl
dryžumo
kelinių
ir
Pažangesnės draugystės
pasiimti grašius, New Yorko streiko apie 20 timorės, kur męs dabar
vičia, bet nežinia dėl kokios žada
vairumo kaklaraikščių, vie- važiuoja
streikuojam, bet prižadėjo
išnešti
karštai
protes

priežasties pastarasis nelo tuojančią rezoliuciją prieš įi kitus pravardžiuojatės kuriuos jam vierni katalikai dievobaimingų lietuvių nu ir
pas žydus ji sustabdyt.
šė. Diologas publikai pati L. M. ir D. Draugiją, kam ji oiobiauriausiais vardais.” per sąvaitę sučėdija. ”Išsi- važiavo tenai skebaut. Bet Brooklyno
gi patriotai ge
mufinimo”priežastis—daug streikui pasibaigus skebus
ko. Deklamavo da EI. Mit- siuntė tokį atstovą.
Taigi dabar prie progos darbo,
rai
žinojo
apie
Baltimorės
mažai
pelno.
Parapi

kof, bet lietuviškos kalbos
paleido,
atvažiavo
atgal
ir
streiką,
nes
męs
apie tai
I. D. Taunis. aš norėčiau paklausti tų jos reikalai blogame padėji
nemokėjo gerai. Diologas
------ nevien darbinin
■> ’ • • 
žmogiukų, kurie rinko per me. Sako, kad vyskupas čia nepriima, sako, grįžkite-----pranešėm
BROOKLYN, N. Y.
”Pas fotografą,” kurį atliko
į
New
Yorką.
Darbai
čia
prievartą parašus nuo vai
kų laikraščiuos, bet paskel
J. E. Bruzevičia ir pats au Ant tautiško pūdymo pas kų gatvėmis bėgiojančių ir rengiasi parduoti bažnyčią, dabar eina geriau.
bėm ir macochų organuose,
torius J. Uktvėris, išėjo pui mus atsitinka visokių atsiti davatkų rašančiais apsigin kad tik gaus $7,000. Subru
Providence’o gyventojas. kuriuos jie skaito, o tečiau
kiai. Monologą "Kelionė į kimėlių, ypač taip vadina klavusių, kad protestuotų zdo parapijonai gelbėtis.
jie darė sau bizni pasinau
Rygą" A. Juškauskas atliko mam "tautiškam name.” prieš darbininkiškus laik 13 rugsėjo buvo Zabelijos Lawrence, Mass.
24 dodami iš musų kruvinos ir
pusėtinai (ir monologas sil Nelabai senai tenai keli sa- raščius, ar gavote ką, neiš su B. T. vestuvės. Svečiai rugsėjo buvo čia L. M. D. de alkanos kovos, turbut kad
antausius ir apsi legatams parengtos prakal
pnas). Solo "Temsta diene liunininkai patriotai išžagi manėliai?
M. B. V—kas. apsidaužė
atsiimti ta šimtine, kuria
draskė nosis, o jau lietuviš bos. Aukų surinkta, kaip paūkavo
lė” St. Moniuškos ir ”Mųs no jauną merginą. Dabar
tautos namams.
kų dainų meliodijos sujudi po rinklevai buvo pranešta,
lietuvaitė" A. Verdi, sudai ten pat vienas saliuno patri VVORCESTER, MASS.
4 spalių vietinė teatro my
navo J. Uktveris — blogai. otas sugėdino net dvi mer L. S. S. 40 kuopa yra už- no visos apielinkės gyvento $168.
J. Pušinis.
lėtojų draugystė buvo pa
Bet abelnai visas vakaras gaites, ir tai visai jaunutes. sibriežusi šiai žiemai platų jus.
Lietuvių
ko-operativiška
Gardner. Mass. — L. S. S. rengus vakarą streikierių
paliko publikoj gerą įspūdį. Mergaitės nuvežtos ligon veikimo pieną. Nutarta su
savo j 89 kuopa išdirbo sekanti naudai. Vakaras buvo la
Publika užsilaikė puikiai, iš butin.
rengti net 5 lekcijas socija- draugovė pardavė
skiriant dvi merginas, ku Antras vėl sportas, matyt lizmo mokslo išgvildenimui, krautuvę ponui A. Matusui. programą veikimui savo sa bai gražus ir pelno atnešė
rios nemandagiai užsilaikė. užvalgęs šviežiai raugintų kurios atsibus laike 5 sąvai Draugijai gerai sekėsi ir jos lėj: panedėliais ir utarnin- apie $50 (pilna atskaita da
Mat jos "amerikonės" ir kopūstų, užsimanė būtinai čių. ir kurioms skaityti nu krautuvė turėjo vardą ”pir- > kais kas vakaras skaityt: neišduota). Vietinis klebo
dirba štoruose, tai turėjo vesti. Mergina prašė da tarta užkviesti geriausi pre mos klesos” visoj apielinkėj. seredomis šokt mokintis; nas per pamokslą ragino
Priežastis pardavimo, tai nedėliomis nuo 7 vai. vaka žmones, kad paremtu tą va
savo "mandrumą,” teisin palaukti, bet jis nori tuo legentai.
giau sakant — kvailumą pa jaus. Susipyko. Na, jisai Per paskutinius kuopos neturėjimas savo namo. Da rais prakalbos, koncertai ir karą. Taip tai vyriškai.
Reporteris.
K. J. Geležėlė.
rodyt. Gėda! Jeigu kitą sako, jei tu už manęs neisi, susirinkimus buvo kalbama bartinio namo savininkas diskusijos.
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Rubsiuvių streikas Baltimorej ir tautiečių
tautiškumas.
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KELEIVIS

Krikščioniški
darbeliai.

įsileis į savo namus, čia turiu ; smarkaus politiko išpažinties,
pažymėti, jogei bent musų apie- paėmė mano kvitelę, o už laik
NEŠVARI KUNIGŲ POLITIKA linkėje, tokiems kunigų pamoks raščių skaitymą nedavė nuodė
lams ir jųjų politikai, valstiečiai mių išrišimo. Kvitelė man kaš
VEDA ŽMONES PRIE
lyg kaip ir metė atgal pirštinę, tuoja apie 2 rubliu, tat reika
SUSIPRATIMO.
(pasipriešino), nes praėjusiais lauju, kad man atiduotų kvite
Krikščionįs apgalėję Ametais "L. U.” ir kitų pirm, laik lę arba pinigus.
Laiškas iš šakiu apielinkes,
raščių skaitytojų buvo apie 70,
— Kaip tai, — paklausė vika merikos raudonveidžius tik
Suvalkų gub.
o šiais metais — jau 90 suvir- ras, — ar tai tamsta kvitelę esi rai krikščioniškai su jais el
gėsi. Krikščionįs laukinius
Dabar visų laikraštininkų ir šum.
pirkęs ?
skaitė
žemiau už gyvulius.
skaitytojų akįs yra nukreiptos į
Dabartės per Velykų išpažin
— Nors kvitelės, kunigėli, ir
Balkanų karę, kur pavergtosios tį kunigai laikydamies savo žo nepirkau — atsakiau, — bet ku Ir taip dėjosi netik seniau,
tautos sukilo prieš galingą des džio ir savo prižadus gyveniman nigo kalėdojimas, neskaitant su bet, galima pasakyti, net pa
potišką Turkijos valdžią, kad ga bevykindami, gal visai nesitikė gaištos dienos, man kaštuoja skutiniais laikais. Padėkim,
trisdešimtuose pereito šimt
lutinai numesti jungą ir pasi- dami, sutiko iš valstiečių pusės viršaus, kaip apie du rubliu.
liuosuoti iš prispaudėjų vergi smarkų pasipriešinimą, ir, teko
— Matau, kad netylėsi, — ta mečio metuose portugalai
jos.
(Laiškas rašytas laike sužinoti, buvo keli gana smarkus rė kunigas-vikaras, — bet yra tyčioms platino tarp indijožmonių su kunigais susirėmimai. didžiai nepadoru čia pas mane, nų raupus ir skarletiną, iš
Balkanų karės. Red.)
Atkreipkime atidą, jogei pa Pavyzdžiui privedu keletą faktų: tarpe svečių, kelti dabar skan dalydami tarp jų drabužius
Vienas šakių miestelio žmogu dalas, ir aš tamstai patariu ry žmonių, mirusių tomis ligo
naši karė ir kova dabar eina ir
Moterįs europietės
Lietuvoje, o ypač Suvalkų gub. tis išsirašė "Rygos Naujienas” toj eiti išpažinties pas mane ai mis.
Iš vienos pusės galinga biuro- į ir "L. Ūkininką.” Davatkos kuo- pas kokį kitą kunigą, stačiai be Australijoj laukinių žmonių
badavimo metu dalindavo
kratiškoji dvasiškijos valdžia greičiausiai apskundė jį klebo kvitelės.
tarp
badaujančių miltus, su
— Taip ir buvo... Ant ryto
(kunigai), iš antros — liaudis, nui. Klebonas tuojau, pašaukęs
jaus priėjau išpažinties prie ki maišytus su aršeniku, kad
žymi dalis Lietuvos piliečių, bu tą žmogų, ėmė bausti...
— Sužinojau, kad tu skaitai to, ir nors papasakojau visą va tie greičiau išmirtų. Angli
vę per kiek metų vergijoje, be
skaitydami laisvesnės pakraipos kokius tai negerus ir bedieviškus karykščią istoriją, bet šis kuni jos puritanai 1703 metais
kiekvienam
gas jau nestatė tokių griežtų nutarė duoti
laikraščius, kaip matyti, veržia laikraščius ?
— Išsirašiau, prabaštėli, "Ry reikalavimų, kad išsižadėčiau dovanų 40 svarų sterlingų
si ir trokšta šviesos, pradeda
(apie $200) už kiekvieną indrąsiai ginti savo teises ir ko gos Naujienas” ir "Lietuvos U- Dievo ar laikraščių.
i
dijono
skalpą ir už kiek
štai kaip skundėsi vėl kitas
voti už savo sąžinės laisvę, že kininką," aš juos skaitau, bet tai
vieną pagautą indijoną.
miau męs matysim, kaip drąses suvis nėra bedieviški, ir pagal žmogelis:
— Heilo, Maike! Aš jau — Už ką? Ar kad aš sa nieji
— Ėjau, girdi, velykinės. Pa Šiek tiek vėliau toji taksa
jau bando savo spėkas, ir mano nuomonės, yra tai geri ir
vo laiško reikalauju?
vakar tavęs jieškojau.
sisakęs nuodėmes, laukiu atlei jau buvo pakelta. Anglijos
stoja į kovą su savo dvasios va naudingi laikraščiai.
— Kam?
— Na, ir koks buvo ga dovais.
— Kaip tai? — nusistebėjo dimo, o kunigas vieton to ir be- parlamentas apskelbė, jog
— Vaike, turiu pas tavę las?
Bus jau kokie 5—6 metai, klebonas — juk jie tai rašo ir klausia: kokius laikraščius skai skalpų lupimas nuo indijonų galvų ir medžioklė pas
svarbų reikalą. Ar tu moki — Aš, vaike, stoviu prie kaip pirmeivių laikraščiams ku šmeižia kunigus, griauja tikėji tau.
— Skaitau “L. Ūkininką," kui juos su šunimis — tai
žydiškai skaityt?
langelio ir šaukiu, kad ati nigai paskelbė boikotą. Mat, mo pamatus!
dvasiškas
tėve! — atsakiau.
”įsakis Dievo ir gamtos duo
— O kam tau reikia tai ži duotų man laišką. Jis pa pas vieną įžymų “šaltinio” diplo — Jeigu rašo ant kunigų, tai
vadino mane kvailiu. No- matą atėjo puiki, net geniališka ne mano ir ne laikraščio kaltė. — Už to laikraščio skaitymą, tas.” Turėjo, žinoma, atsi
noti, tėve?
rasti ir prekystė laukiniais.
— Vaike, nebijok nieko; ser, sakau. Mano tėvas ne mintis, ir jis prie pirmutinės Tegul kunigai nedaro ir nesiel — sako kunigas — męs, vikarai, Anglija net su karės pagel
buvo kvailiu ir aš nesu kvai progos surinkęs kelis savo kuni- gia blogai, tai ir laikraštis apie neturime teisės duoti nuodėmių
jei moki, gali prisipažint.
juos blogai nerašinės. Jeigu išrišimo. Juo męs, kunigai, žmo ba išdirbo sau atsakančias
lys. ”0 kaip tavo tėvas va gus-draugus, tarė:
— Moku; tai kas?
” jis manės klausia. — Vyrai I gresia mums pavo gerb. prabaštėlis sakai, kad tai nes labiau draudžiam, tuom la prekystės teises. Liverpoo— Tas gerai, vaike, per dinosi?
Sakau Adomas Spurgis, ale jus! Demokratai per savo laik laikraštis griauja tikėjimo pa biau jus musų neklausot! Jei lio miestas 1792 m. laikė
skaitysi man laišką.
aš vadinuosi Džian Braun, raštį "L. U.” šaukia valstiečius matus, tai jau yra suvis bereika nori apturėti nuodėmių išrišimą, 132 laivus, paskirtus gyvo
— Kaip tai, tėve, ar tu ba iš angliško litaros išeina prie susipratimo, prie tikrųjų linga baimė. Argi tai šie laik tai turi eiti išpažinties prie pa tavoro vežiojimui. Ačiū tai
gauni žydiškai rašytus laiš jau kitaip.
savo reikalų pažinimo. Kelda raščiai yra baisesni už pragaro ties praloto, ir tau, vaikeli, pa prekystei tas miestas smar
kus?
■- .
mi į aikštę kai-kuriuos nevisai vartus ? Argi musų Rymo-kata antrinu, kad męs, vikarai, netu kiai praturtėjo.
—
Ir
negavai
laiško?
— Taip, vaike, vienas pa
dorus kunigų darbus, jie kenkia likiško tikėjimo pamatai butų rime teisės pirmeiviškų laikraš
Apie visokius laukinių žu
—
Gavau,
vaike.
Kaip
puolė žydiškas.
musų luomai, mažina žmonėse taip silpnučiai ir supuvę, kad to čių skaitytojams duoti išrišimą. dymus, jų kankinimus ke
— Kaip tai „papuolė?” tik pasakiau, akd aš vadi musų įtekmę, ir tokiu budu kada kie laikraščiai, kaip "Rygos Nau Aš išgirdęs tokį griežtą pasa liais žodžiais net neaprašy
nuosi Džian Braun, tuojaau nors gali iš musų rankų atimti jienos" ir "L. U.” turėtų spėkų 1 kymą, atsitraukiau nuo klausyk
— Papuolė ir gana.
si. Panašiai elgiasi ir da
jis
paėmė
pluoštą
laiškų
ir
išgriauti jo pamatus ? Juk Kris los.
vadovavimo
vadžias.
Mus,
kuni

— Kokiuo gi budu?
padavė man vieną; bet, sa gų, juk yra šimtai, o svietiškų tus pasakė šv. Petrui, jogei "nė — Na, ir kaip dabar, tamsta: bartiniai civilizacijos nešio
Už tuos niekšin
— Ilga, vaike, istorija, bet ko, reikia užmokėti 10 cen jų inteligentų
manai keliauti pas pralotą? — tojai
saujale, žmo- peklos vartai nepergalės jo!"
giausius
baltųjų darbus
aš tau vistiek pasakysiu. A- tų. Matau, kad jis nori ma nės yra dar gana tamsus, todėl, — Na, skaityk sveikas, tik ne paklausiau.
ną vakarą pareinu namo, ne apgauti. Sakau, kodėl tu gerb. draugai, jeigu visi laiky duok kitiems! — pasakė klebo i — Ne, nekeliausiu! Jeigu ku niekšyste perimtos valdžios
gaspadinė sako, kad buvo anai leidei daug didesnį lai simės vienybės, jeigu visi kib nas ir nuėjo sau.
nigai ikišiol varė politiką baž žudytojams ir kankytojams
pačtorius ir sakė, kad man šką atidavei už 4 centus, o sim į darbą, tai tam musų prie Kitas žmogelis štai vėl ką pa nyčiose, pasinaudodami sakyk suteikia visokias dovanas ir
tarnystėj.
yra laiškas ant pačtos. Nu iš manęs reikalauji dešimtu šui ("L. U.”) greitai bus galas! pasakojo:
lomis, bet jeigu jau šiandien paaugštinimus
einu aš ant pačtos ir sakau, ko? Susiginčijom. Jis padė Nuo to laiko visi kunigai atsi — Už laikraščius aš su kuni persinešė į klausyklą (spavied- Tai taip išrodo krikščio
kad čia yra man laiškas. jo mano laišką atgal ir nu sakė nuo "L. U.” ir kitų pirmei gais turėjau baisią kovą. Prieš nyčią), tai aišku gali būti kiek niški darbeliai.
Z. A.
Pačtos klerkas neduoda ėjo sau. Aš vis stoviu ir viškų laikraščių prenumeratu- Velykas, per atlaidus, kada atva vienam, kas kunigams rupi, ir
man laiško, bet klausia, kaip laukiu. Atėjo žmogus štam ros, išmetė juos iš skaityklų ir žiavo svetimų kunigų, per miš tvirtinu tamstoms, jogei taip
mano vardas. Mane paėmė pų pirkti. Klerkas vėl pri visų viešųjų įstaigų, o žmonėms parų iš vakaro, prieisiu, sakau, elgdamiesi kunigai, bepolitikaupiktumas ir atsakiau jam: ėjo prie langelio. Kada pa ėmė skelbti viešai iš sakyklų ir išpažinties. Kada išpažinau nuo dami prieis prie visiško savo in”Not jur biznis!” Tuomet davė štampas, aš jo ir vėl kitais budais, kad šis laikraštis dėmes bei kaltes į kunigo ausį tekmės bankroto.
jis man sako, kad jis neduos klausiu: Ar tu duosi man esąs bedieviškas, griaunąs baž prieš Viešpatį Dievą, kunigas ne Tokius tai balsus ir nuomones
man laiško, jeigu aš jam laišką, ar ne. Jis sako: ”Man nyčios ir tikėjimo pamatus. Pra tikėtai paklausė, kokius, girdi, paskutiniais laikais tenka išgir
vardo nepasakysiu. Aš jam tavo laiško nereikia; duok ėjo tečiaus metai, praėjo antri, laikraščius skaitai?
sti iš prastų sermėgių krutinės
sakau, aš atsivesiu policma- 10 centų ir atiduosiu.” Ant kunigai nesulaukė ”L. U.” žlugi — Skaitau, sakau, dvasiškas ir lupų.
Brazilijoje ir Gvinėjoje
ną, jei tu man laiško neduo galo mečiau jam kvoderį, še, mo, bet priešingai, laikraštis ei tėveli, patį gerąjį..."Liet. Uk.”— Ikišiol, jeigu inteligentas vie randasi toks vabalas, kat
si, o jis man sako: „Gohet, sakau; gal tu mislini, kad aš na, kaip ėjęs, ir kas metai vis Kunigas valandėlę patylėjęs ta nas ar kitas susiremdavo su kle ras gaudo paukštukus ir iš
gohet!” Išėjau ant stryto, pinigų neturiu! Duok man daugiau įgija savo šalininkų.
Ilgai
rikalais, tai nieko nebuvo įdo čiulpia jų kraują.
rė:
bet kaip tyčia visi policma- laišką!
Štai pabaigoje praėjusių 1912
— Nelaimingas žmogau! Iš maus, nes tai buvo jau papras, žmonės nenorėjo tam tikėti,
nai pasikavoję. Sugrįžau
metų
iš
klierikalų
sostamiesčio
sižadėk
vieno iš dviejų: ar Die tas dalykas; bet jeigu paprasti pakol tūlas pietų Amerikos
—Matai, tėve, koks tu be
vėl ir nuėjęs pas lange protis.
Seinų visiems kunigams liko iš vo, arba pirmeiviškų laikraščių! sermėgiai žmonės, pirmeiviškų tirinėtojas Befs neatrado
lį vėl klausiu: Ar tu duosi
siųstas aplinkraštis su patari Jeigu nenori būti amžinai pra laikraščių skaitytojai, bando sa du mažu žvirbliuku, vos tik
man laišką, ar ne. Jis vėl — Išdavė jis man reštą ir mais griebtis paskutinių prie puolęs, tai kuogreičiausiai, rytoj vo spėkas, drąsiai stoja į kovą gyvu. Šitas gyvūnas yra
sako:”0 kaip tavo vardas?” atidavė laišką. Bet aš ma monių, kad sulaikius "L. U.” ir į surinkęs visus tų laikraščių nu- ir moka apginti savo sąžinės žmogaus delno didumo ir jo
Sakau, ar tu skaityt nemo tau, kad arti langelio iš vi kitų pirmeiviškų laikraščių pla- I merius pasiųsk redakcijai atgal, laisvę, tai yra faktai, kurie pra nuodai yra pasibaisėtini net
ki, ar ką? Juk ant laiško daus guli didelė krūva laiš tinimos žmonėse. Apie gruodžio ir parašyk laiškelį, kad tau jų našauja gerą ateitį. Visa tai, ir žmogaus gyvasčiai. Yra
yra parašytas mano vardas, kų. Palauk, mislinu, sau, jei pradžią praėjusių metų, tuomet, daugiau nebesiųstų ir tik tuo į kas augščiau minėta, liudyja, žinoma daugiaus vabalų, ku
pažiūrėk ir atrasi. Jis sako,i tu mane prigavai, tai ir aš kaip atėjo laikas užsisakyti laik met atėjęs gausi savo nuodėmių i kad pirmųjų kareivių pulkas vis rie nėra tiek dideli, bet labai
kad laiškų yra labai daug. tave prigausiu. Ir įkišęs raščius, visi musų apielinkes ku išrišimą. Ką pasirinksi iš tų 1 dauginasi ir pradėtą kovą veda pavojingi. Tokie vabalai
Tai peržiūrėk, sakau, visus, ranką pavogiau tris laiškus. nigai, neskiriant ir tų, kurie ik dviejų? — paantrino kunigas. prie pergalės!...
randasi pietų Francijoje, va
Pr. Kr.
Dabar,
manau
sau,
gali
tuaš galiu palaukt. Tuo tarpu
dinasi ”dievmaldautojas.”
to laiko buvo nuošaliai ir visai
— Neišsižadu, sakau, nė Die
Iš “R. N.”
atėjo tokia jauna leidė ir jis i rėtis mano 10 centų. Link nesikišo Į politiką, visi, kaip vo, nė laikraščių, tik išsižadu
Tas vabalas yra 6 centimet
smas
pareinu
namo
ir
jau
mane pametęs pradėjo su ja ■
rų ilgas ir turi žalios žolės
vienas, apskelbė iš sakyklų žmo veidmainingų kunigų, ir... tą žo
Nebijo
pačios.
skaitysiu,
bet
žiuriu,
žydiš

spalvą, galva su dviem diaekalbėt. Ji paklausė sau laiš- i
nėms, kad jeigu kas užsisakys dį ištaręs, atsitraukiau nuo klau
Vienas
vargšas
žydelis,
kų ir jis tuojaus jai padavė kai rašyta.
liom
akim, krūtinė siaura,
ir
skaitys “L. U.”, nebus syklos (spaviednyčios).
didelį laišką: tokį didelį, kad |
—Tėve, tu daug kvailys priimtas išpažinties, ir negaus — Parėjęs namo, — tęsė kalbą gana lėtas, turėjo pačią la bet pilvas didelis, apklotas
aš tik pirmą sykį mačiau; čių pridarai, bet visgi aš ne nuodėmių išrišimo. Per kelis žmogelis — maniau, jog aš ne bai neramaus oudo. Tad sparnais. Tūlas gamtos ti
užmokėjo 4 centus ir nuėjo sitikėjau, kad tu ant tiek e- nedėldienius sakė tam tikrus gerai padariau, kad aš neparei tankiai tas žydelis išbėgda rinėtojas pasakoja, kad paė
sau. Aš klerkui sakau, ma si kvailas. Nešk tuos laiš baisiai graudžius pamokslus, kalavau grąžinti atgal kvitelės. vo iš namų. Kartą sutikęs mus tą vabalą į rankas, jis
tai, kaip tu meluoji; sakai,| kus atgal ir atiduok kuo baugindami tamsesniuosius, jo Po mišparų, kada visi kunigai kaimynas jį išbėgusį paklau pasirodo labai veiklus, bet
nekandąs. Gamtos tirinėto
kad be vardo laiško negali' greičiausia ir daugiau to ne gei šį laikraštį leidžia kokie tai grįžo iš bažnyčios namon, nuta sė:
—
Ar-gi
jau
tu
taip
pa

jas
Zimerman sako, kad jis
atrast, o tos leidės vardo vi daryk, nes gali papult į be baisus masonai, makratai, bedie riau eiti į kleboniją, pasikalbėti
langę.
viai, didžiausi bažnyčios ir kuni skyrium, ir griežtai pareikalau I čios bijai, kad net iš namų tirinėjęs „dievmaldautoją”
sai nesiklausei.
stikliniame inde ir maitinęs
— O ką klerkas ant to at — O gal tu pirma juos gijos neprieteliai, kurie per savo ti, kad man grąžintų kvitelę. Nu išbėgi?
muselėmis. k Per dieną tas
—
Ny,
aš
jos
nesibijau,
ėjęs,
žiuriu
—
keletas
jaunųjų
laikraštį vien tik trokšta išplėš
sakė?
man perskatytum, vaike?
suėsti 12 muselių, ke
— Nieko, tik nusijuokė ir — O kam juos skaityt? ti iš katalikų širdžių šventąjį ti kunigų geria arbatą ir ką-tai bet bijau to riksmo, kurį ji galėjęs
lis žolinius gyvūnus ir kėlės
karštai kalbasi tarp savęs. Gal ant manęs pakelia.
kėjimą.
nuėjo nuo langelio.
Juk jie ne tau rašyti. Pa Tuom-pat laiku vienas kleri būti, kad tai svarstė klausimą,
varles. Tankiai jis nurijąs
— Tai jis buvo geras žmo leiskim, kokio Leibos pati kalų šulas, didžiausis "šaltinio” kaip išnaikinus pirmeivių laik
Kaimiečio šeimyna.
driežą, 3 syk ilgesnį už jį pa
gus, tėve.
rašo savo vyrui, kad tas nu diplomatas Daubaras, pagamino raščių skaitytojus. Kada pabar Kartą kaimietis, paklaus tį. Ėsti ”dievmaldautojas”
— Vaike, jis niekam neti siųstų jai pinigų. Kas tau "šaltiniui” keletą rašinėlių, ku škinau į duris, išėjo vienas vika tas kaip didelė jo šeimyna, ėda tik gyvą mėsą. Tirinė
iš tokio laiško?
kęs airišis.
tojas Burmeisteris pasako
riuose nupiešė pirmeivius gana ras ir paklausė manęs, ką saky nieko nemąstęs, atsakė:
— Ne, tėve, jis kantrus — Ištikro, vaike, aš pada juodais dažais, ir stengėsi vals siu.
— Du meitėliai, trįs par ja, kad „dievmaldautojas”
žmogus. Kitas tau butų da riau didelę kvailystę. Einu tiečiams įkvėpti dvasią šventą, — Gerbiamasis kunigėli, sa šai, karvė, arklys, penkios jam matant pagavęs paukštį
vęs į nosį.
tuojaus ir nunešiu juos at pasitikėdamas, kad ”L. U.” kiek kau, atėjau reikalauti kvitelės. vištos, trįs avys, pati ir dve ir suėdęs.
S. Narkis.
vienas doras, tikintis lietuvis ne- Aš ėjau šį vakarą prie vieno i jetas vaikų.
— Už ką? Ar kad ašsavo gal.

PasikalbejimasMaikio su tėvu

Karė Lietuvoj.

I

Vabalas paukščių
ėdejas.

•

Paj ieškojimai
W. W. Cross Co. streikieriams, apie prieš 9 sąvaitės suaukautos, bet
dėl ilgo "Laisvės” užvilkimo iki šiol
buvo nepagarsintos.
Aukavo: P.
Petrulis $3.00; F. Stanevičia, S. Mahler, M. Abrazunas, M. Maksvitis, B.
Dubendris, J. Mosteika, P. Paulauskis, K. Wiskus, J. Piragis, A. Stunkienė, F. Ruzėnas, J. Balanis, M. Belkus, A. Simontas, B. Vilemas, S. Adomaitis, J. Jocas, V. Daukšas — po
$1.00; J. Savickis, M. Svirskienė, P.
Vizbaras, A. Judeika, P. Balčiūnas,
D. Kamps, S. Endrus, J. Kvaratiejus, J. Šarka, K. Broderis, A. Karlauskienė, A. Babulis, K. Rasevičienė,
A. Benušis, S. Volungevičia, J. Ba
loms, A. Gagis, A. Strazdas, S. Stickis, G. Gaubis, T. Paukutis, F. Nor
vaiša, K. Venslauskis, J. Skara, T.
Raukutis, A. Adomaitis, J. Kurkinskas, D. Valančius, E. Judeikienė, O.
Stripinienė, P. Beržinis, A. Mirkuitis,
P. Madesko, S. V. Andrus, B. Juknevičia, P. J. Beliukevičia, V. Zubavičaitė, J. Yurkus, F. Kvaraciejus, D.
Kampis, O. Kazlauskienė, A. Kazauskas, F. Svirskis, P. Juronis, J. Kupka, Bekampis, K. Venslauskas, F.
Norvaiša, J. Skara,
A. Meskis, S.
Baronas, K. Undžius, J. Kupkonis, J.
Galinauskas, R. Lukšis, V. Adomėlis,
A. Simuntas, S. Svirskis, J. Lingis,
Klerką, S. Razmo, K. Cilauskis, F.
Ezbutis, F. Budreckis, S. Bagdonas
— visi po 50c.; J. Strazdas 30c.; P.
Fabijonavičia, J. Jacis, K. Imbrazas,
R. Kazlauskas, J. Maseris, O. Rusaitė,
O. Madelikė, E. Lauckutė, J. švedas,
J. Breiva, K. Urbanavičia, K. Rudai
tis, J. Damašauskis, V. Jakubavičia,
K. Kukauskas, V. Kalpokas, S. Gru
šas, E. Gaidis, V. Baltuška, R. Makoravičius, J. Brundza, V. Armonas,
M. Jakavičienė, P. Aleksa, J. Karnelis, A. Skarko, E. Gavicka, V. Benauskis, V. Zenkevičia, E. Balčiūnas, E.
Radvilas, J. Gedminas, M. Doba, Z.
Mockevičiūtė, S. Raštikis, J. Malukas,
M. Blusis, J. Krukonis, J. Vaitkevičia,
J. Pakulis, T. švedas, D. Saulis, P.
Martinkus, D. Stankus, R. Treinavičienė, S. Jarkevičia,
J. Svirkla, J.
Varžinskas, T. Kacuras, A. Stankus,
S. Piragis, E. Šarka, K. Šarka, J.1
Kališius, F. Kašėta, T. Savickis, T.
česnakas, T. Salaveišas, F. Muncunykė, J. Jasus, S. Cvirka, I. Wazeviskis, T. Wall, S. Buinauskas, F. Ufka,
V. Ylambelė, M. Butkus, I. Mitkus, F.
Neverskas, K. Rosina, J. Rutkaus
kas, B. Skevis, V. Sangelis, J. Pet
rauskas, J. Rastokas, M. Petrauskai
tė, P. Ivoška, J. Resnulevičia, A. Ma
cienė, K. Leimona, J. Sidris, J. Gečus,
S. Cvirka, S. Naševskis, T. Burba, J.
Valutkevičia, J. Mazalukas, A. Rudis,
J. Košėta, J. Kenstavičia, K. Reika,
S. Walnickis, Z. Leliutė, J. Martinkonis, J. Lideris, J. Buinauskas. V.
Baravičius, K. Pestauskas, J. Ado
maitis, M. Nenarta, R. Adomaitis B.
Kazanaitis, F. Tarvainis,_ F. Tukas,
Karalius, J. Antanavičienė, J. Svirka,
A. Skirmantas, R. Buividaitė, P. Šireika, M. Kemzūra, S. Aluza, K. Benenis, J. Matelis, A. Kemzūra, M.
Jurgaitis, I. Fabijonavičia, I. Zagurskis, M. Vainorius, A. čolovek, K. Vainauskis, S. Turskis, I. Bagdonas, A.
Zablonskis, F. Norkus, A. Šūkis, K.
Čirbleinis, J. Almenas, I. Ivaška —
po 25c. Viso $86.30.
Išviso per Joną Savickį surinkta
aukų $166.49. Pinigai paduoti Strei
kierių Šelp. Komitetui, nuo kurio tū
rių kvitas.
J. Savickis.

Pajieškau draugo Kazimiero Stepanavičiaus, Kauno gubernijos, Šiaulių
pavieto ir valsčiaus, Oškunų sodžiaus.
Pirmiaus gyveno Lavrence, Mass. o
dabar nežinau kur. Girdėjau, kad iš
važiavo į Worcester, Mass. Jis pats
ar kas apie jį žino, meldžiu praneš
ti man ant šio adreso:
(42)
Izidorius šliupsztikas
Walkar Garden Farm,
Charles River, Mass.

Pajieškau Jono ir Jurgio Melašių,
ir Antano Jocio; visi Telšių apskričio,
Ilakių valsčiaus Medvalakės kaimo.
Pirma gyveno Montello, Mass., kas
apie juos žino malonės pranešti arba
jie patįs lai atsišaukia šiuo adresu:
F. Klovas,
Care of H. A. Gould, W. Actons, Mass

Pajieškau tikros sesers Onos Jekevičiutės ir švogerio Kristofo Tamuliavičiaus; abudu Vilniaus gub., Tra
kų pav., Varėnos vol., Marcinkonių
parapijos ir miestelio. Jie patįs ar
kas apie juos žinot, malonės pranešti
šiuo adresu:
Gardner, Mass.
Pajieškau apsivedimui merginos, P. O. Box 120,
Domininkas Jackevicz,
ne jaunesnės 18 m. ir ne senesnės 28
m. Be skirtumo tikėjimo. Aš esu 25
Pajieškau brolio Petro Dundos, 20
m. senumo, ir vartoju penkias kalbas.
Turiu gerą darbą ir uždirbu 18 dole metų, kaip Amerikoje, paeina iš Kau
rių sąvaitėj Mergina turi būti su no gub., Šiaulių apskr. Meškyčių par.,
gera išvaizda ir mylinti
mokslą. Daunorų kaimo. Meldžiu atsišaukt
jo paties, arba kas apie jį žinot, ma
Kreipkitės per laišką
(42)
lonėkit pranešti šiuo adresu:
Pittsburgh, Pa.
2058 N 2 st,’
Philadelphia, Pa. 2201 Tustin str.,

Pajieškau Stanislovo Sotkausko,
gyveno 18% Arthur st, Brockton,
Mass. 37 metų senas, tamsių plaukų,
rudų akių, sveria 170 svarų, 5 pėdų
9 colių augščio. Uždėjau $200 kau
cijos, ir pabėgo 6 rugsėjo. Jei kas
patėmysit meldžiu pranešt kas pir
mutinis praneš gaus dovanų 5 dole
rius.
(42)
John Patelčius
59 Intervelle st.,
Montello, Mass.

Pajieškau draugų: Jono Smaliečio
Ramongalių kaimo, ir Hipolito Glomargio Ilgalaukių kaimo, abu Vabal
ninku parapijos, Panevėžio apskričio,
Kauno gub. Dėl svarbaus
reikalo
meldžiu atsišaukti arba žinantieji anie juos malonės pranešti šiuo adr.:
H. Baronas,
(42)
176 River st.,
Waltham, Mass.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Alek
sandro Matulevičių, abudu iš Retiškio viensėdžio, Kauno gub., Ukmer
gės pav., Pabaisko parapijos; abudu
jau 10 metų, kaip Amerikoj. Turiu
svarbų reikalą. Jie patįs, ar kas apie
juodu žino, malonės pranešt šiuo adr:
Juozas Bruzgulis,
38 Eighth str., E. Cambridge, Mass.
Pajieškau pusbrolių Felikso ir Jur
gio Pieščio, Gardino gub., Marcikonių parap., Pieščių kaimo, taipgi Jo
no Karlono, Sklierių kaimo, Merki
nės vol., Vilniaus gub.. Girdėjau, kad
gyvena Cleveland, Ohio, todėl malo
nėkit atsišaukt, nes yra svarbus rei
kalas, arba kas apie juos žino, teik
sitės pranešt šiuo adresu:
Antanas Kraunelis
52 Mechanic St.,
Newton Upper Falls, Mass.

Pajieškau draugo Juozo Zavecko,
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gra
žiškių bažnytkiemio, girdėjau, kad
dabar Amerikoje, jis pats malonės
atsišaukti arba žinantieji teiksis pra
nešti šiuo adresu:
(43)
John Shapinski,
Statė Sanitarium,
Rutland, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos;
aš esu 27 metų amžiaus, pusėtinai
pamokytas, kalbu keliomis kalbomis;
merginos gali atsišaukti nuo 17 iki
27 metų amžiaus šiuo adresu: (44)
V. Radvilis,
P. O. Box 1055,
Plymouth, Pa.

s.

Pajieškau švogerio Juozapo Pet
kaus, Kauno gub., Telžių pav., Muškaitų kaimo, Kalvarijos par., Jis gy
veno Hartford, Conn. Aš atvažia
vęs ten jo neradau tad meldžiu jo pa
ties atsišaukti, arba kas apie jį žinot
teiksitės pranešti, už ką busiu dė
kingas.
Augustas Liukauckas,
84 Sheldon St.,
Hartford, Conn.

Onufras. — Kada-gi važiuosime pas notarijušą, brangus uošvi?
Cycero. — še tau, tas vadina mane dar uoš
viu! Ar tamsta nematai, kad ta^b sužiedotinė
sutirpo, kaip Brazilijos ekspedicija?
Onufras. — Atsiprašau, aš protestuoju! Aš
dėl jos leidau save du kartu uždurų išmesti!...
Cycero. — Na, tai kad tamsta nepyktum, iš
metu ir trečią kartą! (išmeta Onufrą).
Visi kartu. — Viso labo tamstai, pone 0. S. S!
Galas — Uždanga.

Ilgis’, trokšta meilės, su jausmais kovoja,
Ir apsivylimo negali užmirštie.

CHICAGIEČIŲ ATIDAI!
Laisv. Jaun. Muz. Dram. Dr-ja pa
rengia LINKSMĄ VAKARĄ nedėlioj
19 spalių (Oct.) 1913. Freiheit Turžavejančios akys vien tiktai graudena!
ner salėj, 3417 So. Halsted St.; pra
Atj ausdamas meilę, bijos įtikėtie,
sidės 5 vai. vak. Tikietai 25,35 ir 50c.
Stato scenoje pirmu kartu J. UkJei dora ir grožė sielą pakutena,
tvėrio juokingą Farsą "Aktorius su
Išpustyta širdžia gėdijąs myIetie!
degusio teatro” su dainomis ir šo
kiais; muzika iš Trimito, M. Petraus
ko. Šitas veikalas yra vienas iš juo
Nes širdis pavirsta į seną žinyčią,
kingiausių, ir turi savije daug nepa
Kame nėr dievystės, nes nėr, kam ją gerbtie, prastumo. Po perstatymo bus dainos
ir balius .
Aukurai išgęsta, o ant jų, lig tyčia,
Kkiečia visus
KOMITETAS.

Tik vorams ten leista savo tinklus verptie.

Prieblandoj pats viens sėdėdams,
Klausaus muzikos šilų,
Ir ko tai besiilgėdams
Skrieju augštybėn dausų.

Ten spindi tiek daug žvaigždelių!
Ir skaisčiausioji iš jų
Spinduliais savo akelių
Uždegė liepsnas geismų.

Mintys sielą apspamavo,
Kelia, neša į dausas,
Jausmas paskui nukeliavo,
Palikau čia vienas aš.
Skraido pasauliuos Svajonės
Dvasia, mintys ir geismai,
Laukiu pakol iš kelionės
Sugrįš širdies siuntiniai.

Sėdžiu, laukiu—nesulaukiu!
O, žvaigždute, taip augštai!.M
Mintis, geismus atgal šaukiu,
Bet sugrįžta tik skausmai.

J. B. Smelstorius.

BALIUS.
Subatos vakare spalių 18 (Oct.),
1913 m. Liet. Taut Name. 103 Grand
St., Brooklyn, N. Y. bus gražus pasi
linksminimas. Rengia sujungtomis
spėkomis Liet. Kriaučių
Neprig.
Kliubas ir 54 Unijos skyrius. Įžanga:
Draugijų nariams 15c., pavieniams
25c. Balius bus labai gražus. Ma
lonėkit atsilankyti.
Su pagarba, užkviečia,
J. Karpus, sekr.
DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
Parengtas Jaunų Lietuvių Lavini
mosi Kliubo nedėlioj 26 spalių (Oct.)
1913 m. Freiheit Turner svetainėj,
3417 South Halsted St.. Balius pra
sidės 5 vai. po pietų. Tikietai 25c. po
rai.
Širdingai kviečiame jaunus ir se
nus atsilankyti ant musų gražaus Ba
liaus, kur galėsite gražiai pasilinks
minti. Prieg to bus daug visokių zabovų, žodžiu, tai bus vienas iš gra
žiausių Balių Chicagoj. Nereik nė
girti, juk jau žinote patįs, kad musų
baliai yra tinkami dėl visų. Muzika
gera. Patarnavimas atsmaukusiems
konuoširdingiausis. Neužmirškite at
silankyti į šitą Balių.
(43)
Visus kviečia,
J. L. L. Kliubo KOMITETS.

Liet Imigrantų šelp. Dr-tif
Viršininkai ant 1913 m.
Pirmininkas, S t Jankauskas,
350 Newark st, Hobokan, N. J.
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York are, Newark, N. J.

25 spalio Oct., 1913

LIETUVIŲ SVETAINĖJ- DAHLGREN HALL
Kamp. E ir Silver Sts,
So. Boston, Mass.
Ant scenos statoma 4 veikmių Br. Vargšo Drama

“PIRMI ŽINGSNIAI”
Svetaine atsidarys 7 vai.. Teatras nuo 8 v. vak.

Po Teatro bus smagus šokiai, žaislai ir skra
jojanti krasa su puikiu dovanu laimėjimu.

I

Apviltoji širdis.

Žvaigždute.

sukatoje

Pajieškau brolio Stanislovo Viktoravičiaus; 10 metų kaip Amerikoje.
Pernai gyveno Allegheny, Pa., 2 me
tai, kaip
gyvena Sharon, Pa. 35 M
metų amžiaus. Turiu labai svarbų
reikalą, todėl jis pats arba kas apie
jį žino malonės pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas.
Vincentas Viktoravičia,
1336 Rebecca st., N. S. Pittsburgh, Pa

Draugysčin Reikalai.

J. B. Smelstorius

Surengtas pastangomis L S. S. 60 Kp. Aktorių

Pajieškau dėdės Petro Karaliaus;
paeina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio
pav., Žalosios gminos, Daržininkų
kaimo, Naumiesčio
parapijos. Jau
daugiau, 20 metų, kaip Amerikoje.
Nežinau ar gyvas ar miręs; kas apie
jį žino ar jis pats lai praneša žemiau
nurodytu adresu.
Teipat pajieškau 3 draugų, Vinco,
Jurgio ir Prano Ungurių ir Antani
nos Unguriutės; visi paeina iš Nau
miesčio. Girdėjau, gyvena Brooklyne.
Jie pats, ar kas apie juos žino ma
lonės pranešti šiuo adresu:
Stanislovas Višneusxas,
8 Carfin Rd., Craigneuk, by Wishaw,
Scotland.

ŠLIUBINE IŠKILME

meta laukan, sugrįžęs). — O dabar, brangus žen
te, kelsim vestuves.
Ottmaras. — Bet, pone, aš esu vedęs!
Cycero. — He!... Išsinešk!... (bėga prie du
rų ir šaukia Onufrą) Sugrįžšk, brangus žente:
Nenorėjau taip paniekinti! Tai per klaidą atsi
tiko.
Onufras (atsargiai galvą Įkišęs per duris). —
Vėl nesusipratimas ivyko?
Cycero (traukdamas jį vidun). — Eikš, tam
sta, suklydau!
Onufras. — Bet tamsta per tankiai klysti,
tai visai nemalonus daiktas, taip tankiai įlėkti ir
vėl išlėkti.
Marė. — Vyreli! Ar duosi kada mums žodį
pasakyti? Ponas Ottmaras Senkenbergas susi
jungė su Salomėja Rozen ir matė musų dukters
iškilmę ženklintą raidėmis 0. S. S...
Cycero. — Na tai kas?
Ottmaras. — Ateinu todėl paklausti tamstos,
ar nenorėtumėt parduoti man ją.
Cycero. — Puiki mintis! Atsikratysiu nuo to
neramumo. (Balsiai) Leidžiu savo dukterei pa
mylėti tą, kurio ji nori!
Stasė (bučiuoja tėvą). — Ačiū tau, brangus
tėtušėli!
Marė. — O vienok dėl to?...
Cycero. — Taip, dėl iškilmės! Jieškojau žen
to, kad rųan tiktų su iškilmės raidėmis! Pirklių
ekonomija, mano vaikai!

VAKARAS

Pajieškau Antano Vilimo Jurgeliškių sodos ir Jurgį Stuką Melaišių
sodos, abudu Šimonių par., ir Jono
Masio Trašunų par., Mazanų sodos,
Visi Kauno gub., Vilkmergės pavieto.
Tūrių svarbius reikalus, meldžiu jų
pačių atsišaukti, ar kas apie juos ži
no teiksis pranešti.
A. Kaulakis,
P. O. Box 24,
Levviston, Maine.

Pajieškau dėdžių Juozapo ir Mikolo Runtos ir Motiejaus Masionio,
vi«i Suvalkų gub., iš Seirijų mieste
lio. Jau ilgas laikas kaip Ameri
koj, todėl, jeigu kas apie juos žino
malonėkit pranešt, nes turiu prie jų
svarbų reikalą, arbą lai jie pats pra
neša šiuo adresu:
Juozapas Bražinskas,
Pajieškau Kazimiero Matinko, Kau
Pajieškau apsivedimui merginos,
52 Mechanic st.,
no gub., Ežerėnų pav., Kamojų par.,
ne senesnės per 22 metu, norinčios su
Newton Upper Falls, Mass.
Rabelų sodos. Malonėkit atsišaukti
manim susipažinti teiksis sykiu su
šiuo adresu:
laišku prisiųsti paveikslus.
A. Beliunas,
Pajieškau Kazimiero Galinaucko,
P. Harmenas,
(42)
5005 Northcot avė.,
R. F. D. 7, Box 72, Jackson, Mich. Kauno gub., Šiaulių pav., šielienų
East Chieago, Ind.
kaimo, 4 metai, kaip Amerikoj; pir
miau gyveno Baltimore, Md. Turiu
Pajieškau Kleofo Jonauskio, paei svarbų reikalą. Malonėkit pranešt
Pajieškau dėdės Pranciškaus Kušna iš Ilakių parap., Gesalų sodos, kas apie jį žino, arba lai pats atsi neraičio ir pusbrolių Viktoro KušneTelšių pav., Kauno gub., 31 metų se šaukia šiuo adresu:
raičio ir Jono Lapinsko; jie gyveno
numo, 5 pėdų 6 colių augščio. Sve
Chieago, III po No. 336 N. Ashland
Jurgis Skabickas,
ria 200 sv., plaukai rudi ir prišakije
avė. Visi paeina iš Suvalkų rėd., Nau
214 Davidson Bldg.,
garbiniuoti, ūsai paraityti augštyn,
miesčio pav., šilgalių vaitystės. Tu
Dės Mainės, Iowa.
nosis trumpa, veidas apskritas. Ariu svarbų reikalą, tat meldžiu jų pa
merikoj gyvena apie 11 metų; jo mo
čių atsišaukti arba kas apie juos ži
Pajieškau
savo
vyro
Juozapo
Liudteris Kleofa Reividaitė, su kuria ap
not malonėkit pranešti šiuo adresu:
sivedė 5 metai atgal, gyveno 4 me vinavičiaus, Vilniaus gub., Trakų pa
Konstantin Zokas,
vieto,
Sudvariškių
kaimo,
apleido
pa

tus Brighton’e, Mass., o odabar ne
237
Fernon
St.,
Philadelphia, Pa.
žinau kur. Norėčiau būtinai sužino likdamas Lietuvoje jau 7 metai ir jau
3
metai,
kaip
negaunu
nuo
jo
jokios
ti, nes turiu svarbų reikalą prie jo;
už pranešimą busiu labai dėkingas. žinios. Nežinau, ar jis gyvas ar mi
ręs. Jis pirmiaus dirbo giriose, pas
Frank Strakshus,
kui
gyveno Milinocket, Me., dabar ne
2322 W. 23-rd pi.,
Chieago, III.
žinau kur dingo. Aš atvykau Ame
rikon gegužės m. 1913 ir esu vargin
Pajieškau dėdės Stepono Rimavi- gam
PUIKUS BALIUS!
padėjime. Jis pats, arba kas
čiaus; paeina iš Kauno gub., Šiaulių apie jį žino malonės pranešti. Už
Pranešame Lawrence’o ir apielinpav., Gegedžių okolicos. Jis pats ar pranešimą gaus $5.00 dovanų.
kių lietuviams, kad 64 kp. L. S. S.
kas apie žinot, malonėkit pranešti.
MAGDELENA LIUDVINAVIČIENĖ parengė puikų BALIŲ subatoj, 18
J. Jadviga Wianes,
144
Ames Str.,
Montello, Mass. spalių 1913 m. ant Centrai Hali (vo
135 E. Levingston avė., Columbus, O.
kiečių salėj), 23 Monmouth st., (Ei
nant Park st. į rytų pusę, netoli Lawrence st.). Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 25c.
Nedėlioj, 19 spalių atsibus konfe
rencija VI rajono L. S. S. A.; pra
arba
(Liuosas sekimas A. Mickevičiaus)
džia 9 vai. ryto. Lexington saleje,
182 Lawrence st.
Tasai nelaimingas, kurs myl’ be vilties,
Nedėlios vakare, 19 spalių bus pra
kalbos P. Čibo salėje; pradžia 7 vai.
Nelaimingas, keno yr’ tuščia širdis!
vakare. Bus geriausios prakalbos,
VIENO AKTO FARSAS
Bet nelaimingiausias, kurs laukia mirties,
nes kalbės gabiausi kalbėtojai iš So.
Bostono, Worcester ir kitų miestų.
Parašė J. Feldman. Verte J. Uktveris.
Kad sykiu pranyktų meilės atmintis.
Kviečiame visus atsilankyti ant vi
sų šių parengimų, o busite visame
Praeities paveikslai da širdį vilioja,
Onufras. — Oho! atsiprašau, aš protestuoju!
užganėdinti.
64 kp. L. S. S. KOMITETAS.
žengt
priekyn nedrįsta, atgal negal grįžtie,
Cycero (pagriebia už apykaklės Onufrą ir iš

O.

Pirmas Žiemos Sezono Gražus

Todėl visus nuoširdžiai užkviečiame atsilankyti,
ir kaip visada, taip ir šiuo kartu publiką pilnai
užganėdinsime, todėl gerbiamieji neužsimirškite.
Su pagarba RENGĖJAI.
1
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Sekretorius, A. M. Stanelis,
SERGANČIOMS MOTERIMS.
211 Jefferson st., Newark, N. J Sesute. — Aš esmu moteria. Žinau
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
38 Farley avė., Newark, N. J. kiek moteris turi iškentėti. Jeigu
kenti nuo baltųjų
andrapanių,
nu
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAM
puolimo arba atChieago, IIL
trukimo motės, eVALDYBA:
si nevaisinga, tu
Prezidentas — Julius Joneliunas,
ri skausmingus ir
3249 So. Halsted st., Chieago. III.
nereguliariškus pe
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
833 — 33 pL, Chieago, UI
riodus, reumatiz
Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
mą ar kitokias ligas, pabandyk mano
3415 Auburn Avė., Chieago, UI Naminį gydymąsi, kuriuo išsigydysi
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis pati namie ir visai pigiai. Tuojaus
712 — 17 pi., Chieago, UI rašyk aprašydama savo skausmus ir
Kasierius — Vincas Paplauskas,
922 — 35 pi., Chieago, UI įdėk 2c. markę atsakymui. Adresuo
kit:
(45)
Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
MRS. A. S. HON,
3211 Union avė., Chieago, Iii
South Bend, Ind. Box K 1.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:80 i
vakare, L. Ažuko svetainėj po Ne
3301 Auburn avė. Metinis susirinki The University of Chieago Settlement.
mas pripuola sausio mėn. Bertaini
4630 Gross Avė., Chieago, . III.
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pu> prirengia lietuvius prie išsiėmimo pi
metinis Liepos mėn.
lietystės popierų, lekcijos bus duoda
mos kiekvieną Panedėlį. Ketvergą ir
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
Pėtnyčią nuo 7:30 iki 9 vai. vakare,
Town of Lake, Chieago, III.
pirmos
lekcijos bus spalių 13 (oct.),
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
ant Town of Lake, Chieago, III., mi 1913. Visi lietuviai malonėkit minė
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne toms dienoms ir valandoms atsilan
(43)
dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio kyti
Su pagarba,
Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
Lydia M. Schmidt.
ADMINISTRACIJA
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
. 4600 S. Paulina St., Chieago, III.
PRANEŠIMAS.
Vice-prez. F. A. Misius,
Iš priežasties kitokio užsiėmimo ir
5235 S. Bishoff st., Chieago, III. norėjimo išvažiuoti, parduodu 6 me
Prot. rašt. K. A. čiapas,
tų išdirbtą laikraštį, ir visą spaustu
1736 W. 47 st., Chieago, III. vę. Atpirkęs spaustuvę, gali čion pat
Turtų rašt. A. J. Kareiva,
laikyti arba peisikelti į savo miestą.
1805 W. 46-th st., Chieago, III. Spaustuvė turi visokias mašinas su
Kasierius K. K. Strzyneckis,
visokiomis raidėmis ir prietaisomis,
4612 So. Ashland avė., Chieago, III. atlikimui visokių darbų. Parsiduoda
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
pigiai. Atsakymui prisiųsk 2c. markę.
4612 S. Wood st., Chieago, III.
"AMERIKOS LIETUVAITĖ,”
Box 125,
McKees Rocks, Pa.
REIKIA AGENTU.
Reikalingi agentai
pardavinėji PARSIDUODA RESTAURACIJA.
mui daiktų, labai reikalingų kasdie
Vieta yra apgyventa lietuviais;
niam gyvenimui. Atsišaukit per lai biznis
eina gerai. Pardavimo prie
škus arba ypatiškai šiuo adresu (42) žastis yra
ta, kad savininkui prisiei
175 Tremont str., Room 68,
na išvažiuoti iš šio miesto.
Boston, Mass.
Platesnių žinių kreipkitės šiuo ad
resu :
(44)
REIKAUJAME AGENTŲ
102
Grand
St
,
Brooklyn,
N. Y.
Visuose lietuviais apgyventuose mie
stuose Geras nuošimtis.
(43)
MUZIKOS MOKYKLA
C. M. LUKOŠIUS,
6 John str.,
Waterbury, Ct. Duodam lekcijas ant Smuiko. Mandalino, Gitaros, Korneto, Klarnetos,
KAM REIKALINGAS ZECERIS, Fleitos ir Akordiano.. Profesorius
malonės susižinoti su manim žemiau jau praktikavęs 15 metų muziką. No
paduotu antrašu. Aš esu spaustuvės rintieji išmokt gerai muziką kreipki
(44)
darbininkas iš Lietuvos. Amatą pa tės šiuo adresu:
Prof. LUCA APICELA
žįstu gerai, nes esu išlaikęs ekzamiBoston, Mass.
ną iš tos profesijos. Platesnes žinias 215 Hanover st.,
galima bus paduoti per laišką. Rer
LIETUVIŠKI MUZIKANTAI.
kalaujantie tokio darbininko malonės
kreiptis šiuo adresu:
(43)
Duos koncertus seredoms ir pėtnyMartynas Belukevičius,
čioms nuo 7 vai. vakare. Endriejus
32 Staughton st.,
Hudson, Mass Lobius ir Domininkas Ravickis vienas
ant baso kitas ant cometos, po
Telephone Yards 2750 No. 70 Washington st.. Cambridge,
Mass.
(42)
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
Malonėkit
norintieji
atsilankyti
CHICAGOJE.
ATSAKYMAS
Kurioje gali kiekvie
"Keleivio” No. 41, 1913 m. apgar
nas gerai ir gražiai iš sinimų skyriuj ant 5 pusi, po antmokti šokt į trumpą galviu "Lietuviški muzikantai," nelaiką ir už labai mažus koksai geradėjas panorėjo pagarsyt
pinigus.
Vaikinai ar už dyką musų pravardes. Iš viso pa
merginos, kurie nemo garsinimo matyt, kad tam žmogui
ka šokti, niekuomet sukas ratukai galvoje, nes ant baso
negali užganėdinti sa ir kometos nieks koncerto neduoda.
vęs ir negali turėti Todėl paaiškinam visuomenei, kad
pagarsinimą padarė kerštaujantis
linksmus laikus, nes y- tą
prieš
mus žmogus L. K. ir kad po
ra taip, kaip numirę, o tuo numeriu
jokių koncertų nebūna.
kuomet moki gerai šok
End. Liubinas ir Dom. Ravickas.
ti, visuomet busi link
smas ir kitų paguodojamas.
PARSIDUODA SALIUNAS
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan su namu iš 12 kambarių, kur galima
kyti po numeriu:
įtaisyti miegruimius keliaujantiems
936 W. 33RD ST„ CHICAGO, ILL. žmonėms, arba užimti šeimyniškam
Arti Morgan gatvės,
gyvenimui Mėnesinė randa ’ 35 dol.
Mokinama: Panedėlyje, Utaminkė ir Norintieji sužinoti
platesnes žinias
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
malonės kreiptis šiuo adres:
(43)
Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas.
F. JONČAUSKAS,
Miss B. Tisaiti.
(47)
106 Grand str.,
Hoboken. N. J.
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Tiesu patarimai
S. Pėstininkas. Bažnyčia yra vys
kupo nuosavybė, kunigas yra ten jo
, pastatytas agentas. Jei jie nutaria
imt nuo žmonių, kuriems bažnyčia
yra reikalinga, po 10c., ar po $l.oo,
tai yra jų dalykas, ir |ei kas nenor
duoti, jie gali išmest žmogelį lauk,
ir jis jiems nieko negai padaryti. Jie
turi tokią valią bažnyčioj, kokią tams
ta turi savo namuose.
Prasikaltėliai yra išduodami iš Ca- į
nados kaip ir iš kitų kraštų, jei Suv.
Valstijų policija reikalauja ir prista
to warrantą. Ne už visus prasikal
timus išduoda, tik už didžiausius —
vagystę, žmogžudystę išžagintą, pa
degimą etc.
Vyras pilietis siųsdamas savo pa
čią į Lietuvą gali gauti Amerikoniš
ką pasportą, ir tas pasportas moterei bus geras perėjimui rubežiaus ir
ten gyvent. Atvažiuojant moteriš
kė neis per "kaslegarnę” ir nemokės
pagalvinės $4.oo, nes ji yra pilietė ir
važiuoja į savo namus. Nė dėl ligos
negali tokios sulaikyt ar grąžint.

Wm. G. Jei po tėvo mirčiai pasilie
ka motina ir dvi dukterįs, tad dukte
ris yra paveldėtojomis
(nasledninkais) bet motina turi tiesą naudotis
iki yvos galvos. Dukteris, supran
tama, gali pareikalaut, kad joms pri
gulinti dalis butų atiduota, vienok
provizija bus padaryta motinos už
laikymui. Ir nežiūrint ant to, kad
viena prabuvo Amerikoj 7 metus, ji
gali savo dalį atsiimti, padarant doviernastį kokiai nors ištikimai ypatai. Doviemastį padarys "Keleivio”
Agentūra. Motinai mirus, jei nėra
daugiau paveldėjų, seserims turtas
priklauso pusiau.
G. S. Matley. Tamstai priklauso
pensija nuo Rusijos valdžios po 7 rb.
ant mėnesio už dalyvavimą Japonų ;
kbrėj, ir visus užsivilkusius pinigus
gali atsimt ir čia Amerikoj būdamas. I
Reikia rašyt prašymą Karės Mini
sterijai. Priduokk visas smulkme
nas jums žinomai "Keleivio” Agen
tūrai, o ji jums patarnaus.

i

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

NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės
Išplaukia sekantie laivai:

“Hannover”— Spalio 29tą
“Koeln”—Lapkričio 19tą
“Frankfort”—Gruodžio lOtą
‘‘Hannover”—Gruodžio 31mą

Kraujo Valytojas.................... 31.00
Nuo galvos skaudėjimo.Mc. tr
Gyvasties Bahamas........................ 75
Nuo kojų nuospaudų. .15c. 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 Expelleris...
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
*>laukų žilimo
Nuo pi
50c. ir 100
Skilvinės
J
proškos
" ........... 10c. ir 1.00
-leumatizmo.
.
Nuo Ki
_____
50c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų...
.25
Nuo lytiškų ligų..
Blakių naikintojas........
.10
Nuo dusulio
. Dėl išvarymo soliterio
3.00
Nuo kirmėlių......
.25
Anatarinas plovimui....
Antiseptiška mostis. ............ •
Nuo kojų prakaitavimo.
.25
Nuo viduriavimo.............. ...
Gydanti mostis...........
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
.50
Antiseptiškas muilas....
.25
Proškos dėl dantų.....................
Gumbo lašai
50c. ir 1.00
Karpų naikintoj as... ...............
Specijališka Tikrai Lfetuviška Trej’anka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, koktas
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

0ELR1CH & CO
Užtvirtiuti agentai

jums pinigų ir per teismą jų
Ateivis. Jei Immigracijos stotij ne
suranda ant kokio laivo atvažiavot, negausit, todėl nemėtykit
tad gausit antras popieras ir be to. daugiau pinigų kokiems ten
Prokurorui, kurs klausinėja teisme,
parpdysit laišką, kad neranda, ir to advokatams, kurie nors žino,
pakaks.
kad nieko negalima daryt,
Jei banda girtuoklių-katalikų susi
bet
apsiima vest provą, kad
tarusi užpuldinėja ant žmonių, apskųskit keli piliečiai susitarę, paduo gaut keletą dolerių. Kad jus
dami vardus ir adresus tų šlamštų,
policijos viršininkui. Juos pridabos, ant jokių popierų nesirašėt,
o jei negelbės, paims ir pasiųs juos tas nieko nereiškia. Jus pa
ten, kur jie priklauso. Paprastai po- j
licija tankiausiai puse akies žiuri ant darėt kontraktą pirkt žemę,
tokių valkatų, nes labai tankiai tai ' ir užtvirtinimui to davėt $25.
policijos sėbrai, vienok pas jumis, '
Millwaukee
policija yra socijalistų Ar jie darė kokias popieras
rankoj ir beabejonės jums pagelbės. ar ne, irgi nieko nereiškia.
T. Rauskin. Kada jus laidojot nu Jus sulaužėt kontraktą atsi
mirėlį, jus turėjot nusipirkt duob- sakydami pirkt, ir pabaiga.

vietę. Ta vieta yra jūsų nuosavybe,
ir jei kapų sargas, kunigas, ar kas
jums nežinant perkėlė kūną į kitą
vietą, paimkit vietinį advokatą, ir
paduokit kapų savininką (parapiją,
korporaciją, draugystė, kas juomi ne
būtų), ir gausite netik atlyginimą,
bet turės kūną sugrąžint į
senąją
duobė.

BRANGIAUSI ŽMOGAUS

Boston. Mass

•^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaign jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j Lietuvišką A ptie ką.

VINCAS J. DAUNORA,
M! Bedford Avenue

to su klientu sutartis daryt,
Jei kompanija ir užmokėtų,
t. y. jei kompanijos advoka
tai sulaužyt profesijonališką etiką, jus advokatas ga
lėtų reikalauti nuo jųsų per
teismą sau atlyginimo už
darbą, jei butų iš ko sukolektuot.
Savo advokatui turit vis
ką priduot: teisingą nelai
mės aprašymą, iškaščius lai
ke ligos, nuostolius, etc., £as
tik galėtų prigelbėt nurody
mui padarytos skriaudos
didumą. .

su moksleivija kovoti, o kad
ir norėtų, sustabdyt prakal
bų negalėtų. Kokie suaugę
juokdariai pagąsdino klieri
kus, o tie ir išsigando. Su
prantama, visas paskalas—
prasimanymas.

Kampas North 4-tos gatves

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adresą mainydami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos*gatvės kampo, tada išvengsim daug nesmagumų ir patįs gausite viss=da laikraštį.
sbnas adresas:

PERMAINAU ADRESĄ

Pavardė ir vardas
Street,

No.

jGražųs paveikslai!
Niekur
taip ge
rai ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus, kai
lietuviš
kas ar
tistas
Mon lė
lioj.

Brooklyn, N. Y.

Miestas ir valstija
NAUJA8 ADRESAS:

Pavardė ir vardas

Street,

No.
Miestas ir valstija

P
:
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
M. P. — Tamista turit mo
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tiną 57 metų, kurią norit pa Mulevičius. — Basanavi
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia,
kad pasibaigia su laikraščio No.29. 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3,
siimti iš Lietuvos. Tą galit čiaus 'gimimo dienos negali-!
tųpenumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
padaryt, bet siunčiant laiva ma „užpatentuoti,” kaipo
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atida ant
šitų
nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
kortę pasiuskit sykiu ir af- lietuvių kilimo dieną. Tokių
Dėlto
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
vyrai,
fidavitą, nurodant dalykų patentų neišduoda. Kasgi
mergi
Kazimieras Caponis. — stovį ir prirodant, kad atva amerikonams gali apeiti, nos ir šeimynos eikite pas savo
tau
nusitrauki paveiks’us, o išrodvŽmogus prasišalinęs nuo ka- žiavus jai, paimsi ją pas sa- kad pas lietuvius gimė Ba tietį
da gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
t
riumenės 1909, jei sugrįžtų vę ir duosi užlaikymą ir jai sanavičius, pas Turkus koks sit
GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
kite tų. kurie ėmėsi paveikslus Das:
Dr, Ignotas Stankus i
sausije, 1914, greičiausia bu neprisieis eit į biednujų na Abdul-Azis ar pas Kafrus —
Gera diena!
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa. į
J. TAUKEVICIA (st)
Na, o kur
tų tuoj paimtas į tarnystę, mus. Laivakortę ir reika Bechuohilis?
727 N. Main st., Montello. Mass.
tamista ei
nors darodžius geras prie lingus raštus padarys ”Kel.”
ni? — Pas
JONĄ
žastis, galimas daiktas, kad Agentūra.
G. Martui. — Jei žmogus
KULBOKĄ
paliktų ir iki ateinančio ru Perkant laivakortę papra vogtinai ant tavorinio trū
išsigert sti
klą alaus,
dens.
i
stai susikalbama ant kokios kio ir liks sužeistas, negali
nes ten šal
Jei toks žmogus važiuoda linijos ir kokiais laivais va ma nuo kompanijos nieko
tas ir geDidžiausia Garlaivių Kompanija
riausis vi
mas išsiims, nuo konsulio pa žiuos, nes prekės yra skir reikalauti nė gauti, nes jis Pasaulije.
Turi 480 didžiųjų laivų,
sam Brook
sportą, tad daugiau nepre- tingos. Paprasti agentėliai neturėjo tiesos ten būti ir
1,210,000 tonų įtalpos.
lyne alus ir
Vienatinė tiesi Linija tarp
kiuos, kaip 80c. konsuiiaus gal ir susuka, pasiųsdami kompanijai nebuvo jokio
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
misliju, kad ten geriausia užeiga,
HAMBURGO ir BOSTONO.
„pošlinų,” jei su savim jokių laivakortę ant pigesnių lai reikalo būt atsargia linkui
nes labai rami vieta. Pas jį geri
nereikia mainyti laivo.
dokumentų neturi, $2.00 ru vą, bet to nė ”Kel.” Agen jo. Jei kompanijos darbi ĮNiekados
cigarai ir gardi degtinė, todėl
Dr. IGN. STANKUS CIVILIŠKOJ FORMOJ Č
dešimts dienų iš porto j portą.
žmonės ten gali gerai susistiprint.
Tikras lietuvis daktaras sako taip: jeigu ser- j
sų popui už paliudijimą.
tūra, neviena kita lietuviška ninkas būt tyčia nustūmęs,
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai,
gi, tai kreipkis tiesiog pas teisingą daktarą, o J
po numeriu:
(16-4)
tiktai tenai apturėsi teisingą pagelbą savo Ii. *
galima butų reikalauti
Socijalistui. — Tamistos redakcija, parduodanti lai tad
goję. Nemėtyk savo sunkiai užprocevotus C
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreipkis ypatiškai ‘
klausimas: — „Kodėl tūli vakortes, nepadarys. Tą ga atlyginimo.
BROOKLYN, N. Y.
: arba laišku tiesiog pas daktarą Ignotą Stan- 5
veikėjai taip šaukia, kad ne- li daryti svetimtaučiai, ku Virmauskio draugui. —
ką, o apturėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi-J
I sokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Ligas, t
socijalistai arba ne sąjungie- rie sykį žmogų mato ir dau Mass. valstijoj, kaip ir viso
J.
kurias jau nebegalima išgydyti su lėkarsto- t
čiai nebūtų L. S. S. kuopų giau nesitiki jokio reikalo se kitose, yra laisvė žodžio,
mis, gydo su pagelba elektriko ir darymu o* t
PIGIOS PREKĖS,
peracijų. Dr. Stankus turi savo locną PRI- J
Geriausius
laikrodėlius
ture,
bet
ne
teisingi
agentai,
kviečiami už kalbėtojus, o
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.
VATIŠKĄ SANATORIJĄ, kur priima ir už- *
ir
kalbėti
gali
:
kunigai,
klie

pigiausiai nusipirkt
jaiko visokius ligonius. Čionai randasi viso
priežiūra keliaujantiems,
patįs pasikviečia nesotija- agentai.
rikai, socijalistų ar anarchi Gera
kios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra
sveikas
ir
atsakantis maistas ir
pas lietuvį.
listus rašytojus,” — paklydo
stų
agitatoriai,
ir
net
pats
užtikrintas patogumas.
kelionėj. Klausimas priklau ”Kel.” Skaitytojas. — Jei popiežius, jei nori; jokių Keliaudami arba norėdami parsi
Persitikrinkit pats! Štai pavizdis.
trauk
gimines,
norint
platesnių
tamstai
yra
”
prizyvas
”
šį
ant svieto: visokios elektriškos mašinos su
Paauksuotas
laikrodėlis, gvarantuoso ne ”Kel.” Tiesų Skyriui,
”laisnių” nereikia ir niekas
žinių, kreipkitės prie
pagelba kurių yra galima matyti visus žmotas ant 20 metų, Waltham viduriais,
rudenį,
turi
važiuot
tuoj
na

bet psychopatiškam skyriui
tik
už
$8.50.
Už
gerumą
gvarantuoLINE
mon. Kad turi jaunesnį bro negali suareštuoti. Kiekvie HAMBURG-AMERICAN
jam.
kokio nors ligonbučio.
607 Boylston street, Boston,
nas
gali
kalbėt
sau
taip
il

lį, o tėvo neturi, tas nepagel
MOKYKLA ŠOKIŲ!
arba 41 Broadway, New York.
gai,
kaip
jam
patinka
ir
kaip
K. Walulis. — Dovanota bės išlikt nuo kariumenės. ilgai žmonės jo klauso. To
Profesorius Julius
Šalkauskas
užtikri
Jei
neparvažiuosi
iki
21
d.
bausmė už nestojimą į kana, kad išmokys
dėl
gandas,
buk
Bagočius
Ant 21
riumenę yra tik tiems, ku vasario 1914, netik kad reiks norįs suareštuot VirmauskĮ,
šokti kiekvieną jau
ną ar seną. Išmo
rie Į metus laiko nuo pasiro atitarnauti savo laiką, bet Juškaitį ir kitus klierikus aakmens
kina valcą 6 rušiu,
Gelžkelio laikro
dymo manifesto, t. y. iki 21 ir bausmę panešt už prasi- gituojančius aukų katalikiš
taip, kad gali drą
dis Sriubelių už
siai eit šokti publi
vasario, 1914, pargrįžš. Ne šalinimą, jei vėl koks ”mani- kai mosleivijai, yra be pa
sukamas, vyriš
koj. Taipgi išmo
ko didumo, ant
ims į kariumenę tik tada, ka festas” to nedovanos. Jokio mato. Bagočiui ne galvoj
kina ir kitus šo
20 metų auksuo
kius su keletu va
da busi 33 metų, vienok už išsiliuosavimo nuo kareiviš
tas su išrašytais
karų. Mokina kas
dubeltavais virnestojimą į kariumenę į lai kos tarnystės budo nežinau.
vakaras.
Lekcijos
šais. Labai tei
yra
nuo 8 valandos
ką turėsit atsiimt bausmę,
singai eina ski
vakaro iki 10 vai.
F. L. Deweikis. — Jei jū LIETUVY, EIK PAS LIETUVĮ riamas ypatingai geležinkeliu
važiuo
jei i tą tarpą kits manifestas
Prof. Julius Saljantiems žmonėms, kuriems reikia vi
kauskas
praneša visiems, kurie nori
neišeis.
Bausmė, pagal sų tėvui sulaužė koją cukerPirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius,
suomet tikras laikas žinoti. Gvaranišmokti
šokt,
ateiti dienomis nuo 9
nėj
ir
reikalą
pavedėt
advo

Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiuSvod Zakonov, Tom XV,
vai.
ryto
ir
net
iki 11 vai. vakaro.
Doviernastis, išsiųst Pinigus į
lijimas. Męs išsiųsime - šį laikrodėlį
Taipgi
mokina
visokius šokius:
§510 yra nuo 4 iki 8 mėnesių katui, tai vistiek galit taiky ryt
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
Buck
&
Wing,
Buck
Skirt, Irish
tis.
Bet
kompanija
nemo

sipirkti puikios popieros gromatų
ir persiuntimo kaštus, su teise jums
kalėjimo, bet dabar ji bus
Jig,
Clog,
Spanish
Waltz,
Waltz,
ir visokių knygų- Jau per
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
kės pinigų be jūsų advokato rašymui
Two
Step
ir
kitus.
Subatomis
ir
padidinta.
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
Pėtnyčiomis
vakarais
mokina
šokti
re

žinios, nes kompanijos var vena,
norit
pasipirkt
lietuviškų
Kas
tai reiškia, kad reikalus žmo
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
gramafonams, _galit gaut pas dovanai. Moytojai: Miss Antani
kordų „
nėms
atlieka
teisingai
ir
gerai.
To

laikrodėlį
apie
$25.00,
jei
pirktumėt
du
veikia
jos
advokatai,
ku

T. Brazis. — Jei jus nema
na, Miss Joanna Walets ir profesor
dėl visi eikite pas
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis mane visokių už pigę prekę. Taipgi Julius
Šalkauskas. Pirma lietuviš
galit
gaut
visokių
žiedų,
lenciūgėlių
tę žemės sutarėt pirkt ją ir rie priklauso prie tos pačios
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
ka mokykla Amerikoj.
(48)
JURGĮ
JEšMANTĄ
ir
šiaip
pasipuošimų.
(43)
dėliu.
įdavėt ant rankos $25.00, o advokatų draugijos, o jų pri 6 So. Washington st., Kampas E.
Phone Canal 3762
Excelsior Watch Ce.
paskui pamatę norit atsisa imta profesijonališka etika Markei st. WILKES BARRE, PA.
CHAS. J. GRANECKAS
1843 SO. HALSTED STREET,
CHICAGO, ILL.
neleidžia
užpakalij
advoka28
ESSEX
ST.,
ATHOL,
MASS.
•06
Athenaeum
Blr,
CHICAGO.
ILL
kyt, agentai gali negrąžint
1

asarga

v

I

s

KELEIVIS

gelbėti. Yra tai didžiausia kiršinti iki didžiausios nea
nelaimė, kokia tik Valijos pykantos. O kur tokia sui
' kasyklose yra kada buvus. rutė, tenai negali būt pasi
Nelaimės vieton subėgo žu sekimo. Kaip nariai, taip
j
Męs, Baltimores rubsiu i vusiųjų šeimynos ir pasida ! ir visi lietuviai pradeda pul
vių 192-ras skyrius, atsišau- rė sujudinantis reginys.
Pasakys Kokia Buda Gali Pats Sare Įsigydyti Namie.
ti dvasioj, pradeda atšalti
kiam į visus Amerikos lietu I
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautų
nuo viso reikalo.
Kuygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
Suimta 20 banditų ir
vius: Broliai darbininkai
Negana to, keli komiteto
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos
pinigų dirbėjų.
ir darbininkės! Jau septy
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negrnoiuulavima, L’-Kikišima
nariai (minėti fanatikai), be
Žarnų, Kepeuys, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytą
nios sąvaitės, kaip męs Pereitoj sąvaitėj New žinios kitų komiteto narių
Vyriškumą, Neprįjeumų Sapuų, Lytišką Nusilpueimų, l'žuuodijimą K rauja arba
streikuojam ir da nematom Yorko policija suėmė itala i (yra da 3 socijalistai ir keli
Brantų. ŠkroTula ir Nevalų Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba
Naujai'igautu Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas. Nuliūdęs, Nusiminęs,
kada pasibaigs tas musų Angelo Svlvanestro, kas pa i tautiečiai, kurie nesutinka
Nusilpneis Spėkų arba kenčate nuo Jaunų Pražangų, Renmatizma arba kokių ligų
streikas, ta sunki kova už daro iš viso jau 20 banditų • su Jurgeliuno ir Slifkowskio
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakisjums kokių budu
atrastį greitą nuolatini išigydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta
pagerinimą būvio ir kąsnį ir pinigu dirbėjų. Kiti su ”tautiškumu”) surengė ba
pasakis aiškei ir paprastoj kalboį Kodiel keuČatie ir kaipgalete būti sveiku. Knyga
duonos. Nors męs laikomės imti ir sėdi kalėjime kituose lių tik viena diena prieš Vy
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
gana tvirtai, bet finansiškai miestuose.
tauto Dr-jos balių, tyčia, vypintas tuo Dykai gautvi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą,
esam labai silpni, iždas mu Troy’uje, N. Y., 10 spalių i tautinei ant keršto, kad ši
spėkas ir tvirtumą, ueiŪudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.
sų jau ištuštėjo ir neturim suimta 3 vyrai ir 3 moterįs, I neužleido savo dienos (CoSIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
nė cento; tokiu budu strei kaipo pinigų dirbėjai; sep Tumbus Dav). Na, ir kas pa
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skoU ir užmokiesni. My» nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
kieriai yra sunkiam padėji tintas jų nusižudė, kada pa sirodė? Publika tą balių neneSlovmgi gydytojei ir institutai tiara. Ta knyga yra siuntama su dnokiit) paštf prutaa ir užpsittjtan kM«art* taip, jog ne vienas negale žinoti ka is
talpina.
me ; aukų iš kitų miestų visai juto policiją ateinant. Suim į parėmė. Atsilankė, kaip mi
0R. JOS. LISTER & CO . L 804, 208 N. Fitth Avė.. Chicago. III.
Gododnasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygį, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
mažai tegaunam; nejaugi tasis New Yorke Sylvanest- nėjau, tik apie 50 ypatų. Ir
Vardas ir pavarde________ __ _______________________ ______ ____________ _____ ____ __ ______ _ -.........................
...
visuomenė nenori prijausti ro kaltinamas bombų dirbi Labdar. Draugija netik ne
Adresas
streikuojantiems Baltimo- me ; pas jį rasta ir dinamito. uždirbo, bet turėjo da nedarės rubsiuviams? Męs, bal- Policija spėja, kad visi tie tekliaus. Argi neaišku, kad 1
timoriečiai, kitų miestų dar žmonės priguli prie vienos tie žmonės vvra ne savo vie- likai nubalsuoti, kuris pro
Profesorius medicinos
bininkus, laike jų streiko, ”juodarankių”
draugijos. toj, kad jie moka tik griau gramas yra geresnis. L. S. Telephone So. Boston 005
I Uetuviszkas D-ras M. Ziselman.
gana gausiai šelpėm, padė- Nekurie jau ir prisipažino ti, o ne budavoti? Mano nuo D. P. gavo 80 suviršum bal
7 Parmenter St
LIETUVIŠKAS
kim, chicagiečius, new-yor- prie to. Suviršum 100 bom mone, tokius ”veikėjus” L. sų, o L. D. P.
2, ir maža
Boston, Mass.
kiečius, lawrenciečius; au- bų, sprogusių New Yorke, Draugija turėtų kuogrei- dalis susilaikė nuo balsavi
j Visokias ligas gy
dau pasekmingiakavom gana gausiai Pater- priklausą tai ”draugijai.” čiausia prašalinti, nes jie ga mo; publikos buvo suvirš
j usiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
sono streikui; bet męs nega Tarp suimtųjų randasi ir lie li trumpu laiku sugriauti 100 ypatų.
j trepais į viršų tik
WILLIAM F. J. HOWARD
lim susilaukti iš tų miestų tuviška pavardė — Anthonv Draugiją arba įvaryt į banAteinančioj nedėlioj, t. y.
j neikit į aptieką:
Lietuviška pavardė buvo
Į mano durys bal
jokios pašelpos, išskiriant Sadaitis, kuris vadinasi ir krutą jos namą, kurio įgiji- 19 spalių, vėl bus diskusijos,
Vincas F. J. Kavaliauskas
tos arba telefoną
tiktai Chicagos lietuvius, Burke.
i mui tiek triūso ir pinigo pa- I o sąvaitė vėliau, t. y. 26 spa
duok o aš atesiu.
kurie mums prisiuntė gau
Ofiso valandos
' dejom. Komitetas turi būt lių, bus prakalbos. Kalbės 315 W. Broadway
SO.
BOSTON,
MASS.
Nuo
9 iki 11 ryte
sią auką — 100 dolerių, už
Sudegė malūnas.
išrinktas iš pažangių žmo Į drg. Michelsonas ir gal BaĮ
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
ką tariam jiems širdingą a8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont
10 nių, mokančių paguodoti ki gočius, o da sąvaitė vėliau,
Kansas City, Mo.
čių. Taigi broliai darbinin spalių sudegė čia Southvves- tų nuomones ir surantan- t. y. 2 lapkričio bus koncer
kai ir darbininkės iš kitų tern Milling Co. malūnas. čių kultūros darbą.
tas ir todėl jau aktoriai melmiestų, dabar yra jūsų pri- Ugnis sunaikino 25,000 bu- Kad sukeltas jų triukšmas | džiami, kad išanksto pasideryste paremti mus. Ištie : sėlių kviečių ir 15,000 bačkų atšaldė nuo L. D-jos visuo ! stengtų gerai išmokti savo
skite savo mielaširdystės |! miltų. Nuostoliai—$600,000. menę, tai turim kuoaiškiau- roles.
Taupinant pinigus
ranką vargstantiems jūsų
laikykit saugiam
sį faktą. Už dienos po L.
Rengimo komitetas:
žmogžudys
ar
beprotis?
draugams Baltimorėj. Au
D-jos baliaus buvo toj pat
Raulinaitis, Balčiūnas.
BANK
kas meldžiame siųsti, kaip Anądien Chicagoj policija svetainėj Vytauto D-jos baGENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT BANK
FORNIČIAI.
greit galite. Amerikoj da-jI suėmė tūlą Spencerį, kuris liūs.. Čia publikos prisirin
Važiuoju į Lietuvą, todėl parduodu
bar yra vienų streikų gady- ’ prisipažino nužudęs mažiau ko tiek, kad pritruko ir ti- pigiai
1112 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, HL
rakandus. Kreipkitės pas:
Vieąatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra
nė; jeigu jums prisieis išeit sią 25 žmones. Tečiaus da kietų, ir gėrimų, ir užkan
G. M. SARAPINAS,
17 Way St.,
Boston, Mass
į panašią kovą su kapitalis bar abejojama, ar iš tikro jis džių. Pelno vytautinė turės Netoli
Kapitalas $250,000.00
Broadway Extantion ir Albany
tais, męs tuomet jus parem- tiek nužudė, ar jam tik taip apie $300. Mat kur vienybė,
Priima depozitus kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
Knygelė dykai. Pinigus galima iš Banko atsiimt kada nori.
PARSIDUODA FORNIČIAI
sime.
kur sutikimas, tenai ir visų
rodosi.
T JlivflkQT*t.P!g, Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
už
pigią
prekę,
dėlto
kad
savininkas
Taipogi prašome, broliai
patraukimas. Labdarystės išvažiuoja j Lietuvą. Pamatyt gali
Saugios dėžutės parsamdomos už $3 metui.
Padaro visokias popieras. pasportus, dokumontus, etc
darbininkai, kad jus nedirb- 11 Sužeista geležinkelio D-ja turėtų iš tos lekcijos te kiekvieną vakarą nuo 5, po (44)
LIETUVIŠKAS BASKAS
No. 82 Gold St.,
So. Boston. Mass.
nelaimėj.
tumet musų darbo; męs gir
gerai pasimokinti.
10
dėjom, kad Bostone, Phila- Westfield, Conn.
~ J. P. Raulinaitis.
DARBO BIURAS
spalių
netoli
nuo
čia
trūkis
delphijoj ir New Yorke dir
Męs visuomet samdome žmones ;
ba musų darbą, kuris yra sudaužė einantį skersai ge Spalių 12, lietuvių socija Kanados
dirbtuves, ant farmų ir ge
bėdinų darbininkų ašaromis ležinkelio gatvekarį. Vienas listų svetainėj buvo, taip sa ležinkelių.
aplaistytas. Nedirbkite jo; žmogus gatvekarij likos už kant, ginčai tautiečių su so Dabar reikalinga 100 darbininkų. (f
čijalistais. Pirmiausia drg. UNITED STATĖS EMPLOYMENT
sumeskite į kampus ir tegul muštas, 11 sužeista.
OFFICE
Smelstorius perskaitė L. S.
jis tenai stovi. Aukas siųs
43
Portland
Street,
Boston, Masa
v
D. P. programą ir L. D. P.
kit šiuo antrašu: Iz. Lazau
programą, potam leista disskas, 604 W. Lombard st.,
Pasiųsim kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir
A(
kusuoti,
kuris
programas
ir
Baltimore, Md. Susinešimų
naudingą “paketbuką” su užrašų knygute, kas pri
partija yra geresni. Nors
laiškus ir kvitas siųskit: P.
---------------- per----------------sius mums 10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5c.
Vaitekūnas, 308 So. Pacast., Pereitoj subatoj lietuvių socijalistai gana karštai kri
WHITE STAR LINIJA
apmokėjimui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:
tikavo L. D. P. programą ir
Baltimore, Md.
svetainėj buvo Labdarystės jų partiją, bet nesant iš tau?PER BOSTONĄ
Presos komitetas:
A. GROCHOWSKI & CO.
Kainos
Dideli Laivai
Draugijos balius, bet tokio tiečių pusės kam gerai prie PigiosGražus
į
patarnavimas
P. Vaitekūnas.
Cor. Bedford Avė. and Grand St., Brooklyn, N. Y.
baliaus So. Bostono lietuviai šintis ginčai nebuvo įdomus.
Laivai išplaukia reguliariškai iš
__________ K, Geležėlė.
Bostono nuo Charlestovvn.
da nėra turėję, t. y. kad tiek Tokie tautiečių ”generolai,”
Parsitrauk
giminiečius ar draugus
mažai butų žmonių. Iš 4 ar kaip Jurgeliunas ir Slifkowiš
tėvynės
per
lAhile Star Liniją
Visokios Žinios. 5 tūkstančių So. Bostono lie ski, neparodė nei nosies. Iš Dėl ateityj reikalincų
platesnių
i
VIENATINE LIETUVIŠKA
paaiškinimų arba agentų adresų
tuvių, ir iš 4 ar 5 šimtų Lab eina, kad jie socijalistam tik
Bostone ir apielinkėse, kreipki’ės:
Darbininkų kova Airijoj. darystės Draugijos narių kišeniųje moka špygą rody d Kompanijos ofisas. 84 Statė St.
baliun atsilankė vos apie 50
Kova darbo su kapitalu žmonių. Kame čia priežas ti, arba jeigu jis kur pirmi Geo. Bartaszius, 261 Broadway,
So. Boston.
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Polish Industrial Assn, 37Cross st
Airijoj eina vis platyn. Nors tis? Nejaugi So. Bostono ninkauja, tai kada mato, jog P.
Bartkevičia. 877Cambridgest.,
darbininkai badauja, bet pa lietuviai, patįs sutverę Lab socijalistų argumnetais ne
East Cambridge.
Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
115 Salėm st.£^±
siduoti nemano. Iš Angli darystės Draugiją, sudėję gali sumušti, tai susirinkimą .J^Rottenberg,
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoi
jos nuolatos ateina laivai su pinigus ir nupirkę namą, da uždaro. Po ginčų leista pubbe ypatingai geros sekančios gyduolės:
maistu
streikuojantiems bar butų tam priešingi? Ne
Nuo Reumatizmo Si .00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
darbininkams.
Katalikų jaugi jie savo triūsą boiko
Nuo kosulio, grippo ir slogos U.00. K«iujo Valytojas $1.00.
kunigai išleido savo ”mani- tuotų? Oi ne; So Bostono
Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
festą,” kuriuo pasmerkia lietuviai yra pažangus žmo
Nuo
viduriavimo
suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
streiko vadovus kuoaštriau- nės ir jie dalyką supranta
Gydanti mostis nuo puČkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o.
sia. Tarp streikuojančių geriau, negu kam gal išrodyMostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
pradeda kilti didesnė neapy ti. Štai prirodymas: pasi
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
kanta prieš dvasiškiją, negu darius reikalui, jie į trumpą
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
prieš kapitalistus. Skaičius laiką sudėjo $8,000 ir nupir
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
streikuojančiųjų ir tų, kurie ko namus už $17,000. Bet
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
nuo jų priklauso, siekia ant nelaimės į Labdarystės
ProČkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Letuviška Trejanka 25 c.
26,000 žmonių. Bedarbiams Draugijos komitetą įsisk
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
atidaroma valgyklos. Komu verbė didžiuma tamsių žmo
Periu mos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
nikacija Dubline visai supa- nių, piktų fanatikų, ištolo
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
raližiuota.
ir kitokių ligų.
neapkenčiančių šviesesnės
418 angliakasių žuvo
idėjos, nemokančių toleruoti
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint?
ekspliozijoj.
kitų nuomonių ir nenorin
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
Cardiff, Valija. — 14 spa čių klausyti kad ir sveikiau
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
lių Universal Colliery ka sių patarimų. O kokie žmo
Receptus sutaisau teisingai,
sykloj, Valijoj, atsitiko eks- nės, toks jų ir pasielgimas.
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
pliozija ir sujudinta žemė už Štai pirmiausia be draugi
Gyduoliy galite reikalaut ir per laiškus, o męs
bėrė žmonėms išėjimą. Po jos žinios, raštininkas pasi
prisiusime jums expresu.
ekspliozijos kasykloj tuojau rašo draugijos vardu po tuo
šlykščių
„politikierių
”
pro

kilo gaisras. Laike tos ne
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
testu,
iš
ko
netik
šviesesni
laimės kasykloj buvo 418
angliakasių. Aštuonios va Draugijos nariai, bet ir ap
Pasiklauskit pas savo aptiekoJeigu nesralėtut jų gauti savo
rių
Severos
gyduolių.
.Jis
turi
apielinkėj, parsitraukit tiesio?
landos praėjo, o jokios pa lamai visi lietuviai labai pa
kampas C st.
jas pardavimui.
nuo
musų.
sipiktino.
Draugijos
susi

gelbos nelaimingiems nebu
vo galima duot. Tuotarpu rinkime sukėlė didžiausį
SO. BObTON, MASS.
ugnis po žeme vis siautė. Žu- triukšmą, net policiją reikė°
.
__
x
_____
i*
x
_
i-*:
vo ir viltis tuos žmones iš- jo šaukti. Nariai lieka su-

Atsišaukimas Baltimores
įRubsiuvių.
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