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I. W. W. streiko vadai pa vidun grūstis, moterįs pra
dėjo rėkti ir kelios net apalsmerkti kalėjiman.
i
.
Salėm, Mass. — Natha- po. Buvo pašaukta policija,
kad tvarką palaikytų. IšGiltinė darbuojas.
Ar atpigs pragyvenimas? niel Hermann ir Carroll neštos
mitinguose rezoliuci
„Rygos Naujienos” pešasi
(i Pingree, abudu I. W. W. orPaskutinėmis
dienomis
Demokratai
vis
kalbėdavo
jos
likos
nusiustos šios šalies
su Rygos Garsu.”
i ganizatoriai, pereitoj sąvaigiltinė darbavosi nepapras
žmonėms, kad brangenybės'Jtėj
pasmerkti kalėji- sekretoriui Bryanui su pra
Rygoje eina du lietuvių tai. Vos tik nuskendo Šiau
priežastimi yra dideli mui j manlikos
tai už sukėlimą šymu, kad jisai nusiųstų jas
sąvaitraščiai, „Rygos Nau- rės juroj vokiečių orlaivis
tai. Reikia tik muitus nu’! riaušiųbuk
laike Ipswicho strei Rusijos valdžiai.
jienos ir „Rygos Garsas.” su 17 žmonių, tuoj sudegė’
mušti, sakydavo jie, tuomet ko. Hermann
6 mėne- Sufragisčių vadė jau Ame
Pirmas pirmeiviškos pa- „Volturno,” kurio 136 pasa.
valgomų daiktų galės atvež’ sius kalėjimo, gavo
Pingree 3.
klerika- žieriai taipgi žuvo jūrėse.
kraipos, antras
rikoje.
ti iš kitur ir pragyvenimas Nors aiškiai buvo
prirodyliškos. Tarp tų dviejų laik Kelios dienos praėjo, Vali-’
bematant atpigs. Žmonės,’ ta, kad jie jokiu budu prie
Anglijos kariaujančiųjų
raščių nuo pat pradžios pra jos (Anglijoj) kasyklose žu
matyt, tam įtikėjo. Šalies tų riaušių negalėjo prisidėti, moterų „generolas” 1 ponia
sidėjo varžytinės, supranta vo su viršum 400 angliaka.
valdžia likos pavesta demo nes tą pačią dieną buvo tik Emelina Pankhurst, kuri
ma, už skaitytojus. „Garso” sių. Dabar vėl ateina žinios
kratams, kurie tuojaus ir ė- atvažiavę ir nebuvo da su buvo 3 metams pasmerkta
klerikalai pradėjo rašyti apie eksplioziją ant kito vo
mėsi už muitų. Ir tiesa,
leidėjo L. kiečių orlaivio, kurioj žuvo Sufragistės užpuolė karalių. muitus jie numušė ir jau streikieriais susiėję, bet tas kalėjiman, bet ištenai pabė
ant „Nau
Lekavičiaus ”( osus” poli- 27 žmonės.
Londono sufragistės už trečia sąvaitė, kaip plaukia nieko negelbėjo. Jie yra I. go, 20 spalių išlipo jau ant
Šitas orlaivis
W. W. organizatoriai ir to „laisvos” Amerikos žemės.
cijai. Kunigai,
" taipgi buvo Zeppelino siste puolė karalių, važiuojantį iš kitur mėsa. Pereitoj są jau
užtenka, kad juos paso New Yorke ji buvo sulaiky
licijai pripasakojo, kad „Ry mos, kaip ir anas, kuris 9, su savo žmona, ir viena už vaitėj į Bostoną atvežta
gos Naujienų” redakcijoj rugsėjo nuskendo Šiaurės šokus ant karietos sparno 160,000 svarų jautienos iš dinti kalėjiman. Tuotarpu ta ir buvo manoma ją grą
slepiasi visas socijalistų liz juroj. Anas vadinosi „L. 1,” norėjo įmesti karieton peti Argentinos ir 10 tonų iš policistas, kuris nušovė mer žinti Anglijon atgal, bet iš
Washingtono atėjo paliepi
das. Ačiū tokiems klerika šitas — „L. 2.” Kada eks- ciją, bet tuo tarpu policija Australijos. Šalia to da at giną, liuosas.
mas
ją paleisti. Išėjus iš
lų donosams, ”R. Naujienų” pliozija atsitiko, „L 2” buvo ją sugavo ir nutraukė. vežta iš Europos 550 skry Krikščionybė prieš teismą.
redakcijoj buvo kelios kra iškilęs 900 pėdų nuo žemės. „Duokit moterims balsavi nių kiaušinių, po 30 tuzinų Žydelio Beilio byla Kijeve „kaslegarnės” ji tuojaus pa
tos, bet nieko neatrasta. To- Aplink jį* suko da keliolika mo tiesas!” ji sušuko, kada kiekvienoj skrynioj. Iš An užinteresavo visą civilizuo sakė ir prakalbą susirinku
sioms moterims ją pasitikti.
liaus „garsiečiai” pradėjo aeroplanų, nes tai buvo ka taikėsi mesti peticiją.
glijos
atėjo
daug
zuikių
ir
tą
pasaulį.
Plačiai
apie
tai
leisti paskalus, kad „R. N.” riški bandymai. Po ekspliodaiktų. Tečiaus nė rašo ir Amerikos laikraš Gubernatorių prašalino.
leidėjas Lekavičius atsisės zijai balionas tuojaus užsi Džiovins pietų Australiją. kitokių
mėsa, nė kiaušiniai neatpi čiai, kurie paprastai svar
Pereitoj sąvaitėj teismas
kalėjiman ir uždarys savo degė ir pradėjo krist žemėn.
Iš Adelaide, pietų Austra go. Ir kaip atpigs? Atvež besnių žinių už savo „base- atrado
New Yorko guberna
laikraštį. Lekavičius ap Tuojaus pasigirdo kita eks- lijos, pranešama, kad val tą mėsą tuojaus užpirko ball” nemato. Hearsto dien
skelbė savo laikraštije, kad pliozija ir šita buvo taip džia nutarė išdžiovinti tenai trustas ir žmonės kiek pir raščiai sako, kad Kijeve da torių Sultzerį kaltu 3-juose
„garsiečiai” užsiima šitokia smarki, kad išmėtė žmones milijoną akrų žemės. Žemė ma trustui mokėjo, tiek ir bar prieš teismą stovi ne tas prasižengimuose ir prašali
biauria provokacija. Už tą už 400 jardų nuo baliono. esanti labai trąši, tik per- dabar turės mokėt. Taigi bėdinas žydelis Beilis, bet no jį nuo vietos. Norėta jam
paskelbimą „Garso” lėmė Buvo tai baisus reginys. A- šlapia buvo žemdirbystei; pasirodo, kad demokratų pati krikščionybė. Jeigu jį atimti da ir advokato teisės,
bet balsų didžiuma nutarta
jas J. Bajoras, savo „garbę” pačioj susirinkę tūkstančiai išdžiovinus ji galės duoti vaistas netikęs.
nuteis,
tai
krikščionybei
bus
tas
teises jam palikti, kad jis
gindamas, patraukė Lekavi žmonių žiuri su pasigėrėji daug javų.
t
uždėta
juoda
dėmė
ant
kak

galėtų sau pragyvenimą pa
čių teisman. Lekavičius nu mu. kaip mašinos oru skrai
„Volturno” pasažieriai
tos
už
tą
barbarizmą
ir
prie

sidaryti. Sultzer neturi jo
rodė, kame ta provokacija do, tuo tarpu sprogsta di Streikas Airijoj baigiasi.
atvažiuoja.
buk žydai reikalauja kios savasties, o skolų turi
buvo, kur Bajoras tuos do- džiausias orlaivis ir išmėty Paskutinės žinios iš Dub Garlaivis „Seydlitz” 17 tarus,
tikėjimiškoms
apei $76,600.
.
4
nosus rašė. Tai buvo perei ti padangėse žmonės krinta lino skelbia, kad didis airių spalių atvežė Philadephijon goms krikščioniųsavo
kraujo.
tą pavasarį. Teismas nuta žemėn, kaip kamuoliai. Tą streikas turbut neužilgo jau
Atvažiavo 360 pabėgėlių.
pasažierius žuvusio "Vol
rė tuos donosus išreikalauti pačią dieną, t. y. 17 spalių, pasibaigs. Darbdaviai pra 45
Dinamitorių
taksa.
” daugiausia vis Rusi
Galveston, Tex. — Čionai
iš ten, kur Bajoras juos ra- ir tuose pat bandymuose at dedą su darbininkais taiky turno,
Suimtas New Yorke dina- atvažiavo iš Meksikos 360
jos
žydai.
Tą
pačią
dieną
*šes, ir bylą atidėjo lig rude sitiko da viena nelaimė. Ka tis.
į New Yorką atėjo tavorinis mitorius Geo. E. Davis sako, pabėgėlių, tarp jų buvo ir 60
nio. Dabar ”Rygos Naujie pitono Haeselerio aeropla
„Rappahaimock,” kad geležies darbų unija vienuolių-davatkų,
kurias
nos” praneša, kad ši byla no pagedo motoras ir jo or Francuzijos žydai protes laivas
siulijo
jam
$5,000
už
užmu

kuris
atvežė
išgelbėtų
11
revoliucijonieriai vieną nak
tuoja.
bus nagrinėjama 10 spalių, laivis su 3 pasažieriais nu
šimą detektivų agentūros tį išvijo vienmarškines iš
moterų.
Viena
tarp
jų
bu

taigi dabar ji bus jau užsi krito ant medžio ir visi už Francuzijos žydai susi vo lenkė, kitos visos žydės. užlaikytojo Burnso, $5,000
klioštoriaus. Pabėgėliai pa
baigus. Kuri pusė laimėjo, simušė. Taigi iš viso tą die rinkę Paryžiuje taipgi už Lenkė buvo paskutinė mote už
užmušimą
VValtero sakoja pasibaisėtinus daly
da nėra žinių.
ną oru skraidant žuvo 30 protestavo prieš Kijevo tei ris, kurią nuėmė nuo degan Drew, $3,000 už nudėjimą kus apie Meksikos sumiši
žmonių. Vokiečiai iš tos smą, kur dabar kaltinamas čio „Volturno.” Visą kelią į Badorfo ir $2,500 už išardy mus. Užpuolimai, degini
Demonstracijos.
priežasties labai nusiminę. žydas Beilis užmušime krik New Yorką ji vis kėsinosi mą Queensborough tilto. Už
Šiomis dienomis Rygoje■ Mečiau kaizeris pasakė, kad ščionio, Tai, girdi, įžeidimas šokti į jūres, nes manė, kad mažesnius dinamitavimus mai ir žudymai — tai kas
dieniniai atsitikimai. Žmo
buvo surengta dvi demon ■ tas nusiminimas bus tik pa žydų tikėjimo.
’
jis
gaudavo
po
$200.
jos
vaikučiai
tenai
pražuvo.
nės žudomi net dėl krislelio
stracijos laidojant du dar-’ raginimu prie sutaisymo ge
Tik
atvažiavus
New
Yorkan
Sustreikavo dokų
bininku. Demonstruojant resnių orlaivių, kurie yra
Kunigas-redaktorius areš- aukso dantyse.
ji
pamatė,
kad
ant
to
paties
tuotas.
buvo pakelta raudona vėlia taip svarbiu įrankiu kariš
darbininkai.
Išmetė dinamitu trūkį.
laivo
atvažiavo
ir
jos
vaikuva ir dainuota užgintos dai kuose reikaluose. Apie su
v* •
Portland, Me. — Anądien
Havre, Francuziją.—Vie ciai.
Pietinėj Meksikos daliję
nos. Policija areštavo 20 stabdymą tol.vmesnių ban tinių dokų darbininkai, ku
čia tapo areštuotas kun. W.
Atvažiavę
pasažieriai
pa

revoliucijonieriai pradėjo ežmonių.
dymu negali būt nė kalbos, rie iškrauna iš laivų javus, sakoja baisias istorijas apie F. Berry užtai, kad savo lai nergiškai veikti. Ant Vera
Juodašimčiai liudija prieš kad jie net ir daugiau aukų pereitoj subatoj apskelbė ”Volturno” nelaimę. Ant kraštije apšmeižė teisėją. Cruz ir Pacifiškojo geležin
streiką, reikalaudami dau to laivo išviso buvę tik 9 val Užsistačius kauciją, teisėjas kelio jie sudegino vieną
reikalautų.
Beilį.
kunigą paliuosavo. Supy
giau algos.
tis ir tos pačios supuvusios. kęs
trūkį ir užmušė 46 valdžios
Kijevas, 18 spalių. — Juo- Vokiečiai rengiasi j San
kunigas
da
labiau
užsiTodėl 136 žmonės turėjo puollė ant teisėjo savo laik kareivius, kuomet netoli nuo
šimčiai daro viską, kad tik
žemės drebėjimas.
Franciscos parodą.
pražūti.
apkaltinti teisiamą dabar Nors vokiečių valdžia at Pietų Amerikoj, Nicararaštije ir vėl likos areštuo Satillo jie pakasė po gele
žinkeliu minas ir išmetė į pa
žydą Beilį, buk tai už nužu
gua republikoj, 17 spalių bu Steakas bus po $1.00 svaras. tas.
sisakė
oficijališkai
dalyvau

danges trūkį, kuris susidėjo
dymą krikščioniškojo vaiko
vo žemės drebėjimas. Ma- ”Boston Post” pranašau
ti
visasvietinėj
San
Francis36
atstovus
paleido
iš
iš 90 vagonų ir vežė 1,500
tikėjimo tikslu. Tūla Viera
nagua, Masaya ir Granada ja, kad steakas neužilgo
co
parodoje,
tečiaus
įvairios
kalėjimo.
kareivių.
Čeberiak po prisiega liudija,
miestuose žmonės persigan parsiduos po $1.00 už svarą
kompanijos
ir
firmos
joje
buk jai siūlyta 50,000 rub
Pereitam „Kel.” numerije
dę ir nakvojo lauke, bijoda
Audėju suvažiavimas.
lių, kad tik ji prisiimtų to jau ketina dalyvauti. Išviso mi, kad namai nepradėtų ir kad žmonės mėsos nebe rašėm, kad liglaikinis Mek
užsirašė
jau
1,000
firmų.
galės jau nusipirkti. Bet sikos prezidentas Huerta aPhiladelphia, Pa.
20
vaiko nužudymą ant savęs
griūti.
kad prie to neprieitų, tas lai reštavo 110 kongreso atsto spalių atsidarė čia United
ir tokiuo budu liktų išteisin Westphallio kometa vėl
kraštis pataria auklėti Nau vų. Dabar ateina žinios, Textile Workers of Ameritas kaltinamas dabar žydas.
Marconi vėl sužeistas.
pasirodė.
joj Anglijoj gyvulius. Bet kad 36 jų paleido, o 74 laiko ca suvažiavimas. Delegatai
Bet ant rytojaus, 17 spalių,
Bevielio
telegrafo
išradė

mokinys Zarudzki atsistojo Pagaliaus po 61 metų jas V. Marconi vėl likos su kodėl nepanaikinti plėšikiš kalėjime. Tie bus atiduoti pribuvo net ir iš Kanados.
prieš teismą ir pasakė, kad Westphaliaus kometa vėl žeistas. Šį kartą jo automo kus trustus ir nepaimti val teisman. Esą susekta, kad Ši unija priklauso prie A. F.
ta pati Viera Čeberiak, šitai pasirodė. Dabar ją galima bilius susimušė su vežimu. gomų daiktų išdirbimo pa jie rengė suokalbį prieš Hu- of L.
bylai prasidedant, norėjusi matyti tiktai per didelį tele Marconi gyvena Italijoj, čiai visuomenei?
ertą.
26 kareiviai užmušti ir 95
jam įkalbėti, kad jis liudytų, skopą. ši kometa visuomet Bologna mieste.
„Volturno” nuostoliai
sužeisti.
Milžiniškas žydų protestas.
kad matęs Beilį traukiant pasirodo kas 61 metai.
$500,000.
Pereitoj nedėlioj Chica Netoli Statė Line, Miss.,
Juščinskį į skiepą, kur pas Smaugs revoliucijonierius.
Apvaikščioja Napoleono
gos
žydai buvo sušaukę dve 20 spalių susikūlė trūkis su
Gerenališkas
Uranium
li

kui Juščinskį rado papiautą.
nupuolimą.
nijos viršininkas Edward O. juose teatruose mitingus, kareiviais. Iš po laužo išim
Kijeve dėl tos bylos dide Iš San Domingo praneša
ma, kad valdžia apskelbė,
Leipzige, Vokietijoj, per Thomas praneša, kad kom kad užprotestuoti prieš tą ta 26 lavonai ir 95 sužeisti,
lis triukšmas.
jog į Puerto Plata ateis eitoj sąvaitėj buvo apvaikš panija tikrų skaitlinių apie begėdišką užmetimą žy iš kurių da 15 turės mirti.
Agrikultūros mokykla. Clyde linijos laivas ir kas čiojama paminėjimas „tau „Volturno” nuostolius da dams, buk jie vartoja krikš
Peterburgas. — Šiomis nori republiką apleisti, kiek tų mūšio,” kur susivieniju neturi, bet tikisi, kad su čionių kraują, už ką dabar 15 sužeista ant geležinkelio.
St. Louis, Mo. — Netoli
dienomis valdžia atidarė' vienas gali tuo laivu išva sios kelios šalįs sumušė $400,000 bus galima apmo yra teisiamas Kijeve MenVoroniežiuje augstesnę ag žiuoti, nes po to tuojaus ka franeuzus. Apvaikščiojime kėti žmonėms už žuvusius del Beilis. Žydų tiek prisi Alton’o. UI., 20 spalių naktį
rikultūros (žemdirbystės) riumenė pradės persekioti dalyvavo Austrijos, Rusijos daiktus, kuomet pats laivas rinko, kad nė pusė į teatrus nusmuko nuo vėžių naktinis
revoliucijonierius.
ir švedų valdžios atstovai. buvo vertas apie $100,000. netilpo. Pradėjus visiems trūkis. Sužeista 15 žmonių.
mokyklą.
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Audra atnešė turtus.
Alaskoj šiomis dienomis
siautė tokia audra, kad vi
sas Nome miestelis likos su
naikintas. Tečiaus gyven
tojai to nesigaili, nes supla
ktas jūrių vanduo tiek išne
šė aukso, kad žmonės dabar
jį renka ir džiaugiasi. Jau
seniai buvo patėmyta, kad
ties Nome ant jūrių dugno
smiltyse yra daug aukso,
nes visuomet po audrai buvo randama vandens išplau
to aukso.

1$ AMERIKOS.

< K L E f V I S
tikrą mėšlyną, Kas nori, kad jo
: kiam caro pasveikinimui?
j šiniai tilptų Susiv. Organe, turi iš-1
Grubijo- Vargiai. Juk revoliucijos
! mokti žmoniškai parašyti. <~
niškiems raštams vieta turi būti
k..*; re įmetu jie visa gerkle šaukė:
dakcijos gurbe; ant tokių užsipuldi
nėjimų nei atsakinėti nereikia, o y- 'Šalin caras! Bet Yčas tam
pač jau grubijonams nieks nesfteisi- carui dovanas pirko ir svei
na...”

tyt, pasiryžo keršyt ir za nenusidėjimas tokiam žmo [ verkė. Drąsiai galima prikristijono draugams. Nes gui bučiuoti rankas ir dar i skaityti drg. A. Bubelių prie
tuojaus prasidėję suėmimai pirkti jam dovanas? Bet i žymesnių Amerikos socijapBJ( ‘OpOJĮSBJ 'S0)E4>Į JĮ gal tūlas pasakys: teisybė, ilfstų kalbėtojų. Nemažą įBepročiai ar begėdžiai?
„tėvelis” moka veikti ir su toks pasielgimas nėra pa | spūdį į publiką padarė ir
girtinas, bet reikėjo tylėti, vaikai Z. ir V. BrazevičiuKas neatsimena, kaip Taip kalba apšvietos ko kino jį kaipo Lietuvos atsto žandarų pagelba.
"Suimtas
zakristijonas,
ukin.
Če

musų tautiečiai-laisvama- misijos narys „dėdė” L. Šer vas. Rodos, visi patriotai pulis, kurie ėjo su kitais vyrais pas pakol jie renka aukas, nes ; kai. Pagirtini tėvai, katrie
niai žodžiu ir raštu vadino nas apie p. J. Demenčio lai turėtų tuomi pasibiaurėti, kunigą (kitų namie nerado) ir paga tas kenkia geram sumany i savo vaikus iš mažens auk
vargonininkas, pas kurį padary mui. Ir tas netiesa. Kas lėja darbininkiškoje dvasio
kunigus Romos „krokodi- šką. Męs nežinom, kokios į- visi turėtų prieš jį užprotes lios
ta buvo krata ir atrasta revolveris.
liais,” „drigantais,” „ska talpos tas laiškas buvo, tik tuoti. Bet ne, jie protestuo Tuos, kurie buvo per mušimą bažny supranta naudą to sumany je; iš tokių vaikų visuomepolicija pašaukė į Šiaulius mo (L. M. D. namų), tas ne i nė gali susilaukti žymių veipais” ir kitokiais epitetais? iš tolimesnės p. šerno kalbos ja prieš soocijalistus. Kas čioje,
tardytų, kaltindama juos maišto kė atsisakys aukauti; jei neno I kėjų, o iš tokių tėvų visi tuŠliupo raštai tokiais perlais galima suprasti, kad jis bu prieš Yčą, tas — tautos lime prieš kunigą. Bažnyčioje po to
I atsitikimo 3 dienas nebuvo pamaldų, rės duoti tokiam Yčui, galės j retų imti
pavyzdį, nebautik ir blizga. Mikolainis, vo priešingas tiems „protes priešas.
stovėjo užrakinta.”
Taigi, ponai patriotai, jei Ar ne laikas gi žmonėms pasiųsti Vilniun. O kurie i ginti vaikus kepla ir vėl
senas lasvamanis, taipgi nie tams.” Na, ir dėl to, žinoma,
vėl nesupranta mokslo-kul- iniais, bet mokinti. Pasibaikino kunigus. Neglostė jų jis „grubijoniškas.” Jeigu gu jus turit sveiką protą ir susiprasti!
turos naudos, tiems gali ka Igus programui buvo šokiai
ir „dėdė” Šernas. Rusijos p. Dementis butų pritaręs pritariat Yčo pasielgimui, I
žin kaip girti, nieko negel-|| su skrajojančia krasa. DoRedaktoriai serga.
caras ir Romos „krokodi- "protestui” ir išpludęs soci tai jus neturit gėdos. Jeigu
bės. As pats norėjau tarpe | vanos už atvirutes buvo
liai” buvo didžiausiais Lie jalistus, jo laiškas, be abe jus turit nors kiek gėdos,j „Draugo”
redaktorius čionykščių (Sydney, Kana duodamos laikrodėlis, laiktuvos priešais ir prieš juos I jonės, išrodvtų visai kitaip tai jūsų protestas prieš so kun. Kaupas apsirgo nervų
musų tautiečiai-laisvama- ir butų sunaudotas su dide cijalistus yra beprotiškas. liga ir, kaip girdėtis, vargiai doj) lietuvių sukolektuoti raštys čieliems metams ir
dailės namams pinigų. Bet, knyga „Baltramiejaus Nak
niai vedė atkakliausią ko liu apetitu.
jau
išsigydys.
„Kova
”
tai
— kapitalistų
deja, su tamsiais fanatikais tis.” Publikos buvo gana
vą. Ir tai buvo visai Toliaus p. Šernas rezonuo Tikėjimas
paminėjus sako:
ginklas.
neseniai — keturi, penki ja, kad —
.
„
"Labai butų gaila, jeigu neišgytų, negalima buvo susikalbėti. Į daug.
Racino Perkūnas.
metai atgal. Šiandien gi ” Tėvynės’ redakcija turi tiesą riš Tankiai tamsus žmogus nes netektume vieno iš socijalistų Jie sako, kokia mums nauda I
iš
tų
teatrų-knygynų,
už
j
tie musų patriotai apsika ti ir svarstyti visus viešus reikalus, galvoja: „Jeigu nėra Dievo, I K&tč’* taip lengva " smagru
j
DETROIT, MICH.
nes kitaip redakcija negalėtų laik tai kodėlgi tiki turtingi
įėjimą
vistiek
reiks
mokėt,!
„Tėvynės
”
redaktoriui
p.
bino su tais Romos „krodi- raščio
vesti, turėtų vien dairytis, ką
Nepriėmė „svečių.”
liais,” broliškai pasibučiavo jai leis atskiros kuopos, arba atski žmonės, išėję augštus moks- Račkauskui, kaip sako „Lie ir tt. Iš tų katalikų tik vie- ! Visuose laikraščiuose buri Susivienijimo nariai. Todėl ir, lūs?”
j tuva,„taipgi
.
" ;
gręsia nervų nas teskaito „Kataliką,” tai-j' vo paskelbta, kad 5 rugsėjo
ir nagi rašyti protestus raštas
Botyriutės, parašytas vardu i
___
„Lietuva” kalti gi apie „šmeižimus” atstovų |
suirimas."
prieš socijalistus.' Vienas 135 SLA. kuopos, netinka talpinimui. ; Ir tas tamsus žmogus ne- !_J_:
čia kalbės tie garsus „sve
draudžiama redakcijai talpinti gali tą klausimą išrišti, ne
na už tai socijalistus. Be nieko nežinojo, nes tų laik čiai
pasirašo kelis kartus ir tas ■j Jame
protestus...”
” iš Lietuvos. Kada at
Taigi dabar
paskui atkartojama visuose Čia jau „grubijoniškumo” gali suprasti, jog turtingi abejonės ir „Draugo” re raščių bijo.
gal bus aišku, ko verti tie ėjo 5 rugsėjo, žmonės eina
klerikalų ir tautiškųjų
- - lais. nėra, bet raštas vistiek ne-. žmonės „tiki” dėlto, kad ji daktoriaus ligos priežastimi „protestai!”
per sales j ieškodami tų „sve
narnamų “ynuose. Kaip tinka, nes... jame draudžia-j sai tikėtų. Tikėjimas jiems bus socijalistai. Tuotarpu
Rafael Warges. i čių” — niekur nėra, Už.reikalingas dėl to, kad lai- negirdėt, kad sirgtų socijapereitam „Kel.” numenje ma talpinti protestus.
klausta kun. Valaičio, kada
buvo nurodyta, Waterbu™
i; kvti darbininką tamsybėj. listiškų laikraščių redakto
bus prakalbos. Šis atsako:
ry’o karčemninkas Povyląi- JLdžia™ ■> Jai™ «
TaiP?u.s’,
dievobaimingas riai nervų ligomis. Vadi
sprendžiama? Jeigu iš vie darbininkas visuomet bus nas,
„Ar aš jiems rengsiu pra
socijalistų argumentai
ka protestavo prieš socija nos pusės buvo kviečiama
kalbas? Jie mano parapi
listus 29 kartus, jeigu pa protestuoti ir buvo protes savo ponui nuolankus, ne yra ant tiek stiprus, kad
jai nieko gero nepadarys.
Brightono kooperacija.
skaityt tilpusius visuose lai tuojama, tai kodėl gi prie- skaitys „bedieviškų” raštų, tautiškų ir klerikališkų re
Ši kooperacija turi Brigh^Yau ?uo telegramą,
kraščiuose jo parašus. O I šingai pusei neleidžiama neužsikres socijalizmo dva daktorių net nervai įra.
\
su
užklausimu,
ar yra jiems
dėlko protestuojama? Ogi nuomonę išreikšti ? Kodėl sia ir nestreikuos, nes kuni Vyrai, geriau jus socija tone puikią valgomų daik j surengtas priėmimas,
bet aš
dėlto, kad socijalistai nepa tinka „protestai,” o priešin gas per pamokslą sakė, kad listų neužkabinėtumet, nes tų krautuvę. 12 d. spalių ant to nieko neatsakiau.
streikuoti „griekas.”
gyrė Yčo, kad jis važiavo gi jiems raštai netinka?
visi galit atsidurti Collinsų buvo susirinkimas ir iš kon Mat musų kunigas nerengė”
Kad taip yra, tai kartais institute...
sveikinti carą, tą carą, ku
trolės komisijos raporto pa savo kapucinui misijų, tai ir
O
tečiaus
d-ras
Šliupas,
prisipažįsta
ir
patįs
kapita

ris per savo Muravjovus ko
sirodė, kad kooperacijos sto tautos ''kapucinai” negavo
kitas
apšvietos
komisijos
listai.
Štai
„Boston
Post
”
rė musų tėvus, kuris buvo
vis labai geras. Gryno pel nė vieno dolerio iš Detroito
pripažįsta,
paduoda pono Bird S. Cole- Polemika
atėmęs mums spaudą, kuris narys,
no
bankoje yra jau $1,951.73, darbininkų. Ir taip, kuni
”...kad p. Račkauskas sulig savo
ro
(iš
New
Yorko)
kalbą,
tiek skriaudos musų tautai išgalės stengiasi palaikyti laikraš
o krautuvė su visais įtaisy gui „svečių” nepriėmus, jie
ir
Kritika
tį
padorumo,
teisybės
ir
šviesos
ri

sakytą
12
spalių
Lawrence,
yra padaręs — sveikinti to bose. Ir norėčiau, kad ir ant to
mais apskaitoma į $5,150.cn/. čia ir neatsilankė, nes pas
kį piktadarį, tokį kruviną liau iš to kelio neiškryptų. Nelengva Mass., kur buvo apvaikščio
Dabartės vienos akcijos (Še „mužikus,” matyt, kreipties
ŠMEIŽIMAS AR
niekšą gali tiktai purvinas I yra atsispirti prieš suklaidintus ele jama paminėjimas pernykšro)
savininkas gauna po nenorėjo, o „ponų” čia nėra.
mentus. Reikia drąsos ir stamant- čios patriotų demonstraci
TEISYBĖ.
politikierius. Ar galima rumo! Sykį turės tarp Lietuvių
antrą, kaipo nuošimčio. Tai Automobilių dirbtuvėj čia
tad Yčą pagirti? Jis ant liautiesi purvų drabstymas po laik jos prieš raudonąją vėliavą. Dar L. M. D. įgalioti gi geras pavyzdis tiems, ku likos
sužeistas drg. D. J.
o to nesulauksime, jeigu bi
tiek žengė prieš lietuvių leraščius,
koki piemeniški pliauškalai bus Ir štai ką tas ponas pasakė: niams neatvažiavus, pasipy rie buvo kooperacijai prie Kasparka, vienas iš geriau
”Męs išleidžiam milijonus dolerių lė dvejopos nuomonės. Vie
talpinami. Piemeniškiems
istoriją, kad aštriausis pa laikraštin
šingi.
sių socijalistų kalbėtojų.
raštams ir šmeižtams yra tiktai vie apšvietos reikalams, iš kurios praša
smerkimas negali būti už na vieta
o kiti
krepšys! Laukan su lintas tikėjimas. Iš tokių mokyklų ni juos aklai gyrė,
Buvo
svarstoma,
kad
pa

F. Mažamokslis.
išeina žmones, kurie_ tiki, kad moks I svarstė jų darbus ir nuopel
tektina jam bausme. Ir šian jais!”
kelti įstojimą nuo $16 ligi
las jau apgalėjo tikėjimą; o iš tokių
dien, kad socijalistai tik pa Skaitai žmogus ir nežinai, žmonių paskui išeina socijalistai. To nus. Tie antrieji, t. y. pir- $35, bet tas klausimas atidė YOUNGSTOWN, OHIO.
kiu budu męs mokam pinigus soci I meiviška laikraštija, pasa
peikė Yčą, musų „patriotai” : ar tiems žmonėms galvoj ne jalistų
ta da ant toliaus. Taigi da Musų „Pilies” lietuviai
dirbimui.
Tokią apšvie
sušuko: „Socijalistai šmei gerai darosi, ar jie gėdos są- tos sistemą laikas butų panaikin kius, jog „atvažiuoja,” turė bar kiekvienam gera proga turbut mano su pageltusiais
nes ji atneša mums daugiau blė- jo pasakyti ir kas atvažiuo
žia musų gerbiamąjį tautos monės neteko,. Patįs kilio- ti,
prie kooperacijos prisira lapais sykiu ilsėtis tamsaus
dies, negu naudos. Jei męs norim
jasi,
patįs
purvais
nepatin

veikėją. Vyrai, protestuorudenio ūke, kad nieko apie
turėti teisingą tautą ir atsispirti ja. „Laisvė” ir „Kova” tai
prieš raudonąjį pavojų, męs turime paminėdamos (galiu drąsiai šyti, įstojimas da nepakel juos negirdėti. Kad jau jų
kamus sau žmones drabsto, sugrąžinti
kim prieš juos!”
tas.
mokyklas tikėjimą.”
Ir jau kelinta sąvaitė, kaip! o kaltina už tai kitus. Jei Taigi j aiškiai
čia taip mažai butų, bet gi
pasakyta, sakyt) teisingai pasielgė,
Buvo
taipgi
įnešta
suma

gu
jau
dėti
„piemeniškus
eina tie protestai. Žmogus
palyginus su kitais miestais,
kad tikėjimas tiems ponams pagirdamos jų gerus dar
susidėjęs sunkiai uždirbtus rastus ir šmeižtus krepšin reikalinįs tik dglt£ kad bus ir nupeikdamos blogus. nymas, kad paleisti nuo jų čia yra gana daug, te
limo laukan,
Iniilzcn tain Hd-ro
..
7 __
Brightono kooperacijos at
ir nnoti
nešti juos
savo centus užsiprenumera ir
sulaikyti žmones nuo socija „D-ras J. Basanavičius y- stovas su akcijomis ir agita čiaus veikti nėra kam.
vo laikraštį, kad gauti ką Šliupo raštams tenai turėtų lizmo. Apie išganymą tų ra garbingos atminties, bet
Pernai čia susitvėrė „Lie
nors pamokinančio, kad tu būt pirmutinė vieta. Nes žmonių „dūšios” ponas Co- paskutiniu laiku jis toli į- cija organizuoti tokias krau tuvių Progresyviškas Kliu
rėti žinių, o čia randa „pat „buliai,” „benkartai,” „išpe ler neužsimini nė puse žo klimpo į politišką dumbly tuves kitose lietuvių koloni bas.” Išpradžios šoko labai
riotišką” litaniją vardų ir ros,” ir tam panašus pliauš džio. Ir kur jam rūpės to nę.” O kas link p. M. Yčo, jose. Sumanymas priimtas, augštai ir buvo nuveikęs šį
protestų prieš pirmeiviškus kimai jo raštuose taip ir skurdžiaus „dūšia,” kad ne tai jis nėra niekuomi atsi bet atidėtas kitam susirin bei tą. Buvo sutverta ir šiolaikraščius, kam jie papeikė mirga. O tečiaus tas žmo rupi jo gyvenimo labas! Tas žymėjęs visuomenės dirvo kimui.
kia-tokia teatrališka kuope
Toliaus buvo kalbama a- lė, kuri pernai žiemą moki
Yčą. Ir tie protestai atsi- i gus turi pretensijas kitus ponas nori įvesti mokyklos- je. Patekęs dumon jisai
kartoja kas sąvaitė. žmonės mandagumo mokyti. Gydy- na tikėjimą vien tik dėlto, tuojaus nuvažiavo su juoda pie įsteigimą savo namo, nes nosi perstatymo, ir buvo po
v_______
________
*  tojai, išgydykit patįs save! kad iš tų mokyklų išeitų šimčiais carą sveikinti ir tai svarbiausis daiktas to ilgo triūso įvykdinta. Žino
pradėjo
netekti vjau
kantry
bės. rSusivienijimo kuopos! Taip pat ir su protestu, nuolankesni jam vergai ir pirko stačiatikišką ikoną. kiam reikale. Bet kadangi ma, sulošė ne perpuikiausia,
pradeda jau protestuoti Patįs triukšmą sukėlė, patįs geriau duotųsi išnaudoti. Tai visi jo „nuopelnai.” Ir vieniems Brightono lietu bet negalima kažinko ir rei
prieš tuos „protestus.” Vie žmones suerzino, o kada tie Ot, kam reikalingas tikėji socijalistų laikraščiai sta viams toks darbas atlikti kalauti nuo pradininkų.
na kuopa (35-ta) pareikala žmonės nori prieš tą purvi mas.
čiai taip pasakė. Bet yra butų per sunku, tai projek Prie to da buvo ir keli atža
vo net, kad tokių šlykščių I ną politiką pasipriešinti,
žmonių priežodis, „kokia tuojama išleisti tuo tikslu gareiviai, kurie priešingai
protestų S. L. A. organe re i musų tautiečiai vadina juos Da vienas gražus kunigo paukštelė, tokia ir giesme pasiuntinis toliau.
viską darė, o tas irgi paken
dakcija daugiau netalpintų „grubijonais” ir nori už
Ant 26 spalių nutarta pa kė. O antra, mus Youngdarbelis.
lė.” Buržuaziškai-klerikališir, matyt, davė aštrų papei gniaužti žmonių balsą, kad „Lietuvos Ūkininkas” pra kai-tautiški laikraščiai pa rengti prakalbas, kurios bus stoniečiai katalikai ir patrisocijalistams, neša da vieną gražų musų matė, kad socijalistai teisy 3 valandą po pietų, po No. jotai neprijautė ir ignoravo,
kimą p. Račkauskui už juos, neparodyti
kad tas net atrado jį laikraš- jog protaujanti žmonės jų „jagomasčių” darbelį.
bę pasakė, o negalėdami to 58 Market st., taip vadina kam daugiausia darbuojasi
nu- I „tautiškam” protestui prįe- "Meškučių parapijonįs pergyveno argumentais atremti, suri moj Roddy Hali, tik su pa socijalistai.
čiui „netinkančiu
atsitikimus, kurie, turbut, ilgai pa ko : „protestuot!” ir... iš visų tarimu kalbėtojams, kad lai
siuntė „cenzūrai” peržiūrė- šingi.
Bet šimet viskas tyku, tik
liks jų atminime. Vietos klebonas
ti. Štai ką apie tai skaitom Ir ištikro, kiekvienas svei kun. Noreika rugsėjo 1 d. prieš mi pakampių Varnagiriai ir kytųsi temos apie koopera kaikada koks katalikas gau
akyvaizdoje
besimeldžiančių šv. panelių „nekalto prasidė ciją.
„Tėvynės” No. 41:
ko proto lietuvys turi tuo šių,
na juodus akinius, o taip
žmonių, sumušė savo zakristijon..
” 'Tėvynės’ redakcija gavo nuo p. protestu pasipįktinti.
Pro- Buvo taip. Kunigas prieš tai buvo jimo” draugijos ėmė „prote
Prisirašė 4 naujos narės. nieko naujo nepamatysi.
J. Demenčio laišką ir nuo 35-os S.
atstatęs zakristijoną nuo vietos, bet stuot.” Bet kas svarbiau
i
testuoti
prieš
socijalistus,
L. A. kuopos nutarimus su reika
Minėtam susirinkime įga Pereitam mėnesiniam su
gi tas nenorėjo atsitraukti, nepabai
lavimu, kad ir laiškas ir nutarimai j kad jie nupeikė Yčą, reiškia gęs savo tarnystės ir minėtoj dienoj sia, kaip jie galėjo nupeikisirinkime Kliubas nutarė
liotas reporteris:
patilptų 'Tėvynėje.’ Pagal redakci
išėjo,
nieko
blogo
nemanydamas,
parengti prakalbas, ir tai tik
jos nuomonę abu raštu laikraščiui pritarti Yčui; pritarti jo at- žvakių degiotų. Pamatęs tat klebo mą blogų darbų pavadinti
L. Grikštas.
netinka...”
(silankymui pas carą ir nas, nusimetė bažnytinius rubus ( bu „šmeižimu?” Juk tai, rodo
ačiū tiems vadinamiems so
RACINE, WIS.
Vadinas, pagal „Tėvynės”!i pirkimui jam dovanų. O ar vo jau besitaisąs mišioms), pribėgo si, net dora reikalauja pa
cijalistams, kurie užsispyrę
zakristijono ir kelis kartus dro
redakcijos nuomonę S. L. A. | protaujantis lietuvys gali prie
5 spalių buvo S. D. P. lie to reikalavo.
žė jam per veidą, kad tas nugriuvo peikti — pabarti žmogų už
organui tiktai protestai tam pritarti? Ar gali tik prie krotų (paskui net veidas suti blogus darbus! Tai yra per tuviško skyriaus vakaras. Čia per pastarus dvejus
nęs buvo), sulaužė žibintuvą, sudras
prieš socijalistus tinka. ras Lietuvos
Vaidinta du* veikalai, „Vir metus buvo surengtos 6 pra
mylėtojas kė komžą. Negana to, pasišaukė į sergėjimas ant ateities.
bažnyčią
sargybinius
ir
da
prie
jų
Sveikai protaujama.
šliaužti pas savo engėją ir
Jie net nepaaiškina, iš ko šaičio vargai” ir „Ameriko kalbos, 5 surengė L. S. S. 56
”...bet kad jų autoriai nerugotų su nusižeminimu jam saky sušėrė zakristijoną. Žmonės gi ku kios pusės jie vadina tai niškos Vestuvės.” Aktoriai kuopa, o vienas S. L. A. 157
rie subėgo, vieni žiūrėtų, kiti užsto
ant redaktoriaus, už jų nenatalpiniAr jie ma- buvo iš Kenosha, Wis., ir kuopa. Gi musų rymiečiai
mą, pasiuntėme Apšvietos Komisijai, ti: Viešpatie, užtai kad mus tų mušamojo, klebonas išvarė iš baž- „šmeižimu?”
čia štai ir talpiname Apšvietos Ko rusinai, užtai kad tu musų nvčios, o bažnyčią užrakino, nebe no,
kad reikia klonio- atliko savo roles gerai. Nuo ir juozapiečiai nuo pat už
laikęs jau mišių. Miestelije po to
misijos krivulę, atkreipdami į ją ati
viso,
žinoma
kilo
tikra
suirutė:
kas
džią visų S. L A. kuopų ir narių, kad brolius Siberijoj badu mari
tokiam, kuris
ne darbininkų žmonių negali gimimo da nieko geresnio
tis
• X vienų
žinotų kokios rūšies raštai musų or ni, užtai kad tu Kražių sker verkė, kas piktinosi, būriais spietėsi. 1S
tėvų
išplėšė ma geriaus ir norėti. Vaka neįstengė, kaip kokį balių,
Tuojau — pat keturi miestelio žmo
gane negali rasti sau vietos.”
nės
nuėjo
pas
kunigą
j
kleboniją
dėl
Vadinas, įsitėmykit, keli dynes rengei, užtai kad tu to dalyko kalbėtis ir, sutikę jį kle paskutinę paramą, vienati ro programas buvo gana di arba kada ne kada pasimiksodne, prie sargybinių išrei nį sūnų, atėmė brolį nuo se delis, iš monologų, deklama lint pakaušius. Bet šimet
tūkstančiai S. L. A. narių, revoliuciją kraujuose pa bonijos
škė savo širdgėlą ir pasipiktinimą sers, vyrą nuo pačios, ištrė cijų, dainų, diologų ir pasi ir L. S. S. 56 kuopa kažko
skandinai,
užtai
kad
tu
mu

kaip jums rašyti ir protauti
dėl bažnyčios išniekinimo. Tą pačią
dieną tie vyrai su vargoniniku nuvy mė juos Sibiran, pakabino kalbėjimo Maikio su tėvu. apsnūdus ir tūli kuopiečiai
pavelija apšvietos komisijos sų žemę savo kazokų kojo ko
pas dekoną į Šiaulius, karis, iš ant kartuvių, suvarstė švi Svarbiausia programo dalis taiko pagal tautiečius. Gir
mis sumynei — užtai Lietu klausęs
nariai. Taigi klausykit: *
jų prirodymų, surašė vysku
no kulipkomis?! Jo (caro) buvo drg. A. Bubeliaus kal di, visi tautiečiai, tai jau
"Jeigu kiekvienas turėtų tiesą tal va siunčia tau pasveikinimą pui raportą.”
pinti Susivienijimo Organe savo ir šitą štai ikoną?! Ar pri
Bet tuomi skandalas da rankos yra kruvinos nekal ba, katras padarė tokį įspū gėda ir kuopos nariais būti.
grubijoniškus, užgaunančius raštus,
kad daugelis Tečiaus apie tautos namus
tai tasai organas pavirsti galėtų j i tartų musų „patriotai” to- nepasibaigė. Kunigas, ma- tų žmonių krauju. Argi tai dį į publiką,

Peržvalga.
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niekas nesirūpina, o tautą, kauskas atsakė: "Kad jus j ras automobilije ir atsive | vės. Bet valkatos patrijotų Į tai vis busią plytos tautos 'ketvirtąjį ant lovos, užpylė
jam degtinės vietoj muilo ir
rodos, reikėtų pakelti. Bu kvietėt "Saulės" ižduotoją, dė su savim du policistų; į pasamdyti, gaudė musų ! namui."
žmones ir mušė. Šitaip tęsė- Kur tokia nesąmonė tin pradėjęs vienas skusti. Bet
vo pereitame Kliubo susi o aš esu "Saulės" rėdyto ant svetimtaučių tas padarė Į• si
da neišsilavinęs skusti, o tas
3 dienas ir žmonės ka?
rinkime užsiminę socijalis jas." Devinta kalbėjo p. didelį įspūdį. Iš visos apie- (taipperįsibaugino,
kad nuo 6 Aukų surinko neperdau- da spardosi, ėmė jam ir įtai, kad Kliubas paskirtų iš Mockaitienė. Nors trum linkės subėgo žmonės, ma ; vai. vakare palieka
giausiai, ypač saliunininkai piovė, tik nepavojingai. Pakasos kelis dolerius Vilniaus pai, bet aiškiai padėkavo nydami, kad išneš kelis ne {miestas. Ateiviai bijotuščias
nedėlije įpiautasis rengėsi
 mažai aukavo. Margeris.
Mokslo D-jai, bet musų svečiams už taip skaitlingą gyvėlius. Gėdą padarė vi rikonų, kad tie ginklus ame
i
jau
skųsti savo "barberius”
"tautiečiai” kad užstaugs: atsilankymą. Tai, sako, mu siems lietuviams. Jeigu ne o amerikonai bijo, kad turi,
RUMFORD
FALLS,
ME.
| į teismą, bet tie pripuolė, su
”fo”0 kas mums iš tų namų sų lietuvių moterų rankomis paliaus musų lietuviai taip ; reinerių” yra dusyk daurugsėjo buvo atsilan dėjo jam po penkinę, išsigėAtvažiavo koks barzdočius, yra padarytos visos "patro- elgęsi, aš aprašysiu jų dar ! giau. Miesto majoras yra kęs28 pas
mus tautiečių ger ' rė da degtinės ir susitaikė.
susirinks pinigus ir ponaus vos," kurios čia randasi, tik belius plačiau ir paduosiu demokratas ir buk pavėli biamas Yčas.
K. Poiius.
Man neteko
labai apgailėtina, kad kiti peštukų vardus.
tuose Namuose.”
nęs ateivius pamušti, tik vi jį matyti nei girdėti jo kal
Kazirų Bizas.
Taigi "Tėvynei,” "Brook- lietuvių laikraštininkai atsi
sai neužmušti. Praslinko 3 bos, bet nuo kitų girdėjau, i Beprotis, ar "patriotas?"
sakė
ant
taip
puikios
"svotlyno Bobutei" ir Balučio
CHICAGO, ILL.
dienos, miestas pamatė, kad kad neperdaug telaimėjo, "Keleivio” No. 37 tilpo ži
bos"
dalyvauti.
Dešimtas
"Stuopai" reikėtų ir prieš
Chicago, kaip visiems ži niekas iš to neišeina. Biz tik apie $11 tesurinko. Tai nia apie tūlą Wagnerį, ku
kalbėjo
vietinis
socijalistų
tokius tautiečius parašyti
nieriai ir visa miesto valdy užtiek mažai aukų p. Yčas ris vienam Vokietijos mies
veikėjas F. Balčiūnas apie noma, yra didelis miestas, ba
"protestą.”
padarė nutarimą, kad jie išvadinęs visus rumfordie-: telije išbėgęs su revolveriu
kuriame randasi daug viso
Na, bet vietiniams patar laisvamanybę ir šliuptar- kių miesto įstaigų. Bet aš viską nuramins į trumpą čius "tamsunais,” "neišma ant gatvės kelioliką žmonių
tina butų atgaivinti nors te- nius. Vienuoliktas kalbėjo čionai noriu pakalbėti tiktai laiką ir liepė eiti, kur kas nėliais" ir t.t.
užmušė ir sužeidė. "Kelei
attrališka kuopelė. A. Z. miesto vaitas p. V. Biršto I apie pirtis, kurios angliškai nori. Bet žmonės vistiek bi 5 spalių buvo L. U. Kliubo vije” tas žmogus pavadin
nas, ragino lietuvius dau
susirinkimas; tas pasiutusiu. Bet New
"Free
public josi eiti. Kunigas S. Kale- mėnesinis
SHENANDOAH, PA.
giau griebtis politikos, eiti į vadinasi
sinskis
pasakė
miesto
majo

Pažangesnės lietuvės 8 valstijos urėdus. Dvylik baths.” Jose visose baisi rui, kad ateiviai žada šauk- kliubo pirmininkas įnešė, Yorko ”Wochenblatt” daspalių parengė puikų vaka tas kalbėjo U. M. W. of A. betvarkė: žmonės leidžiami ts pagelbos į savo ambasa kad paaukauti nuo kožno >bar praneša, kad daktarai
rą išleidimui p. M. Petraus Unijos organizatorius A. net po kelis prie vieno kra- dorių, tai miesto majoras nario po $1.00 ir pasiųsti tie- Wagnerį ištyrę ir atradę jį
ko ir laikraštininkų suva Kupstas, kaip jis buvo len i no, kur gali užsikrėsti, ir be ranka pamojo ir už valan siog į Vilnių, bet paliko tas protiškai sveiku. Jis turėžiavimo.
Petrauskas pa kų dvasioje auklėjamas, bet i abejonės užsikrečia visokio dos atvažiavo su kitais mie klausimas kitam sykiui ap- jęS seniai jau pasidaręs tą
ųplaną,
*
nes žmonių esą per
skambino ant piano, o vaiki vėliau susipratęs, kad Kups mis limpančiomis ligomis. sto viršininkais pas kunigą tarti.
Tą patį nedėldienį, pava- daug" ant žemės. ’
nai ir merginos dainavo. tas tai lietuviška pavardė, Teko man vieną kartą ma pasikalbėti.
Kunigas
su

tyti
toks
atsitikimas:
ant
karij, miške susišaudė 2 ita- j aš būdama Vokietijoj
Stalas buvo
apkrautas liko ant visados lietuviu ir
šaukė
mitingą
ir
žadėjo
per

34th
ir
Emerald
avė.
randa

vienas gavo šūvį į šoną,, tankiai girdėdavau tarp
skaniausiais valgiais ir lietuvių užtaraėju. 13-tas
skaityti nutarimą, bet to lai,
si
viena
tokia
pirtis.
Ten
kalbėjo
exmajoras,
A.
Tabo

kitas į galvą ir pilvą; vienas, tamsių žmonių tokias kalgėrimais ir
papuoštas
nutarimo nesulaukė atne mirė
duodama
nedaugiaus,
kaip
tuojaus, o antras dar bas> gykį man tefc0 susiginras
anie
lietuvių
pakėlimą.
gyvų
gėlių
buketais.
šant.
Paskui
išrinko
kuni

15
minutų
nusirengimui
ir
gyvas nuvežtas į ligonbutį; čyt
- ■ su dviem mergaitėm 16
Svečiams
susėdus
prie 14 kalbėjo "Tėvynės” redak
gą
ir
da
du
vyru
ir
išsiuntė
nusiplovimui.
Jaunas
vai

dabar
girdėjau,
kad
ir
tas
stalo, pirmininkas V. J. torius apie padidinimą S. L.
—17 metų amžiaus, tik ką iš
Chicagon pas konsulį. Ne
Šliakis, "Darb. Vilties" lei A. organizacijos. 15 kalbė kinas išeina nusiplovęs neši žinia, ar konsulis suvaldys jau mirė. Iš kokios prieža mokyklos išėjusiomis, ir jos
sties jiedu susišaudė, da ne tvirtino, kad būtinai reika
dėjas, perstatė pirmiausiai jo St. Gegužis, mainierių u- nas rankšluostį suvyniojęs, Bentono bomus, ar ne.
tuoiaus
nirties
užžiurėtoias
sužinojau.
kalbėti d-rą J. Šliupą, kuris nijos organizatorius. Jis
lingos karės, arba maras,
Tai
matote,
kiek
rudis
su
7 spalių du darbininkai [nes kitaip žmonių perdaug
savo kalboj nurodė, kad nurodė, kad męs aukaujam susistabdęs jauną vaikiną
šiandien lietuviai turi užtek tautiškiems namas Vilniuje, liepia išvynioti abrusą; ka degtine padarė triukšmo ir prie akmenų kilnojimo be I prisiveistų. Aš girdėjau tai
tinai jau laikraščių, knygų, o čia jau keli metai negalim da tas išvyniojo, randa pur nesmagumo visiems gyven dirbdami labai skaudžiai netoli Miuhlhausen’o, taigi
susižeidė; akmuo krisdamas apie tą rietą, kur Wagner
poetų, dainių ir istorikų.An- sau tokių namų pasistatvti. viną abrusa. Pirtiesužžiurė tojams. V. A. Mačiulis.
toias
nugabeno
vaikina
į
16
vėl
kalbėio
Šliupas.
Pa

nulaužė TZabiem
tras buvo perstatytas kalbė
. . darbininkam
x x x. , norėjo visus žmones iššauPITTSTON, PA.
skiepą
ir
pašaukęs
policijos
kojas. 'Kokios tautos tiedu h-v-k
ti "Lietuvos” atstovas L. sakojo apie Lietuvos upes ir
Šernas. Atsistojus Šernui ragino lietuvius daugiau ap- vežimą ir norą aniuolu nu Spalių 12, bažnytinėj sve darbininkai, nežinau, nes ir Kas tokią nuomonę platiant pagrindų, visi nusiste sigyvent šiltoje šalije ant u- gabeno vaikiną į policijos tainėje kalbėjo Yčas su Ba pati nelaimė neskiria tau- Pa?
K. S. Lietuvaitė.
stoti. Kokis bus teismas, sanavičium.
tystės nei tikybos, nulaužia
bėjo. Iš Šerno raštų visi kių.
manė, kad jis milžinas, o čia Po vakarienės ir po pra nežinia, bet žinoma ererai, Pirmiausiai kalbėjo Basa kojas ir viskas, imk kriu
AČIŪ.
tik šešėlis. Dėl menkos kalbų buvo šokiai ir dainos. kad veltui nepaleis. Vaiki navičius. Jis trumpai paai kius ir šliaužk vargše.
nas
išrodė
da
tik
ka
iš
Lieškino reikalingumą lietu Šiaip jau lietuvių gyveni Stoughtono, Mass., Lietu
sveikatos atsisakė ilgiau Svečiai išsiskirstė 4:30 vai.
i
tuvos
atvažiavęs
į
laisvės
viams tautos namo. Be to, me nieko naujo nėra. Tiktai; vių Labdarystės draugija
kalbėti. Trečias kalbėjo p. išryto. A. J. Banačauskas.
šalį,
o
dabar
už
supurvini

jis da pridūrė, kad čia, tarp vestuvės ir krikštynos, ku taria ačiū Middleboro lietu
M. Petrauskas, išgirdamas
KEWANEE,
ILL.
mą
abruso
pakliuvo
į
šaltą

Amerikos lietuvių, yra žmo riose prisigėrę musų žmone viams, paaukavusiems per
Šenadorio jaunimą, kad ne
Vienas
sportelis
užsima

ją.
Kapitalizmo
Vergas.
nių, kurie priešinasi tam lės pradeda savo tautiškus | vestuves p. Jono Sutkaus su
tikėtai greitai davėsi išla
nė
pažiūrėti
nakties
laiku
iš
prakilniam darbui, t. y. rin pakaušius daužyti, o apsi Julijana Vaitkaite musų
vinti dainose ir muzikoje.
BENTON,
ILL.
lauko
per
langą,
po
No.
310
kimui aukų tautos namams. daužę eina prie teismo kro- tautiškam namui $10.00.
Ketvirtas kalbėjo J. O. Sir
E.
8th
St.
Buvo
jau
9:30
Muštynės
su
amerikonais.
Žinoma, kad čia daktaras tų, kur jiems pasako, ar ge
vydas, "V. Lietuvninkų” at
Aukavo: Julijana Sutkievai.
ir
U.
moteris
rengėsi
22 d. Rugsėjo čia buvo di turėjo omenėje socijalistus rai darbas atliktas.
stovas. Paėmęs 25 metus
nė,
Jonas Sutkus, Ona Bereatgal Šenadorio lietuvių gy jau lovon, bet pamačius delės riaušės amerikonų ir jų laikraščius. Jeigu taip, Beje, da eina juokingas nytė, F. Puidokas, ir I. Kativenimą, jis nurodė, kad tuo žmogų žiūrint per langą, prieš ateivius. Priežastis tai gerbiamasai daktaras, paskalas, buk tai vieną su lis po $l.oo; A. Raila $1.25,
laiku laisvesni lietuviai ne labai persigando ir ėmė rėk tų riaušių buvo šitokia. Ne čia jau perdaug storai su batos naktį keturi tautiečiai M. Dantonas, A. Kaspararipaprastai buvo persekioja ti. Vyras jau gulėjo, bet dėlioj, 21 rugsėjo buvo "rus- klydai, kadangi niekas, o gerokai įsikaušę užsimanė čia, E. Klemanskienė, K.
mi, netik gyvus, bet ir nu ant moteries riksmo pašoko niakų” šokiai ir gėralų tu niekas, ypač iš socijalistų apsiskusti barzdas, tik, atsi Klemanskis, K. Žutautas T.
mirusius lydint j kapus vai ir išbėgo susigauti žiūrėto rėjo į valias. Kokiu ten bu laikraštininkų, nesipriešino prašau skaitytojų, nepapra- šinšienė, P. šinšis po 50c.;
šino akmenimis ir purvais, ją. Tas leidosi bėgti, tik pa du buvo prisiplakę prie jų aukų rinkimui, bet priešino stas barzdas. Kaip aš gir- F. Žutautas 25c.
tamsių žmonelių minia bar gąsdinus šovimu sustojo. ir keli amerikonai, kurie gė si p. Yčui, kuris savo šun- dėjau, trįs vyrai parsimetę Prot. rašt. A. Radvilas. =
škino Į viedrus ir sienas. Tąsyk U. pamatė, kad tai jo rė ir šoko ligi vėlybai nak vuodegavimu carui ir kuni
Ant galo ragino moteris į- gerai pažįstamas M. Ant čiai. Kada prisiėjo šokiai ir gijai yra poolitiškai susite
sikurti moterų laikraštį. rytojaus buvo teismas ir už viskas užbaigti, ameriko pęs.
Penktas kalbėjo ”Tėvynės" žiūrėjimą M. užsimokėjo nams liepė išeiti, bet tie ne Po dr Basanavičiui kalbė
5-u Aktų Trage
klausė ir pradėjo "unkėmis” jo Stasys Tananevičia, iš
redaktorius, p. K. Račkaus $7.20.
dija, iš gyvenimo
kas, išgirdamas lietuvių Rugsėjo 27 rytą, lietuvių ateivius vadinti ( mat jau Chicagos. Šitas, gryną tei
tautos veikėjus ir nusiskųs- vaikai grįždami iš naktinio drąsus buvo). Kada ištik sybę sakant, žmogutis, tur
Su Dainomis,
damas, kad pirmeiviški laik darbo, susidaužė akmenimis rųjų pareikalavo išeiti, tai but tik pasirodyti norėjo,
raščiai jį nesiliauja plakę, o galvas. Tokių vaikų tėvą amerikonai išsiėmė revolve kad jis yra "Kataliko” re
Paraše Togobočnyj
kartais
pakalbini,
kad
laik

rius ir peršovė vieną "rus- daktorius, kaip jį čionais ir
tuomi, sako, daug ir mano
raštį
užsirašytų,
tai
gauni
niaką" per petį, ale tas dik- perstatė. Jisai nieko nepa
sveikatai kenkia. Ir prisi
pylęs iš ”Blue Ribon" pilną atsakymą, kad bijo pats tas vyras, pagriebęs girna kakę, kaip tiktai išgyrė vie
taurę, pakėlė ir pasakė: skaityti ir vaikam bijo duo kalį užmušė du amerikonu tinį kunigą, bene užtai, kad
ant vietos, o trečią sužeidė, šitas viešai bažnyčioj išva DAINUOS AIDO CHORAS po vadovyste L. Eremino^
"Lai gyvuoja musų tauta ir ti, kad "neištvirktų."
daktaras Šliupas.” Keistai Rugsėjo 28 d. Spring Val- irtas ant rytojaus mirė. Už dino pasiutėliais visus tuos, •: Tai indomiausis TP ATD AQ Kokie tik kuomet y
tokis pasveikinimas išrodo. ley’ės kunigas sakydamas mušėjas pabėgo pašautas ir kurie eina į lietuvišką kny H ir užimančiausis ■ Ln 1 I\ /Ao nors buvo lošiami H
Kada civilizuotų tautų mo pamokslą irgi draudė savo dabar jį gaudo. Kitus tam gyną, ir, nebijodami ”perkyti vyrai kovoja prieš al aveles, kad neskaitytų laik baliuje dalyvavusius arešta kuno kulkos,” skaito "Kelei
koholizmą, kaip antai 1908 raščių, kurie veda iš kelio, vo tą patį vakarą.
vį.”
m. Londone tarptautiškam bet vardais neminėjo, katrie Suvažiavo užmuštųjų gi Ant galo pasirodė ponas
daktarų susivažiavime tapo laikraščiai tokie yra.
minės ir savininko daugy Yčas, kuris, ištikrųjų, tik
išnešta rezoliucija prieš Lietuvių jaunimas, vyrai bė amerikonų apie teismą visą biznį gadino — daugiau
svaiginančius gėrimus, o ir merginos, subatų ir nedė- ir pakėlė baisų riksmą, kad nieko! Mat, kalbėtojas la
Susivienijimo Lietuvių A- lių vakarais prisipertka a- reikia visus "foreinerius” bai silpnas, tik ”na," ”na”
merikoj organo rėdytojas laus keletą bačkų, susineša išpiauti, iškarti ir išdeginti. ir da sykį "na"... Ot "naksi”
alkoholiu sužiedavo musų keletą armonikų ir trankosi Tą patį vakarą pripuolė lai ir "naksi" visoje savo pra
tautą su daktaru šliupu. Ar per naktį, žmonėms arčiau kyti mainieriams mitingas, kalboje. O jau vandenio gė
net tai ir visokių tautų susirin rimas, tai stačiai nesvietiš
gi jau "Tėvynės" redakto gyvenantiems biauru
rius negalėjo kitaip pasvei klausytis, bet nė kunigas, nė ko. Kas tik nemokėjo gerai kas. žodį tars ir geria, žo
kinti savo tautą ir tautos tėvai nedraudžia vaikams anglų kalbos ir priėjo arti dį tars ir geria. Man į tokį
veikėjus? šeštas kalbėjo lankytis į tokias vakaruš paklausti, kas atsitiko, tai vandeninį kalbėtoją bežiū
"Kataliko” atstovas J. Ta- kas.
visi gavo apmušti. Daugu rint, atėjo mintis: ot, ma
nanevičius anie "mokslą” ir Aš nesuprantu, kaip tokie mas ir lietuvių gavo gerai nau sau, kad tokį poną pa
tautos pakėlimą. Septintas žmonės drįsta kalbėti apie apkulti, ale nepavojingai.
siuntus į mainas padirbti,
švendras.
kalbėio Yčas. Jis daugiau dorą.
Ant rytojaus tie patįs a- pietums jam įdėjus rūkyto
sia džiaugėsi iš puikios va
kokį tankiausiai
merikonai berėkaudami ir šolderio,
BURLINGTON, N. J.
karienės ir ragino visus
Bus pers tat v ta s
keršydami "unkėms” taip į- mainieriai valgo, tai iki vie
grįžti Į tėvvnę. Aštunta Tarp musų tamsunų yra sibaugino. kad patįs šaukės ną karą užlioduotų, tai van Subatos vakare
Spq|jn , Qrf , J^3
perstatė kalbėti "Saulės” papratimas lošti kortomis milicijos, bijodami, kad atei dens nei du mulai nespėtų
Bočkauską. Bočkauskas da ir peštis. Taigi 21 rugsėjo viai nepasielgtų, kaip ir jie. vežti...
Prasidės 8-tą valandą vakare
kąsnio nenurijęs atsistojo ir viena mergina su vaikinu Vietinė milicija tuojaus ap Toliaus d. Yčas pradėjo
pasakė: ”Kad aš nuo jūsų atsisėdo kaziriuoti ir susi sirengė (tie natis bomeliai) visiškai pliurpti, būtent: į BROOKLYN, N. Y.
nertoli sėdžiu.” Pirmininkas pyko. Vaikinas nedoru žo rudais drabužiais, apsigink "Kaip mės parvežšime tūks
V. J. Šliakvs atsakė, kad la džiu ižeidė merginos ypatą. lavo šautuvais ir saugojo a- tančius tūkstančiu į Lietu | Tikiety Kaina: 25,50,75c. ir (Bo» Soot) n,
bai apgailėtina, kad tamista Ši nutvėrė bliuduka ir pada merikonus ir neva tvarką vą. tai tada esančių Lietu -- Meldžiam gerbiamąją Publiką skaitlingai atsila nkyti
nuo musu taip atsitolinot: rė galvoj dvi žaizdas vaiki darė, įsakė, kad nuo 7 valan voje musų brolių rinksime |
L.S.S. 19 Kp. KOMITETAS
ir gyvu sodžių, ir per tele nui. Pašaukus daktarą gal dos nevalia eiti ant gat- avinus, žąsis, paršus etc.;
foną tamstą kvietėm. Boč vos lopyti, atvažiavo dakta-'
■»

•

v•

•

■

ti.

I

I

j !rvX± « Dvikojis Katinas)

' užims
j yra daug dailesnės išvaiz
ietą.^ Moteris, ^budados, daug švelnesnio budo, Meilė ir apsive k.nę vietą
ma sveika ir graži, drūta
negu vyras. O tas viskas ir
dimas.
kūniškai ir rimto proto, tu
liudija, kad moteris aug*rės apsivedime lygias tei
čiau stovi už vyrą.
tegul Tai yra labiausiai saugo ses su vyru ir tekės už ko
—Olrait, Maike,
Lietuvos gyventojai kas
bus ir tavo teisybė!
jamas šio pasaulio dalykas. ji nori, o ne už ko jos tėvai met mato, kaip pavasarij at
Beveik negalima apie tai nori, kaip tai buvo Wilkes- lekia iš pietų pusės, o rudekalbėti, nesuKeius
nesukėlus ta
tarpe žy- Barre, kur už nesiklausimą nij išlekia į pietus viever
ir 1 • —
j •
•
Kaioeci,
dinčios jaunuomenės> meilės tėvas norėjo atiduoti dukte sėliai, pempės, garniai, kre
i jausmų. Ir dėl to visai ne- rį į pataisos namą, o žentą gždės ir 1.1. Kodėl tie pau
! įstabu, kad šitas klausimas į kalėjimą.
Paskutinių 15-kos metų apsuptas nežinios ir nesuo- Šiandien gi mums lieka kščiai pavasarije atlekia, o
bėgije ant jūrių buvo 25 ne monių ūkais. Reikalinga vien tik apgailestaut, kad rudenij išlekia, rodosi vi
laimės, kuriose žuvo 8,048 tiesioginė ir inteligentiška męs į reikalingiausius ir siems aišku; — kiekvienas
pasakys: pavasarij pas mus
žmonės.
diskusija, apvalanti orą nuo svarbiausius žmonijos klau atšyla, tai atlekia, o rudenij
„Volturno,”
kanadiškės histeriškų ir sentimetališkų simus vis da žiūrime barba
atšala, tai išlekia. Tas atsa
Uranium linijos garlaivis, šiukšlių, kurios apsupa ši riškomis akimis. J. J. N.
kymas dar galėtų pakakinti
sudegė 9 spalių, 1913m. tuos gyvus gyvenimo reika
klausimą, — kodėl paukš
Žmonių žuvo 136.
lus.
čiai rudenį išlekia, bet jis
„Titanic,” priklausantis Apsivedimas ir meilė nė
nieko nesako apie tai, kodėl
White Star linijai, nusken ra synonimiškais, turinčiais
tie paukščiai pavasarij at
do 14 balandžio, 1912 m. tą pačią prasmę dalykais,
lekia ; — jug tuomet ir pie
Žmonių žuvo 1,395.
bet atžagariai, tankiai yra
tuos atšyla, — ir tenai gali
„General Slocum,” sudegė vienas kitam priešingi. Aš
ma gyventi. Beto, tas atsa
Rytų upėj 15 birželio, 1904. esu gana gerai persitikrinęs Buvome andai rašę, kad kymas nieko mums nesako
tame, kad tūli apsivedimai Joseph Knowles, mažai kam apie tai, kaip paukščiai iš
Žuvo 1,031 gyvastis.
„Kike Maru,” japoniečių ir įvyksta meilės keliu, bet žinomas piešėjas, susimisli- moko pavasario metu į šiau
garlaivis, nuskendo su 1,000 labai siauru, nes.jie apry- jo išvažiuoti į Maine valsti rius lėkti, o rudenij — į pie
buoti materijališku reika jos girias ir gyventi tenai tus.
žmonių.
Senosios Thingvalla lini lingumu ir dėl to urnai tam pertraukus visus ryšius su
Paukščių išlėkimas ir jų
pa sumindžiota maloni mei civilizacija. Jis numetė net
— Maike, aš jau seniai kad moteriškės protas vra jos laivas ”Norge” nusken lės gėlė.
atlėkimas rišasi su gilia se
drapanas, kuriomis apsiren nove. Vieversiai, garniai,
do netoli Škotijos 28 birže
mislinu tavęs paklausti, ko silpnesnis?
Apsivedimas
yra
institu

Nepasiėmė kregždės ir kiti paukščiai
dėl jus, socijalistai, visados — Tą męs galim matyti iš lio, 1904 m. Žmonių žuvo cija, kuri suteikia abiem — gęs išvažiavo.
net peilio nė degtukų. Bū nėra šiltų kraštų gyvento
užsistojat už bobas? Ar pa darbų, vaike. Boba niekad 646.
ir
valdžiai
ir
bažnyčiai
mil

damas
visai nuogas ir netu jais; jie kartu ir ne šaltų
Francuzų linijos laivas žinišką pajiegą ir viską, kas
imsi jūsų gazietas, ar nuei nepadarys to, ką vyras.
si ant prakalbų, jus vis rė — Tas teisybė, tėve, kad ”La Bourgovne,” susidūręs užganėdina ir duoda ištek rėdamas jokių civilizacijos kraštų piliečiai; — jie vidu
kiat: ”moteris turi būti ly moterįs tokių kvailysčių ne su anglų laivų „Cromarty- lingą gyvenimą; dėl to išto padarų jis pradėjo laukinio tinio klimato gyventnojai.
gyvenimą.
gi su vyru!”
Vasaros metu pietų šalyse
daro, kaip vyrai. Ar tu ma shire,” nuskendo su 584 bulinti žmonės jau nuo se žmogaus
Iš
šalies
žiūrint
kitam
ga

žmonėmis
4
liepos,
1898
me

— Nes teisybė to reika tei, kad moterįs rūkytų? O
niai tą pripažino, kaipo sa lėtų pasirodyt, kad tas žmo jiems per karšta, o žiemos
tuose.
lauja.
tu ir dabar laikai pypkę po
vo branginamu ir šventu gus arba neturi nieko nau metu šiauriuos jiems per
šalta. Per tai, vasarai besi
— Vaik, kokia čia galėtų nosia. Arba kur tu matei, Italų „Sirio” nuskendo 4 dalyku.
dingesnio
veikti,
arba
jam
būti teisybė, jei bobos imtų kad moteris tabaką kramty rugpiučio, 1906 m., su 350 Meilė yra stipriausiu galvoje ko nors trūksta. artinant, tie paukščiai lekia
tų? Kur tu matei, kad mo žmonėmis.
lipti ant vyrų.
žmonijos giminingumo fak Bet iš tikrųjų p. Knowles į šiaurių pusę, kad tenai ra
— Niekas nesako, kad jos terįs pasigėrusios muštųsi? Japoniečių ”Matsu Maru” torium, kuris nuo neatme butą gana gudraus vyro. sti vėsesnį orą, o žiemai at
turi ant tavęs lipti, tėve, bet Gal būt, kad kartais ir tarp susidūręs su kitu laivu nu namų laikų nepaiso ant jo Jis da prieš išvažiuosiant į einant jie traukia į pietų pu
reikia joms pripažinti lygias jų kas nors panašaus atsi skendo 23 kovo, 1908 m. Žu kių žmogaus padarytų įsta girias padarė su vienu Bos sę, kur tame laike oras jau
tinka, bet tai labai retai; tuo vo 300 gyvasčių.
tiesas.
tų ir išsilaužia 'per geleži tono dienraščiu sutartį raši ne taip karštas, kaip vasarą,
— Nosar, aš su tuo nesu tarpu tarp vyrų tas atsikar Anglų laivas ”Warotah” nes įstaigų grotas, nepai nėti iš girių apie savo „lau- bet kur kartu visgi gana šil
tinku.
j toja
„ nuolatos. Tai kurie gi išplaukė 26 liepos, 1909 m. iš sant papročių ir bažnyčios kinį gyvenimą,” už ką susi ta. kad tenai užsilikti. Jei
— Niekas tavęs ir neklau-'turi dagiau proto: vyrai ar Port Natai su 300 žmonių ir moralybės. Bet apsivedi derėjo gana gerą užmokestj. taip dalykai išrodo, tai klau
•
- ar tu sutinki,
- - - ar ne. ' moteris?
šia, tėve,
mas arba susiėjimas yra Laikraščiui, žinoma, svarbu simas, kur išsivystė tos pau
niekas
apie
jį
daugiau
ne

Tu gali sau spirtis visomis ■ — Ką tu čia, vaike, ginči girdėjo.
grynai ekonomišku padava- turėti kuodaugiausia sensa kščių veislės, kurios turi gy
keturiomis, bet progresas jiesi? Ar tu nežinai tos padijimu, kuris suteikia mote cijų, ant kurių Amerikos vi venti tai pietuos, tai šiau
Francuzų
„General
Chun.
į
taries,
kad
ožka
ne
galvi

eis savo keliu, kaip ėjęs, ir
riškei užtikrintą gyvenimą, suomenė turi taip didelį a- riuos. Jei ne visos, tai bent
zy„
sudužo
prie
Minorkos.
jas,
boba
ne
žmogus?
tų veislių daugumas išsivy
ro vyrui' amžinai
~ ’ jam pri- į petitą.
moterįs turės lygias tiesas.
jūrių
ir
nuskendo
su
200
1
— Patarlė, tėve, nieko neklausančią puikią žaislę. To Ir per du mėnesiu savo gi stė šiaurių pusėj; bet tai bu
— To,vaike, niekados ne I reiškia.
žmonių 9 vasario, 1910 m.
Patarlę
galima
sukiu yra apsivedimas, kuris rioje buvimo Knowles para vo tais laikais^ kada šiaurių
buvo ir niekados nebus.
| fabrikuoti ir tokią, kad o- Francuzų ”Salvados” žu lavina ir prirengia moteriš šė
į kiekvieną nedėlinį nu klimatas buvo ir vasaros ir
— Taip, tėve, protauja vi I žys ne galvijas, o vyras ne
si senovės žmonės. Bet jie žmogus. Tečiaus tas nepei- vo su 200 žmonių Mormoros kę per visą gyvenimo laiką merį po straipsnį, kurie bu žiemos metu gana šiltas.
būti parazitu, priklausančiu vo tame dienraštije spaus Toks gi klimatas šiauriuos
visi klysta. Daug ko seno ; maino tikro dalykų stovio juroj 8 kovo, 1913 m.
Garlaivis „Larchmont” ir silpnu vyro tarnu, kuo dinami stambiausiomis rai buvo taip vadinamos tropivėj nebuvo, o šiandien jau ir ožys kaip buvo gyvuliu,
yra. Aš tau anądien nuro taip ir pasiliks; vyras kaip susidūręs su kitu laivu su met vyrui duoda teisę laiky dėmis ir žymiausioje vietoj. kos gadynės metu. Tropidžiau, kad nelabai seniai da i buvo žmogumi, taip ir pa dužo netoli Long Island (A- ti žmogišką esybę vietoj gy Nupiešdavo jis ir paveikslė kos gadynės metu visų šiau
merikoj) ir nuskendo su 183 vuliško užstato.
lių, kurie netik laikraštije rių, o taipogi Lietuvos, kli
žmonės turėdavo vandenį siliks.
nešioti viedrais, o šiandien — Bet boba, vaike, ir su ! žmonėmis 12 vasario, 1907 Reikia pripažinti, kad buvo spausdinami, bet dide matas buvo maždaug toks,
moteris su jos gamtiškais ir lės krautuvės mokėjo milži kokį męs dabar matom pie
vanduo jau pats ateina į na tverta netaip, kaip vyras. Į m.
1 Garlaivis „Mohegan” su draugijiniais reikalais visai niškus pinigus už jų origi tinėj Italijoj arba net šiau
mus. Senovėj žmonės ir e- — O kaip?
lektros nežinojo, vakarui — Man rodos, kad aš tau dužo netoli Lizardo 14 spa yra pavesta vyrų globai, ir nalus, kuriuos paskui laikė rinėj Afrikoj. Tuomet šiau
atėjus balanomis žibindavo; sykį jau sakiau. Tai buvo lių, 1898 m. Žuvo 170 gy savo vyro atskirai, kurs tan savo languose žmonių pa riai buvo apgyvendinti ir at
sakančiais paukščiais. Bet
kiai būna žiaurus ir net ar traukimui.
paskui jie išrado aliejines taip, vaike. Dievas sutvėrė vasčių.
Laiškus jis rašė ir paveik ledų gadynei prisiartinant
lempas, toliaus atrado kero- Adomą pagal savo paveiks Amerikos laivas „Port- šesnis už žvėrį.
siną. Dabar ir tas jau išei lo. Bet kad Adomui nebuvo land” nuskendo laike aud Kaip gali tokis dalykų slus piešė anglimi ant berži pradėjo pasirodyti ir šaltos
na iš mados, nes žmonės iš kam kelines sulopyt ir bul ros 27 lapkričio, 1898 m. Žu stovis turėti ką-nors bendro nės žievės, nes nė popieros, žiemos. Šaltos žiemos išsu meile? — Su idealu, kurs nė paišelio neturėjo. Prira pradžių buvo labai trumpos,
moko pasidaryt elektrą. Ar ves nuskusti, tai jis pradėjo vo 157 žmonės.
ba paimkim automobilių. prašyti Dievo, kad jam su Francuzų laivas ” Libau” pereina visokius turtus ir šęs kelioliką gabalų žievės ir tai tik poliariškuose kraš
Kas senovėj norėtų tikėti, tvertų bobą. Tada Dievas nuskendo birželio 7, 1903 m. visokią galę, ir gyvuoja pats jis surišdavo karnų ir nune tuose. Vienok, juo toliau
savo nesupančiotam žmo šęs šalia kelio padėdavo to juo ilgesnės jos likdavo ir
kad vežimas gali važiuoti i nuleido ant jo gilų miegą ir Žuvo 150 žmonių.
be arklių? O šiandien jau išplovęs iš jo šono vieną šon „Taish” sudužo laike aud giško išsireiškimo pasauli- kioj vietoj, kurią tik girių tuo labiau jos platino savo
ir tu pats nesižegnoji auto kaulį rengėsi sutverti Jievą. ros ir nuskendo su 150 žmo je? Bet tai nėra amžius ro sargas žinojo ir tas paėmęs rybas į pietų z pusę. Vieni
mantizmo — Romeo, Julie- atiduodavo krasai. Pats gi šiaurių gyventojai tuomet
mobilių pamatęs. Ir ateis Bet su Dievu buvo atbėgęs nių 6 lapkričio, 1908 m.
tos ir Margaritos, amžius Knowles niekam per tą lai prisitaikydavo prie pasirolaikas, kad arkliai liks visai ir nedidelis šunytis. Kada
„Koombuna
”
žuvo
su
150
mėnesienos
ekstazos (neap ką nepasirodė.
dusių žiemų, kitus šalčiai iš
nereikalingi. Ir kur tik tu Dievas pradėjo minkyt mo
žmonių
2
balandžio,
1911
m.
sakomų
džiaugsmų),
negi
Kaip
jis
pats
rašė,
jam
pa

treti visai išsinešė į
nepažvelgsi, ten matai daik
šuniukas pagriebęs kaulą Anglų ”Berlin” nuskendo amžius gėlių ir dainų. Mu sisekę sugauti iškastoj duo naikino,
pietus
ir
tenai
prisitaikė
tus. airių senovėj visai ne lį,
leidosi
bėgti
ir
šoko
per
tvo

sų
20
amžius
yra
praktiškas
bėj mešką, kurią jis paskui prie naujų aplinkybių, bet
buvo. Taigi toks protavi rą. Dievas nutvėrė jį tik netoli Olandijos su 142 žmo
ir
reališkas
amžius
gyveni

užmušęs
ir nuėmęs kailį pa buvo šiaurių gyventojų da
nėmis
21
vasario.
1907
m.
mas ”kaip buvo, taip ir bus,” už uodegos, bet uodega nu
yra neteisingas. Senovės truko ir šuva su šonkauliu
Austrijos Lloydo linijos mo. Akyvas musų pirmu sidaręs sau „drabužį.” To lis, ką žiemai prisiartinant
žmonės vis da tiki, kad ir nubėgo. Dievas nenorėda garlaivis ”Imperatrix„ su tinių dalykų apsvarstymas liaus jis užmušęs stirną, ne pasitraukdavo šiek-tiek į
moteris negali būti lygi su mas dėl bobos kitą šonkaulį dužo į uolą 24 vasario, 1907 yra kiekvieno pareiga. Blo turėdamas jokio ginklo. To pietus, o ant pavasario vėl
giausia mums, kad męs pa kie dalykai labai užinteresa- sugrįždavo. Tarp pastarų
vyru. Ta nuomonė irgi klai Adomui piauti, sutvėrė Jie m. Žuvo 137 gyvastis.
dinga.
• ’1 vą iš tos vuodegos. Macai, Amerikos „Valencia” su siekėme gadynę, kur augš- vo visuomenę ir Knowles jų buvo ir kai-kurie paukš
čiausis sielos pakilimas turį taip pagarsėjo, kad jam iš čiai, kuriems lengviau buvo
Ta nuomonė irgi klaidinga. kaip boba sutverta!
dužo 22 sausio, 1906 m. žu būti aprubežiuotas.
girių išėjus, žmonės rinkosi kilnotis iš
vietos į vietą,
—Kalbėk kaip sau nori, — Ar tai viskas?
vo 129 žmonės. __________
Bet
jeigu
du-žmonės
turi
jo
pažiūrėti,
kaip
kokių
ste

kaip
kitiems
žemės
gyven
vaike, bet manęs tu neperti — Užtenka, vaike, ir to.
„Rio
de
Janeiro
”
nusken

melstis
prie
meilės
aukuro,
buklų.
Pakol
atvažiavo
į
tojams. Iš pradžių/panašiu
krinsi. Aš daugiau ant — Juk tai yra tik pasa do San Franciscos uoste su
kas
pasidaro
su
auksiniu
Bostoną,
pakelėj
kiekvie

budu paukščiai pasitrauk
svieto gyvenęs ir daugiau ka, tėve. Jei tu nori priro 128 žmonėmis 22 vasario,
veršiu — apsivedimu? ”Tai nam miestelij jam buvo ren davo tik šiek-tiek į pietus,
už tave žinau.
dyt, kad moteris yra bloges 1901 m.
— Tėve, tu tik tiki daug, nė, tu turi tai pri rody c fak Turkų ”Kaptan” žuvo yra kaip moteriškės, kūdi giama puotos ir iškilmin- nes žiemos apimtos rybos
o žinot tu žinai labai mažai. tais. O kurgi tavo faktai; Šiaurės juroje su 110 žmo kio, šeimynos, taip ir val giausis priėmimas. Atva buvo dar siauros ir paukš
džios apsauga.” Bet tas ne žiavus į Bostoną, net guber čiams, per tai, ne taip sunku
— Tikėjimas ir žinojimas — Vaike, aš nesuprantu, nių 26 lapkričio, 1907 m.
apsaugoja meilės; o be mei natorius Foss laikė sau už
tai vis tas pats, vaike.
kokių tu da iš manęs faktų Amerikos „Columbia” su lės negali būti ir nėra tikro garbę su juo pasikalbėti, buvo atgalios sugrįžti. Užė
— Ne, tėve, didelis skir reikalauji, kada aš tau taip dužo kolizijoj 20 liepos, 19- gyvenimo. Be meilės netu Kunigai pamokslus apie jį jusi ledų gadynė ir visai iš
gujo šiaurių gyventojus iš
tumas. Ir aš tau tuojaus aiškiai viską prirodžiau. 07 m. Žmonių žuvo 100.
rėtų gimti jokis kūdikis; sakė. Vienas kunigas pa šiaurių. Per paskutinę ledų
prirodysiu. Štai tu tiki, kad Juk žiūrėk, boboms ir ūsai „San Pablo” žuvo su 100 kaip ir negali būti jokia mo sakė, kad Knowles yra digadynę visa Lietuva buvo
moteris yra žemesnė už vy neauga.
teriškė be meilės sugimi- džiausis žmogus musų am ledais apdengta, ir ji tuomet
žmonių
netoli
Filipinų
27
rą, bet kodėl ji žemesnė, tu — Taip, tėve; bet ar tas lapkričio, 1908 m.
•
9
niuota su vyru. Baimė, kad žiuje.
buvo be jokių gyventojų.
faktas turi moterį pažemin
nežinai.
meilė nėra atsakančia mate- Dabar p. Knowles nieko Kiek laiko praslinkus oras
”
Seyne
”
nuskendo
netoli
— Jos protas mažesnis, ti? Man rodos, kad tas ga
kūdikio apsauga, neveikia, tik vakare Keith’s pradėjo atšilti ir ledai vis
li būt ženklu augštesnio jos Singaporos 14 lapkričio, 19^ rijališka
vaike.
be
prasmės
ir jau šiandien teatre pasirodo ant pagrin labiau tirpo. Dabar žemės
— O tavo protas ar dide išsivystymo. Jos veidas 09 m. Žuvo 100 žmonių.
dų ir pinigus už tai ima, gyventojai vėl galėjo traukt
svarbos.
(Iš „Boston Post.”) neturinčia
lis? Kaip tu gali prirodyt, plaukais jau neapauga ir ji
Ateitije augštas idealas kaip už kviečius!

Kodėl paukščiai išlekia
ir atlekia.

nelaimes ant juną.

Kaip Knowles
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Pajieškau Vinco Tamulino, 14 me
į šiaurių pusę. Tie, ką pri
REIKALINGA
tų, kaip Amerikoi, Vilniaus gub,
sitaikė prie šalčių ir apsigy
Traku pavieto, Alovės volosties, A- MOTERIS AR MERGINA
veno šiauriuose. Bet buvo Pajieškau dėdės Jono Vaitkaus, pa lytaus parap.; turiu svarbų reikalą.
moteris su suaugusia dukteria prie namų darbo; darbas
nemažai paukščių, kurie bu eina iš Kauno gubernijos, Raseinių Jo
Amilija atvažiavo iš Lietuvos ir no lengvas, užmokestis gera.
Kunkojų kaimo, jau 6 ar 7 ri dasižinot apie jį, ar jis da gyvas
vo pripratę prie vidutiniško pavieto,
metai kaip Amerikoj. Girdėjau, kad ir kur jis yra. Žinantieji jį malonė Prašom atsišaukti šiuo ad
oro, kur nei per šilta, nei gyvena Bostone. Jis pats ar kas a- kit pranešti šiuo adresu:
resu:
(44)
meldžiu pranešti jo adresą.
Adomas Rakauskas,
per šalta.
Ledų gadynei pie jį žinoGeo.
Griegoža,
24 Catherine str, Providence, R. I.
J. GUTAUCKAS,
besibaigiant artinosi tropiš- BOX 360,
Cornwall, N. Y.
ka gadynė, kada tropiškose Pajieškau savo brolio, Stanislovo Pajieškau švogerio Laurino___
Bar- 9 Burton st., Montello, Mass.
davskio,
paeina
iš
Kauno
gub.,
Rasei
ir prie-tropiškose šalyse va Pabrinkio, paeina iš Kauno gub, Uk nių pavieto, Laukuvos parap., Pad-
mergės pav, Šėtos parapijos, Sangai- varnikų kaimo. 20 metų, kaip Ame
saros metu užeidavo dideli lų
sodžiaus, 5 metai kaip Amerikoj.
4 metai atgal gyveno West
karščiai. Tuomet pietų pau Pirmiau, rodos, gyveno Philadelphia, rikoj,
Frankfort,
III. Meldžiu jo paties,
Turiu svarbų reikalą, jis pats ar
kščiai, ką nemokėjo prisi Pa.
kas apie jį žino
duoti
Zlkas apie jį žino meldžiu pranešti šiuo arba
SUSIRINKIMAS.
nią
šiuo
adresu:
(45)
taikyt prie tų karščių, pra antrašu:
Agota
Vasiliauskaitė,
.Lietuvių Apšvietos Dr-ja laikys su
Baltramiejus Pabrinkis,
dėdavo
pavasario
metu 646 Trombly
Harrisburg, 111. sirinkimą 24 spalių (Oct.), 101—3
avė,
Detroit, Mich. P. O. Box 527,
Grand str.. Brooklyn, N. Y. Susirin
traukti i šiaurių pusę. Kol
Pajieškau draugo Juozapo Dudučio,! Pajieškau pusbrolio Juozapo Jen- kimas prasidės 8 vai. po pietų.
šiauriai buvo ledų uždengti, Vilnia s gub, Trakų pav, Valkininkų
Kauno gub, Panevėžio pavieto,
Su pagarba,
KOMITETAS.
•
.
Pumpėnų naran
parap., SprtMtnnn
Serekonų kaimn
kaimo. Tc
Iš
girdėjau gyveno du
metai Pnmnpnii
tol tie paukščiai tik truputį miestelio,
Worcester, Mass. Kas apie jį ži Bostono išvažiavo į Brooklyn, N. Y. DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
pasitraukdavo į šiaurių pu atgal
not arba jis pats meldžiu pranešti jau 4 metai; nežinau ar gyvas ar mi
Parengtas Jaunų Lietuvių Laviniręs. Meldžiu atsišaukti, arba kas asę ir greit sugryždavo atgal. šiuo adresu:
pie
jį
žino
—
pranešti
šiuo
adresu:
Kliubo nedėlioj 26 spalių (Oct.)
mosi
Piackus,
Bet juo labiau ledai tirpo, 353 River Peter
Alex. Motiks,
1913 m. Freiheit Turner svetainėj,
st,
North Adams, Mass.
142 Westminister st., Providence, R. I 3417 South Halsted St.. Balius pra
tuo toliau tie paukščiai ga
sidės 5 vai. po pietų. Tikietai 25c. poKas sugaus Vincą Rimšą, arba pra
lėjo į šiaurius persikelti. neš apie jį, kur jisai randasi, tam Pajieškau draugų Antano Prieve rai.
Pagaliaus, tropiškai gady duosiu $25. Sakėsi, gyvenąs Phila- to Daugailų parapijos ir Jono Kun Širdingai kviečiame jaunus ir se
Pa. (Jisai cigarų agentas.) droto Utenos parapijos. Girdėjau, y- nus atsilankyti ant musų gražaus Ba
nei užviešpatavus, kai-kurie delphijoj,
10 metų, kaip Amerikoj, augšto ūgio, ra atvažiavę į Ameriką. Meldžiu jų liaus, kur galėsite gražiai pasilinks
paukščiai ir visai šiauriuos juodi plaukai, lėtai kalba, kairėje pu pačių atsišaukti ar kas apie juos ži minti. Prieg to bus daug visokių zabovų, žodžiu, tai bus vienas iš gra
sėje du auksiniai dantįs, biskį šlu no — pranešti šiuo adresu:
apsigyveno. Kadangi nevie buoja.
žiausių Balių Chicagoj. Nereik nė
Vedęs, 4 d. spalių buvo Grand
Tadeušas Jasudis,
Detroit, Mich. girti, juk jau žinote patįs, kad musų
na buvo ledų gadynė, tai ne Rapids, Mich. ir žadėjo važiuot į 763 Dubois st,
saliai yra tinkami dėl visų. Muzika
Chicagą. Man padirbęs nelaimę pra
vieną kartą panašiu budu nyko;
Pajieškau švogerio Antano Kriš- gera. Patarnavimas atsmaukusiems
kas sužinosite apie 'jį praneš
tanavičiaus, paeina iš Kauno gub.,
f“’1". conuoširdingiausis. Neužmirškite at
paukščiai kilnojosi iš vie kite šiuo adresu.
(43)
Vincas M. Rinkevyčius,
Panevėžio pav, Ramygalos valsčiaus, silankyti į šitą Balių.
tos į vietą. Dabar vėl arti 404 W. Bridge str,
Vyplių kaimo; apie 8 metai, kaip
Visus kviečia,
Grand Rapids, Mich.
Amerikoj; noriu žinot kur randasi.
J. L. L. Kliubo KOMITETS.
nasi nauja ledų gadynė, —
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
per tai vėl paukščiai vis ant Pajieškau Marijonos Grezlaičiutės
Jonas Stasiukaitis,
LINKSMAS VAKARAS
Scranton, Pa.
ilgesnio laiko persikelia į po vyru nežinau pavardės. Pirmiau 1403 Gardner avė,
Parengtas
Lietuvių Progresyviškos
gyveno Waterbury, Conn. Taipogi
pietus. Kada gal už 1,000— pajieškau Mykolo Jankaičio; pirma Pajieškau pažįstamo Mateušo Mir- ’ašalpos Draugystės, Subatoje, spaio (Oct.) 25 d., 1913, Casino svetai
1,500 metų vėl užviešpataus gyveno Stamford, Conn. Turiu la gevičiaus, Kauno gub, Panevėžio pa nėje,
645 West 12th st., Chicago. III.
bai svarbų reikalą, tat meldžiu jų pa vieto, Ramygalos valsčiaus Pasylių
ledų gadynė, kuri veikiau čių arba kas juos žino pranešti, už kaimo; apie 4 metai Amerikoje. Mel Svetainė atsidarys 6 vai vakare.
džiu atsišaukt, turiu sbarbų reikalą. Programas prasidės 7 vai. vakare. Įsiai ir Lietuvą apims, tai ką busiu labai dėkinga
žanga porai 25c., pavieniui vyrui 25c.,
Katarina Marčiulionienė,
Mart. Plieštis
vėl Lietuva be gyventojų 11 Ingraham pi,
Bristol, Conn. 2157 Brick avė,
Scranton, Pa. pavieniai moteriai ar merginai 10c.
Bus puiki muzika, kur grajins vi
pasiliks. Bet toji ledų gady
Pajieškau draugo Jono Strazao, sokius lietuviškus ir amerikoniškus
Pajieškau draugo Vincento Gutaunė neamžinai tęsis ir Lietu cko, Kauno gub, Vilkmergės pav, jis prasišalino iš Pittsburgho 11 šokius. Bus dainos ”Birutės” choro,
monologai, deklamacijos, ir levai vėl lemta bus apgyventa Lieliunų parap, 24 metų. 4 metai, rugsėjo ir niekas nežino apie jį. Vi taipgi
kiojanti
krasa. Kuri mergina gaus
kaip Amerikoj. Jau metai, kaip ne si jo draugai apgailestauja ir neži
tai išlaimės
likti. Ir kiti žemės gyven turiu apie j jokios žinios. Pirmiau no, kur jo jieškot, ir ar jis yra gyvas, daugiausia atviručių,
puikias
dovanas.
Dovanos
skiriamos
Shady avė, Charleston Pa. ar miręs. Jis paeina iš Kauno gub,
tojai, o jų skaitliuje ir žmo gyveno
Meldžiu jo paties ar kas jį žino pra- Anykščių parap, Bičionių kaimo; 5 dviem merginom. Taipgi bus visoki
Šitas yra
pirmas
nės, irgi panašiai kilnojasi, nešti šiuo adr.:
metus išgyveno Pittsburghe. Jis pats įvairus žaislai.
Lietuvių Progresyviškos
Draugijos
Kazimier.
Karalius
arba
kas
apie
jį
žino
teiksis
pranešti
kai paukščiai, tik tas ne taip 5017 Horthcot st, E. Chicago, Ind. šiuo adresu:
vakaras ir todėl ji pasistengia jį at
likti kuogeriausiai ir suteikti svečiam
aiškiai apsireiškia.
J. Baltrėnas,

Paj ieškojimai

Pirmas Žiemos Sezono Gražus

|)VAKARA5
Surengtas pastangomis L S. S. 60 Kp. Aktoriy

subatoje

Draugysčių Reikalai.

Z. A.

POLITIŠKIEMS KANKINIAMS.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Šis miestas yra rytų pusėj nuo St.
Louis, Mo, ir jame gyvena nemažas
skaičius lietuvių.
Apšvieta stovi
tarp jų neperaugščiausiai. Jaunuo
menė visą valną laiką praleidžia, besitrainiodama po stubas arba smuk
lėse. Prie kokio nors prakilnesnio
darbo sunku sutelkt. Iš draugijų čia
randas: du kliubai ir trįs pašelpines
draugystės, kurios nieko svarbesnio
neveikia.
Darbai eina neblogiausiai, bet gerų darbų gaut sunku, paprastas darbininkas gali gaut darbą tik skerdyklose.
5 d. spalių buvo vestuvės Jono Mo
tuzo, vakarienės laike svečiams be
silinksminant, paprašė svečių pagal
išgalę paaukaut politiškiems kanki
niams, kurie už laisvę žmonijos ir po
šiai dienai kankinami caro valdžios.
Aukavo, V. Jokūbaitis, J. Jonaitis,
J. Bendikas po $1.00; J. Motuzą, E.
Motuzienė, K. Kyža, J. Kučinskas, J.
Barčas po 50c.; K. Petrulis, V. Šim
kus, S. Rimkus, A. Levinckas, J. Se
nulis. S. Gudukas, J. Steponitis, A.
Gerčis, J. Colosevskis, M. Adoniči
ke, J. Šidlauskiutė, J. 0. Krisiunas
po 25c.: Z. Rimkienė 35c.: K. M">ckiutė, S. Jačas po 10c. Viso $8.45.
Atėmus persiuntimo lėšas pasiųsta i
"Kel.” red. $8.25.
(Pinigai gauti
"Kėl." red.) Abu jaunavedžiai atjau
čia žmonijos vargus, nor* J. Motuoa
nelabai seniai iš Lietuvos. Geistina,
kad tokių žmonių daugiau atsirastų
musų mieste.
Šventakupris iš Dumblyno.
CHICAGO, ILL.
12 spalių buvo varduvės Arnesto
Blažio, kuriose lankėsi giminės ir ke
letas svečių. Susirinkimas buvo la
bai gražus ir besilinksminant J. 'Lekesna patarė paaukaut keletą centų
politiškiems kankiniams; svečiams
pritarus aukavo šios ypatoos:
J. Skudas $l.oo; M. Blužiutė, J. Lekesna. A. Blužienė, P. Blužis, A.
Tvardauskas, J. Blužis, P. Malioras,
A. Blužienė, P. Kačinskienė, J. Kačinskis. Viso $6.oo. Pinigus patarė
J. Lekesna siųst per "Keleivio” re
dakciją pol. kankiniams. (Pinigai
$6.oo gauti. "Kel.” red.)
Visiems aukavusiems kankinių var
du tariam ačiū.
K. J. Namiškis.

Pajieškau Rožės Gudukiutės, paeina iš Vilniaus gub, Trakų pav..
Merkinės parap, Veismunų kaimo.
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie ją žin* meldžiu
pranešt šiuo adr.:
Andrius Grazenas,
118 Laurel st,
Mar.chester N. H.
Pajieškau švogerio Stepono Budrio,
girdėjau, gyvena Chicagoj. Taip pat
pajieškau kaimyno Konstantino Trapkauskio ir Petro Kedžio; visi trįs pa
eina iš Kauno gub, Telšių pav, Lau
kuvos parap. Gulbių sodžiaus. Mel
džiu pačių atsišaukti arba žinančių
juos pranešti, nes turiu labai svarbų
reikalą sulig jų likusių turtų Lietu
voje. Už pranešimą busiu labai dė
kingas.
Vincentas Jakas,
21 Brady Str,
Pittsburgh, Pa.
Pajieškau pusbrolio Antano Jonuškos, 8 metai, kaip Amerikoj ir gir
lymvruvii Pa.; dabar
dėjau, gyveno xPlymouth
Meldžiu _*jo paties atsinežinau kur. T"
šaukti arba žinantiejį jį malonėkite
pranešti šiuo adresu:
Martin Bizis,
191 Ice Str,
New Britain, Conn.

Pajieškau brolio Motiejaus Morkū
no ir pusbrolio Benio Morkūno, Abu
paeina iš Vilniaus gub., Trakų pa
vieto. Desuniškio parapijos, Dabintos
kaimo, o pusbrolis Astragų kaimo.
A.Š su jais persiskyriau Pana, III,
1911 m.; jie iš ten išvažiavo, ir ne
žinau, kur dabar yra. Turiu svarbų
-eikal?. Meldžiu j< pačių arba kas
:uos žino pranešti šiuo adresu:
Kazimieras Morkūnas,
"29 E. Porlar st,
Harrisburg, III.
Pajieškau Juozo Burincko, Stasio
Zioniacko ir Vlado Žagarcko; jie pa
ura iš Suvalkų gub. ir pavieto, Pun
sko parapijos Giluišių kaimo. Mel
džiu atsišaukt šiuo adresu:
Jonas Zdanis,
790 Stanley Str., New Britain, Conn.

Pajieškau Petro Augustauskio, ku
ris prieš pusantrų metų gyveno Philadelphijoj, Pa., o dabar girdėjau gy
vena Batavia, N. Y.. Turiu labai
svarbų reikalą, malonėkit atsišaukti
patįs, arba kas apie jį žinot malonė
kit pranešti šiuo adresu:
J. R. Pušinis,
P. O. Box 299,
Nashua, N. H.

Ant scenos statoma 4 veikmių Br. Vargšo Drama

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

Po Teatro bus smagus šokiai, žaislai ir skra
jojanti krasa su puikiu dovanu laimėjimu.
Todėl visus nuoširdžiai užkviečiame atsilankyti,
ir kaip visada, taip ir šiuo kartu publiką pilnai
užganėdinsime, todėl gerbiamieji neužsimirškite.
Su pagarba RENGĖJAI.

PIRMU KARTU SCENOJE!
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato Scenoje Puikią
TRIVEIKSMĘ DRAMĄ
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ClKAGIEČIAI, ŽINOKITE,
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Saugiausias Pinigams Pasidėti Bankas
YRA TAS. KURĮ VALDŽIA PRIŽIŪRI

į
iŠ

LIETUVIŲ SVETAINĖJ - DAHLGREN HALL
Kamp. E ir Silver Sts,
So. Boston, Mass.

2228 Tustin Str,

J.

BALTIMORĖs STREIKIERIAMS.

EASTON, PA.
Spalių 4 d. Laisvės Draugystė mėniasiniam susirinkime — paaukavo
$3.oo. LSS. 42 kp. išrinko komitetą
streiko šelpimui, kurie rinko aukas po
stubas.
Aukavo šios ypatos: A. Ličkunienė,
O. Czeczkowska, L. Bačkis, P. Lips' ' po 50c.;
—
chutz
T. Pawlak 35c.; F
Malkaitis 34c.; B. Slegeris33c.; E.
Matonienė, S. Kutaitis, A. Biga, I.
Stonkienė, J. Puida, J. Mikevičius, F.
Laurinaitis, A. Yankauckas, F. K.
Konopka, J. Yanaitis, J. Yankus, C.
Yudicki, A. Vainiutė, J. Pocius, i*
L.
Tilvik, V. Werienė, J. Zalieski, S.
Drazdauckiutė, L. J. Kasper, P. Grabauckienė po 25c. Kiti aukavo po ma
žiau. Viso suaukauta $13.12; 13 do
lerių tapo persiųsta tiesiai streikie
rių iždan, 12c. nusitraukė persiunti
mui.
F. Malkaitis.

Pittsburgh, Pa. daug linksmumo. Todėl lietuviai ir
lietuvaitės, jauni ir seni nepraleiski
Pajieškau Stanislovo Bendoriaus; te tos progos, bet atsilankykite kuojis gyveno Bostone, Mass, o dabar skaitlingiausia ant šito linksmo va
nežinau kur; turiu į jį svarbų reika karo, o męs pasistengsime visus už
KOMITETAS.
lą, todėl jis pats arba kas apie ži ganėdinti.
no malonės pranešti šiuo adresu:
J. Putauskas,
Liet. Imigrantu šelp. Dr-tir
134 Gold Str,
S. Boston, Mass.
Viršininkai ant 1913 m.
Pirmininkas,
St Jankauskas,
Pajieškau tikros sesers Onos Jec350
Newark
st, Hoboken. N. J
kevičiutės ir švogerio Kristofo Tamuliavičiaus; abudu Vilniaus gub, Tra Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė, Newark, N. J
kų pav, Varėnos vol, Marcinkonių
par. ir miestelio. Jis pats ar kas a- Sekretorius, A. M. Stanelis,
211 Jefferson st, Newark, N. 3
pie juos žinot, malonės pranešti šiuo
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
adresu:
38 Farley avė., Nevari, N J
Domininkas Jackevicz,
P. O. Box 120,
Gardner, Mass.
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Chicago, IR.
Pajieškau Kleofo Jonauskio, paei
VALDYBA:
na iš Ilakių parap, Gesalų sodos, Prezidentas — Julius Joneliunas,
Telšių pav, Kauno giib, 31 metų se
3249 So. Halsted st, Chicago. 111
numo, 5 pėdų 6 colių augščio. Sve Prez. pag. — Jonas Simbalis,
ria 200 sv, plaukai rudi ir prišakije
833 — 33 pL, Chicago, H
garbiniuoti, ūsai paraityti augštyn, Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
nosis trumpa, veidas apskritas. A3415 Auburn Avė, Chicago, IL
merikoj gyvena apie 11 metų; jo mo Finansų rašt. — Franciškus Valaivu
teris Kleofa Reividaitė, su kuria ap
712 — 17 pi, Chicago, H
sivedė 5 metai atgal, gyveno 4 me Kasierius — Vincas Paplauskas,
tus Brighton’e, Mass, o odabar ne
922 — 35 pi, Chicago, UI
žinau kur. Norėčiau būtinai sužino Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
ti, nes turiu svarbų reikalą prie jo;
3211 Union avė, Chicago, Iii
už pranešimą busiu labai dėkingas.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
Frank Strakshus,
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v
2322 W. 23-rd pi,
Chicago, III. vakare, L. Ažuko svetainėj po Ne
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
Pajieškau apsivedimui merginos; mas pripuola sausio mėn. Bertaini
aš esu 27 metų amžiaus, pusėtinai niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pu*
pamokytas, kalbu keliomis kalbomis; metinis Liepos mėn.
merginos gali atsišaukti nuo 17 iki
TĖVYNĖS MYLĘTOJŲ No. 1
27 metų amžiaus šiuo adresu: (44)
Tovvn of Lake; Chicago, III.
V. Radvilis,
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
P. O. Box 1081,
Plymouth, Pa.
ant Town of Lake, Chicago, III, mi
Pajieškau draugo Juozo Zavecko, tingai atsibuna kiekvieną pirmą neSuvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gra dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio
žiškių bažnytkiemio, girdėjau, kad Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
ADMINISTRACIJA
'
dabar Amerikoje, jis pats malonės
atsišaukti arba žinantieji teiksis pra Prezidentas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina St, Chicago, m.
nešti šiuo adresu:
(43)
Vice-prez. F. A. Misius,
John Shapinski,
5235 S. Bishoff st, Chicago, ni.
Statė Sanitarium,
Rutland, Mass.
Prot. rašt. K. A. čiapas,
1736 W. 47 st, Chicago, iii.
RĖKAUJAME AGENTŲ
Turtų rašt. A. J. Kareiva,
1805 W. 46-th st, Chicago, m.
Visuose lietuviais apgyventuose mieKasierius K. K. Strzyneckis,
stuose Geras nuošimtis.
(43)
4612 So. Ashland avė, Chicago, ni.
C. M. LUKOŠIUS,
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
6 John str,
Waterbury, Ct
4612 S. Wood st, Chicago, ni.

Musų Bankas veda reikalus jau 34 metai.
Musų Banko kapitalas ir perviršius suvirs
KETURI MILIJONAI DOLERIU

35000 žmonių turi musų Banke pasidėję pinigus
Mnsn Banką nuolatos kontroliuoja valstybė*
ir valstijos valdžios, taipjau Apskaitų Biuras.

Lietuviai, jeigu jums rupi, kad jūsų pinigai turėtų tikrai
saugiu vietą, naudokitės šito milžiniško banko patarnavimu.
Kitur gyvenantieji galite pačtu atlikt reikalus su mus banku.

Pasidėti galite nuo $1 ir daugiau. 3% metam
Bankas atidaras nuo 9 iki 3 dienos.

Susikafbėsit lietuviškai.

Atminkit, kad šitas bankas yra vidurmiestyj.

M
X

25 Spalio {Oct.!, 1913
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VAGILIAI“
PARAŠE j. j. zolp.

Ned(>lioie’ 26 Spalių ' October Į , 1913 m.
ŠV. JURGIO PARAP. SVET.
32 PLACE IR AUBURN AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
Pradžia 7 vai vakare.

I

Autorius J. J. Zolp užtikrina visuomenei, kad vei-y
kalas Vagiliai yra vienas iš juokingiausiy perstatymy, j |
kiek jis yra matęs.
h

Męs tikimės pamatyti Jūsų skaisčius ir malonius h
MOTERIMS.
..FOTOGRAFŲ
ATIDAI.
veidus
26 SpaliŲ
(Oct.), ŠventoSERGANČIOMS
Jurgio svetainėje,
o už-y
Parsiduoda
.fotografijų
.dirbtuvė.
Sesute.
—
Aš
esmu
moteria.
tikrinam,
visi kartu
smagiai
praleisime laiką. Žinau
Norintieji
pirkti,kad
skubinkit
atsišaukti
kiek moteris turi iškentėti. Jeigu

(46)
SHUKIS PHOTO STUDIO,
20 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
pas:

GERI KAMBARIAI
ant išrandavojimo; tik 5c. karu nuo
Bostono, ant kontrų, graži vieta, pa
lei rivę; galima laikyti vištas. Namas
naujas, lietuvio, įtaisyta viskas pa
gal naują madą — steam heat, mau
dyklė, telephonas, elektriką, klozetai
ir t. t.; 5 kambariai $18.oo ant mėne
sio. Atsiliepkit šiuo adresu: (44)
ANTANAS KAELLER,
125 River-View st, W. Raxbury, Mass
Tel: 22198 Richmond.

PARSIDUODA RESTAURACIJA.
Vieta yra apgyventa lietuviais;
biznis eina gerai. Pardavimo prie
žastis yra ta, kad savininkui prisiei
na išvažiuoti iš šio miesto.
Platesniu žinių kreipkitės šiuo ad
resu:
’
(44)
102 Grand St,
Brooklyn, N. Y.

kenti Ratelis,
nuo baltųjų
Liet Jaun.
y

andrapanių,
nu
puolimo arba attrukimo motės, esi nevaisinga, tu
ri skausmingus ir
nereguliariškus pe
riodus, reumatiz
mą ar kitokias ligas, pabandyk mano Naminį gydymąsi, kuriuo išsigydysi
pati namie ir visai pigiai. Tuojaus
rašyk aprašydama savo skausmus ir
įdėk 2c. markę atsakymui. Adresuokit:
(45)
MRS. A. S. HON,
South Bend, Ind. Box K 1.

The University of Chicago Settlement.

4630 Gross Avė., Chicago, .I1L
prirengia lietuvius prie išsiėmimo pilietystės popierų, lekcijos bus duoda
mos kiekvieną Panedėlį. Ketvergą ir
Pėtnyčią nuo 7:30 iki 9 vai. vakare,
pirmos lekcijos bus spalių 13 (ocL),
1913. Visi lietuviai malonėkit minėtoms dienoms ir valandoms atsilanPARSIDUODA SALIUNAS
kyti
(43)
su namu iš 12 kambarių, kur galima
Su pagarba,
įtaisyti miegruimius keliaujantiems
Lydia M. Schmidt.
žmonėms, arba užimti šeimyniškam
gyvenimui Mėnesinė randa 35 dol.
Telephone Yards 2750
Norintieji sužinoti
platesnes žinias
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
malonės kreiptis šiuo adres:
(43)
CHICAGOJ E.
F. JONČAUSKAS,
Kurioje gali kiekvie
106 Grand str.,
Hoboken, N. J.
nas gerai ir gražiai iš
MUZIKOS MOKYKLA
mokti šokt į trumpą
laiką ir už labai mažus
Duodam lekcijas ant Smuiko, Mandalino, Gitaros, Korneto, Klarneto*,
pinigus.
Vaikinai ar
Fleitos ir Akordiano.. Profesorius
merginos, kurie nemo
jau praktikavęs 15 metų muziką. No
ka šokti, niekuomet
rintieji išmokt gerai muziką kreipki
negali užganėdinti sa
tės šiuo adresu:
(44)
vęs ir negali turėti
Prof. LUCA APICELA
linksmus laikus, nes y215 Hanover st.,
Boston, M
ra taip, kaip numirę, o
kuomet moki gerai šok
KAM REIKALINGAS ZECERIS,
ti, visuomet busi link
malonės susižinoti su manim žemiau smas ir kitų paguodojamas.
paduotu antrašu. Aš esu spaustuvės
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
darbininkas iš Lietuvos. Amatą pa kyti po numeriu:
žįstu gerai, nes esu išlaikęs ekzaminą iš tos profesijos. Platesnes žinia* 936 W. 33RD ST, CHICAGO. ILL.
Arti Morgan gatvės.
galima bus paduoti per laišką. Reikalaujantie tokio darbininko malonės Mokinama: Panedėlyje, Utaminkė ir
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
kreipti* šiuo adresu:
(43)
Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas.
Martynas Belukevičius,
Misa B. Tisaiti.
(47)
32 Staughton st,
Hudson, Mass. i

KELEIVIS

C

HUMORISTIKA

ar negalėtum mums duo-; M. Byronui. — Apie pra
kalbas buvo jau rašyta ir
?
______
O kas tai yra, užteks.
Abeliui. — Apie moterų
Corned beef and cabbage?
1, Į—
Yčas. — Męs nežinom, ką vakarėlį Brooklyne buvo
jau rašyta.
tas reiškia.
Tarnas. — O aš nežinau, niekio. Yra svarbesnių rei
j
Alk
kalų.
ką anas reiškia.
Peabodes
maineriui.
—
Yčas. - O kaip ilgai tu
Tas viskas gali būt teisybė,
čia dirbi?
Tarnas. — Nuo forddžiu- bet tai jau senas dalykas,
reikėjo parašyti apie tai
lajaus.
Yčas. — Ar ir pirma res pernai.
W. S. B. — Labai norėjom
tauracijose dirbai?
Tarnas. — No; stockyar- tamistos korespondenciją idėt, bet nebuvo vietos. Ki
duose.
ŲS matote namų budavotojus arba
Basanavičius. — Na, su tą syk rašykit trumpiau, tai
lengviau
patalpinti.
simildami, duokit mums ką
kontrakterius dirbančius pašiūrė
Vilimaitienei.
—
Kad
mo

nors valgyt.
se sutaisant planus visokiesms na
SVEČIAI TAUTIŠKOJ
Tarnas. — O ką ponas teris vargsta, tai teisybė,
mams. Prieinamu budu jie apšildo sau dar
bet skursta ir vyrai: vien
RESTAURACIJOJE.
mvlėsi
?
v
Basan. — Duokit, ką tu raginimas susiprasti čia
bavietę šalčiausiu žiemos laiku vartodami.
Vieno veiksmo komedijėlė. rit.
nieko negelbės.
Tarnas. — Aš galiu duoti
Veikiančios ypatos:
už 10 centų labai daug, jei RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
Yčas.
tik ponas laikinsi.
Basanavičius.
LUSTUA.
Basan. — O kas tai bus?
Patarnautojas.
Pier 31 st sL, Brooklyn, N. Y.
Tarnas. — Biusai.
Dalykas dedasi lietuviš
Basan. — Prieš naktį tas TIESIOGINĖ LINIJA TARP
Kadangi dideli apšiliytojai arba pečiai nevisur galima turėti arba kadangi apšil
koj restauracijoj, Chicagoj.
RUSUOS IR AMERIKOS
nesveika.
I
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
Tarnas (pažiurėjas į laik riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- dymas yra neužtektinu, jus rasite atsakančiausiu vartoti šitąjį parankų Perfection Ap
Y’čas. — Ei, kelneri Ar tu
nius laivus.
šildytoji.
nematai, kad męs čia sėdim rodėlį). — Na ariop! Mums
Russia — 16,000 tonų
jau reikia restoranas uždaJeigu turite kambarius be kamino, arba netikusį namų apšildymo įtaisymą, jus
jau pusę valandos?
Kursk — 13,500 tonų
Czar — 13,000 tonų.
Basanavičius. — Skubin ryt ir patiems eit valgyt.
sau visus tuos nesmagumus prašalinsit, pavartodami Perfection Apšildytoj į.
I Roterdamą per 9 dienas be per
Yčas
(žiūrėdamas
valgių
kis, tamsta, nes męs ir iš
mainos, per 11 dienų be permai
Padirbtas su nikeliniais išdailinimais (gryno plieno arba enameluotas rausvai-mėsurašan). — Kad jus čia nie nos
I Libavą.
alkę, ir laiko neturime.
$31.00 — 3čia klesa — $33.00
lynu maišytu dažu). Gražiai ornamentuotas. Didžiai vertingas. Užtektinas ilgiems
Patarnautojas. — Tai sa ko gero neturite... Na, duok $45.00
—
2-ra
klesa
—
$50.00
kykit, ko norit, ba ir męs lai dvi porcijas McAneny.
metams. Lengvai pernešamas iš vietos į vietą. Parduodamas visur.
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Tarnas (purto galvą;.
ko neturim. Prieš dvyliktą
Išplaukia kas antrą Subatą.
Yčas. — Na, ko galvą kra Reikalaudami platesnių žinių kreip
turim uždaryti ir eit su bo
kitės pas generališką agentą
su pavalgyt vakarienę, pa tai?
Tarnas. — Tokių daiktų
A. E. JOHNSON & CO.
kol kiti restoranai da neuž
1S
Albany, N. Y.
neturim.
daryti.
27 Broadway, New York. New York, N. Y.
Yčas. — Bet čia yra para- Arba nas vietinius įgaliotus agentus. I Buffallo, N. Y.
NEW YORK’O
Boston, Mass.
Yčas. — Ar tai jus patįs
švta.
čionai nevalgot?
Tarnas. — Aš netikiu.
Patam. — Nosar; męs ei
Ei, Vyrai, visi pas
I
Yčas. — Na, eikšen, žiū
nam pas anglikus, o čia tik
YUDEIKO! i
grinoriai valgo. Na, grei rėk! (Tarnas prieina, Yčas Jis užlaiko
S;t
Tel. So. Boston 784
gera Restauraciją, vi
Telephone
So.
Boston.
S45
M.
jĮ
jam
pirštu
rodo.)
čiau, ko norit?
D-RAS ST. ANDRZEJE WSKi
sokios rūšies Alaus, Degtines,
Parduoda
pigiai
Namus
Tarnas.
—
McAneny
—
Yčas. — šitaip!... Na,
Vyno ir Cigarą.
Vienatinis lenkiškas
H1Dr.F. Matulaitisl]
duok man melšpeizą iš sago. tai vra drukoriaus vardas,
Prieinamiausią ir parankiausia
J.
H.
C
A
R
R
:: 495 Broadvvay, So. Boston. ji PANTŲ DAKTARAS.
vieta lietuviams.
Patam. — O ką tas mini- padėtas apačioj.
::
Parduodu Namus, Inšiurina ir
::
Yčas (pašokęs). — Eiva, 304 Broadvay Ir 259 D streets,
n
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
na? — Beef stew? Šį vakar
padarau Morgičiu*.
Valandos:
Įi
įdedu
Darbą gvarantuoju.
daktare! Su kvailiais nesu
to neturim?.
3:: Nuo 12*2 dieną ir nuo 7*9 vakare. į į Taipgi naujus.
*41 DORCHESTER AVĖ..
S0.
BOSTON,
MASS.
ištraukiu
dantis be skausmo.
:: Nedėlioms iki 3 vai. po pietą ii
SO. BOSTON. MASS.
Basanavičius. — Tai ką sikalbėsi. (Abudu išeina.)
Tarnas (vienas). — Gri
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
tamsta patartumėt šįvaka------ :......
noriai
ir
dac
oi!
rą imti?
(Uždanga.)
Teisingiausia ir Geriausia
Patam. — Aš nė nežinau,
D-I-D=E=L=LS P-E-L-N-A-S
ką jus laikinat. Pažiūrėkit
APTIEKA
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
bill of fare.
Sutaisom
Receptus su di
žmonėms.
naujausios mados
džiausia atyda, nežiūrint ar ii
Yčas — O kas tai per val
Tie, kurie ilgą laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
GRABARIUS IR BALSAM UOTOJA8
tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant ligą; perku negalėjo
gis?
D. J. K. — Gaila laikraš jo jo
Gyduolių galite gauti, kokias tik
gerai dirbti; tad apturėjo dub.ltavą nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimą
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų
pasaulije vartoja, taipgi visados
Patam. — Kibą tu neži tije vietos kritikuoti tokius 1 uždarbio; tik todėl,kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
kuogeriausiai už nebrangią prekę
randasi
lietuvis
aptiekorius
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;
nai? Bill of fare nėra jokis Stakėnus. Tokius „rašyto
P JATULOVIČIUS.
bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai336 Broadway, So. Boston
valgis, ale iš angelcko taip jus” nereikia nė atidon imti. po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJCS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad taEDVARD
DALY,
savininkas
Gyvenimo vieta 445 Broadvray.
‘ po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per ką apturėjo didelį
vadinasi šitas peiperis, ką
Kadugėliui.
—
Neužsimo

dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sačėdijo.
18 Broadwaf S* Boston, Mass.
tu rankoj turi.
IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUOVLSOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
Galite reikalaut iir per laiškus,
ka
taip
daug
apie
„svečius
”
PRISIUNČ1ANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAMI:
(Yčas ir Basanavičius a- rašyti, nes ta pasaka pasi
o męs per ekspresą gydules priGARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą išgydymą 'f
siųsim.
tidžiai įsmeigia akis į valgių darė jau perdaug nuobodi. nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
į Philadelphijos Moterims į
viso
kūno.
Pirmiau
gydžiausi
pas
daugelį
daktarų,
bet
anie
tik
vietoj
pagelbos
daug
pinigų
išsurašą.)
VIENATINĖ MOKYTA IR D1
o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
Kalnaverčiui. — Atleiski • kaušg,
Patam. — Jus nemokat
PLOMUOTA LIETUVIŠKA A
pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus
i
KUŠERKA
PHILADELPHIJOJ;
garbingą
vardą
garsinsiu
terp
savo
tautiečių,
kad
išgydot
ir
tada
kaip
kiti
neįstenge.
Su
guodoA
i
te,
kad
dėl
vietos
stokos
ta

išsirinkti. Jieškokit pirma,
ONA
VIDIKIENĖ.
baigusi akuše <
ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
kur rasit 15 centų, o tada mistos korespondencijos ne
rijos mokslą garsiame Internatio
GUODOTINAS DAKTARE!
nal College’yje of Midwifery ir tu
Labai dėkingas už tikrą išgyžiūrėkit, kaip tas valgis bus galėjom sunaudoti.
rėjusi gerą praktiką viename ge
dymą ir už liekarstas, nuo ku
užvardintas.
Hartfordiečiui. — Šv. Jo
riausiame gimdymo ligonbutyje
rių pastojau kaip naujai ant
Pabaigusi kursąlVomans Medical Įp
Priima kūdikius ir savo mokslišku
svieto užgimęs, išgelbstint nuo
Yčas. — Ar šitaip?
no draugystės nariai, kurie
College, Baltimore, Md.
patarnavimu palaguose apsaugoja
slaptos ligos. Taip gerai dabar
Patam. — Dats it.
darė tokį įnešimą, matyt ne
gimdytojas nuo visokių ligų. GE
jaučiuos, kad į trumpą laiką
Pasekmingai ctiieka savo darbą
RIAUSIĄ RODĄ DUODA D Y
net 15 svarų daugiau sveriu.
Yčas. — Ar žinai
ką, žino, kad Suvienytų Valsti
prie gimdymo, toipgi suteikia viKAI nėščioms, žindančioms ir Ii
Prisiunčiu savo paveikslą, lik
sokias rodąs ir pageibą invairiose 2duok mums zrazų.
jų tiesos draudžia raginti
damas sveikas ir džiaugdama
gotoms moterims, o taipgi ma
moterų ligose.
<£
sis, pilnas guodonės S.Kolomžiems kūdikiams.
žmones prie boikoto. Ir jei
Patam. — Zupės?
čiukas, 41 Avė, L., Salveston,
ONA VIDIKIENĖ
gu jie padarytų nutarimą
Basanavičius. — Ne
Ter.
F. Stropiene
t 329 Wharton
TEIPAT Mr Žakas, McKees
st., Philadelphia, Pa
boikotuoti kokį nors laikra
pės,” o zrazų.
i
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
SO.
BOSTON,
MASS.
|
Telefonas:
Bell
Lombard 2953-A)
i
vo paveikslą, nemažiau yra dė
Tarnas (negalėdamas su štį, jie gali atsisėsti už tai
kingas už išgydymą nuo sun
prasti, žiuri svečiams j a- belangėj. Jeigu valdžia |
kios ir pavojingos ligos. Kiti
siuntinėja laikraštį krasa, i
negalėjo išgydyt.
kis).
Mr Žukas.
Mr S. Kolomčiakas.
Yčas. — Zrazų,
zrazų, tai tokie „grinoriai” negali!
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Panl st. Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus
pasakyti, kad tas laikraštis' kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Clinikui. už išgelbėjimu manės išgydant nuo moteriškų
zrazų!
ligos kaip nusilpnėjime, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
negeras.
Vienam nepatin nesveikumų
Tarnas. — Kibą tas frangiau gydyties nereikalauju.
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso-į
euziškai... Męs galim pada ka "Keleivis” ar „Laisvė,”
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves.
KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
ryt jums "french potatoes,” kitam nepatinka "Draugas”
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
ir "Katalikas.” Kam laik kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visų Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
jei norite?
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekes žemos. T
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
Yčas. — O kodėl gi zrazų raštis nepatinka, tas turi
Aš keliauju per. Mass ir Conft. valstijas kaip ir po
THE
PHILADELPHIA
MEDICAL
CLINIC
pilną
tiesą
jį
neskaityti,
bet
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
negalit padaryt?
todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medika
neturi
tiesos
atkalbinėti
ki

Tarnas. — Palaukit, pa
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila.
K. P. ŠIMKONIS
klausiu boso, gal ir padarys. tus nuo to laikraščio skaity M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda
(Iškišęs galvą už
durų.) mo. Už tai gana aštriai lių apdovanotų.
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai,Profesonal. Daktarai, pirma ranka p. y Kliniko;
HOLYOKE, MASS.
821HIGH ST.,
Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent,
Dr. WINCAS YODER, Medical Director.
Sei, Džiova, ar yra ražų... baudžiama.
■
U
ĮSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
S. žuvininkui. — Tokių
■I
'■=
(Grižta prie svečių.) Kaip
A rą E*QT
IW A Q bet nori pastoti sveiku ir laigyvūnų, pusė žmogaus, pu
MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
jus sakėt?
veni, tad apršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
sė
žuvies,
nėra
ir
niekad
ne

Yčas. — Zrazų! dėl Dievo
tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir
buvo. Suvalkų gubernija o- tokias,kuriųkitinegalėjo išgydytikaip Šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo:
-50.000 Kataliogų DYKAI!
švenčiausio.
pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
Tarnas (iškišęs galvą už ficijališkai priklauso prie blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, už
Prisiusk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
kietėjimo slogos. greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir nuniažėjusio kraujo, užkrečia
durų). — Zaraza dėl Dievo Lenkijos.
tuviškoj
kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
ŽIEDŲ ir visokiu auksoriškę daiktu. Siun
švenčiausio!
A. P. — Už nepribuvimą nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio.be pjaustymo be ope
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
racijos,
bet
su
1
iekarstoms,
kurios
tūkstančius
išgydė.
Teippat moteris nao skausmingų mė
Basanavičius.
Taigi į laiką prie kortelių, pasibai nesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
gus manifestui, jei parva- rodo* nuo daktaro, visada adresuok artMi ateik po iiuo adresu:
kvailas!
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Yčas. — Mužikas, bestija! žiuotumet, paims kariumeTokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviku.
Tanias (sugrįžęs prie sta nėn ir galės da nubaust; ko
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
Reikalaukite tuojaus.
VALANDOS; nuo lfrif ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Ūtarn.-ir Pėdnyčiomis nuo
kia
bausmė,
sunku
pasaky

lo). — Jau per vėlu, šiandien
8 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".
822 Washington St.
ti. Bet kogi grįžti?
to negalima gauti.
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. Clinico,
J.P.Tuinila,
BOSTON,
MASSt
oapsnrės rodą.
Basanavičius. Tegul
Grinoriui. — Neužsimoka
jau tas palieka ant rytojaus polemizuoti dėl tokio menk-
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Tiesu patarimai
”Kel.” Skaitytojas. — Jei
vyras muša moterį, ji gali
gauti atsiskyrimą. Vyro pa
sirašymo ar nepasirašymo
nereikia. Jis galėtų ir šim
tą sykių pasirašyt, kad ”aš
paleidžiu tą moterį:” ”aš ne
noriu daugiau jos už pačią,”
NAUJA LINMA tarp BREMEN ir BOSTON
etc, bet tie pasirašymai ab
soliutiškai jokios vertės ne
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną
turi. Jei poroje yra prieža
stis persiskyrimui, tad vie
Laivai išplaukia kas trįssąvaitės
nas ar kitas turi paimti ad
Išplaukia sekantie laivai:
vokatą, tas įneša į teismą
“Hannover”— Spalio 29tą
”libel for divorce,” ir teis
“Koeln”—Lapkričio 19tą
mas perkratęs dalyką duoda
“Frankfort”—Gruodžio lOtą
persikirimą, arba ne—pagal
savo nuožiūrą. Ką vienas
“Hannover”—Gruodžio 31mą
ar kitas nori, teismui tas ne
Dėl laivakorčiy kainos bei kitp kelionės dalykuose
galvoj. Abudu gali
labai
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:
norėt persiskyrimo, bet jei
nebus legališkų persiskirimui priežasčių, teisėjas per
Užtvirtinti agentai
siskyrimo neduos. Jei vy
ras apleidžia moterį, bet dar
Boston. Mass
ateina ir daro ermiderį, tad
reikia pasakyt jam, kad jis
daugiau į tuos namus neitų,
o jei eis, išmest. Jis neturi
tiesos eit tenai, kur jam pa
sakyta neit, ir kur ne jo na
mai, nes apleidus moterį na
mai tampa jos, o ne jo. Legališkam persiskirimui rei
kia advokato, o tas kaštuos
darbininkui žmogui apie $50
netur. Negalima nieko padaryt nė
—$75.
su tuo, kad tėvas
savo dalį ap
Kad žmogus atvažiavo rašė ar pardavė kitam. Ji taipgi ne
MOKYKLA ŠOKIŲ!
gali jieškot motinos dalies,
pakol
darbininku ir pabėgo nuo motina per ”doviernastį” jai to ne
Profesorius Julius
Šalkauskas užtikri
laivo, nes kitaip negalėjo at paves.
na, kad išmokys
važiuot dėl akių nesveiku
Užlaiko geriausį
šokti kiekvieną jau
ną ar seną. Išmo
mo, o dabar juodašimčiauja
Ant 21
Eliy,
Vyną,
Likierius
ir
kina valcą 6 rušiu,
ir įvairiais budais kenkia ir
akmens kitokius gardžius gėrimus taip,
kad gali drą
Gelžkelio laikro
siai eit šokti publi
dergia socijalizmą ir socijadis Sriubelių už o taipgi ir geriausio taba
koj. Taipgi išmo
listus, būdamas aklu Romos
sukamas, vyriš
kina ir kitus šo
ko didumo, ant
ko Cigarus.
kius su keletu va
gizelių pasekėju, dar neduo
20 metų auksuo
karų. Mokina kas
Meldžiame
užeiti
o
visados
rasite
da tiesos socijaistams tokį
tas su išrašytais
vakaras. Lekcijos
dubeltavais vir- gražų patarnavimą.
išduot valdžiai ir išgabent
yra nuo 8 valandos
šais. Labai tei
vakaro iki 10 vai.
iš Amerikos. Reikia atmin
362 2nd st.,
So. Boston.
singai eina ski
Prof. Julius Salti, kad jis yra vargšas dar riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
kauskas praneša visiems, kurie nori
žmonėms, kuriems reikia vi
išmokti šokt, ateiti dienomis nuo 9
bininkas, su širdžia ir jaus jantiems
suomet tikras laikas žinoti. Gvaranvai. ryto ir net iki 11 vai. vakaro.
mais, kaip ir kiti, o jo aklu tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiuTaipgi mokina visokius šokius:
lijimas.
Męs
išsiųsime
šį
laikrodėlį
Buck & Wing, Buck Skirt, Irish
mas ir kvailumas kaslink so ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz,
čijalizmo yra vien dėlto, kad ir persiuntimo kaštus, su teise jums
Two Step ir kitus. Subatomis ir
peržiūrėt. Jei busi neužganė
Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti
jis neturėjo progos su juomi viską
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
dovanai. Moytojai: Miss Antanisusipažinti. Ateis gal lai kite, jus užmokėtumet už tokį pat Didžiausia Garlaivių Kompanija
na, Miss Joanna Walets ir profesor
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų,
Julius Šalkauskas. Pirma lietuviškas, kad jis praregės, ir ta kitur.
Puikus auksuotas lenciūgėlis
ka mokykla Amerikoj.
1,210,000 tonų įtalpos.
(48)
da liks geru
darbininku. ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
Phone Canal 3762
Vienatinė
tiesi
Linija
tarp
Reikia suprast ir tai, kad iš dėliu.
1843 SO. HALSTED STREET,
HAMBURGO ir BOSTONO,
Excelsior Watch Co.
CHICAGO, ILL.
tų akliausių fanatikų lieka
Niekados nereikia mainyti laivo,
smarkiausi darbininkų už 906 Athenaenm Blg., CHICAGO, ILL I dešimts dienų iš porto į portą.
tarėjai, kada apsišviečia,nes
jie tada darbuojas netik kad Dr. Ignotas Stankus
Geriausi Lietuviški
pagerint savo būvį draug su
Philadelphia, Pa.
1210 S. Broad Si.,
C
.......................
FOTOGRAFISTAI.
viso pasaulio darbininkais, “ O
2. <
bet podraug stengias išdras i 5< 2S 3
Mus dirbtuvė yra įrengta
kyt ir tas žabangas, kurios o g S5;
sulig
naujausios mados, ap
PIGIOS PREKĖS,
rūpinta naujausiais apara
juos taip ilgai tamsybėj lai o.» 2.2. co**
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.
tais. Padarom fotografijas
£ o 5?
kė.
Gera priežiūra keliaujantiems,
» S
kuopuikiausiai;
malevojam

NORTH GĖRIMU LLOYD

brahoausis žmogaus

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas......................51.55
Gyvasties Balsimas
_ ..........................
- -75
-

Nuo galvos skaudėjimo. 15c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .15c. ir
Nuo dantų gėlimo.............. .
Nuo peršalimo....................... .
Plaukų stiprintojas... .85c.
Linimentas arba Expelleris
Nuo plaukų žilimo.
50c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo...
50c. ir loo
Nuo lytiškų ligų...
Nuo dusulio..............
Nuo kirmėlių...........
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo_______ . _
Kastorija dėl vaikų.. ..15c. ir
.85
Proškos dėl dantų......................
Karpų naikintojas......................
1.55
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros

Nervų Stiprintojas.
50c. ir
Vaistas
-----— dėl Vidurių
-....55c. ir
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio..................... 85c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 85c.
Skilvinės proškos.......... 15c. ir
Pigulkos dėl kepenų..................
Blakių naikintojas.......................
Dėl išvarymo soliterio.............
Anatarinas plovimui.........
Nuo kojų prakaitavimo...........
Gydanti mostis.............................
Antiseptiškas muilas......... .
Gumbo lašai
50c. ir

OELRICH & C0.

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

VINCAS J. DAUNORA, Apt^u,
Bedford Avenue

SKAITYTOJI ATIDAI.

sxnas adresas:
Pavardė ir vardas

J. J. Nienius. — Tamsta
nerašėt ir jokio atsakymo
jūsų vardu nebuvo. Būt ge
rai, kad šio skyriaus skaity
tojai pamatę atsakymą žmo
gui, kurio vardas yra maž
daug panašus jų vardui, ne
reikalautų nuo manęs, kad
aš „viešai
pagarsinčiau,”
kad tas atsakymas buvo ne
jam. Kaip išrodytų, jei at
sakymas būt Baltrui ar Jur
giui, o paskui visi kiti Balt
rai ir Jurgiai
reikalautų,
kad pagarsinti, jog tai ne
jiems buvo atsakyta?
Senas valkata. Jei tėvai atvažia
vo j Ameriką viens po kitam, persi
skyrė ir apsivedė su kitais, o Lietu
voj paliko mergaitę, kuria visai nesi
rūpina — nėra jokios pageltos. Gy
vuliškas — daug biauresnis ir už tai
tėvų darbas, bet tiesos pageltos tam
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Serganti nctrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog •
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro ;
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi darytvisokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- i
vojo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

fįT GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir ko
jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies,
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos,
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines.skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą.
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su
liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas. naujausio budo elektriškas mašinas dėl
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių
galima permatyti visą žmogaus kūną.
Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje,
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignotas Stankus Į
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa. :

Street,

Miestas ir valstija
NAUJAS

adresas:

Pavardė ir vardas

No.

t
i

Street,

t

Miestas ir valstija
Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
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,
tų penumerataišsibaigė su laikr. No.22, ir turi atnaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidę ant
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.
Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
Pasarga:

ĮGražųs paveikslai

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur
tamista ei
ni? — Pas
JONĄ
KULBOKĄ
išsigert sti
klą alaus,
nes ten šal
tas ir geriausis vi
sam Brook
lyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
misliju, kad ten geriausia užeiga,
nes labai rami vieta. Pas jį geri
cigarai ir gardi degtinė, todėl
žmonės ten gali gerai susistiprint.
Bet kur jis gyvena?
Nugi štai,
po numeriu:
(16-4)
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Niekur
taip ge
rai ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus, kai
lietuviš
kas ar
tistas
Monte
lloj.

)
1

naturališkomis farbomis; iš
mažų padidinant ir tt. Esant
reikalui einam į namus foto
grafuoti.
J. Andružis, Pr. Laurinaitis Co.
(Stanaičio galerija)
453 Brodway, So. Boston, Mass.

PERMAINAU ADRESĄ

No.

>
)

A. Paulekas. — Tamistos
esat du broliai, vienas 34, o
antras 32 metu. Abu prasi
šalinę nuo
karei vi jos. Už
prasišalinimą
manifestas
bausmę dovanoja, bet tarny
stė nedovanota. Jei vyres
nysis parvažiuotų, jam tar
naut nereiktų, o parvažia
vus jaunesniamjam,
kurs
neturi dar 33 metų, reiktų
eit i kariumenę, nežiūrint j
tai, kad yra sena motina ir
jauna sesuo. Jis galėtų iš
likt tik tada, jei pristatytų
prirodymus, kad senesnysis
brolis yra miręs.

Dėlto
vyrai,
mergi
nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitraukt paveikslus, o išrodysitda gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų. kurie ėmėsi paveikslus pas:

J. TAUKEVICIA «*>
727 N. Main st,

Ant išmokešcio po 5 c. kasdien
Jums prisiusime dailų 14k.
spastas (14k. gold filled) laikrodis
tuojaus su lenciūgėliu (retežėliu)
su geriausiais viduriais Elgin arba
Waltham, gvarantavotas ant 20 metų.
Rašydami delei paaiškinimo. įdėkit krasos ženklelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY
343 East 9th street,
New York, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami
žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku, pripildykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. 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.

)
]

sveikas ir atsakantis maistas ir
užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi
trauk gimines, norint platesnių
žinių, kreipkitės prie
HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston,
arba 41 Broadway, New York.

Kampas North 4-tos gatvės

ar.
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1.55
L55
.55
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.55
1.55
.85
.15
3.50
.25
.25
.55

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kotam
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

M. Gaili van Co.

>

TUtr

Montello. Mass.

Geriausius laikrodėlius
pigiausiai nusipirkt
pas lietuv|.

lietuvy, eik pas lietuvi
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius,
Šliubinius žiedus, šipkortes, pada
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus į
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
sipirkti puikios popieros gromatų
rašymui ir visokių knygų. Jau per
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
vena, tai reiškia, kad reikalus žmo
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
dėl visi eikite pas

I

Persitikrinkit pats! Štai pavizdis.
Paauksuotas laikrodėlis, gvarantuotas ant 20 metų, Waltham viduriais,
tik už $8.50. Už gerumą gvarantuojam.

JURGI JEŠMANTĄ
6 So. Washington st., Kampas E.
Market st., WILKES BARBE, PA.

!!Salin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išmokeščio

Po 10 c. kasdieną.
Jaigu apsiimate mokėti po 10c.
kasdien, tai išsiųsime Jums ant išmokesčio labai dailų Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais visokių dainų: valcų, polkų,
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafonų GVARANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujas specijališkus rekor
dus: lietnviškns. lenkiškus, rusiskus ir mažai-rusiškns. Rašyki
te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, krasos
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO.,
233 East 14th st., Nes York, N,Y,

Kas norit pasipirkt lietuviškų rekordų ^ramafoųams, galit gaut pas
mane visokių
risokių už
uz pigę prekę. Taipgi
galit gaut visokių žiedų, lenciūgėlių
ir šiaip pasipuošimų.
(43)

CHAS. J. GRANECKAS
28 ESSEX ST.

ATHOL, MASS.

KELEIVIS
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Nedėlioj, 26 spalių, 10 vai.
Įkas” teisėjas nuteisė abudu
; po $25. Pasirodo, kad ka- ryte bus 60 kuopos susirin
■ pitalistai šiandien ir savo kimas.
J. Klevas.
' Washingtoną ”džėlon” pa
jodintų. Socijalistai padavė
DARBO BIURAS
Pereitoj seredoj buvo su apeliaciją i augštesnį teis- Męs visuomet samdome žmones
Pasakys Kokia Budo Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kanados dirbtuves, ant farmų ir gv
šauktas nepaprastas Labda- mą.
Kožnas kenčantis vyras tore pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gantų
ležinkelių.
Knygų.
Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
rystės D-jos susirinkimas,
Dabar reikalinga 100 darbininkų
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivesti naudos
PRAKALBOS.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT
kad užbaigti incidentą dėlei
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ilgu, Negruomulavima, Užsikišiiua
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, lakštu ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų. Pražudyta
OFFICE
sekretoriaus pasirašymo po
Lietuvių
Kooperacija 43 Portland Street, Boeton, Mana
Vyriškumą, Neprijemnų Sapnų, Lytišką NusUpnelmą, Užnuodijimą*'Kraųja arba
tuo protestu prieš pirmei Brighton, Mass.,
surengė
Brantų, Škroftila ir Nevalų Kraują, Fulavima arba Triperi,Užkrečiamų ligų
_ j arba
Naujai Įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs,
udęs, ‘'Nusiminęs,
Nusin
viškus laikraščius. Kadangi žingeidžias prakalbas nedė
Nusilpneis Spėkų arba kenčate nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmąi arba kokių ligų
mėnesiniam susirinkime bu lioj, 26spalių, 2 vai. po pietų,
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta knyga, pasakis jums kokių budu
atrastį $r*itą.nuolatini isigydynuL privatiškai ir pasupta, sava namie. Knyga ta
Keliauk j arba iš Europos
vo iškilęs dėl to baisus triu svetainėj Roddy Hali. 58
pasakis aiškei ir paprastoį kalbojKodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
-------------------- per_____________
kšmas, tai direktorių komi- ________
__
Market st. _____
Kalbės garsus
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
WHITE STAR LINUA
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantis ar sveikas, tur žinoti ir jųjų
j—Naudingas
«—
, t priailaikiti.
ir teisingas patarimas, italtetas patarė, kad šitam susi- kalbėtojai ir dainuos Laispintas tuo Dykai gauto! Knygoj
Jeigv kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą,
_ yra neapiprekiuojamas.
_
.eTgu
rinkime geriau butų išrink-1 Vės choras iš Cambridge,
PER BOSTONĄ
spėkas ir tvirtumą, neiliudinkėtęš/nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.
Pigios
Kainos
Dideli
Laivai
ti po tris vyrus iš abiejų pu- (Mass. Prakalbos
rengiaGražus patarnavimas
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
sių ir tik tiems duoti kalbėti. (mos su tikslu įsteigti tautišLaivai išplaukia reguliariškai iš
Taa parrtk>l«vima» knygoa neprivalą jus į jokio skolą ir užmokiesni. Mjs nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
Susirinkimas su tuo sutiko. t ką namą. Todėl kiekvieno
Bostono nuo Charlestown.
nrilovingi gydytojei ir inititutaį data. Ta knyga yra siuntama su sžaskietą paita praataa ir aŽMŽatytaa kasteria taip, jog ne vienas negale žinoti ka ia
talpina.
Parsitrauk
siminieeius
ar
draustus
Iš vienos pusės, prieš protes- lietuvio ir lietuvės pereiga
OR. JOS. L1STER 4 CO.. L 804. 208 N. Fifth Are.. Chicago. III.
per Hhite Star Liniją
Gododnasai Tamista; Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
• w y atsilankyti ant minėtų pra išlteltėvynės
tą paskirta Michelsonas
ateityj reikalingų platesnių
Vardas ir pavarde ..........................
..........____ _......... ........................ .............. .......... .................................. ....................... ..........
Neviackas ir Janiūnas; ki kalbų ir prisidėti prie ben paaiškinimų arba agentų adresų
Adresam
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
ta gi pusė, t. y. už protestą, dro lietuvių reikalo. Kartu
Kompanijos ofisas 84 Statė St.
I
--------pasiskyrė Jurgeliuną, J. Tu pranešame visuomenei, kad
Geo. Bartaszius. 2U1 Broadway,
So. Boston.
mią ir Dragašių. Pirumti- į pastaruoju laiku Brightono
PrvteMirius mwlicin<»>
FORNIOIAL
l’olish Industrial Assu, 37 Cross st
nis kalba Michelsonas. Jis kooperacija finansiškai žy P. Bartkeviėia. 877Cambridgest.,
Važiuoju j Lietuvą, todėl parduodu
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
| pigiai rakandus. Kreipkitės pas:
East Cambridge.
Telepbone So. Boston 005
nurodo, kad sekretoriaus miai paaugo, nes tik per
G.
M.
SARAPINAS,
115 Salėm st.
7 Parmenter St
pasiteisinimas labai silpnas, 1913 m. padarė gryno kapi J.ArbaRottenberg,
LIETUVIŠKAS
17 Way St.,
Boston, Mass
mus kitus agentus S.V..irCanadoj
Boston, Mass.
i Netoli Broadivay Extantion ir A’hany į
pagaliaus jis ir negali būti talo $1,951 su centais. Prie
i Visokias ligas gy
dau pasekmingiatvirtas prieš tokį prasižen minėtos kooperacijos gali
usiai. Ateikit tiegimą, kokį papildė sekreto prigulėti ir kitų miestų lie
siok pas mane 1
trepais i virių tik
W!LLIAM F. J. H0WARD
rius, pasirašydamas po tuo tuviai ir už Įdėtus savo pi
neikit i a plieką:
Lietuviška
pavardė
buvo
protestu draugijos vardu, nigus gauna gerą procentą
mano durva balVincas F. J. Kavaliauskas
į tos arba telefoną Vi
kuomet draugija nieko apie ir ant kiekvieno pareikala
o aš atesiu. v
tai nežinojo. Jei męs šian vimo kooperacija grąžina.
315 W. Broadway j! duok
Ofiso valandos
dien išteisinsim tokią sauva
I Nuo 9 iki llrj-te
SO. BOSTON. MASS.
Lieuvių kooperacija,
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
___
lę, tai tuo pačiu padarysime
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont
32
Lincoln
str.,
nutarimią, kad vienas narys
Brighton, Mass.
turi tiesą padaryti drau
gijos vardu kas tik jam pa
nes rudenij galima pigiausiai nusipirkti namus ir todėl, kurie supranta
te, jog yra geras daiktas turėti SAVO NAMĄ, ne vien dėl vigados, bet
Ateinančioj
subatoj,
25;
tinka.
ir
dėl GERO PELNO. Todėl pasiskubinkite kreiptis j musų AGENTŪRĄ
Sekantis kalba Jurgeiu- spalių, 60 kuopa statys dra- i ir gausite daugiaus paaiškinimų ir adresų DYKAI, nes TURIM ŠIMTUS
nas. Jis nori prirodyt, kad mą „Pirmi Žingsniai” La b- j NAMŲ ir ŪKIŲ ant PARDAVIMO So. Bostone ir visose Bostono
laikykit saugiam
sekretorius, pasirašydamas darystės D-jos svetainėj,
apielinkėse.
B A IMK
Dahlgren Halib
draugijos vardu, be tos buvusioj
SOUTH BOSTONE:
HYDE PARK:
i
CENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT BANĮ
3 šeimynoms, 11 kambarių, prie
2 šeim., 9 kamb. su visais įtai
draugijos žinios, pasielgė kertėj E ir Silver gatvių.
Septinto Str., randos atneša $360; sais. 15,500 pėdų žemės; prekė
”legališkai,” nes board di
prekė $1,900, įmokėti $500.
$3,500.
1112 W. 35-ta Gatve, Chicago, DL
Ateinančioj
nedėlioj
soči-i
rektorių susirinkime jis bu
Vienatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežrara
3 šeim.. 12 kamb.. gazas, 3 toile
CAMBRIDGE:
6 šeim.. 29 kamb., atneša randos
prie C str., randos atneša $442,
vo išrinktas Į bendrąjį ko jalistų svetainėj, 376 Broad- ■ tai,
Kapitalas $250,000.00
prekė $2,500, įmokėti $300.
§912, 6,121 pėda žemės prie Websway,
vakare
bus
prakalbos.
į
mitetą ”svečių” priėmimui.
ter
Avė.;
prekė
§7,300.
Priima
depozitus
kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
3 šeim., 11 kamb., skyrium buKnygelė dykai. Pinigus galima iš Banko atsiimt kada nori. ,
”Bet ar direktorių komite Kalbės Michelsonas.
6 šeim., 22 kamb.. randos atne
davotas namas ir su dideliu pleJ Jtivalffirt.Afi Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
ciumi, prie Gold Str., prekė $1,600, ša $636; prekė §3,700.
tas buvo įgaliojęs jį rašyti
.
-........ ■ Saugios dėžutes parsamdomos už $3 metui.
įmokėti $200.
5 šeim.. 22 kamb., 2 skyrium bu
prieš pirmeiviškus laikraš
Padaro visokias popieras. pasportus. dokumontus, etc
davoti
namai
r>rie
Columbia
Str.,
3 šeim., 14 kamb., storas, 3 toičius protestą visos draugi
LIETU VISKAS BANKAS
lėtai, metinės randos atneša $411; randos atneša §884; prekė $7,500.
kitas
namas
to
naprekė
$2.500;
3
šeim..
12
kamb.,
su
visais
įtai

jos vardu?” užklausta pono
ties saviniko, taipgi skyrium bu- sais, atskyrium budavotas, medi
Jurgeliuno. Nebuvo. Pa
davotas prie Second Str., netoli nis namas prie Washingtono Str.,
lietuviškos grosernės — 3 šeim.. randos atneša §744; prekė §4.800.
galiaus nurodyta,
kad ir
11 kamb., 3 toiletai, gazas: prekė
3 šeim..
14 kamb..
su visais įtaiboard direktoriai neturi tie
$2.600. Abu namai tun būta gre m^inig
. atskirai
atskirai budavotas
Parduota
nes
pmines
non
gra.
prie
Plvmouth
Str. randos
sos veikti draugijos vardu
tai parduota ir pasidalinti pinigais. atneša $504; pVek- S4>600
be jos žinios. Negana to da,
3 šeim.. 11 kamb., prie Athensi 3 šeįm_. 18 kamb., su įtaisais, 2
ir tas board direktorių susi
Str.. netoli D Str., randos atneša i atskyrimu budavoti namai ir dide$312; prekė $1,300, įmokėti $500. į u jardai. Drie Pearl Str., randos
rinkimas buvo nepilnas; te
(Severais Gothard Oil)
(>-----------------------------------------------------------------------------6 šeim.. 18 kamb., piazai. atsky- atneša §606: prekė $4,600.
i
nai buvo susirinkę tik kun.
I rium budavotas namas, prie First 2 šeim.. 13 kamb.. su visais įtai
Pasiųsim kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir 8
Žilinskio žalininkai, po Jur dabar parduodamas aptiekose
I Str... randos atneša §364; prekė sais, medinis, skyrium budavotas
naudingą ‘ ‘paketbuką” su užrašų knygute, kas pri- »)
namas prie Norfolk Str., randos
I
§1,600, įmokėti §300.
geliuno vadovyste; socijalis buteliuose dviejų didumų: po
$ siųs mums 10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5c. I
5 kamb. namas prie Bowen Str., atneša §444: prekė $3,800.
tai gi ir pažangesnieji tau 25 ir oOJcentu. Jeigu turite
s
I rendos atneša §130; prekė $600.
DORCHESTER:
apmokėjimui
pasiuntimo
kaštų.
Adresuokite
šitaip:
tiečiai nieko apie tą susirin skausmus bile kurioj dalyj
3
šeim..
15
kamb..
su
visais
įtai

3 šeim.. 14 Midelių kambarių, grasais, naujas medinis namas prie
kimą nežinojo. Kada tas vi kūno, jeigu jūsų sunariai ir
I zas. vanios ir toiletai dėl kožnos . Mauntain
Avė., randos atnešu
7Y. g rocho wski & co.
I
šeimynos;
medinis
namas
skyrium
i
skas Jurgeliunui prikišta, muskulai yra sustirę ir aptii
'
§768:
prekė
$6,700,
įmokėti
$1,000.
I budavotas. prie Valley St.. spakaiCor. Bedford Avė. and Grand St., Brooklyn, N Y.
I nioj vietoj, namarėj; prekė $3,500, 3 šeim., 15 kamb., su visais itaijis susimaišė ir, vietoj duoti nę, jeigu kenčiat nuo skausmų
Saxton
svmais,
naujas
namas
prie
I įmokėti $700.
paaiškinimą, pradėjo plūsti nugaroj, šonuose ar krūtinėj,
Str.. randos atneša $792; prekė
9 šeim. mūrinis namas, su vi- 7,000, įmokėti §1,000.
ant socijalistų ir pirmeiviš jeigu jus vargina reumatiz
itaisais
ir
gražiausioj
vietoj,
I sait
3 šeim., 17 kamb.. su įtaisais
I So. Bostone; prekė $13,000; įmo- medinis,
kų laikraščių. Pagalios nė mas arba lumbogo—pamėgin
skyrium budavotas na
keti §5,000; randos atneša $2,100.
VIENATINE LIETUVIŠKA
iš šio nė iš to sušuko: ”Jųs kite šito [puikaus linimento.
mas prie Maryland Sta. randos
3 šeim., 18 kamb., su įtaisais atneša §612: prekė $4,500.
šnipai, provokatoriai” ir Busite užganėdinti.
I medinis namas prie Dorchegter
14 šeim., 60 kam., su visais įtai
I Avė., netoli lenkų bažnyčios.' ran- sais.
tuomi užbaigė savo kalbą.
naujas mūrinis namas nrie
I dos atneš $672; prekė $6,100.
Florida Str.. randos atneša 83,924;
Kiti protesto apginėjai irgi
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
6 šeim., 22 kamb., labai didelis prekė §35,000, Įmokėti S3,000.
vien tik pamazgas liejo ant
I piečius, prie Gustin Str.,
S^., randos
BRIGHTON.
I atneša $504; prekė $3,100, leng- i 4 šeim.. 17 kamb., su įtaisais,
pirmeivių. Tunila, taip įsi
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
I vos išlygos.
kute ir 10,000 pėdų žemės nrie
karščiavo, kad rodos ir pro
2 šeim., 9 kamb., prie Seventh į Lincoln Str.. randos atneša $516; Į
h ypatingai geros sekančios gyduolės:
to neteks; vietoj kalbėti,
Str.. randos atneša $260; prekė I prekė §3,100.
t
1,300 ir tik $150 įmokėti.
2 šeim., 11 kamb., skyrium bu
Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
ar sekretorius turėjo tiesą
davotas namas prie Waverly Str.;
Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. Kmujo Valytojas $1.00
2
šeim.,
16
kamb.,
storas,
tvirtas
draugystės vardu rašytis,
mūrinis namas prie Broadway, prekė §3,300.
Nuo saulės nudegimo 50 c." Bobro lašai $100. Nuo suirimo Nervų $1.00.
jis pradėjo pliaukšti apie
randos atneša $984; prekė §9,000,
LAWRENCE:
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
įmokėti
§2,000. Gera vieta dėl lie
2 šeim., 9 kamb., su visais įtai
tai, kaip gaspadoriai šunis
Nuo
viduriavimo
suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem* 25 c.
tuvio užsidėti kokią krautuvę ar symais, randos atneša §260; prekė
užlaiko, o ant galo, nė iš šio,
Gydanti
mostis
nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
ba ką kitą, nes lietuviais apgyven §2,200.
(Severa
’
s
Medicated
ta
vieta,
o
pardavėjas
yra
labai
Mostis
ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1-00.
nė iš to, ėmė raginti susirin
MATTAPAN:
senas airis ir jis išvažiuoja ant
Skin
Soap)
3
šeim.,
18
kamb.,
su
visais
įtai

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
kimą boikotuoti pirmeiviš
farmos.
sais, gražioj vietoj, randos atneša
Gyduolės
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
kus laikraščius, visai užmir yra antieeptiškas muilas, ku
9 šeim., 33 kamb., su įtaisais i $756, prekė $6,500 ant lengvu išGyduolės
nuo
kosulio
ir sunkaus kvėpavimo $1.00
mūrinis namas prie Fourth Str.; lygij.
šdamas, kad užtai galima ris ne tik nuplauna ir nuvalo
Gyduolės
nuo
vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25 c.
prekė §9,200, įmokėti $800.
NORWOOD:
atsidurti teisman... Iš prie lygią odą, arba plaukuotą odą
Pilės
dėl
Kepenų
ir Inkstų 75 c.
6
šeim..
21
kamb.,
6
toiletai
pi9 šeim., 33 kamb., 9 toiletai, la
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
šingos gi pusės visi kalbėjo ir rankas, bet lygiai neleidžia
bai dideli jardai, prie I. Str.„ ran azai, 22,200 pėdų žemės; prekė
nebrangi ”offer.”
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
dos atneša $1,287; prekė $8,400.
šaltai ir su faktais. Tečiaus užakti porams, kas papras
7 kamb. namas, kūtė, vištinyčia
Viso t ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
3 šeim., 13 kamb., gazas, 2 toile ir 29,750 pėdų žemės; prekė $3,500.
balsų didžiuma sekretorius tai būva priežastimi įvairiu
tai, 6,000 pėdų žemės, prie Gold
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
SOMERVILLE:
Str., randos atneš $353; prekė
išteisintas.
Narys.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
2 šeim., 12 kamb., su visais įtai
spuogu, odos nelygumo ir

50.000 KNYGŲ
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Dabar laikas pirkti
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Gothardiškas

-

APTIEKA

Severos
Gydantis Odinis
Muilas

tr

$1,600, įmokėti $500.

-----

Bostono socijalistai norė
jo išbandyti pereitoj subatoj
naują Įstatymą prieš raudo
ną vėliavą. Jie padarė ly
giai tokią vėliavą, kaip
Washingtono, po kurią jis
kovojo už šios šalies laisvę,
ir kuri dabar randasi Faneuil Hall’ėj. Washingtono
vėliava yra raudona, o ant
jos užrašas: ”Liberty or
Death” (liuosybė arba mir
tis). Ir kada su tokia vėlia
va dabar socijaistai išėjo
ant gatvės, policija tuojaus
du jų areštavo, o ”patriotiš-

kitų odos su bjaurio imu. Pui
kus skutimuisi — nesulygina
mai geras kūdikių maudymui.
Kaina 25e.

Aptiekose. Reikalaukit, kad
jums duotų Severos. Neimkit^kitų. Jeigu neturi—par-

sitrankit tiesiog nuo musų.

APIELINKĖSE SO. BOSTONO.
ARLINGTON HIGHTS.
3 šeim., 14 kamb. su visais įtai
sais, 12,400 pėdų žemės; prekė
rvisai žema ”offer.”

STOUGHTON:

i

9 kamb., namas su visais įtai
sais, pusė akro žemės su vaisin
gais medžiais; prekė $2,900.

Nepamirškite, jog Bankose gaunate tik ketvirtą procentą ant didelių
pinigų, o ant papirkto namo mažiausiai nuo 10 iki 30 procentų ir todėl
PIRKITE NAMUS DABAR, NES PASKUI PABRANGS.
Kreipkitės pas:
.•

Lithuanian Agency
315 Broad way,
Telephone: So. Boston 605.

So. Boston, Mass
f

A. IVASKEVIČ, MGR.

BRANCH

1080 WASHINGT0N STR.,
Telephone: Conection.

ir kitokių ligų.

symais, 3,600 pėdų žemės; prekė
3,750.

N0RW00D, MASS.
A. NEVIACKAS, AGENT.

Į

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

S0. BOSTON, MASS.

