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as IX.

Meksikos rinkimai.
Ispanijos karaliaus nelaimės
Tai tokį paaiškinimą savo
vyriausybei davė slaptosios
Ispanijos karalius yra tur IS AMERIKOS.
Pereitoj nedėlioj Meksi
i policijos viršininkas Krabūt vienas iš nelaimingiau
koje buvo prezidento rinkisovskis. Vyriausybei tas te
sių valdonų. Ant jokio val „Appeal to Reason” laimėjo !mai. Nors galutinai balsai
Marsas duoda mums
Beilio byla sujudino pasaulį. čiaus nepatiko ir ji liepė
dono gyvasties nebuvo tiek
ženklus.
bylą.
i bus suskaityti gal ne anks
I
areštuoti
Beilį,
neturtingą
Kijevas, 27 spalių. — Bei
pasikėsinimų,
kiek
ant
Ispa

Socijalistų
sąvaitraštis čiau, kaip už sąvaitės, vie
Geneva, Šveicarija. — As
lio byla sujudino netiktai žydą, kuris gyveno arčiau tronomas
Coultre sako, nijos Alfonso. Apart to, visi ”Appeal to Reason” buvo pa nok jau spėjama, kad nė vie
Kijevą, bet visą civilizuotą sia prie tos vietos, kur buvo kad maršoLegyventojai
nori jo vaikai nenormališki: vie traukęs ”Remonstrator” lai nas kandidatas negavo už
pasaulį. Iš visų pasaulio atrastas nužudytas vaikas. susižinoti su mumis ir nuo
ni kurčiai, kiti nebiliai, da kraščio redaktorių Veatch tektinai balsų, kad galėtų
kraštų pilasi Kijevan pro Ir Beilis tapo nakčia areš- lat duoda mums ženklus. Jis kiti apjako. Sakoma, kad teisman už biaurų apšmeiži būti išrinktu; tokiu budu
__________
______
testai prieš
Beilio bylą.
Pri- tuotas ir įmestas kalėjiman, matęs per teleskopą pakį- vis tai nuo paleistuvingo ka mą mirusio Waylando, „Ap- Huerta pasiliktų ir ant to
rodymai
iš- nežinodamas už ką ir dėlko.
rodymaų ir liudininkų L
raliaus gyvenimo, kokį jis peal to Reason” leidėjo. liaus prezidentu. Suvieny
klausinėiimai užsibaigė jau Neprileido prie jo nė gimi- lančią nuo tos planetos švie vedė pirm apsivedimo. Šio Šmeižikas buvo skundžia tos Valstijos iškalno jau
subatoj, 25 spalių. Paskui nių, nė laiškų. Toliaus, ka- są, kuri visuomet tvėrė po mis dienomis ir jam pačiam mas ant $5,000 ir teismas tai praneša, kad jos šitų rinki
eis advokatų kalbos, kurios da Krasovskis pristatė ir kelias sekundas. Marsie- daryta operacija.
užtvirtino. Į teismą neatė mų nepripažins. Huerta
čiai
matyt
yra
ant
tiek
jau
prirodymus,
jog
Beilis
netrauksis da apie 6 dienas. A-; L
sako Le Coultre, Persiskyrimai Japonijoj jo nė minėtas redaktorius, juos taip suvaržė, taip aprupie 10 lapkričio byla bus ati- kaltas,, nes prirodymai liu išsilavinę,
nė kun. Pompeney, kuriedu bežiavp, žvmesnius kandidagali mus aiškiai matyti
mažinasi.
duota į prisaikintųjų šuoli dijo, kad Juščinskį užmušė kad
išvien socijalistus šmeižia, jtus sukimšo kalėjiman, kad
ir
nori
su
mumis
susižinoti,
vagis
Čeberiakų
namuose,
Tokio.
—
Paskutinė
sta

ninkų rankas, kurie turės
tik atėjo jo advokatas ir pa ; būtinai pačiam pasilikti.
nubalsuoti, ar Beilis kaltas, vyriausybė paliuosavo Kra- bet ant nelaimės męs su sa tistika parodo, kad šeimy sakė, kad jo klientas negali Balsavimo dienai besiartisovskį nuo vietos už tai, kad vo technika da negalim ant niški persiskyrimai Japoni to prirodvt, ką jis savo pur i nant, Meksikos sostapilė li
ar ne.
Beilis 40 metų amžiaus jo prirodymai „prielankus jų ženklų duoti atsakymą. joj ipažinasi. 1904 m. bu vinam laikraštije prieš soci kos grūste prigrūsta karei
žvdas, kaltinamas nužudy- žydams.” Slaptosios polici- Atrastoji žemė neturi jokios vo 20 persiskyrimų ant kiek jalistus rašė.
viais. Vieni kareiviai buvo
me 12 metu krikščioniškojo jos viršininku paskirta Mišvieno 100 šeimynų, o 1911
vertės.
sustatyti su greitai šaujavaiko, A. Juščinskio, kad ga- ęuk. Tas ištyrė viską išnau- Iš paskutinių žinių pasi jau tik 16 persikvrimų ant . Vėl 283 žmonės žuvo ka momis kanuolėmis ant kryžsykloj.
vus macams kraujo. Pora jo ir priėjo prie tos pat rodo, kad ta nauja žemė, to 100 teišpuolė.
' gatvių, kiti ant stogų stovė
konkliuziios,
kad
Beilis
ne

Dawson
N.
M.
—
23
spa

metų atgal, prieš pat caro
šiauriuose, ant ku Vėl laivas nuskendo su žmo lių Stag Canon Fuel Co. ka jo su užtaisytais karabinais.
Kijevan atsilankymą, minė kaltas. Vyriausybė da dau limuose
Bet diena praėjo ramiai. Alikos pastatyta Rusijos
nėmis.
sykloj
atsitiko
ekspliozija
ir
tas vaikas buvo atrastas Ki giau pasiuto. Ji liepė tuo rios
neturi jokios vertės. Hernosand, Švedija. — 23 sujudinta žemė užbėrė visus reštuota tik generolas Jose
jevo priemiestije nužudytas jaus Miščuką ir du jo pagel- vėliava,
Nėra tai kontinentas, bet spalių garlaivis ”Westkus- žmones. Tuojau pašaukta iš Zervin ir Manuel Madero,
ir baisiai subadytas. Jo kū bininku areštuoti už „fabn- taip
sau šklvpas žemės, ap ten,” išplaukęs iš Vasos pa pietinės Colorados pagelba, paskutinio prezidento gimi
ne išviso suskaityta 47 žaiz kavimą prielankių žydams dengtas
ledais, ant kurio taikė ant uolos ir prakiuręs bet įeiti kasyklon nebuvo naitis. Juodu kaltina už suo
dos. Tas atsitikimas labai prirodymų.” Ir Miščuk su vargiai kada
atsistos žmo tuoj nusketndo su 44 žmonė galima, nes kasykloj siautė kalbį prieš Huertą.
buvo
sujudino žmones ir giliai pa- savo pagelbininkais
_
mis. Tik vienas vyras, ge gaisras. Iki 27 spalių išim i Kun. Schmidt ir jo sėbras
siliko jų atmintije, nes prie nuteisti metams kalėjiman gaus koja.
ras plaukikas, kuris per vi ta 182 lavonai, o 101 buvo da
„daktaras” Muret.
to da prisidėjo ir kita tra- prie sunkių darbų. Popai ir
Ant Filipinų neramu.
są
naktį
išsilaikė
ant
van

gėdija: atvažiavus carui archimadritai tvirtino, kad
kasykloj. Išimtus lavonus
New York. — Kun. Hans
Filipinams
nepatinka
Dė

dens,
ant
rytojaus
likos
ki

vietiniam
teatre
šalia žydai tikrai piauna krikščio- dės Šamo globa. Jau kelin
veža stačiai laidoti, nepri- Schmidt, kuris prisipažino
caro likos nušautas ministe- niu kūdikius macams ir kad tas mėnuo, kaip Suvienytų to laivo išgelbėtas.
leisdami nė giminiu.
! papiovęs prigautą gaspadiJuščinskis
yra
žydų
auka,
Ot,
kur
žmogžudystė!
Ir
rių pirminikas Stolypinas.
Kruppo
skandalas
da
nepa

nę, dabar tupi Tombs kalėji
Valstijų kariumenė darbuo
ai
tuomet
iŠPasiremiant
tais
nepamavis
tai
dėl
kapitalistų
godu

Juodašimčiai
~~
sibaigė.
me ir laukia teismo. Dabar
jasi, o vis filipiniečių nu
vilko seniai ian nalaidoH luotais tvirtinimais, juodo- malšinti negali. Daugiau Berlinas. — 23 spalių vėl mo, dėl stokos geros venti gi apkaltino ir jo sėbrą, „da
biaurią ir ]kvailą legendą, simtiskoji rusų valdžia ir sia kįla morai. 25 spalių a- prasidėjo Kruppo skanda liacijos.
ktarą” Muretą, su kuriuo
”
’
•
nori
Beilį
apkaltint.
To
žy

buk žydai reikalauja ma-i
tėjo žinia apie naują mūšį, las. Andai buvo nuteisti keli Streikieriai mušėsi su sar kun. Schmidt dirbdavo falcams krikščioniško kraujo do apkaltinimas, supranta kuriame likos užmuštas ir kariumenės viršininkai už gais ir policija 12 valandų. šivus pinigus. Pereitoj sąir todėl nėra abejonės, kad ma, patvirtintų tamsių žmo Suv. Valst. kapitonas Mc- pardavimą Kruppo kanuolių
vaitėj, kada Muret atsistojo
Ludlow,
Colo.
—
27
spalių
nių
prietarą,
kad
žydai
išsu tuo tikslu jie nužudė Jus- j
fabrikai valdžios plenų.Da- tarp streikuojančių anglia prieš teismą, įvežta teismo
'Elderrv.
činskį. Tą aiškiai liudija ir, tikrųjų piauna krikščionius.
salėn ir visa Schmidto-Mubar gi patraukta teisman
subadytas Juščinskio lavo Todėl visas civilizuotas pa Nori palengvint persiskyri Kruppo fabrikos direkto kasių, angliakasyklų sargų reto dirbtuvė, kuri susideda
ir šerifų čia iškilo karštas iš spaudinamos mašinos,
mus.
nas, sakė jie. Ir tas paska saulis, žydai ir krikščionis,
rius
ir
vienas
agentas
už
pa

mušis, kuris traukėsi 12 va formų, antspaudų, dažų ir
las išsiplatino žaibo greitu šiandien siunčia rusų val Stokholm, Švedija. — Su pirkimą anų
kariumenės
mu. Iš Peterburgo atvažia džiai protestus, kad ji ne vienytas Švedijos, Norvegi viršininkų. Tas vagystes iš landų. Vienas sargybinis kitokių dalykų, reikalingų
likos užmuštas ir vienas an- popierinių pinigų dirbimui.
vo tuomet veikliausias juo drįstų tokią kvailystę pada- jos ir Danijos parlamentų vilko aikštėn socijalistai.
gliakasis. Abidvi pusi šau Neužilgo prasidės ir byla.
dašimčių vadas ir pradėjo ; ryt. Jau tūkstančiai sykių y- komitetas svarsto dabar su
dėsi. Esą 700 apsiginklavu
ra prirodyta, kad ta pasaka,
agituoti prieš žvdus. Pasi7, manymą apie palengvinimą Plaukiojanti fabriką.
sių streikierių. Colorados
ušmušė
pylė juodašimtiški lapeliai, buk žydai vartoja kraują, y- beturčiams persiskyrimų.
Anglijos valdžia rengiasi mainieriai smarkiau da ko Revoliucijonieriai
300
kareivių.
kurstanti prie žydų skerdy- ra neteisinga ir kvaila.• Ji Paskui to komiteto nariai statyti plaukiojančią fabri
nes.
" yra išmislyta
L pačių krikščio- paduos tą sumanymą savo ką laivams taisyti. Bus tai voja, negu West Virginijos.
Paskutinės žinios iš Mek
.
nių.
kad
pažeminus
žydus.
parlamentams.
Slaptosios policijos virši
milžiniška trioba, 450 pėdų Laisvamanis redaktorius sikos skelbia, kad ties EI Veninkui Krasovskiui tuojaus Ištikrųjų žydų tikėjimas iš
.laimėjo.
nadillo tarp 1,800 kareivių
ilgio ir 90 pločio, kurioje bus
Išradėjas mirė skurde.
buvo įsakyta jieškot žydų, to atžvilgio yra daug švaliejikla, katilų dirbtuvė, ma Katalikai buvo apskundę ir 1,500 revoliucijonierių 25
kurie nukankino krikščio. resnis, negu koks nors kitas. Šiomis dienomis Paryžiu šinų dirbtuvė, elektriškoji Tarną E. Watsoną, laisva spalių buvo smarkus mušis.
niškąjį vaiką. Krasovskis Žydams negali būt didesnės je mirė dižiausiam skurde dirbtuvė, kalvė ir kitokie maniškojo magazino (Wat- Revoliucijonieriai
apsupo
jokiu budu negalėjo surasti nuodėmės’ kaip pralieti Čharles Tellier, kuris išrado skyirai. Virš fabrikos bus son’s Magazine) leidėją kra- kareivius ir iš visų pusių
prirodymų, kad Juščinskis ‘ kraują. Paprastam žydui šaldymo būdą, kuris taip 136 gyvenimui kambariai. sai, buk jis savo magazine pradėjo šaudyt. 300 karei
buvo žydų nukankintas. Su ju tikėjimas draudžia net naudingas vasaros laiku pa
labai biauroja „Šventąjį tė vių užmušta ir sužeista.
Francuzai nyksta.
lig tų prietarų, žydai kan vištą papiauti, o ką jau kal laikymui valgomųjų daiktų
Kitas
revoliucijonierių
vą” ir katalikų kunigus. 23
kindami krikščionį turi pa bėti apie žmogų. Todėl ši Ki nuo puvimo. Ačiū jo išradi Paskutinė statistika iš spalių Augustoj, Ga., atsibu skyrius apsupęs Huertos ka
daryt 45 žaizdas, čia gi buvo jevo byla yra didžiausia be- mui kiti susidėjo sau milijo franeuzų šeimynų
stovio vo teismas ir Watson likos reivius ties Guavmas.
nus, o jis neturėjo ką valgyt. duoda šitokias skaitlines:
47. Tas jau prieštaravo už I gėdystė.
išteisintas. Popiežiaus mi Ant ”Volturno” žuvo 134
metimui. Bet užtai KrasovFrancuzijoj
yra
11,317,437
Bulgarų
pulkininkas
pa

licininkai skundė jį tą pačią
gyvastįs.
ski susekė visai ką kitą. Su Caras vėl laukia garnio.
smerktas 4 metams kalė vedusių porų; 1,805,745 po dieną išnaujo, bet teismas jų
Peterburgas, 26 spalių. —
lig surinktų jo žinių, nužuNew York. — Uranium li
jiman.
rų neturi nė vieno vaiko. Jei skundą atmetė.
dytasai Juščinskis tankiai Carienė tikisi neužilgo turė Sofija, Bulgarija. — Ka toliau taip eis, franeuzams
nijos kompanija, kuriai pri
Gubernatorius grasina
lankydavosi Čeberiakų na ti daugiau šeimynos. Visi riškas teismas pasmerkė pul gręsia išnykimas.
klausė žuvęs „Volturno,” omuose, nes su jų vaikais užinteresuoti, ką šiuo žygiu kininką Petevą 4 metams
streikieriams ginklais.
ficijališkai praneša, kad toj
Kareiviai sukilo.
kartu mokinosi. Čeberiakų garnys carui atneš. Jeigu kalėjiman už tai, kad laike
Denver, Colo.—Colorados nelaimėj žuvo išviso 134
ir
dabar
bus
duktė,
tai
caras
gi namai visiems jau yra ži
Vigo,
Ispanija.
—
Iš
Por

gjubernatorius E. M. Am- žmonės. Iš tų 102 buvo pasu grekais jisai aplei
nomi, kaipo vagių lizdas. įpėdinio kaip ir neturės. Jis mūšio
tugalijos
čia
praneša,
kad
mons išleido 27 spalių aps sažiariai.
Vieną sykį Juščinskis neti turi sūnų Aleksį, kuris yra do savo vietą.
22 spalių tenai sukilo pul kelbimą, kad jeigu streikas
„Volturno” vis dega.
kėtai tenai užėjęs papuolė į jau 9 metų, bet tas vos tik Degina misijonierių bažny kas artilerijos ir užmušė sa nebus tuojaus užbaigtas ir
čias.
vagių susirinkimą ir paty gyvas. Nihilistai dabar iš
Kapitonas laivo „Star of
vo viršininkus.
angliakasiai
į
darbą
nestos,
rė daug įdomių dalykų. Po leido lapelius, kur sakoma,
Liang provincijoj kvnie- Kynai nori daugiau pasko jis, gubernatorius, apšauk Ireland,” kuris atėjo į New
i
kad
caritkas
ilgiau
negy

nia čeberiak bijodama, kadį
čių plėšikai užmušė 300 žmo
siąs „maišto padėjimą” ir Yorką 24 spalių, praneša,
los
Juščinskis to neišpasakotų, vens, kaip du mėnesiu. Tą nių plėšimo tikslu ir sudegi
pradės daryti „tvar kad „Volturno” vis da dega.
Londono ”Daily Tele- milicija
matomai, nutarė ant visados pripažinę daktarai. Caro no 2 misijonierių bažnyčias.
ką,” nuginkluosianti visus Jis matęs jį apie 120 mylių į
graph
”
praneša
’
kad
Kynų
brolis
gi
Mikolas
neteko
tie

užrišti jam burną, ką ir at
pietvakarius nuo tos vietos,
Valdžia išsiuntė kariumenę,
valdžia nutariusi kreiptis į mainierius.
liko jos sėbrai. Kad pėdsa-I‘ sų prie sosto per apsivedi- kad plėšikus suimtų.
kur žmonės jį apleido.
penkias valstybes, prašyda Da 46 „Volturno” žmonių
kas užglosčius, vaikas likos mą su „žemos luomos” mo
Banka užsidarė.
atvažiavo.
subadytas ir paleista gan teriške. Tokiu budu ir Ro 10 užmušta ant geležinkelio. ma da vienos paskolos. Šiuo
das, kad žydai užmušė jį sa manovų giminės įpėdinio li- Liverpool. — Vietinis trū kartu Kynai nori gauti
New York. — 26 spalių
Lowellije, Mass., 20 spa
kis
susikūlė
su
Manchesterio
$100,000,000.
Pinigai
esą
vo macams, o tam buvo ir gišiol kaip ir nėra, bet caras
„Carmania” atvežė čionai lių valdžia uždarė Traders’
gera proga, nes tai atsitiko tikisi, kad garnys gali da at expresu ir nelaimėj užmušta reikalingi pramonės tiks da 46 sudegusio ”Volturno” National Banką. Daug pi
10 žmonių.
lams.
nešti.
prieš pat žydų Velykas.
pasažierius.
nigų trūksta.
'

•7

stebuklų negalėjo būti, nes Toliaus
“
sakoma, kad S. L.. Netik su kraugeriu caru rei- Kaip matot, čia jau mteris darbininkų apginėjais. Už
pati biblija kitoj vietoj tam A. organas; ’„Tėvynė” turi kėjo kovot, bet ir su juodą• statma vienoj eilėj su asilu, klausta to žmogaus, ką jis
prieštarauja. Kristus paša- rupinties visuomenės ir tau- ją armija, kuri ranka-ran- su jaučiu ir su kitais daik mano ir kodėl rašėsi po tuo
kęs: „Ir nei vienas žmogus tos reikalais ir tame pripa- kon ėjo su juodašimčiais, ir tais, kurie gali būti vyro sa protestu. Jis atsako: „Aš
Socijalistai pasitaisę.
negali dangun įžengti, jei jis
, žįstama jos redaktoriui pil- padėjo valdžiai „kramolą” vastimi. Matot, kaip biblija rašiau tik Basanavičiaus pa
n ,
„Laisvoji Mintis” paskuti nėra iš dangaus atėjęs.” na autonomija, kas reiškia. malšinti. O kur gi jus tada pažemina moterį. O musų gyrimą, o Yčui papeikimą.
niam savo numerije sako: (Jonas 3:13.)
jog niekas neturi tiesos :nė buvote, tautiečiai? Nejau bažnyčia, priimdama bibli Bet 'Lietuvos* redaktorius
"Visgi linksmu, kad, bent prispirti j___ 1__ 12__ ____
S. L. A. kuopos, nė atskiri gi jus nematėte, kaip tėvy jos pasakas kaipo šventą sau sufabrikavo mano laišką .ant
prie sienos, nenorėdami galutinai ne
tekti žmogaus vardo, ir Lietuvių so
nariai kišties į „Tėvynės” nės sūnūs korė ir Sibiran įstatymą, priėmė ir tokį mo savo kurpalio ir padėjo jį po
cijalistai ėmė "mylėti tautų" ir net Polemika
reikalus, nors redaktorius grūdo; nejaugi jus negirdė teries pažeminimą. Kuni savo protestu.”
raginti kitus aukas duoti."
ją kritika Pradėtų tenai pliaukšti di- jote verkiančių moterų, ne- gams net pačiuotis uždraus Draugystė išnešė papeiki
O ar socijalistai sakė ka
“ IVriUKct džiausiąs nesąmones, o kad tekusių savo vyrų ir sūnų? ta dėl to, kad moteris skai mą „Lietuvai” ir „Vienybei
da, kad nereikia aukų duo
narių raštai ir daugiausiai Šimtai Lietuvos sūnų žuvo toma peržemu t varinu su Lietuvninkų” už šmeižimą •
ti? Juk ne. Iš pat pradžios
jie pritarė L. M. D. namams ANT S. L. A. ORGANO naudos galėtų atnešti tai or ir šimtai da šiandien kalėji-i; kunigu gyvent. Iki 16-to socijalistų, o Jonui Šulcai
ir pritaria jiems dabar. Prie „TĖVYNĖS” UŽDĖTA. ganizacijai, bet jeigu tiktai muose tebepųsta už tėvynę. šimtmečio katalikų dvasiš- davė papeikimą ir pasargą,
tvoros jų da niekas nepri RUSIŠKA CENZŪRA. jie arba jų autorius priešin Ir kada valdžia paėmė vir-'j kija nepripažindavo da, kad kad daugiau nesirašytų ir
spyrė. Priešingai, mums
Kaip tiktai pasirodė S. A. gas S. L. A. organo redakto šų, jus tuomet išlindę su už moteris turi dusią; tik Ma- nešmeištų darbininkiškų lai
rodos, kad tautiečiai su sa A. organe „Tėvynėje” negei riaus nuomonei, tad jis turi pelėjusiomis akimis nulen con’o suvažiavime po ilgų kraščių, bet už šį sykį jam
vo „protestais” prilipo liep stinas protestas prieš socija (pilną tiesą patalpinti juos į kėt tautiškas galvas prieš ginčų vos-vos vienu balsu dovanojo. Nutarta duot pa
to galą.
listiškus laikraščius, dau gurbą ir — „lauk su jais,” Lietuvos budelį, vietoj at- Lpersverta, kad ir moteris tu- peikimas per laikraščius
kaip vienas „apšvietos komi keršijimo už pralietą jūsų n dūšią. Bet ir tai tik ačiū tiems „protestantams.” Pa
„Draugas” jau nekritikuoja gybė S. L. A. narių ir kuopų sijos” narių išsitarė.
brolių kraują. Jūsų „gene- tai aplinkybei, kad Kristaus peikimui parašyti išrinkta 3
pradėjo protestuoti prieš p.
socijalistų.
nu^ko^net motina buvo moteris. Tai- vyrai: J. Jokubėnas, J. Šiug
V. K. Račkausko sauvališką Dabar tegul S. L. A. kuo-^ol^p.
Chicagos „Draugas” ma pasielgimą su „Tėvynės” pos ir atskiri nariai pagalvo !dovanų tam budeliui, už ką I gi nestebėtina, kad tamsus žda ir M. Mockus.
?
žmonės
ikišiol
vis
skaito
mogavo
medalį
„na
pamiat.
”
tyt persitikrino, kad kriti skiltimis, tai yra protestuoti ja sau gerai, į ką pavirto
Spalių 11 d. švento Jurgio
kuoti socijalistus, tai ne jo prieš talpinimą organe tokio musų pirmeiviškos ir neut- Bet jus, patrijotai, neprotes I terį žemesne už vyrą. Bet draugystė buvo parengus
protui darbas. Kunigas protesto, kuris netiktai ne- rališkos organizacijos orga- tavo! prieš p. Yčą už parsi nykstant bažnyčios prieta- balių. Žmonių susirinko ne
ir . tokia
.v
x . vnuo.
Kaupas, kuris taip tankiai reikalingai užima organe nas. Argi jau męs mokėda davimą savo priešui. 0 jis (rams,z nvksta
daug. Katalikai pradėjo
su savo kritikomis išsišok vietą, bet dar ir kenksmin mi savo sunkiai uždirbtus pardavė lietuvius; jis paro- monė tarp žmonių, štai šian- keikti socijalistus, buk tie
davo, apsirgo net nervų liga. gas S. L. A. bujojimui.
centus ir palaikydami tos dė carui, kad lietuviai da ant'dien Cambridge’uje tveriasi pagadinę jiems žmones savo
_  tiek kvaili, kad už savo bro- Jau moterų ir vyrų draugi- prakalbomis. Kaip socija
Dabar jau kelinta sąvaitė, o Žinoma, p. Račkauskui la- organizacijos labo dėlei sa
lių ir tėvu kraujų dovanas1 Ja. P™ kurios kiekvienas listai parengia balių, tai pil
„Draugas
” apie
socijalistus
vo oficijališką organą,
t
-j
m
i
bai
nepatiko,
kad
daugvbė
’’
turėtų prisirašyti. na salė žmonių, o kaip pa
tyli. 7
* .aro.^Tegu
x
‘1 g. l A. narių neužsiganėdi rujų neturim tiesos išreikš
 budeliui siunčia per savo at- lietuvys
Kalba
publikai labai pati
kalba poterius, o tenai nesu no tuo humbugišku protestu ti jame savo nuomonę ir bu- .stovą.- Caras
_ „savo genero.
ko. Paskui L. Grikštas pa rengia katalikai, tai nė pu
klups.
sim
priversti
kreipties
į
paĮ
us
nubaudė
uz
parsidavimą
Į ir jis sumanė visus tuos S. L.
davė laišką su prašymu, kad sės nėra.
japonams,
o
jus,
patrijotoai,
~
„Vienybės L.” leidėjas be A. narių ir kuopų atsiliepi šalinius laikraščius? Argi savo generolui
sudėt jam, kaipo „kanki Spalių 10 d. apsivedė drg.
Yčui
už
par

nereikėtų
mums
pareikalau

mus talpinti į gurbą, turbut
protnamije.
niui” auku bvlos vedimui, Kaz. Baltakis su Adele Kensu tuo tikslu, kad kiti S. L. ti, kad musų organe butų į- sidavimą iškėlėt puikius pie kurion jis papuolė per Ips- kiute. Drg. Baltakis buvo
Eina paskalos, kad Pauk
nariai nesužinotų, jog vesta žodžio laisvė! Musų tus. Ir kada socijalistai nu wicho streiką. Balsų didžiu socijalistiškųjų knygų par
štys, „Vienybės Lietuvnin A.
organo „Tėvynės” redakto rodė jūsų klaidas, jus pradė ma laiškas priimtas. Rinko davinėtoju ir parduodavo už
daugybė
narių
neužsiganė

kų” leidėjas, yra sveiko pro dino tuo p. Račkausko suma rius neseniai da pats šaukė, i jot rašyti veidmainingus
ir aukas, bet kiek surinkta, $15—$16 beveik per kožnas
to, bet niekas nesirūpina a- nytu protestu.
kad męs gyvenam „laisvės protestus prieš socijalistiš nežinau. Paskui leista Grik prakalbas. Reikia linkėti
pie jo išėmimą. Jam įkalbė
šąlije” ir turim pripažinti vi kus laikraščius. Iš jūsų pro
gero pasisekimo šeimy
ję „geradėjai,” kad pasiduo Bet „Tėvynės” vedėjas siems tiesą naudoties taja testų pasirodė, kokie jus štui pakalbėti. Kaip ėmė a- jam
tų į beprotnamį, kada „V. matvdamas, kad kas diena laisve, bet pastaruoju laiku tautiečiai. Jums tauta ne pie savo nelaimes kalbėti, niškam gyvenime.
F. Mažamokslis.
L.” buvo apskųsta, ir jis pa neužsiganėdinusių narių ir jis apie tai užmiršo ir netik rupi. Jūsų patrijotizmas publikai nusibodo ir klausy
tikėjęs tam pasidaręs „be-, kuopų skaitlius auga ir kas j norėtų, kad socijalistai apie yra šlicinis. K. Česunas. tis. žmonės ėmė skyrstytis,
RACINE, WIS.
o kiti net ir pasipiktino.
pročiu.” Tiesa, tas pagelbėjo diena vis daugiau ir daugiau
19 spalių „Lietuvos Bro
M. M. Plepis.
išsisukti iš po teismo, bet panašių atsiliepimų gauna, į Yčą tylėtų, bet ir mums visiems nori užrišti burnas.
lių” draugystė parengė pra
Paukštys sykį patekęs į be pradėjo galvoti, ką čia dary- Žiūrint
ST.
LOUIS,
MO.
į
tokį
S.
L.
A.
organo
kalbas.
Kalbėjo drg. A. Bu
protnamį ir dabar tenai lai ti, kad nuo to atsikratyti? redaktoriaus ir „Apšvietos
18 spalių lenkų svetainėje belius iš Kenosha, Wis. Kal
CAMBRIDGE, MASS.
komas, kaipo beprotis. Tą Galų-gale sugalvojo, kad Komisijos” pasielgimą, no19 spalių buvo naujai su buvo lietuvių teatras su de bėtojas aiškindamas naudin
paskalą patvirtina ir „Lais reikia kreiptis prie S. L. A. roms-nenoroms prisieina pa
vės” korespondentas, kuris „Apšvietos Komisijos,” kad sakyti, ar tik neatsitiks vėl sitvėrusios Lietuvos Dukte klamacijomis ir balium, pa gumą pašelpinių draugys
rengtas Lietuvos Sūnų ir čių, neužmiršo nurodyti ir
nukreipus nuo savęs S. L. A.
rašo iš Brooklyno:
rų
ir
Sūnų
D-jos
prakalbos.
tokia suirutė S. L. A., kaip Kalbėtojų buvo 3. Gerry Dukterų Draugystės. Vai dabartinį skurdų gyvenimą.
"Musų Paukštys (’V. L.’ leidėjas) narių domą, buk tai ”Aplabai dejuoja, kad, turėdamas turtą, švietos Komisija” nepaveli kad buvo 1910 metais.
Sako, šiandien pasaulį valdo
(anglas), d-ras Matulaitis ir dinta „Išgama.”
turi beprotnamij taip sunkiai dirbti,
kelios
ypatos ir visur vieš
Man rodos, kad „Tėvynės” "Keleivio” redaktorius drg. Kaslink lošimo, tai tik su
o jo turtu kiti naudojasi. Jeigu jau ja tokių atsiliepimų S. L. A.
artimo meilės neturi, tai nors sarma organe talpinti. Vieną tų skiltįs turėtų būti atviros vi
Michelsonas. Pirmas kalbė darkė veikalėlį, kuris gana patauja kapitalistiška ver
tą turėtų pažinti musų tautiečiai.”
siems S. L. A. narių raštams jo anglas; jis nurodė, kad įspūdingas ir pamokinantis. gija. Nurodė, kad žmonės
Jei tas teisybė, tai ištikro protestų, žinoma, kuris bu ir
kuopų nutarimams, palie- moteries protas tankiai gali Lošėjai mokėjo savo roles dabar prispausti kapitalo
vo aštriau parašytas ir dau
butų biauru.
giau kritikavo „Tėvynės” čia-itiems S. L. A. reikalus. būt gabesnis, negu vyro. Ka ant atminties, bet išėję ant jungo tveria visokias drau
vedėjo pasielgimą, jis pa O jei toks raštas ar nutari da Kolumbas pirmutinis pa estrados atkalbėjo jas it po gijas ir organizacijas. Nors
Iš tuščio į sausą.
„Apšvietos Komisi mas pasirodytų neatsakan sakė, jog jis gali apvažiuoti terius ir atliktas kriukis. kiekviena draugystė ar or
Rimtieji, męs pasakytume siuntė
jai,” kuri vienbalsiai nuta- tis savo tikslui arba pavo aplinkui žemę, visi jį pavadi Pati scena ir jos rakandai ganizacija eina savo keliais,
rambieji, musų laikraščiai rė,
kad panašus raštai „Tė jingas S. L. A. gerovei, tai no bepročiu. Tik Ispanijos taipgi visai neatsakė veika bet tie keliai turės susieiti į
ant tiek susikumavo, kad ką vynėje
” negali rasti sau vie kiti nariai ir kuopos gali jį karalienė Izabelė tam pati lo reikalavimams. Pirmo krūvą ir tada pasidarys vie
tik vienas pasakė, kitas tuo tos. Vadinas,
uždėjo ant S. kritikuoti. Tuomet ir ta pa kėjo ir liepė duoti Kolumbui akto scenoje apart suflio- na didelė organizacija. Ta
jaus tą atkartoja. Štai L. A. organo ”Tėvynės
” cen ti „Tėvynė” butų daug gy tris laivus ir viską, kas rei riaus budos daugiau jokių da darbininkai paduos kits
Brooklyno bobutė paplepė zūrą.
vesnė, ir žmonės turėtų pro kalinga kelionei. Ir Kolum rakandų nebuvo; antro gi kitam ranką ir stos visi po
jo, kad ji talpins feljetonus,
„Apšvietos Komisisija,” gą daugiaus lavintis. Taip bas išvažiavęs atrado Ame akto scenoje buvo keletas viena raudona vėliava. Ta
tuojaus jos kurna Chicagoj
męs daug grei riką, iš kurios ir męs šian baldų, bet ir tie prie veikalo da darbininkai užvaldys pa
daro iš to „apžvalgą.” Svar uždedama ant „Tėvynės” elgdamiesi
ir geriau prieitume prie dien naudojamės. Taigi mo netiko. Tokiuo budu scena saulį. Nereikės tuomet tver
bi naujiena! Ir tas atkar rusišką cenzūrą, savo krivū čiau
ti draugysčių ir draugijėlių,
santaikos ir S. L. A. gerovės, teris padėjo atrasti šitą že įdarė labai prastą įspūdį.
tojimas visokių nesąmonių, lėje, tilpusioje „Tėvynės” 41 negu
„protestus” mę, kuomet visi mokyti vy Visas šitas nenusisekimas nes bus viena ir didelė drau
tas pilstymas iš tuščio į sau numerij,sako, kad „Tėvynė” prieš talpindami
laikraš rai iš to tik juokėsi.
paėjo, galima sakyt, iš reži gija — Socijalizmas. Kal
są, pas juos vadinasi... rim visupirmiausiai turi rūpin čius, osocijalistiškus
bėtojas aiškiai nurodė ir
kitiems neduodami
tis organizacijos gerove,
Antras kalbėjo d-ras Ma sieriaus pusės, kuris ėmėsi dvasiškijos šunybes. Publi
tumu.
ginti jos reikalus ir talpin nė išsižioti apie jų vertę.
tulaitis, kuris pagyrė tokią visai ne už savo darbo ir da kos buvo daug ir ramiai už
„Katalikas” su mėšlais.
ti vien tiktai „gerus” ir Nors ir šitas mano straip draugiją, nurodydamas, kad tokio, apie kurį jo visai nie silaikė. Kalba publikai la
„Katalike” eina Kl. Jur- „naudingus” raštus, be jokių snis turėjo tilpti „Tėvynėj,” prigulint vyrams ir mote ko nežinota. Bet visgi gali bai patiko, ką reiškė garsus
gelionio surinktos „Lietu „užsipuldinėjimų” ir „šmei bet kadangi pastaruoju lai rims daug lengviau ir pro ma tikėtis, kad ateitije tos delnų plojimas. Po prakal
vių Mįslės.”
Paskutiniam žimų,” žodžiu, „T.” turi rū ku uždėta ant jos cenzūra tiškai galima išsilavint, nes klaidos neatsikartos ir kaipo bų prisirašė apie 30 naujų
(42) numerije tų „mįslių” pintis S. L. A. reikalais. Bet ir tokie raštai joje negali čia išgirsta vieni kitų nuo darbininkams tas reikia at narių. Dabar draugystė yant tiek yra šlykščių, kad aš jokiu budu negaliu supra rasti sau vietos, tad privers mones, o kiekvienoj nuomo leisti.
pastatyta ant tvirtų pa
Svetainėj taipgi daug ko ra
męs nedrįstam jų nė atkar sti, ką bendro turi su S. L. A. tas buvau kreiptis į pašali nėj yra vis dalis teisybės.
matų ir galės gerai gyvuoti.
Trečias kalbėjo drg. Mi truko, ypač ramumo. Tvar
toti. „Mėšlai,” tai, sulygi reikalais ir kokią naudą at nius laikraščius.
S. Narkis.
(chelsonas, kuris paj’uokė vy kos prižiūrėtojai kėlė be
nus su kitais išsireiškimais, neša tas protestas prieš so S. L. A. narys,
D. J. Aleksis. rus, kad tie vis skaito mote tvarkę. Kaikuriems, matyt,
SCRANTON, Fa.
gana švelnus tenai žodis. Jei čij alistiškus laikraščius, ku
norėjosi
tik
pasirodyti
„kas
ris
liko
patalpintas
S.
L.
A.
ris daug žemesnėmis už sa
kas išverstų tas mįsles ang
Spalių 16 d. turėjo būti šv.
ŽODIS
TAUTIEČIAMS.
organe
ant
pirmo
puslapio,
ve, tuotarpu patįs užsiima tai aš.”
lų kalbon ir paduotų krasai,
Juozapo lietuviškos bažny
„Katalikas” turėtų daug ne kaipo svarbiausis ir naudin- Lietuviški tautiečiai ir pa- tokiais žemais darbais, kaip Publikos buvo gana dikto- čios byla dėl bažnyčios rak
smagumo. Ir kam tokius giausis raštas. Ką bendro trijotai! Pasakykite, ką rei tai rūkymas, girtuokliavi kas būrelis.
ių. Mat, bažnyčios globė
šlykštumus dėti laikraštin, su S. L. A. reikalais turi ir škia tie žodžiai: tauta ir pa- mas, muštynės, kuriais tam Linkėtina Liet. Sun. ir jai neduoda kun. Kurui rak
sunku suprasti. Doras pie- kokią naudą atnešė S. L. A. trijotizmas? Man rodosi, siausia moteris pasipiktina. Dūk. Draugijai, kad ateitije tų. Byla tęsiasi jau antras
Kutros, kad tų žodžių prasmė — my Jeigu taip yra, sako, tai ko pasistengtų išvengti praei metas ir vis negali užsibaig
mo da tokiais išsireiškimais visokie Smilgos,
Konkulauskai
ir
kiti,
apie lėt savo šalį, guodoti kalbą dėl gi vyrai skaito save aug- ties klaidų.
pasipiktintų, o kaip gali jau
B. Šidiškis. ti. Kunigas bažnyčios jau
stis jaunos mergaitės, per- kuriuos tiek daug buvo S. L. ir papročius ir ginti tai nuo štesniais? Todėl, kad bib
negali uždaryti, tai ir į teis
DETROIT, MICH.
skaičiusios tokius nešvaru A. organe rašoma? Ką ben priešų ir užpuolikų. Bet jus lija pastatė moterį žemiau.
mą bijosi stoti. Kada bus ta
mus? Jeigu jau toks „folk- 1dro turi su S. L. A. reikalais tautiečiai, ar darote taip? Pačią pirmutinę moterį bib Papeikimas „Lietuvai” ir byla vėl iššaukta, dabar ne
„V. Lietuvninkų.”
loras” ir turėtų kokią nors ir kokią naudą S. L. A. at Visai ne. Tai kamgi jus den- lija apkaltino papildyme
žinome. Pirma vis skųsda
istorišką vertę, tai visgi to neša visokie ilgaskverniai, giatės tuo vardu, kurio jus pirmykštės nuodėmės. Pa Spalių 19 d. D. L. K. Keis vo visus globėjus, o dabar
kio šlykštumo negalima leis kurių paveikslai pastaruoju visai nepildot. Rusas despo galiaus ji ir sutverta netaip, tučio Draugystės buvo mi apskųsti tik 4: Jonas Apolaiku yra talpinami S. L. A. tas pavergė lietuvių šalį, už kaip vyras. Adomą Dievas tingas ir nutarta surengti nas, Jonas Yurkus, Fr. Ba
ti per laikraštį.
organe „Tėvynėj” su ilgiau darė spaudą, laikė mus ilgą tvėręs sulyg savo paveikslo, balių ant 15-tos d. lapkričio. ranauskas ir Antanas AukPrietarai nyksta.
siais aprašymais jų biogra laiką tamsybėj, sudarkė mu o Jievą padaręs iš Adomo Paskui pakelta klausimas, ščiunas.
Biblija sako, kad keliatas fijos?
sų kalbą, antgalo ir visai no šonkaulio. Vadinas, ji pri kodėl Jonas Szulca pasirašė Lietuviai nutarė pirkti sa
„šventųjų,” kaip antai Eli- Juk tie žmonės, kunigai, rėjo uždrausti lietuviškai klauso jau nuo Adomo. To po "protestu,” kuris tilpo an vo kapines prieš Kalėdas. Už
jošius, Enochas, Marija ir Susivienijimui yra grieštai kalbėti. Tik ačiū socijalis liaus, Dievas duodamas Mai- dai „Lietuvoj” prieš „Lais senąsias kapines nesiprovos,
kiti, gyvais buvo paimti dan priešingi, jie turi savo S. L. tams, kurie pirmutiniai žiui dešimtį savo prisakymų, vę” ir „Kovą.” Pripažinta, nes nekam tikussios, gali da
gun. Bet tarptautiškos bib R. K. A. ir stačiai daro prieš tai užprotestavo ir sto sako: ”Negeisk moteries sa kad tas '^protestas” yra vien uždaryti valdžia; grabai ma
lijos tyrinėtojų draugijos mums blėdį, o tečiaus „ap jo atviron kovon už laisvę ir vo artimo, nė namų, nė tar tik šmeižimu darbininkiškų tytis ant viršaus; giliai ne
organas ”The Bible Stu- švietos komisija” prieš tai sugrąžinimą spaudos, Lietu no, nė asilo, nė jaučio, nė jo laikraščių ir abelnai socija gali kasti, nes grynas ak^
dent” nurodo, kad tokių nesako nė žodelio.
vai spauda likos sugrąžinta. kio daikto, kuris yra jo.” listų ,kurie yra geriausiais muo.
Eržvilkietis.

Peržvalga.
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MONTELLO, MASS.
CHICAGO, ILL.
CHICAGO, ILL.
i praleidęs, bet kad socijalis- bile kada paaukausime. M. Mockus ir F. Gražys yra
i
Tautiečių
„protestai
”
suer

socijalistų
vadovai
ir
laike
Lietuvių Tautiško Namo
Jaun. Dram. Dr- Įtas’ tai jis netik to nepami„Keleivio” No. 40 tilpo ne 19 xspalių
____
•
_
>
j.
noisj
hpt
na
nHnnaiickp
npzino
nemažai
žmonių.
nėja,
bet
da
pripliauškė
ne

dievmaldystės
atėję
prie
draugija turėjo 7 spalių su
visai teisinga koresponden ja statė scenoje pirmą kartą
būtų
daiktų
ant
socijalistų.
LSS.
19
kuopa
nutarė
per
bažnyčios
trankė
jos
duris,
sirinkimą ir iš raporto pa
cija iš Town of Lake, kurio J. Uktvėrio farsą ”Aktorius
Kas link išvadinimo Ba i gavenę rengti prelekcijas švilpė, rėkė ir da ką ten bai sirodė, kad namas neužilgo
je p. M. Šilkaitis rašo išgir sudegino teatrą.” Nusisekė
sanavičiaus
ir Yčo visokiais susidėjus su L. A. D-ja ir L. saus darę, kad tik suardyti bus jau gatavas. Prieš na
dančias draugiją Tėvynės gana puikiai; aktoriai atli
Mylėtojų No. I. Tarp kitko ko savo roles gerai. Tik tar vardais, turim pasakyt, kad K. P. D-ja. J. Gyvūnėlis. i dievmaldystę. žinoma, dėl mo įšventinimą bus tame
šitokio nekrikščioniško pa pat name dideli ferai, kurių
sako: „Jos rūpesčiu likos j-! pe publikos buvo girdėtis tai grynas melas. Lorentui
RACINE, WIS.
turbut
nepatiko,
kad
socija

sielgimo teisėjas išdavė surengimui yra išrinkta 11
steigti Lietuvių Tautiški ka neužsiganėdinimas, kad per
Skaitydamas
„Keleivio
”
prieš minėtas ypatas In- ypatų. Ferai bus lapkričio
piniai.” Nenoriu užkenkti | trumpas buvo programas — listai ėmė nurodinėt negra
N
o.41
patėmijau
žinią
iš
junction ir štai 10-tą spalių pradžioje. Meldžiama ir ki
draugijai, bet pasakysiu tik perstatymas vieno veiksmo žius Yčo adrbelius.
Racine
apie
S.
L.
A.
100
kuo

atsibuvo teismas. Bet skun tų miestelių lietuvių prisidėToliau B. L. rašo, buk so
rą tiesą, kad prie įsteigimo ir pora dainelių. • Publika
pos
prakalbas,
kur
tūlas
Radikai nekaip negalėjo daro- ! ti prie tų fėrų. Ojei musų
Lietuvių Tautiškų kapinių i užsilaikė ramiai, išskyrus cijalistai visa gerkle rėkę,
cino
perkūnas
skundžiasi,
: dyti, kad kaltinamieji M. delegatai atsilankytų kur
minėtoji draugija mažai pri porą sportelių, kurie triuk- kad jeigu aukauti, tai siųsti
kad
S.
L.
A.
100
kuopa
no

Mockus ir F. Gražys nors kur rinkdami aukas, tai pra
sidėjo, kaip prie jų nupirki . šmą darė laike lošimo. Ma- tiesiog į Vilnių. Socijalis
rinti
užkenkti
socijalistams.
kada butų taip pasielgę ir šoma neatsisakyti pagal iš
mo, taip lygiai ir prie jų ■ tyti, jie norėjo parodyti sa tai visai nerėkė, tiktai nuro
Iš
kokių
šaltinių
Racino
per

per tyrinėjimą teisme išsi galės paremti mus. Pinigai
tvarkymo. Tegul p. M. Šil vo „mandrumą.” Sarmata! dinėjo, kad butų geriau pi
kūnas
tą
žino?
aiškino, kad Mockus, kaipo mums dabar labai reikalinkaitis', norėdamas rašyti ko Chicagos Liet. Mot. Ap nigus pasiųsti tiesiog į Vil
Marės
vaikas.
pirmas ir baisiausias jų | gi, nes reikia įnešti paskuti
respondencijas, pasirūpina švietos Dr-ja rengia ant b nių.
priešas, dar nėra niekad bu nę mokestį. Siunčiant fėgeriau ištyrti dalykus, o pa lapkričio p. M. Meldažio
Toliaus B. L. išvadina so
BROOKLYN, N. Y.
rams kokius daiktus ar šiaip
skui tik rašo, nes dabar svetainėje vakarą, kuris su cijalistus apjakėliais ir pai 4spalių čia buvo gražus vęs prie tos bažnyčios.
Chicagos kitos draugijos sidės daugiaus, kaip iš pen- kais, kad jie nežino, jog ir vakarėlis, parengtas Lietu Ir tame aiškiai pasirodė kokias aukas, reikia adre
jaučiasi įžeistos, kurios iš I kiolikos atskyrų veikalų, t. Vilniuje d-ras Basanavičius vių Kelionėj Pašelpos Dr- parapijos vadovų begėdiška suoti taip:
J. Petrauskas,
tikrųjų prisidėjo daug prie y. iš prakalbos, dainos, de- tuos pinigus priims. Bet stės. Buvo statyta dviejų ! melagystė ir tokiuo budu
22
erton
st., Montello, Mass.
įsteigimo kapinių, o kores klemacijos, Stepuko pasiro toks neapjakėlis ir nepaikė- veiksmių komedija ”Gudri nabagai nieko nelaimėjo aFėrų rengimo raštininkas
pondentas visą jų darbą pri dymų ir muzikališkų veika lis vyrukas, kaip B. L., mė Našlė.” Tarpe aktų p-lė a- part gėdos.
P. Margis.
skaitė vienai draugijai.
lų.
P. P. Indrelė. gina save persistatyti visuo liliuniutė padeklamavo „Ga Taipgi gana nustebino
Kapinių Raštininkas,
menės akyse labai daug su lui 1906 m.” Po perstatymo teisėją ir ten susirinkusią WALLINGFORD, CONN.
BROOKLYN,
N.
Y.
i
e
’
S. Danta.
publiką įvairumas plakatų,
prantančiu, o pasirodo, kad
19 spalių tautiškam name ant tiek supratimo neturi, p-lė Stankevičiūtė sulošė garsinančių „laisvamanių” 21 rugsėjo atsibuvo Igno
monologą „Senmergė.” Tas
Šato dukters Katriutės krik
Red. pastaba. — Nors p. ! Simono Daukanto D-jos bu
ir
socijalistų
prakalbas,
ku

kad
nežino
kas
pinigus
pri

tiek
publiką
prijuokino,
kad
štynos. Svečių būrelis gra
Danta klaidą atitaiso, vie vo surengta „svečiams” va
ima,
ar
pirmininkas,
ar
ka

rias
katalikai
buvo
surinkę
jau
nereikia
daugiau.
To

žiai besilinksmindamas atsi
nok tikrojo dalykų stovio karienė. Žmonių prisirinko
liau gražiai sudainavo Aido nuo kelių metų ir neteisin minė politiškus kalinius,
vistiek nenurodo. Jis sako, visokių pakraipų, bet dau sierius.
kad kitos draugijos daugiau giausia dolerinių patriotų. Toliau B. L. giriasi, kad ir choras, kuris tiek publikai gai išvertę į anglų kalbą at kuriems ir sumetė S. Vayra prisidėjusios; tas gali Laike vakarienės buvo „spy- jisai esąs socijalizmo pase patiko, kad net kelius kar sinešė į teismą. Įdomiau- lechkas 50c., P. Matuzas,
būt, bet tuomet reikėjo j’au čiai.” Socijalistus kad akė kėjas, bet su panašiais soci tus buvo iššauktas atkartot. sis iš visų jiems buvo apgar I. Šatas, J. Vietčkis po 25c.;
ir nurodyt, katros yra prisi jo. tai akėjo; girdėjosi net jalistais ir jų taktika nieka Drg. J. Kačergius iš Hobo- sinimas laisvamanių prakal A. Stankevičia 10c. Viso
dėjusios ir po kiek. Tik tu tokie žodeliai, kaip „išga dos nesutiksiąs, kurie nėra ken, N. J., pagarsėjęs savo bų apie pragarą, kur buvo $1.35. Pinigai nusiųsti R. ir
rint prieš akis skaitlines bu mos,” „vagįs,” „tautos ša- verti Basanavičiaus čebatų gabumu lošime, sulošė mo skiriama $100 tam, kas ga K. šelpimo iždininkui J. Ra
tų galima spręsti, kuriaiI__
____ , ” „musų bran- valyt. šikšnosparnis irgi nologą „Vagis,” kuris taip lėtų darodyt, kad M. Moc manauskui.
šai,? ” „pijokai,
aiškinimas apie praga Nuo redakcijos: drg. J.
draugijai didesnis vainikas giausios tautos ardytojai” ir gali girtis, kad jisai paukš gi didelį įspūdį padarė, ne kaus
čių pasekėjas, bet nenorįs su kurie iš publikos net ir apsi rą yra neteisingas.
priguli.
Ramanauskas rašo, kad pi
tt. Rodos, atėjo jau diena, jais
Antras
plakatas
tai
iš

taikytis.
Lorentas
yra
kada visus socijalistus už panašus ”socijalistas.” To ašarojo. O jau kada Maikis trauka iš knygos apie pre nigus priėmė.
CHICAGO, ILL.
su tėvu pasirodė ant pagrin
liežuvių iškars.
ST. CHARLES, ILL.
dėl
jis,
turbut,
skaito
save
dų, tai publika taip ir suū kes už kunigų darbą, atlie
12 spalių d-tė „Leib-gvar- R 22 spalių Smith Gray Co.
DLK. Vytauto dr-tės susi
dija D. L. K. Algirdo” statė dirbtuvėj sustreikavo apie vertu ir batus Basanavičiui žė didžiausiu delnų plojimu. kamą žmonėms dėl jų dū rinkime buvo pakeltas klausi
scenoje du veikalu Meldažio 400 rubsiuvių. Streiko prie valyt. Męs jam tos garbės Vienok nepergeriausia išėjo šių išganymo ir nuodėmių mas, ar negalima butų pri
svetainėje. Pirmas veikalas žastis tokia: kompanija no nepavydim. Tegul jis valo pasikalbėjimas, nes Maikis atleidimo.
imti ir moteris, bet didžiu
buvo „Guminiai batai,” ku rėjo panaikinti dienų dar jam batus, tik nešmeižia visai silpnai ir neaiškiai kal Ir spalių 10, vienas iš di i ma su tuo nesutiko. Tuomet
bėjo, bet tėvas, tai tikrai tas džiausių Detroito dienraš
ris išėjo taip prastai, kad bą, o įvesti „štukių” siste bereikalo žmonių.
V.
Anesta,
ir atrodė, kurio paveikslas čių, „Detroit News,” šiuos sutverta nauja draugija,
jau nebegalima blogiau. Pa mą. Veiklesni unijistai tam
J. Beliauskas.
matomas „Keleivij,” ir gerai dalykus patalpino, kas vi vardu Lietuvos Sūnų ir Du
skui buvo deklemacija p-lės labai pasipriešino. Kompa
Labai pagirtina. Se
kalbėjo. Pilnai užganėdino siems katalikams padarė di kterų.
K. Žiauriutės, kuri atliko nija užpykus pašalino juos
LEWISTON, ME.
kantis susirinkimas bus 16
taip neaiškiai, kad vidurinė iš darbo. Už draugus užsi 4 spalių L. S. S. 105 kuo publiką Džian Bamba, nes delį nesmagumą.
lapkričio.
Jauna Mergaitė.
se sėdynėse nieko negalima stodami, kiti apskelbė strei pos teatrališkas ratelis statė publika didžiu plojimu dar Štai kai kurios ištraukos
buvo suprasti. Po tam vai ką ir jeigu pavarytų darbi ”Žmonės” ir ”Nuo ausies šaukė kalbėt. Vakaras bu iš to dienraščio:
i MASSACHUSETTS SOCIvo
surengtas
labai
puikiai,
dinta „Nuo Ausies iki Au ninkų nepriims, tai ir kitos lig ausies.” Perstatymas iJALISTŲ KONFE
„PRAGARAS.
sies.” Tas irgi nenusisekė; tos kompanijos dirbtuvės šėjo neblogai. Pelnas, ku panašius vakarus retai kas
RENCIJA.
;
„Lietuvių prakalbos apie
•
surengia.
Minėta
draugystė
ne tik ką be jokių nudavimų žada išeiti ant streiko.
socijalistų darbus ir pragrą Lawrence, Mass., 19 spa
rio liko $20.29, paskirtas ka
yra laisva ir progresyviška, atsibus nedėlioj, , 1 spalių, lių atsibuvo Mass. rajono
ir energijos buvo lošta, bet
liniams.
Brooklyne
priviso
daug
ir kalba neapdirbta, buvo
18 spalių šv. Baltramie galima sakyti, tai yra viena 1911 m.”
lietuvių socijalistų suvažialietuviškų
„bomelių,
”
kurie
iš geriausių pašelpinių dr- Mat, katalikai laikėsi tą į vimas.
girdėti žodžiai ”saula” ir t.
jaus
jaunimo
ratelis
vaidino
Pribuvo nuo 11 kuo
p. Iš šio veikalo truputį ge nesidrovi ir ant žmonių už ”Pirmi žingsniai.” Išėjo ge sčių Brooklyne, į kurią pri plakatą net nuo 1911 metų. pų 41 delegatas. Pirmininriau atliko Švilpios rolę p. sipuldinėti. Štai 21 ar 22 rai. Buvo da monologai, ei guli vyrai ir moterįs. Teko Toliaus:
! ku išrinkta drg. V. S. BakaUlis ir Bimbos p. K. Mažei spalių, paeinant nakčia iš lės, diologas ir solo. Diolo- girdėti, kad šitos dr-stės 2nauskas, sekretorium — D.
kis. Toliaus buvo pagarsė vestuvių likos užpulti pp. gą sulošė dvi merginos; at ra kuopa Centrai Brookly „Pirmoj vietoj bus kalba J. Klinga. Daugiausia lai
jusio Stepuko pasirodymas, Martus ir Ambraziejus. Vis liko gerai. Solo dainavo p. ne irgi rengia balių su pra ma, ar socijalistai platina ko praėjo ginčams tarp 60
kuris ir šiuo sykiu nedrąsus tai kazirninkų ir „karam- Bubokas, bet išėjo nekaip. kalbomis. Dr-stės pirminin girtuoklystę ir griauja šei kuopos ir 207-tos (paskuti
Drau
kas yra gerai apsišvietęs ir mynas, ar kas kitas? To nė neseniai atskilo nuo pir
buvo ant scenos, bet galima bušninkų” darbas.
19
spalių
F.
J.
Bagočius
sakyti, kad tik jo juokai vi gysčių susivienijimas turėtų kalbėjo šv. Baltramiejaus susipratęs žmogus ir yra L. liaus bus kalbama, kas tai mos). Po to triukšmo ma
suomenei visųgeriausiai ir daugiau pasidarbuoti, kad dr-stei. Kalbėjo bešališkai; S. S. 19-tos kuopos nariu, yra pragaras, kiek tenai ;<- žai beliko laiko naudinges
patiko. Ant galo Auš. Var. kaip nors tas kaziras ir ”ka- publika likosi visa užganė pertai ant minėto vakaro ra velnių, kaip jis toli nuo nių dalykų apsvarstymui.
Par. choras, susidedantis be rambuškas” išnaikinti, nes dinta, ką liudijo garsus del buvo pardavinėjama litera Detroito, ir kiek reikia lai Dėl stokos laiko keli svarbus
veik iš 30 ypatų, po vadovy tas daugiausia tokius pikta nų plojimas. Tik pirminin tūra ir pirmeiviški laikraš ko ir pinigų, kad nukeliauti įnešimai likos visai atmesti,
ste varg. p. S. Sakadolskio darius auklėja. Jeigu ilgiau ką kitą syk reikėtų išrinkti čiai. Tas labai pagirtina, tenai etc.”
Čia jau seka pakvietimas i o nesvarbesni net be apkal
sudainavo keliatą dainelių taip bus, tai pro saliunus pa gersnį prakalboms vesti.
nes
vis
patraukia
visuomenę
lietuvių parapijos kunigo į bėjimo vieni atmesti, kiti
ir lietuvišką himną, kurios vojinga bus ir praeiti.
prie
apšvietos.
18
spalių
L.
S.
S.
105
kp.
J. Gyvūnėlis.
diskusijas ir siūloma $100 priimti.
gana šlubavo.. P. P. Indrelė.
Publikos
buvo
apie
700
ynutarė surengti prakalbas
dovanų, jei jis galės socija Reikia pažymėti, kad 60CAMBRIDGE, MASS.
patų.
D-stė
turbut
turės
ant 16 lapkr. ir užkviest drg.
listų kalbėtoją sukritikuo tos ir 207-tos kuopų inciden
MONTELLO, MASS.
„Lietuvos” N 37 tūlas B. J. B. Smelstorių. Teatrali gero pelno.
tas jau išpat pradžios per
Vienas iš publikos. ti, arba prirodyti pasire skyrė delegatus į dvi, viena
11 spalių „Santaikos ko Lorentas savo melagingoj nės kuopos ratelis nutarė
miant šventraščiu, kad so
iš Cam lošti keturių aktų dramą
mitetas” surengė balių su korespondencijoj
kitai priešingas, puses, kas
DETROIT,
MICH.
cijalistas
meluoja.
prakalbomis Montellos tau bridge, Mass., be jokio pa „Alkani žmonės.” Linkėtina
i
ir
ant visos konferencijos
Byla katalikų su socija
Štai ką socijalistai ku padarė labai nemalonų efek
tiškojo namo naudai. Kal mato šmeižia vietinius so gero pasisekimo.
listais.
nigams užmeta, sako „Det tą. Iš 8-nių rajono konfe
bėtoju buvo „Keleivio” re cijalistus. Nekuriu net var
Prenkiukas.
Kova švento Jurgio para roit News:„
daktorius, drg. S. Michelso- dus ir pravardes paminėjo,
rencijų, kuriose man teko
BROOKLYN,
N.
Y.
pijonų
prieš vietinius soci „Kaip sunkiai kunigui rei dalyvauti, šita buvo pirmu
nas, kuris plačiai nurodinė prikaišiodamas visokius ne
Jis rašo, 11 spalių Lietuvaičių kliu jalistus vis da nesiliauja. kia dirbti krikštijant kūdi I tinė tokia, kur didžiuma de
jo tokių namų svarbą. To būtus dalykus.
liaus aiškino apie socijaliz kad Lietuvos Sūnų Draugy bas statė ant scenos „Iš Mat, L. S. S. 116 kuopa ren kį? o jis lupa už tai $2.00, i legatų pasirodė taip nedrau
mą ir kunigų veidmainingu- stės susirinkime buvo skai Meilės.” Nekurie aktoriai gia prakalbas kas pirmas $3.00 ir net $5.00 Taigi jis giškais. Ypač monteliečiai
mą. Kalbėtojas susirinku tyta laiškas nuo d-ro Ba atliko savo roles visai ge nedėldienis kiekvieno mėne ima iš žmonių pinigus, ku ėjo toli per mandagumo rvsius užganėdino. Po prakal sanavičiaus ir M. Yčo ir buk rai. Tik papeiktinas publi sio ir, norėdami jas gerai iš rių jis neuždirba. Arba kiek bas, išvadindami Bostono
bų jaunimas žaidė. Vakaras tai socijalistai, prisiskaitę kos nesupratimas: kada Jo garsinti, nusineša apgarsi darbo reikia duoti šliubą? inteligentus ”skandalnin„Kovos” ir „Laisvės,” nepa nas girtas eina su peiliu žu nimų pas lietuvišką švento o kunigas plėšia $10. ir $10. kais,” ”triukšmadariais” ir
buvo gana gražus.
13 spalių buvo balius lie miršo išniekinti atstovus vi dyti savo moterį, publika Jurgio bažnyčią ir ten juos Argi jis uždirba tuos pini t.t. (Gerai priežodis sako,
tuviškos jaunuomenės. Pel sokiais vardais. Bet męs leidžiasi juokais, lyg tame po dievmeldystės žmonėms gus? Taigi tas parodo,; kito akiję krislą pamato, o
kad kunias yra lupikas žmo savo ir rąsto negali pamaty
nas taipgi skiriamas ant čia turim pasakyt, kad B. matytų ką juokingo. Pel dalina.
nas
skiriamas
Tautos
Na

Lorentas,
prisiskaitęs
„Lie

nių
pinigų. Ar sunkiai jam ti — Bostono inteligentai
Bet toks garsinimas socįtautiškos svetainės. P. Viz
baras paaiškino žaislų nau tuvos,” „Draugo” ir „Kata mams Vilniuje, nes taip bu jalistiškų prakalbų prie baž reikia dirbti prie laidotu nors ir nesutinka nuomonė
dingumą, bet liepė neatsi- liko,” nemoka daugiau nieko vo rašyta apskelbimuose. Tą nyčios tai ”kaulas” gerklė vių? O jis ima už tai $30 ir se, bet per susirinkimus nieduoti vien tik pasilinksmi parašyti, apart melagingų patį vakarą buvo „sportų” je vietiniam klebonui ir jo- $40. Argi jis uždirba tuos kadoos antausių vieni ki
kliubo vakarienė. „Sportų” komitetui. Jie mėgino vi pinigus?”
tiems nedaužė, kaip tai
nimui, o atsiminti sunkias korespondencijų.
buvę
apie
140,
tik
inteligen

sokias
budais
tą
užginti,
Katalikai,
matyt,
tikėjosi,
Kas
link
Basanavičiaus
ir
Montelloj
neseniai atsitiko.)
darbo dienas ir išvien vaiki
tų
nebuvo.
griebėsi net tikrai barbariš kad už tokius plakatus tei Turbut Montelloos draugai
nams su mergaitėmis kovoti Yčo laiško turim pasakyt,
Prie
tautiškų
namų
Vil

kų priemonių, kaip tai ak- sėjas socijalistus sukimš ka atsidėkavo taip bostonie
kad
L.
labai
apsilenkė
su
už darbininkiškus reikalus.
O. Paltanavičienė padekla teisybe. Kaip tik laiškas li niuje musų didesnės draugi menįs ir lazdos. Bet už tą lėjiman, bet teisėjas pasakė, čiams už jų patarnavimus—
mavo. Paskui P. Vizbaras kos perskaitytas, tuoj vie jos nelabai prisideda. Be žvėrišką pasiegimą tapo pa kad tas apgina visuomenės prakalbas, paskaitas ir t.t.
Knferencijai pasibaigus
užrašė 6 „Keleivius.” Dvi nas iš socijalistų įnešė, kad veik visos didžiosios draugi traukti į teismą. Potam su reikalus. Apskelbimas gi
tokių
plakatų
tokiam
dide

butų
paaukauta
nemažiau,
jos
atsisakė
tam
tikslui
ką
manė
padaryt
valdišką
už

buvo
prakalbos ir deklama
sąvaites atgal iš jaunimo už
siprenumeravo 22 ”Kel.” kaip 100 rub. L. M. D. na nors rengti ar aukauti. Liet. draudimą, išgauti ’Tnjunc- liam ir įtekmingam anglų cijos. Kalbėjo delegatai:
Tas parodo, kad ir jaunuo mams. Jeigu butų tautietis Pol. Kliubas viską atidėjo tion.” Ir nieko nelaukęs pa dienraštije musų Romos a- Svotelis, Smelstorius ir
tą įnešęs, tai Lorentas nebū ant toliau; pats „lyderis” rapijos komitetas nuėjo pas gentams buvo galutinu Raulinaitis. Žmonių buvo į
menė pradeda šviestis.
Matukas. 200. 8-tos kon. delegatas.
Jauna mergaitė. tų savo korespondencijoj tą pasakė, „kaip norėsime, tai teisėją ir pripasakojo, kad smugiu.
i
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I
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J. G. Gegužis & C<k,
So. Boston, Mass.
Owners: Jurgis G. Gegužis & Stanley
Michelson. both of So. Boston, Mass.
JURGIS G. GEGUŽIS. Publisher.
Sworn to and subscribed before me
this October llth, 1913.
r Q Fortūnatas J. Bagočius,
Justice of the Peace,
My commissiion expires, Feb. 23, 1918.

kytų. Matomai butą pinigi atskiesta, ir numalevok an nė, kad iš tos raudonos ”tė- žinierystės ir minties spėkas
nių geradarių. Vienok jų trą kartą. To turbut ir už velio” nosies galima butų suvienijus gintis nuo gamapsirikta. P-nas Noreika teks. O jeigu nebūtų nus padaryti pusėtiną batarėją.. tos nemalonumo, kad palai
tą
paslaptį
apskelbė kusta senoji maleva, tik nuKunigas išlenkė savo stik kyt savo gyvastį ir esybę
per "Keleivį,” nereikalauda popieruota, tai gali būt už lą ir, nusišluostęs raudoną,' gyvijos. Jų karės laivai (jeimas nė vieno cento nuo ma tektinai ir vieno sykio, ne- savo nosį, užklausė:
| gu jie juos turėjo) guli, kaip
nęs arba kitų „K.” skaityto ; praskiestos malevos.
— Kas iš mus buvo ant kaulai priešistoriškų gyvū
jų ir pasižadėjo atsakyt ant 4. O jeigu norėtum dar ge- žemės pirmutinis?
nų tyruose. Metalai jų ka
klausimų link uždėjimo iresni darbą atlikti, tai vie— Žinoma, kad aš — at nuolių sunaudoti padirbivė man mažą anglo-esperan- kitų
liakerio
ant
medžio.
Todėl
‘ , užvardintą tikiu, kad „K.” suteiks vietą ! toje dėti paskutinį kartą ne- sakė daktaras — nes visų [ mui mašinų pumpavimui
'‘Esperanto šlosilo” (raktas savo skiltyse šiems keliems praskiestą malevą. paimk pirmiausia reikėjo Adomui i vandens ir kasimui kanalų.
Esperanto). Nors tai labai mano klausimams, o p. L. liakiero, tik ne to, ką namų padaryti operaciją, kad iš- Bet gal didžiausiu jų užda
maža brošiūrėlė — vos sve Noreika vėl bus toks ;geras I rakandus liakieriuoja, nes imti vieną šonkaulį Jievos viniu yra palaikyti drėgnu
mą, nes saulės spinduliai
! tas liakieris lauke negeras, sutvėrimui.
Ani esperantiško propa ria penkis gramus — bet ir atsakvs:
[bijosi saulės kaitros, šlapu Elektrotechnikas tuomet nuo polių tarpina ir kas me
gandos susirinkimo Dresde- talpina savije gramatiką ir
1. Kaip atnaujinti seną mo ir tuoj susigadina. Pa I patėmijo:
tas mažina sniegus. Toks
ne, 1903 metuose, Henrikas žodyną, o panašios raktaiabelnas darbavimasis padė
Fišeris iš Galaco, Rumuni knygėlės, kaip tai jum yra liakierį, jeigu yra kur imk liakierį, kuris yra tam
—
Neteisybė,
aš
buvau
tyčia sutaisytas krautuvėse, pirmutinis, nes visų pir jo Marso gyventojams su
jos, prakalbėjo šitais žo jau žinoma, guodotini vien- nudrėksta, sugadinta?
džiais: „Vieton kalbėti ilgai idealistai, yra išleistos jau 2. Kaip sutaisyti, kuomet jis vadinasi „Outside Spar miausia reikalinga buvo rasti gamtos tvirtovių slap
tybes, apie kurias męs ant
apie Esperanto, tai yra. da- beveik visose kultūriškose susigadina pastačius kokį Varnish.” Tuo liakieriu lia šviesa.
žemės da tik sapnuojame.
daiktą ant politūros, palie kieriuoja karietas, automo
rodinėti jos reikalingumą, kalbose.
—
Cha,
cha!
—
sukvatojo
Da neseniai męs pramokom
bilius, laivus ir t.t., kas tik
jos lengvumą, jos logiškumą „Negalėdamas pagelbėti ka plėtmos?
visa
gerkle
kunigas.
—
Pirj
elektra
naudotis, bet jie tur
ir gražų jos skambėjimą, aš mano naujam draugui, link 3. Kaip atnaujinti, kuo tai išstatyta lauke. Tas lia imiausias ant žemės buvau
noriu papasakot jums trum terėjau galva ženklan atsi met liakieris apsinešioja, kieris nesibijo nieko, nė sau aš, nes visų pirmiausia bu but atrakino duris atomų ir
surado slaptybes kitokių
pai, kokiuo budu aš pats ta sveikinimo ir atsitolinau nu sutrūksta ir pameta blizgė lės karščio, nė šlapumo. Bet vo: TAMSA!
gamtos jiegų. Flagstaff ob
jis ir nepigus; „Outside
pau esperantistu. Tada pa liūdęs. Aiškiai dabar ma jimą?
Čia
kunigo
draugai
nuleiSpar
Varnish
”
kaštuoja
4
servatorijos tirinėtojai ma
matysite, kokios priežastis čiau, kad kultūriška žmoni 4. Kodėl prie liakieruoto
dol.
gorčius,
o
yra
ir
iki
$8
:
do
akis
ir
valandėlę
patylėto kokias tai juostas ant
spiria žmogų tapti esperan ja privalo už bile kokią kai daikto limpa, kuomet pride
Marso ir spėja, kad tos
tistu. Metuose 1903, pradė ną įgyt tarptautiška kalbą, di prakaituotą ranką arba gorčius. Uždėjus „Outside J§ abudu.tarė:
— Taip, teisybė! Visų juostos (ruožai) tai yra ka
jęs savo kelionę Rytuose, nors jos įvygdinimą viso atsisėdi sušilęs? Ar nėra Spar Varnish” 1 paskutini
kartą
vietoje
malevos,
rei!
pirmiausia
ant svieto buvo nalai šimtus mylių platus ir
važiuojant iš Bukarešto, kiais budais trukdo šovinis- tam apsaugojimo?
”Bicz Božy.” tūkstančius mylių ilgi.
Rumunijos sostapilės,į Kon-' tai-pseudopatriotai, atžaga 5. Gal p. Noreikai yra ži kia padėti, tegul džiūsta 4 tamsa!
- Tokie kanalai marsiečiams
stancijos portą, įėjęs trūkio 1 reiviai ir visokie trumpare noma, kokius tepalus (po-. dienas, o jei galima, tai ir Įdaugiaus.
Liakieriui
surestauracijos vagonan,
pra. pa giai.
|&.—Atsitolinęs
------ uoliai
~,lish)
vartoti šluostant lia- džiuvus, paimk malto ”pu- Gyvenimo trage= buvo būtinai reikalingi pravedimui vandens, kur jau jo
mačiau keleivį, Ikurio^yisa
‘
dėjau mokintis Esperanto kieriuotus rakandus, kad
mice stone,” o paskui „rotis\eizda sakė, kad tai intelikalbos.. Ir kada po kokių paliktu
~
paliktų graži išvaizda?
gentiškas ir
- - vėl- susi- 1 6. Ar
c beržas reikalauja ten stone” ir daryk taip, dija ant Marso. :įs;;nbįS.
: dešimties valandų
Kada drama pasibaigia
žmogus.
Keleivis
.. -s kaibejo; tikau su minėtu keleiviu ant skirtingo liakieriaviavimo, kaip buvo rašyta ”Kel.” No.
33.
Atlikęs
tą
darbą,
paimk
Marso gyvybė, tai pasku ten lieka tuščias pagrindas.
su restauracijos tarnu, bet garlaivio, plaukiančio per ar tokio paties, kaip raudon
iš
krautuvės
politūros,
kuri
tinis
aktas dramos planetų Tokiu tuščiu pagrindu liko
tuoj patėmijau, kaci Jie vię-> Joudasias jūres, ten jau es- medis?
tam
tyčia
vra
sutaisvta
šimusų mėnulis. Mėnuliškao
istorijoj!
nas kito nesupranta. Pnsi- perantiškai galėjau susikal- Už paiškinimą p. L. No
tam
liakieriui,
ir
trink
su
artinau arčiau, kad Jjems bėt, ir tada dasižinojau, kad
Pirmas aktas tokios dra svietas nustojo vandens. Gy
reikai iškalno tariu ačiū, tei- vata, kol betrinant neiš mos prasideda nuo chaoso. vybės tragedija ant jo papagelbėt, nes moku daug
"
mano sankeleivis yra šve
kalbų. Čia ir įvyko mano das, ir apart savo prigimtos pogi ačiū ir „Keleiviu” už džius. Dabar bus atliktas Jupiteris teikia mums tos pasibaigė. Aktoriai visi iš
kelionės epizodas, apie kurį kalbos mokėjo da norvegiš suteikimą vietos šiems klau geriausis darbas ir puikiau- rųšies reginį su jo debesiais, mirę, milijonai metų tam
A. J. Viznis. ■ šiai išrodvs.
aš niekados ir mislyt nemis- kai, daniškai ir suomiškai. simams.
išsidriekusiais juostomis, su atgal.
linau, nes per jį aš tapau en- Reiškia, aš, šitas švedas ir
5. Kaip matosi ant auto besisukančiais epohondrais Gal žmonės ten kovojo už
tuzijastišku esperantistu. O minėtos restauracijos tar
mobilių ir gerų karie ir beverpetuojančiais aplink gyvastį taip, kaip šiandien
buvo taip.
tų visi krašteliai
apvesta garais. Antras aktas tos yra ant Marso. 0 gal už mi
nas, iš viso męs visi trįs mo
geltonomis
arba
kitokia dangaus dramos, tai žemė lijono metų tas atsitiks ir
„Kada minėtas tarnas ne kėjome šešioliką kalbų, o
Į spalva linijomis dėl pagraži su jos vaisinga pluta, su jos su musą žeme.
galėjo suprasti, ką kalbėjo vienok begalėjome susikal
A. V. Vasnelis.
keleivis, o tuojaus aišku bu bėti. Ir nuo ano atsitikimo, „Keleivio No. 36 patėmi- nimo, tai prie to darbo rei vėsia, gaivinančia atmosfekia
gerai
ranką
išlavinti,
■ ra, su jos gyvybe, gimstan
vo, kad keleivis kalba kelio aš tapau karštu esperantis jau p. A. Šidlausko laišką,
kad
liuosa
ranka
išvesti
tie

mis kalbomis, tada tarnas tu, ir tada gal būt aš buvau rašytą į „Kel.” red., kuria
čia jūrėse, gaminančiose de
Zydelkaite.
sias
linijas
ir
vienodo
platu

prakalbėjo į keleivį rumu vienas tiktai esperantistas me jis klausia apie malevobesius, nešančius lietų ir ra
niškai, serbiškai, turkiškai, visoj Rumunijoj, bet čia jimą karietų, automobilių ir mo. Tam tikslui yra ilgų są. Paskutinis aktas, tai ybulgariškai ir ant galo dagi šiandien aš reprezentuoju t.t. Ant šių klausimų duo plaukų šepetukai (Gamei ra Marsas, kur jūrės jau iš Vai mylėjau, aš mylėjau
rusiškai. Bet viskas veltui. su viršum septynis šimtus du atsakymą ir kiek galėda hair dagger brushes), gali džiuvo, atmosfera išretėjo, Vieną žydelkaitę I
Keleivis nieko nesuprato, vienidealistų, kurie uoliai mas stengsiuos tai išaiškint. ma gauti ir visokio didumo, upės išdžiuvo, sausžemiai Saldus kūnas, skaisti siela—
Tada aš prisiartinęs dar ar- darbuojasi, kad kalba Espe- 1. Senas karietas, automo ir vra tam tikra maleva ei- pavirto į tyrus, o gyvybė su Aniuolas-mergaitė.
čiaus, mandagiai prakalbę- ranto kuogreičiausia užka- bilius, dviračius ir t.t. no no maišeliuose, viršuje atsu varyta į kampą, kovojo Laiba, tiesi, kaip ir liepa,
Augštas liemenėlis,
kamuose. Paspaudus pirš prieš galutinį išnykimą.
jau į keleivį. O turite guodo- riautų civilizuotą pasauli.
į
■
v rint gerai permalevoti ir pa tais, maleva ištrikšta.
Muslinytė jai bliuzkelė,
Ku
tini draugai žinot, kad apart nes sąlygos to reikalauja, daryti kaip naują, visupirKad ant Marso randasi Margas sijonėlis.
savo prigimtos rumuniškos Guodotini draugai, tas miausia reikia nuvalyt gerai rią męs vartojame, vadinasi; intelektuališka esybė, tatai
kalbos, dar moku septynes atsitikimas aiškiai parodo, šepečiu su benzinu arba šil „The Sherwin — Williams pripažįsta visi tirinėtojai, o Yt nutekinti peteliai,
kalbas. Tat prabilau į ma ne teorijoj, bet praktikoj, tu vandeniu, kad nebūtų jo Colors, english shrome yel- labiausiai tuomi interesuo Rodos, marmuliniai,
no
sankeleivį vokiškai, kaip yra reikalinga musų kių purvų. O jeigu senoji low.” Tas linijas reikia jasi Flagstaff observatori Ir karoliai baltą kaklą
Puošia burkštininiai.
franeuziškai, angliškai, ita laikuose tarptautiška kalba. maleva nelygi, tai paimk padaryti pirm liakieriavimo jos astronomas p. Lowell’is,
Aukso čiupros ant galvelės
liškai, o keleivis vis kratė Kartais be tarptautiškos smilčiuotos popieros ir nu- ir jos turi sudžiut.
kuris nepaprastus apsireiš Dailiai surangiuotos,
Jeigu dar kas butų tams
galva, kad nesupranta. Ta kalbos civilizuotam žmogui
popieriuok gerai; o tas vie toms neaišku, ant klausimų kimus ant tos planetos stu Ir į augštą kasą bizos
da dar užklausiau vengriš kur-kas
I dijuoja.
sunkiau gyven tas, kurios butų ištrupėju- visados paaiškinsiu.
Liaunios suvyniotos.
kai, ispaniškai ir graikiškai. ti, negu yra
Tas mums pasako, jog gy Žydrios akis, kaip safirai,
barbarui
ar
lauki

sios,
reikia
su
stambia
popieBet ir šiuo žygiu viskas per
Ludwig Noreika.
venimo reikalų priversti žvaigždėmis žibėjo,
žmogui, nes jis sėdi sau ra ištrinti gerai, kad suly
niek! Susikalbėt negalėjom. niam
Marso žmonės turėjo perga- Plonos lupos rubininės
vietos ir mažai turi su- ginti. O jeigu butų daug to
Keleivis iš dvylikos paminė ant
sinešimų su svetimų šalių kių ištrupėjimų arba išbrai- Kas buvo ant že lėt gamtiškas priešginybes,
Purpuru tryškėjo.
tų kalbų nei vienos nemokė gyventojais.
taip
dideles,
kad
mums
ant
Męs
gi
jieškant
jo. Man buvo labai nesma duonos huolat susiduriam žymų, tai reikia nuskusti vi mės pirmutinis? žemės gyvenantiems išrody- Ir sėdėjo vienplaukinė
są senąją malevą, nes kitaip
Taip ant mano kelių,
gu, kad negalėjau jam pa su svetimtaučiais.
tų negalimu daiktu. Iš to Kaitrus veidas, mano klaudaug
butų
darbo
kol
ištringelbėti. Kągi daryti, galvo
Vienoj restauracijoj sėdė kįla klausimas apie galybę
[sės
jau sau, kad tarnas suprastų Sulietuvino Miriamido. |tum popiera. Nuskutus se jo trįs vyrai ir vedė tarp sa proto prieš begyvę gamtos Ji aitrių žodelių.
nąją
malevą
taip
pat
reikia
Aš kalbėjau, jai blizgėjo
keleivį. Atsiminiau apie
vęs įvairias diskusijas.
spėką.
gerai
nupopieruoti,
kad
bu

Akįs deimantinės;
Esperanto kalbą, nes sykį Mano Klausimai
Vienas
iš
jų
buvo
vyras
la

Marsiečiai
turi
naktis
ir
tų lygus paviršius.
Aš ją glosčiau, ji palaimoj
skaičiau laikraštije straips
bai
nutukęs,
nosį
turėjo
rau

dienas,
jie
turi
dalis
metų
Glaudės prie krutinės.
2. Malevos yra krautuvė
nį apie tą kalbą, o straipsnidoną,
kaip
burokas,
ir
nuo

kaip
ir
męs,
skirtumas
tik
Turiu
ištarti
didelį
ačiū
p.
Ir,
paėmęs už smakrelio,
se gatavai sutaisytos viso
je buvo keliatas sakinių;
lat
kilnojo
augštyn
baltas
kad ten dusyk ilges Atlošiau galvelę,
nors tada skaičiau tą straip L. Noreikai už patarimą, kių spalvų. Jos vadinasi savo akis. Jo drapanos bu tame,
nės.
Bet
jų jūrės išdžiuvę, Ji suvirpo, blaivas ūkas
kaip
uždėti
liakerį
ir
politū

„Carriage and Automobile
snį be jokios atidos, bet vis
juodos, kaip juodas var lietaus ten nėra jau. Gal tik Uždengė akelę.
gi mano atmintije buvo už rą ant medžio. Aš tuomi Paint.” Žinoma, yra gerų vo
nas,
balta, užpa- miglos pasirodo ir beveik vi Aš bučiuoju nuo joso lupų
silikęs vienas sakinys. Prisi pasinaudosiu ir tikiu, kad ir ir prastų malevų, bet norint, kalijeo apykaklė
susegta. Iš viso ko sa atmosfera susikuopinusi Saldžiąją rasužę,.
artinęs dar arčiaus, pusbal kitiems „Keleivio” skaitvti- kad butų atliktas geras dar galima buvo
jog tai tik poliariškose planetos pu Sunkus kvapas, jinai aitriai
siai ištariau šiuos žodžius: jams tas bus naudinga. Man bas ir ilgiaus laikytų, reikia iš dolerinio spręsti,
pašaukimo
— sėse. Tokiose sąlygose jokie Spaudžias prie širdužės.
„Ču vi pavolas esperante?” matosi, kad p. Noreika yra imti geriausią malevą.
augmenįs užsilaikyt negali, Taip mylėjov’s mudu jaunu
(ar jus kalbate esperantiš- žmogum, kokiu kožnas žmo 3. Yra krautuvėse malevų „tėvelis.”
kai?). Mano sankeleivis gus turėtų būti, tai yra: ge gatavai sutaisytų su liakie- Antras iš jų buvo augštas, negut tik priemoniškai už Kožną vakarėlį,
riu tokiems darbams. Jos išdžiuvęs, bet jaunas da laikomi per gigantišką lais Iš dangaus į mus žiurėjo
net pašoko iš džiaugsmo, radariu.
vienkart sušukęs: ”Jes, mi Aš manydamas, kad ”K.” blizga. Paimk, kokia male žmogus; šalia savęs turėjo tymo sistemą. Ir be augme- Blankus mėnesėlis.
pavolas!” (taip, aš kalbu). skaito Amerikos lietuviai a- va tamstai patinka: juodą, pasidėjęs krepšį ir sėdėda n^-gi gyviems sutvėrimams Vai mylėjau, aš mylėjau
Ir pradėjo skubiai kalbėt. matninkai, kaipo žmonės mėlyną ar kitokią. Jeigu mas prieš savo draugą nė gyvenimas nėra galimu. Be Gražią žydelkaitę,
Gražus skambėjimas tarp daugiau protaujanti, ir už nuskusi visai senąją malevą, ant valandėlės nenuleido sa je, iš kurgi Marso gyvento Saldžiakunę, skaisčiadušę
tautiškos kalbos mane labai klausiau „K.” skaitytojų to, tai pirmą sykį malevok su vo akių nuo „šventablyvos” jai gauna vandens laisty Aniuolą-mergaitę.
15. IX. 13. V. Rekašius.
nustebino, bet dabar aš tu ko aš nežinojau. Ant mano skystesne maleva. Reikia jo nosies, kuri taip juokin mui ? Spėjama, kad jie van
rėjau nuleisti akis iš sarma klausimo p. Noreika atsakė perpilt ant pusės ir vieną gai stūksojo iš „šventably- denį gauna iš perijodiškai
Pasiteisino.
tos, nes apart to vieno saki „Kel.” No. 33 gana aiškiai, pusę atskiest. Dėl praskie vo”jo veido. Buvo tai dak tirpstančių poliariškų snie
taras
ir
jam
labai
rūpėjo,
gų.
Būdami
be
jūrių
ir
uPati: — Kaip tu šiandien
nio daugiaus nieko nemokė pasižadėdamas atsakyt ir dimo vartok „Japan” skysti
kodėl
to
„jagamasčio
”
nosis
pių,
iškur
gi
kitur
jie
gautų
išrodai?
jau esperantiškai. Tą patė ant neaiškumų, arba kitų mą, nes tie skystimai grei
vandens.
Vyras: — Tai niekis, bet
mijo tuojaus ir esperantis klausimų, nereikalaudamas čiau džiovina ir maž-daug tokia raudona.
tas, nes nieko jam neatsaki jokio pinigiško atlyginimo. traukia prie geležies. Nu- Trečias žmogus buvo vi Ant Marso vienybė, suti aš susičėdijau 2 doleriu. Su
solidariškai Raulu susipešėme ir paėmė
nėjau, o stovėjau galvą nu Kiti gi atsišaukė tiesiog į malevojęs pirmą sykį, pa dutinio ūgio. Jis turėjo ant kimas dirbt
leidęs, kaip mokinys, nemo mane per laiškus, reikalau dėk ant 2 dienų, kad sudžiū peties lanką suviniotos vie prasidėt turėjo labai seniai, mudu į polisteišeną. Reikė
kantis lekcijos, kada būna dami už tą „sekretą” dolerių, tų gerai, o paskui nupopie- los ir keliatą įrankių elek ne dėlei morališkų ar senti- jo užmokėt $8. Aš turėjau
užklaustas mokytojo. Sim kalbėdami, kad nėra žmo ruok gerai, tik nepratrink triškųjų vielų tiesimui. Iš mentališkų patarimų, ne dėl išviso tik tris, tokiu budu
patiškai nusišypsojęs jis iš gaus ant svieto, kuris uždy- kiaurai. Dabar paimk tos ;amato jis buvo elektrotech apsiginimo nuo kapitalistų, Raului liepė užmokėti $5.
ir jis savo dvasioj ma- bet dėl reikalo, kad visas insiėmė iš kišeniaus ir pada- ką tą „sekretą” man pasa- pačios malevos, kuri liko ne- nikas
J. J. N.
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K E LEIVIS

Liet. Inug. Selp. Dr-jos
atstovo rezignacija.
••

Aš rezignuoju, nes neno
riu žiūrėti per slovakų aki
nius, nes nieko matyti nega
liu ir nenoriu pataikauti. L.
I. Š. D. Board Direktorių su
sirinkime, laikytame spalių
12, 1913 m., Newarke, N. J.,
buvo nutarta laikytis da su
slovakais, pakol Lietuviai Įsitaisys savo namą imigran
tams. Aš gi su slavais ne
galiu sutikti todėl ir atsisa
kau nuo vietos, nes slavams
Įtikti sunku. Atsisakau netodėl, kad nenoriu lietu
viams tarnauti, bet kad sun
ku slavams Įtikti. Laikąs
jau butų lietuviams daugiau
šelpti nelaimingus musų
brolius ir seseris, kurie taip
skursta ant Ellis Island.
Nekurios tautos užlaiko po
kelis atstovus, o lietuviai
vieno negali užlaikyti, saukiasi slavų pagelbos.
Su pagarba
M. F. Trakimas,
L. I. Š. D. atstovas.

Tiesu Patarimai.
Svetimšalis. Moteriškė, kuri pa
skolino pinigus, niekam
nematant
kad girtuoklis vyras nežinotų, savo
įnamiui! kuris užsiima agentūra kny
gų ir laikraščių), gali juos nuo to vai
kino atsiimt. Raštas ir liudininkai
darodymui skolos nėra
reikalingi.
Jei kas turi raštą ar liudininkus, tad
yra lengviau darodyt, kad paskolinta.
Jei tas vaikinas dabar "mar.dravoja”
ir nenori atiduot, tad tuoj paduok ad
vokatui, kurs užgriebs (attach) jo
turtą, ir privers užmokėti. Jei mo
teriškė tokį šelmį norėtų pabaust, ga
Ii gaut warrantą už žulikystę ir pa
siųst smarkuolį porai mėnesių į šal
tąją.
Atholietis. Jus buvot du broliai ir
dvi sesers ir tėviškės yra
valakas
žemės. Vien dėl to, kad ne stojai į
kariumenę, nepatrotijot tiesų prie sa
vo dalies. Jei
nenorit važiuot ir
tarnaut, padarykit "doviernastį” ko
kiai ištikimai ypatai, kuri išjieškos
jūsų dalį. Reikalingus dokumentus
padarys jums "Keleivio” Agentūra;
prisiųskit reikalingas smulkmenas,
pačiam nereiks važiuoti. Kiek pri
klauso jums, negalima pasakyt neži
nant kaip su seserimis yra, ar joms
duota kas, ir kokie dokumentai pa
daryti.

Az. Bitautas. Administratorius, pa
skirtas po mirčiai kokio žmogaus,
jei susitaiko, tai tą gali padaryt tik
su teismo leidimu; ir suprantama,
sykį susitaikius, jau atnaujint daly
ko negalima. Paveldėjams yra pada
linama lygiai. Kurie yra ant vietos,
išmoka ypatiškai, kurie-gi gyvena ki
tur ar kituose kraštuose, pasiunčia
krasa taip greit, kaip administrato
rius gauna jų antrašus. Jei nori, to
liau gyvenantieji gal pavesti (make
an assignment) ant vietos gyvenan
tiems savo dalį, padarydami valdiš
kai užtvirtintus popierius. Kokius
popierius reikalinga yra padaryt,
sunku čia išaiškint.
Kopijas gal
pats administratorius padaryt ir paduot jums, kad prisiųstumet dėl pasirašymo.
P. A. .Jaunesnysis vaikas, prasišalinus tyresniam į Ameriką,
likos
naimtas į kariumenę, bet dėl nesvei
katos tapo paleistas, jis atvažiavo į
Ameriką ir dingo nežinia kur. Dabar
jei vyresnysis pragyvenęs Amerikoj
13 metų, pargrįžtų į Lietuvą, jį tuo
jaus paimtų į kariumenę, nežiūrint
kad tėvas yra jau senas ir negali ūkę
valdyt, jei tas sūnūs dar neturi 34
metų. Jei galima būt dokumentališkai darodyt, kad jaunesnysis sūnūs
yra jau miręs, tada neimtų.

Tautiečiui.
Ar Smilga, "Liet
rašyt
Laikr.” leidėjas, moka pats
ar Račkauskas visus udonosus rašė, tą
žino tik Smilga, Račkauskas ir rusų
slaptosios policijos departmento val
dininkai.
Kokios partijos žmogus yra Rač
kauskas? Dolerio. Bagočius apie 4
metai tam atgal pasakė apie jį: ”Tas
žmogus — dviveidis.”
Pagaliaus, tokie klausymai nepri
klauso į Tiesų Skyrių.
Worcesterietis. Doviemastis, ku
rią man prisiuntėt,
jus kaimyno
daryta, negera, ir todėl ją atmetė ir
Rusijoj. Nežiūrint, kad visa kalba
yra daugiau Rusiniškas žargonas, ne
gu rusų valdiška kalba, doviernastės
tekste neparašyta kam ji priklauso,
ir todėl suprantama, jos nepriėmė.
Naują darant reikės vėl išnaujo konsuliaus paliudijimą apmokėt. Palt.,
už tą į teismą neverta paduot; de
šimt syk tiek kaštuos byla, kaip nau
jos doviernastės padarymas.

J. B. Lukošius. Tie, kurie buvo
prasišalinę nuo kariumenės ir dabar
grįžta į Rusiją dėlei manifesto dovanojančio bausmę, sugrįžę bus tuojau
imami kariumenėn, nelaukiant reguliariško "prijomo.”
Kodėl Bal utis-Balevičius būdamas
tokiu didžiu patrijotu apsivedė su
kacape — ne tiesų, bet psichologijos
klausimas. Jei atminsit tai, kad Balevičius drauge su Smilgos gizeliu
Račkausku, kiek galėdamu užstoja už
Yčą, kuris carui "bogomaterį” do
vanojo ir carienei ranką bučiavo (ca
ras irgi kacapas!) tad gal būt supra
sit daugiau, kodėl toks nepaprastas
"draugiškumas” tarp mus patrijotu
ir kacapų.

Atskaita auku
SURINKTŲ
PAŠELPAI LIETUVIŲ 54-me ir
58-ftie SKYRIUOSE.
(Iš generališko rubsiuvių streiko Di
džiajam New Yorke pradžioje
1913 m.)

Tuomet streikierių radosi 1,673 ypatos. Tokiu budu kiekvienai ypatai
pripuola aukų $5.74.
Išlaidos:
Pašalpos streikieriams nuo 17
d. sausio 1913 iki 22 kovo
$12,002.00
išmokėta ..............
Užlaikymas virtuvės
.... 70.94
Advokatui užmokėta
... 505.00
Atmokėta streikieriams sėdė
jusiems kalėjime ..................... 236.29
Bylos apeliacija D. Paškevi
čiaus ....................................... 200.00
Išpiikimas drg Luckaus iš ka
lėjimo ..................................... 500.00
įvairios bylos—popiera, kra
sa, kelionės, pikietos ir tt 1,245.91
Šelpimas našlaičių ..................... 38.00
Spauda ........................................... 9.20
Liudininkams už išlikimą die
nos iš darbo laike užbaigimo
bylų po streiko
18.2£

Pajieškau pusbrolių Jurgio ir Fe
likso Piescių, Gardino gub., Marsinkonių parap., Piescių kaimo ir Julilikso Piescių, Gardino gub., Marcinkoni’.’ p?.rap., Klerą sodos. Aš nese
nai pribuvau iš Lietuvos ir turiu
svarbų reikalą į juos. Jie patįs ar
kas juos žino mal< nės pranešti.
Antanas Kraunialis,
52 Mechanic str.,
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Teatras ir Šokiai

Nevvton Upper Falls, Mass.

Rengia L. S. S. 71 Kuopa
Gerbiamieji aukautojai: pirm, ne
gu prieisime prie aisKaitos, turime
Pajieškau kaimyno Antano Kulišausko iš miesto Vilkaviškio; jis bu
jums paaisKinti, uelei ko ji taip ilgai
Subatoje
vo parvažiavęs iš Amerikos ir nusi
nebuvo pagarsinta. Pačią atskaitą
pirkęs Viikaviškij, ant Vokiečių gat
reikia nušviesti taip, kad ji KieKvievės namą, šįmet tą namą pardavė ir
nam butų suprantama.
yt
T-Toll
Cambridge Street,-c
vėl sugrįžo Amerikon. Aš išvažia
Dalykas štai kame: laike didžiojo .
I > 1I1oL1LU.Lv
11C111, E CAMBRIDGE, MASS.4
vau į Ameriką 8 balandžio, o jo pati
rubsiuvių streiko tapo atspausdinta ‘
išvažiavo paskui mane. Taipgi pa
blankos ir išsiuntinėta nekurioms y- j
Statoma ant scenos triveiksnūs dramatiškas vaizdelis
jieškau dėdės
Endriaus Naumavipatoms ir draugijoms, kad paranKiau
su dainomis ir šoktais, paimtas iš musų gyvenimo
čiaus, jo pirmutinė pati buvo Julija JT
butų rinkti aukas; ant blankų buvo
Žemaičiutė; jis paeina iš Kazlų kai
pažymėta, kad kiekviena bian&a, su
Motiejaus
aukomis ar be aukų, butų grąžinama Abelnai išlaidos siekia ....$14,826.48 mo. Taip pat pajieškau
Iš iždo unijos 54 ir 58 skyrių
Baltrukonio ir Andr. Stepanavičiaus.
atgal. Vienok atsitiko kitaip.
išmokėta ........................... $5,223.54 Atsišaukit, arba kas juos žinot, praPasibaigus streikui reikia daryti
Tai yra vienas iš geriausių lietuviškoj kolboj veikalų. Jis aiškiai pa
atskaitą, bet daug blankų nėra. Pri- į Męs, 54 ir 58 skyrių rubsiuviai šir neškit.
rodo kaimiečių ir ponų gyvenimą ir kas jra skirtingo tarpe švarko
dingai
dėkojame
visuomenei
už
aukas.
Jonas
Naumaričius,
(3rd
Fl.)
siejo rašinėti laiškus ir jieškoti blan
Išdavėme tokią atskaitą, kokią męs 72 Dresser str.,
ir milines. Lošime dalyvauja suviršum 30 ypatų.
Po teatro bus
So. Boston, Mass. >
kų. Nekurie pasiaiškino, jogei jie nešokiai,
visokie
gražus
žaislai
ir
lakiojanti
krasa
su dovanomis.
turime
—
tegul
visuimenė
sprendžia.
pątėmijo pasargos, kad reikia jas su
grąžinti; Kiti ne žodžio nepasake, kur Jeigu kas norėtų ką nors daugiau ži
Pajieškau
Leono
Meisnero 5 pėdų
Svetaine atsidarys nuo 7 v. vak., teatras nuo 7;45
noti, galima atsišaukti, o bus paaiš ir 6 colių aukščio, svieria 150 svarų,
jie jas padėjo.
kinta.
gelsvų
plaukų,
mėlynos
akįs,
biskį
Blankos, kurios negrįžo ir kokius
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti.
Pirm.J. W. Buchinsky,
žvaira.-, žemiau akies kairėj pusėj tu
gavome atsakymus.
Rašt. A. Lelis,
ri randą, padaryta ar peiliu ar apde
L. S. S. 71 KUOPA.
Ižd. P. Mačys.
"Kovos” redakcijai buvome pasiun
Paeina iš Suvalkų gub., Seinų
ginta,
3V\"iT’iTzi4»i^iw4-iz*xž5fxž^š/Kž*\zi\-z*\>Tszr^f-Tx
C
f^Y3T\<i^i\3/j\zTxzŽvV<•'”
. LF*
Kom.
atskaitos
peržiūrėjimui:
tę 10 blankų: NN 9, 11, 12, 13, 14, 15,
pav., Galinių gmino, Kliavų sodos,
W.
Wichert,
16, 17, 18 ir 19 — nė vienos nesugrą
kalba lietuviškai ir lenkiškai; kas a
J. Chižius.
žino; gavome .atsakymą, kad aukų ne
jie
ji man praneš, gaus $10.oo dovaSteponas Karvelis.
rinkę, O blankas numetę gurban.
(45)
nų.
Red. Prierašas: Darant atskaitą
A. Moske,
Blanką N 23 "Laisvės" redakcija
Springfield, III.
davė Bostono streikieriams pažiūrė reikėjo jau padėti truputį daugiau 2024 N. 16 str.,
jimui, o su 24 bl. P. Geležinis rinko laiko ir padaryti aiškesnę, Vietoj to
aukas; blanką per apsirikimą sude ilgo paaiškinimo, kas sugrąžino blan
Pajieškau pusbrolių Antano, Juozo
gino, o aukas prisiuntė Brooklyno kas, kas ne, reikėjo geriau nurodyti ir Jokūbo Urbaičių ir puseserės An
streikieriams (aukas gavome — p. kiek iš kur gauta aukų. Iš šitos at taninos Urbonaičiutės, po vyru Bindoskaitos nė .viena draugija, nė vienas kienės; visi Suvalkų rėd., Sudargu
kom.).
miestas nežinos, ar jų aukos čia pri- parap. Turiu svarbų reikalą; malo
Blankas NN 25. 26 ir 29 buvome skaitytos,
ar ne. Šitam ”Kel.” nume- nės ar patįs, ar kas juos žino, praneš
pasiuntę "Keleivio" redakcijai; gavo rije telpa ir
streiko atskai ti šiuo adresu:
me atsakymą, kad jie tas blankas iš ta; ji kurkasPatersono
trumpesnė
ir daug aiš
J. Dailėdas,
dalino ištikimiems draugams parinkti kesnė.
245 17 str.,
Homestead, Pa.
aukų, tos trįs blankos irgi negrįžo.
Blankas NN 30, 31, 32, 33, 35, 36, PATERSONO STREIKO ATSKAITA
38, 39 buvome pasiuntę "Lietuvos”
Aš, Rožė Vaiatkevičienė, visiems
Aukos iš
redakcijai, gavome atsakymą, kad jie
pranešu, kad mano vyras Vladas.VaJų vertė ima viišų
Paterson, N. J.:
latkevičius išvažiavo 17-tą dieną octas blankas taipgi išdalinę draugams
ir draugijoms, bet nė viena iš minėtų Draugystė šv. Kazimiero .... $50.00 toberio 1913 m., palikdamas mane su ;
Liet. Ūkėsų Kliubas ................. 40.00 I trimi mergaitėmis. Jis yra 26 metų t
blankų ne grįžo.
Liet. Sūnų ir Dukterų dr-ja .. 10.00 amžiaus, 5 pėdų ir 4 colių dydžio, I
Blankas NN 61, 62, 63, 64, 65, 66, Šv. Onos d-ja ............................... 10.00 tamsaus veido ir plaukų. Merginos i
67, 68, 69 ir 70 buvome pasiuntę Smulkiais surinkta ................... 98.94 apsisaugokit, nes jis yra vedęs.
PARSIDUODA FORNIČIAI.
"Darbininkų Vilties” redakcijai; iš
Rožė Vaiatkevičienė,
Kadangi išvažiuoju į Lietuvą, to
ten negavome jokio atsakymo ir ne
$208.94 ' P. O. Box 26,
Viso iš Patersono
Rhone, Pa. i
dėl už prieinamąją prekę parduodu
žinome, ką jie su jomis nuveikė.
___________
. $6.00
Passaic, N. J., surinkta
gerą forničių, tik antri metai varto
Blankas NN 71 ir 134 paėmė An
Newarke, N. J. L. S. S. 11
Pajieškau draugo Stanislovo Pajamą.
Kreipkitės prie:
(45)
tanas Perevičia (preseris 58-to Sky kp. prakalbose; ...........................
.. ................ . ... . 10.50 dago iš Kauno gub., Raseinių pav.,
CHICAGIEČIŲ ATIDAI!
PRANAS
GINTALAS,
Šiaip surinkta tarp lietuvių .. 7.10 Vervezėnų parap., Norgelių sodos.
riaus) — nesugrąžino.
Balius su programų parengtas Lais.
So. Boston, Mass.
Blankas NN 171, 172, 174 buvome
Antru sykiu atvaževęs
į Ameriką; Jaun. Muz. Dram. Dr-jos. Nedėlioj 42 B. str.,
$23.60 pirma gyveno New Yorke dabar ne
Iš viso .
pasiuntę Žiugždai ir Kačergiui į Ne2
lapkričio,
1913.
Freiheit
Turner
Elizabeth, N. J.:
warką, N. J.; visos trįs negrįžo.
žinau kur. Jis pats, ar kas ji žino, Hali, 3417 So. Halsted st. Pradžia
..FOTOGRAFŲ ATIDAI.
15.40 malonės pranešti.
Dr-stė Šv. Juozapo
5 vai. vakare. Tikietai 25c. ypatai.
Parsiduoda .fotografijų .dirbtuvė.
Blankas NN 183 ir 184 buvome pa Lietuvos Sūnų dr-stės rinkėjai 26.20
Savris,
Bus vaidinta vieno veiksmo kome Norintieji pirkti, skubinkit atsišaukti
siuntę M. Tolubai į Exeter Boro, Pa.; Patįs streikieriai surinko ... 19.00 Green str.,AndriusSommerville,
N. J. dija ”Tiktai niekam nesakyk,” paskui pas:
(46)
gavome žinią, kad jis jas prapuldęs.
dainos, deklamacijos, monologai. Pro
Blankas NN 185 ir 186 buvome pa
Viso Elizabethe .... $60.60
SHUKIS
PHOTO
STUDIO,
savo buvusių draugųK. gramas susidės iš daug skyrių, taip
siuntę J. Vasiliauskui. į Baltimore,
Kerney. N. J.: L. S. S. kuopa $8.80 V. Pajieškau
Eidukaičio,
K. Slapikaičio, V. Sur- kad vakaras bus vienas iš parinktų, 20 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
Md.; gavome žinią, kad jis tas blan
Jersey City: L. S. S. rinkėjai 15.70
kas perdavęs vietinei rubsiuvių uni Per J. Pilkį ................................... 6.05 mo, Petro ir J. Bieliauskų ir kitų; vi kuriame bus proga kožnam laiką
si Gražiškių parapijos. .Meldžiu atsi linksmai praleisti.
jai — negrįžo.
GERI KAMBARIAI
Kviečia visus atsilankyti.
Viso Kerney ir Jersey City $29.55 šaukti. Antanas Valinčius,
Blankas NN 188 ir 189 buvome pa
KOMITETAS. ant išrandavojimo; tik 5c. karu nuo
Philadelphia, Pa.:
siuntę J. Riktoraičiui į Waterbury,
W. Pittston, Pa.
Bostono, ant kontrų, graži vieta, pa
$77.18 407 Third str.,
Conn.; gavome štai kokį atsakymą: Per ”Kovos” red. .
lei
rivę; galima laikyti vištas. Namas
. 1.00
"Blankas priėmęs perdaviau draugy Per J. Pernicką ...
Pajieškau pažįstamo A. Juozapavi Liet. Imigrantų šelp. Dr-tžf naujas, lietuvio, įtaisyta viskas pa
13.10
stėms ant susirinkimų; draugystės Per Marcinkevičių .
naują madą — steam heat, mau
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pavieto,
Viršininkai ant 1913 m. gal
apsvarstę aukų neskyrė, sekretoriai
dyklė, telephonas, elektriką, klozetai
Viso iš Philadelphijos $91.28 Pakruojo parapijos; girdėjau gyveno Pirmininkas, St. Jankauskas,
blankas sudegino.”
Philadelphijoj, o dabar nežinau kur.
350 Newark st, Hoboken, N. 9 ir t. t.; 5 kambariai $18.oo ant mėne
Brooklyn, N. Y.:
Blankas NN 194 ir 195 buvome pa
sio. Atsiliepkit šiuo adresu: (44)
Jis pats ar kas jį žino, malonės pra Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
siuntę J. Jaroševičiui į Walpole, Per J. Auguną........................... $79.34 nešti.
1
184
New
York
avė,
Newark,
N.
»
ANTANAS KAELLER,
Mass.; atsakymo negavome ir neži L. S. S. 19 kuoDOS prakalbose .. 51.73
J. Latanas,
Sekretorius, A. M. Stanelis,
Darbininkai Raseno dirbtuvės 46.26 370 Lymen pi.,
nome ką jis su jomis nuveikė.
125
River-View
st, W. Raxbury, Mass
Detroit, Micn.
211 Jefferson st, Newark, N. J
Antra kart ... 11.40
Blanką N 211 buvome pasiuntę
Tel:
22198
Richmond.
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
Sinkevičiui į Ashley, Pa.; gavome at Užupio ir Klerik. dirb. darbin. . . 8.05
Pajieškau draugo Juozo Kazakevi
38 Farley avė., Newark, N. J
.50
Francisko
Ferero
d-stė
........
sakymą, kad jis perdavė ją į Sugar
PARSIDUODA RESTAURACIJA.
čiaus, Suvalkų gub.,
Marijampolės
Notch, Pa. ir minėjo, kad aukas rin
pav.,
Garlevos
parap.
8
mėnesiai,
kaip
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Viso iš Brooklyno .. $203.25
Vieta yra apgyventa lietuviais;
ko ir prisiuntė mums, bet męs nė
Amerikoje; turiu svarbų reikalą mel
Chicago, I1L
Baltimore M. D.:
biznis
eina gerai. Pardavimo prie
blankos nė aukų negavome.
VALDYBA:
Per "Pirmyn” red. LSS. 14 kp $5.00 džiu atsišaukti šiuo adresu:
žastis yra ta, kad savininkui prisiei
Blankas NN 219, 220, 221, 222 bu 15 Minersvillės L. S. S. kuopa .. 5.00
Pranas Uliavičia,
vome pasiuntę J. šalčiunui į Balti
71 Congress str.,
Rumford, Me. Prezidentas — Julius Joneliunas. Iii na išvažiuoti iš šio miesto.
Rochester, N. Y.: Lietuvių
3249 So. Halsted st., Chicago.
Platesnių žinių kreipkitės šiuo ad
more, Md.; atsakymo negavome ir Kriaučių Skyrius per J. D.
resu:
(44)
Prez.
pag.
—
Jonns
Simbalis,
nežinome ką jis su jomis nuveikė.
Pajieškau dėdės Juozo Vaišnio, Su
Bindokaitį ............................... 25.00
S3o — 33 pi., Chicago, m 102 Grand St,
Brooklyn, N. Y.
Blanką N 243 buvome pasiuntę
Chicago, III.: per A. Markūną 8.70 valkų gub., Bebrinikų kaimo. Jau Prot. r išt. — Mikas Titiškis,
"Lietuvos Sūnų Draugystei” į Water32 m. gyvena Amerikoj. Seniau gy
3415 Auburn Avė., Chicago, IB
Boston, Mass.:
MUZIKOS MOKYKLA
bury, Conn.; gavome atsakymą, kad
veno
Brooklyn, N. Y. Jis pats arba Finansų rašt. — Franciškus Valaitis
56.29
Per
"Keleivio
”
red
.......................
minėta draugystė aukoms Įgaliavo M.
Duodam
lekcijas ant Smuiko, Mandakas
apie
žino
malonės
atsišaukti.
712 — 17 pi., Chicago. Iii
Dambrauską, kuris surinko aukų 149 Skyrius Garmet Workers.. 50.00
lino,
Gitaros,
Korneto, Klarnetos,
Wm. Waišness.
Kasierius — Vincas Paplauskas,
$2.95, bet kad Brooklyno streikas buFleitos
ir
Akordiano..
Profesorius
R.
F.
D.
No.
1,
Eddyville,
Iowa.
922 — 35 pi., Chicago, H
Viso aukų gauta .. $774.64
o nasibaigęs, tai aukas ir blanką
jau praktikavęs 15 metų muziką. No
Org.
užžiurėtojas
—
A
Bitautas,
Bostono streikieriams per Išmokėta pašelp. streikieriams 765.00
Pajieškau brolių Adomo, Antano ir
3211 Union avė., Chicago, Ui rintieji išmokt gerai muziką kreipki
Iškaščiai kolekt. ir susinešimai . .9.47 Kazimiero
'Keleivį.”
(44)
Jakų, aš jų sesuo jau 6
Susirinkimai atsibuna kas paskuti tės šiuo adresu:
PJ^nko N 248 buvome pasiuntę
nedėlios
atvažiavau
į
Ameriką
ir
la

Prof. LUCA APICELA
Ižde lieka ........................... 17 bai norėčiau su jais pasimatyti Jie nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ’i
Stanislovo draugystei; bl. N.
215 Hanover st.,
Boston, Mase.
vakare,
L.
Ažuko
svetainėj
po
Ne
Laikraščius aukavo: "Lietuva” po paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 3301 Auburn avė. Metinis susirinki
?4“ — šv. Jono draugystei ir bl. N
215 — šv. Juozapo dr-stei į Water- 50 egzempliorių per 12 sąvaičių, Žagariškės sodos. Meldžiu kas apie mas pripuola sausio mėn. Bertais!
Telephone Yards 2750
b-”—, Conn. — negavome jokio at- "Pirmyn” po 25 egzempliorių per 10 juos žino arba jie pats pranešt šiuo niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pua
GERIAUSIA
ŠOKIŲ MOKYKLA
'•abuio ir nežinome, ką su jomis nu- sąvaičių.
ardesu:
(45)
metinis Liepos mėn.
Visiems, kas tik kuomi prisidėjo
V ė.
CHICAGOJE.
Anastazija Jakas,
■^’-nka N 2-54 paėmė Bernadas prie mus sušelpimo, tariame širdin 28 Broadway,
So. Boston, Mass.
TĖVYNĖS MYLŲTOJŲ No. 1
. Kurioje gali kiekvie
Pa'jl’ukonis; pareikalavus sugrąžinti, gą ačitą Taip pat širdingą ačiū ta
Town of Lake, Chicago, III.
nas gerai ir gražiai iš
oaaiškino, kad aukų nerinkęs, o blan riam socijalistų laikraščiams, ypa
Pajieškau pusbrolio Antano Milbumokti šokt į trumpą
Tėvynės
Mylėtojų
Dr-stės
No
1,
tingai
"Keleiviui,
”
kurie
viską
darė,
ką sudraskęs.
to, paeina iš Kauno gub. ir pav. Rau ant Town of Lake, Chicago, III., mi
kas
tik
buvo
jų
galeje,
pagelbėjimui
laiką
ir už labai mažus
Blanka N 268 pasiuntėme A. Kendondvario parapijos, kaimo Kalnicų; tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne
pinigus.
Vaikinai ar
drick’ui į Mahanoy City, Pa. — atsa musų kovoje.
aš
ir
sesuo
Paulė
Dockovienė
turim
Sekretorius,
M.
Navickas.
dėldienį
mėnesio,
A.
J.
Bieržynskio
merginos,
kurie
nemo
kymo negavome.
labai svarbų reikalą. Jis pats ar kas Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
P. S. Jeigu kartais butų kas neaiš jį
ka
šokti,
niekuomet
žino
malonės
atsišaukti.
Blanką N 244 buvome pasiuntę šv. ku arba atsirastų klaida kas link au
ADMINISTRACIJA
negali užganėdinti sa
M. Milbutas,
Kazimiero dr-stei į Waterbury, Conn., kų, tai teiksitės pranešti sekretoriui,
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
vęs
ir negali turėti
,411
Union
str.,
Tamaąua,
Pa.
gavome labai įdomų atsakymą, kurį kuris mielai klaidą atitaisys.
4600 S. Paulina St., Chicago,
linksmus
laikus, nes yir talpiname taip, kaip laiške buvo
M- Navickas,
Vice-prez. F. A. Misius,
ra
taip,
kaip
numirę, o
Pajieškau draugo Juozapo Vuznio,
parašyta.
183 River str.,
Paterson, N. J.
5235 S. Bishoff st., Chicago,
kuomet
moki
gerai šok
Suvalkų
gub.,
Kalvarijos
pav.,Kros

"St Casimir Society Secret.,
Prot. rašt. K. A. Čiapas,
nos gmino, Ramanavo kaimo. Pirmiau
ti,
visuomet
busi
link
"Geo Milauskas
1736 W. 47 st., Chicago,
gyveno Hackete, Pa. Meldžiu jo pa Turtų rašt.
smas ir kitų paguodojamas.
A.
J.
Kareiva,
”Waterbury, Conn. July 8. ’13.
ties arba kas apie jį žino pranešti.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
1805 W. 46-th st., Chicago, Dl.
Juozas Samenas,
"Gerbiamas Tamsta A. Lelis: —
kyti po numeriu:
Kasierius
K.
K.
Strzyneckis,
321 Chateaugay str.,
"Pajieškai 1 blankos nuog Šv. Ka
Pajieškau savo brolio, Stanislovo
4612 So. Ashland avė., Chicago, III. 936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL.
Pocencol, Montreal, Canada.
zimiero Draugystės, blankos N 244. Pabrinkio, paeina iš Kauno gub., Uk
Arti Morgan gatvės,
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
Taigi, duodu jums atsakymą vardan mergės pav., Šėtos parapijos, Sangai4612
S.
Wood
st.,
Chicago,
III.
Mokinama:
Panedėlyje, Utarninkė ir
Pajieškau brolio Franciškaus Kovisos draugystės, kad Tamstų blan lų sodžiaus, 5 metai kaip Amerikoj.
Ketvergė
nuo 8 iki 10:30 ■ vieros,
Kauno
gub..
Šiaulių
pav.,
Rauka pasiliko visai į gurbą įmesta ir su Pirmiau, rodos, gyveno Philadelphia,
Mokytojai:
Prof.
F. L Jmk ;u
REIKALINGA
deginta delei tos priežasties, kad Pa. Turiu svarbų reikalą, jis pats ar dienių parapijos, 18 metų, kaip AMiss
B.
Tisaiti.
merikoj;
11
metu
atgal
gyveno
So.
draugystės vienas sąnarys, kuris bu kas apie jį žino meldžiu pranešti šiuo
Boston, Mass. Turiu svarbų reika MOTERIS AR MERGINA
vo pas Jumis, matė, kam tos aukos antrašu:
(45) lą. Malonėkit pranešt, kas apie jį
buvo renkamos: kada kriaučiai gau
prie nairų darbo; darbas /?=
Baltramiejus Pabrinkis,
žinot, arba lai jis pats atsišaukia.
na aukautų pinigų, tai begerdami ir 646 Trombly avė.,
Detroit, Mich. Uršulė Kovieraitė-Abromavičienė.
lengvas, užmokestis gera.
užminga saliune pas barą. Taip pra
29 Knox str.,
Lievviston, Me. Prašom atsišaukti šiuo ad
nešė draugystei parvažiavęs jos są
Pajieškau apsivedimui merginos;
narys, ir draugystė atmetė aukų klau aš esu 27 metų amžiaus, pusėtinai
Pajieškau savo vyro Petro šedžio, resu:
(44)
sima į šalį, o Jūsų blanką į gurbą.
pamokytas, kalbu keliomis kalbomis;
"Taigi, Tamsta gąsdini, kad tie, ku merginos gali atsišaukti nuo 17 iki kuris pabėgo nuo manęs jau 7 mėne
J. GUTAUCKAS,
Pigios Kainos
, l.*ideii Laivai
rie nesugrąžino blankų, bus viešai 27 metų amžiaus šiuo adresu: (44) siai, palikdamas mane su 10 mėne
sių maža mergaite. Jis yra 24 metų 9 Burton st., Montello, Mass.
Gražus pnt;irn:ninn. s
garsinami per laikraščius. Meldžia
V. Radvilis,
amžiaus, 5 p. 8 colių augščio, plau
mas gali sau garsint kur nori, vienok
Laivai išplautia regusis iškai iš
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS
Plymouth, Pa. kai tamsiai geltoni, apskrito veido,
męs Tamstai iš gurbo blankos nesu- P. O. Box 1081,
Bostono nuo Charlestown.
kuris
atsakančiai
mokėtų
siūti
keli

raudonas, be ūsų,
tankios kalbos.
jieškosime.
Parsitrauk giminiečius ar draugus
nes ir kamzoles (vestkes). Užmokes
Pajieškau
draugo
Juozo
Zavecko,
Jeigu
kas
tokį
žmogų
kur
užtiktų,
"Protokolų Sekretorius,
iš tėvynės per Mhile Star Uniją.
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gra meldžiu duoti žinią šiuo adresu: (45) tis gera ir darbas ant visados. Kuo"Jurgis Miliauskas."
Dėl ateityj reikalingų platesnių
greičiausiai atsišaukit.
(46)
žiškių bažnytkiemio, girdėjau, kad
ANNA ŠEDIS,
paaiškinimų
arba agentų adresų
JOS.
KEMEŽA.
..
Vandergrift,
Pa.
Aukų įplauka:
dabar Amerikoje, jis pats malonės 3416 Wallace st.,
Chicago, III.
Bostone ir apielinkėse, kreipki ės:
Suaukauta per blankas .... $1,183.27 atsišaukti arba žinantieji teiksis pra
REIKALINGA
Suaukauta be blankų ____ 2,773.95 nešti šiuo adresu:
Pajieškau dėdžių Juozapo ir MikoKompanijos ofisas. S4 Statė St.
(43)
Aukos Brooklyno ir New Yor
Geo. Bartaszius, 261 Broadway,
lo Runtos, visi Suvalkų gub., Seirijų namų prižiūrėtoja
John Shapinski,
(housekeeper))
ko draugysčių ...................... 420.00 Statė Sanitarium,
So. Boston.
Rutland, Mass. miestelio. Jau ilgas laikas kaip A- moteris, arba mergina. Valgis, kam
Nuošimtis nuo darbininkų algų,
Polish IndnstriaI Assn, 37Cross st
merikoj, todėl, jeigu kas apie juos barys ir gera alga; darbas lengvas. '
kurie susitaikė su darbdaviais
P. Bartkevičia, 877Cambridgest.,
(45)
Pajieškau apsivedimui merginos, žino malonėkit pranešt, nes turiu prie Atsišaukit pas:
ir dirbo laike streiko .... 2,125.72 nejaunesnės, kaip 27 metų amžiaus ir jų svarbų reikalą, arba lai patįs at
East Cambridge.
J. A. Navickas,
Per generališką valdybą pas
J Rottenberg, 115 Salėm st.
(45)
nesenesnės, kaip 30 metų. Platesnių sišaukia šiuo adresu:
25 — 2nd str.,
So. Boston, Mass.
Nutilę Shaplro Co., 92 Salėm st.
kirta pašalpos
........... 3,100.00 žinių malonėkit kreiptis šiuo adresu:
Juozapas Bražinskas,
Room 15, 3rd floor.
Visokių aukų įplaukė laike
52 Mechanic st,
Arba pas mus kitus agentus S. V. Ir Canado;
Valandos: nuo 7 iki 8 vakarais; neMike Kamarti,
streikų abelnai .............. $9,602.94 BX 293,
Pana, III.
Newton Upper Falls, Mass. dėliomis nuo 8 iki 12 po pietų.
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Nereikia Paliudijimy
Palis už save kalba.

Draugysčių Reikalai.

Paj ieškojimai
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le" netalpinsim. Kritikuoti
tokius pliauškimus butų pažemininmu musų laikraščio
Reporteriui J. — Apie ir tamstai pačiam.
"svečių” prakalbas PhiladelA
phihjoj buvo jau rašyta.
Al. Reikow’ui. — Laik GERĄ DIENĄ DRAUGE!
Gera diena!
raščiui neturi vertės.
Na. o kur
S. Lapinskui. — Musų iš
tamista ei
ni? — Pas
tikimas korespondentas bu
VY
JONĄ
vo ir nuvykęs į Nokomis Ilk,
KULBOKĄ
išsigert sti
ir darbo negalėjo gauti, o
Mį
klą
alaus,
tamista rašot, kad ”darbai
nes ten šal
♦
tas ir geeina net pyška.” Ar tik ne
riausis vi
viliojimas žmonių? Netal
sam Brookpinsim.
lyne alus ir
užkandžiai. — Taip, ir aš
Kooperacijos priešui. — gardus
Ii
misliju, kad ten geriausia užeiga,
Žinutė neaiški, negalima su nes labai rami vieta. Pas jį geri
cigarai ir gardi degtinė, todėl
naudoti.
žmonės ten gali gerai susistiprint.
Nugi štai,
Bet
kur jis _gyvena?
P.
Staneliui.
—
Nors
tai
Nepaprasta medžioklė.
po numeriu:______________ (16-4)
svarbus klausimas, vienok 74 Grand St.. kampas Wyte Avė.
Nesakysiu kur, bet man per
spaudą, ypač prie šian
BROOKLYN, N. Y.
teko matyti keturis vyrus, dieninio
doros
supratimo,
iš kurių vienas buvo nere gvildenti jis neparanku. Ne
gys, antras neturėjo abiejų talpinsime.
RUSfSZKAI-AMERiKONISZKA
rankų, trečias neturėjo
K.
Striškai.
—
Moteošiaus
abiejų kojų, o ketvirtas bu
LI2VTJA.
vo visai nuogas. Vieną gra evangelijoj, XII-tam per Pier 31st st., Brooklyn, N.Y.
žią dieną visi keturi jie su skyrime, 55-tam straipsneliTIESIOGINĖ LINIJA TARP
manė eiti an mežioklės. je, rasite Jėzaus brolių ir
IR AMERIKOS
^ILTI pusryčiai — tai aplinkybė, kuri jus padaro smagiai prirengtu dienos darbui,
Kaip tik miškan įėjo, nere vardus. Tenai sakoma: "Ar TuriRUSIJOS
didžiausius, gražiausius ir ge
gys pamatė paukštį. Be ne jisai (Jėzus) dailvdės sū riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi- smhad su noru imtis už dieninio darbo, valgykit šiltus pusryčius ir gerai apšildylaivus.
rankis pagriebė karabiną ir nūs? Ar ne jo motina var nius Russia
— 16,000 tonų
tame kambaryje
nušovė jį. Bekojis nubėgęs du Marija? ir jo broliai Jo
Kursk — 13,500 tonų
atnešė paukštį, o nuogas į- kūbas ir Jozes, ir Simonas
Jps praži lote pusę savo'maisto, jeigu jps jaučiatės neramus, kada valgote.
C zar — 13,000 tonų.
bei
Judas?"
Roterdamą
per
9
dienas
be
per

I
sidėjo jį kišeniun. Dabar
mainos, per 11 dienų be permai
Perfection'Beduminis Apšildytojas daro jusp pusryčius priimniais visai šeimynai.
jus, žinoma, sakysit kad tai L. S. S. 95-tai kuopai. — nos
I Libavą.
Protestuoti prieš tautiečius $31.00 — 3čia klesa — $33.00
melas, ar ne?
Nėra durnų, nėra;dvokimo. Perfection Apšildytojas lengvai apvalomas ir perne
neužsimoka. Męs galim $45.00 — 2-ra klesa — $50.00 šamas iš vietos į vietą. Gal būt papuošimu visur, o priimnumu miegruimije; didelis
Didelė nalaimė "Sorkėse.” juos lengvai nuveikti argu $65.00 — Ima klesa — $75.00 parankumas siuvamam^ kambaryj] jr maudynėj.
Išplaukia kas antrą Subatą.
Man pasakojo vienas mentais, protestus palikime Reikalaudami platesnių žinių kreip
Pardavėjai,visur. Dėl aprašančio eirkulioriaus rašykit i
”sorkių” „menedžeris,” kad jiems, nes jie labai bėdini ar- ikitės pas generališką agentą
gumentais.
neperseniai jam pabėgo ie
A. E. JOHNSON & CO
STANDARD OIL COMPANY
vas ir nežinia, kur dingo. Į B. šidiškiui. — Eilutės <27 Broadway, New York.
•X
trumpą laiką potam pabė "Jau Brėkšta” visai geros, Arba nas vietinius įgaliotus agentus. New York, N. Y.
Albany, N. Y.
' iš
IS
go meška, užbėgo ant gele ačiū. Tilps prie pirmutinės Buffalo, N. Y.
NEW YORK’O
Boston, Mass.
žinkelio ir trūkis ją suvaži progos.
Ei, Vyrai, visi pas
nėjo. Bet tai nėra taip blo A. Lebui.—Atskaita tilps,
YUDEIKO!
gai. Į kelintą dieną didžiau- kaip turėsim daugiau vietos.
Tel. So. Boston 784.
sis slonius susapnavo šlapią M. Navickui. — Tilps prie Jis užlaiko gera Restauraciją,
Telephone So. Boston. 845 M.
sokios
rūšies
Alaus,
Degtinės,
IĮ D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
sapną ir prigėrė 3 beždžio pirmos progos.
Parduoda
pigiai
Namus
Vyno ir Cigarą.
nės. Žinoma, jus tam neti- P. White’ui. — Juokeliai
Vienatinis lenkiška*
Prieinamiausią ir parankiausia
Dr.F. Matulaitis!!
J. H. C A R R
geri, ačiū.
kėsit.
vieta lietuviams.
DANTV DAKTARAS.
Parduodu Namus, Inšiurine Ir
Rafaeliui Worges. — 1 Iš495 Broadway, So. Boston.
304
Broadvay
ir
259
D
streets,
Japoniškai.
padarau
Morgičiua.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
skaityt visas socijalistiškas
Valandos:
840
DORCHESTER
AVĖ.
įdedu
naujus. Darbą gvarantuoju
SO. BOSTON, MASS.
— Tai tamsta Japonijoj partijas užimtų apsčiai vie
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
SO. BOSTON, M
buvai? turbut išmokai ir jų tos ir nėra būtino reikalo.
Nedalioms iki 3 vai. po pietą.
238 HARRISON AVĖ, BOSTON.
kalbos?
Nėra ant žemės civilizuotos
<1
<1
—žinoma...
tautos, kurioj nebūtų socija
D-I-D=E=L=I-Š**P-E-L-N-A-S J
Teisingiausia ir Geriausi*
—O kaip jie vadina medį? listų partijos. Kuri geriau
nratusiems
į
Nesveikiems,
silpniems
ir
sergantiems
susipratusiems
— Tam.
sia ? — visos lygios, visos ei
APTIEKA
— Kaip du medžiu?
na prie vieno tikslo. Sabožmonėms.
Sutaisom Receptus su di
Tie, kurie ilgį laiką sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė
džiausia atyda, nežiūrint ar ii
—Tam, tam.
tažistai nėra socijalistais;
naujausios mado*
jo jo tiems, kurie netik neišgydė, bet <’ur paar’ino labiau užsendinant ligą; per ką negalėjo
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
— O kaip jie vadina gi sabotažo šalininke yra I. W. '' gerai dirbti; tad apturėjo dub^ltavą nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimą
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJ A8
Gyduolių galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
rią?
W. unija; ji veda vien tik e- ■ uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su men’:os vertes daktarais, kurie negali išgydyt,
Atlieka visokį darbą piio pa’aidojimv
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NOUS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;
randasi lietuvis aptiekorius
kuogeriausiai už nebrangi* preke
—Tam, tam-daram, tam- konomišką kovą, kuomet so Įf bet su visokioms
šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- .
P. JATULOVIČIUS.
£
po
geriausio
Amerikoje
PM1LAD3LPHIJCS
ME2ICAL
KLIN'KO
mokslinčių
daktarų,
tad
tadarram, tam, tam, tam...
cijalistai kovoja ant politi
336 Broadway. So.
po išgydyti trumpam laike, r.etrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per ką apturėjo didelį
EDVARD
DALY,
savininkas
J. J. N. kos lauko. Anarchistai gi tA dubeltavą
Gyvenimo vieta *4a Br»»adwav
pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
18 Broadway> S* Boston, Mass.
IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO
visai nieko bendro su socija F* IŠ TŪKSTANČIŲ
PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:
Galite reikalaut iir per laiškus,
Teisme.
listais neturi. — 2 Monopo
GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą išgydymą
o męs per ekspresą gydules pri
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
siusi m
— Kur gyveni?
lius daužyti nėra pagirtinas F■ viso
kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iš— Mieste.
daiktas, bet revoliucijos me kaušg, o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
— Kiek tui metų?
tu žmonės, griaudami seną • pilnai išgydytas, sveikas irlaimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus —
terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo— Dvidešimts šešis.
ją valdžią, daužė ir jos ”mo- įI garbingą vardą garsinsiu
ne J. Bemot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
—Vedęs, ar ne?
nopolius.” — 3 Tokios ligos
GUODOTINAS DAKTARE!
Labai
dėkingas už tikrą išgy— Taip.
męs nežinom. — Straipsne
dymą ir už liekarstas, nuo ku
— Su kuom?
lio ”šikšnosparniai bijo švie
rių pastojau kaip naujai ant
Pabaigusi kursąWomans Medical ■
svieto užgimęs, išgelbstintnuo
—Su motere.
sos” netalpinsim, nes tai se
College, Baltimore, Md.
slaptos ligos. Taip gerai dabar
— Ne pink kvailysčių; vi niai žinomi dalykai.
jaučiuos, kad į trumpą laiką
Pasekmingai otlieka savo darbą <
net 15 svarų daugiau sveriu.
si juk apsiveda su moterims. J. M. Lankeliui. — Klauprie
gimdymo, toipgi suteikia vi- <
Prisiunčiu savo paveikslą, lik
sokias rodąs ir pagelbą invairiose į
—Atsiprašau! Aš turiu sit, ar buvo kada nors tokių
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolotnmoterų ligose.
<
seserį, kuri yra ištekėjus už didvyrių, kurie pirktųsi sau
čiukas, 41 Avė, L., Saives ton,
Tex.
vvro.
J. J. N. garbę už pinigus, kad žmo
TEIPAT Mr Žakas, McKees
F. Stropiene
l
nės juos garbintų. Taip, bu
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
Mokykloje.
SC. BOSTON, MASS. <
vo paveikslą, nemažiau yra dė
vo ir yra. Kada Rockefelkingas už išgydymą nuo sun
Mokytojas: — Dekagra- eris aukavo milijoną dolekios ir pavojingos ligos. Kiti
negalėjo išgydyt.
mas turi dešimtį gramų, ki ių universitetui, jis pirkosi
Mr Žakas.
Mr S. Kolomčiukas.
logramas turi tūkstantį gra už tuos pinigus sau garbę.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus
mų... Juliau, ką ten tau šna Kada Carnegie aukavo ke I kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Clinikui, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moteriškų
ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
lis milijonus pastatymui nesveikumų
bžda Petras?
giau gydyties nereikalauju.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
Julius: — Jis mane agi Pittsburge muzejaus, jis 1 GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų.
I
VATĄ
IAITTIPCT
XP<šVPTk
’
Aę
tai geriau padarysi, kad
kius dailius rubus. Mano tivorai tiesiog iš dirbtuvės
tuoja, kad paklausčiau p. pirkosi už tuos pinigus vai 1 KALI J/A U 1 lesi Du tO V CIKAO, išsyk tiesiok prie kliniko
Toji
kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
profesoriaus, kiek gramų niką. Pagaliaus kada mu kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
, visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
turi telegramas.
J. J. N. sų karšemninkai aukavo po I
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
$100 Tautos Namams, jie todėl greičiau
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
Mokykloje.
i
atsišaukusiam užrašo ir suta iso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medikataipgi aukavo juos dėl gar , vienam
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila.
Kokią naudą atneša bės.
K. P. ŠlMKONIS
, M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda1
lių
apdovanotų.
Laisvam Vaikui. — Ko
žąsįs ?
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka p; 3 Kliniko;
HOLYOKE, MASS.
821HIGH ST.,
—Gerą skonį valgant.
respondencijoj nėra nieko
Daktaras ALEN. BROVVNAS, Superintendent,
Dr. VINCAS YODER, Medical Director.
ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
— Bet ką daugiau?
svarbaus, netalpinsime.
1
IT
ATY IT CT NI17QVl?Tlf AQ bet nori pastoti sveiku ir lai.
— Tur plunksnas.
S. Morkūnui. — Perdaug
v ”*■ ■MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
tad apr’yk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
—O ką su jomis daro? jau ant tos temos kalbama. veni,
tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir
_ ?
Netalpinsime.
'50.000 Kataliogų DYKAI!
tokias, kuriųkiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenūjusias ligas nuo skaudėjimo:
kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
— Bet ką gi turi lovoj ?
Mokiniui. — Jei tamsta rečiuos,rankose,
blogo irnečystokraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, viduriųnedirbimo, už
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
— Blakes...
J. J. N. skaitai laikraščius, tai galė kietėjimo
slogos. greito pailsimo, nerviškumo, baimes, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia
tuviškoj
kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
jai jau patėmyt, kad visi so mų
ŽIEDŲ
ir
visokių auksoriškų daiktų. Siun
nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope
Pačtos stoti j e.
cijalistų laikraščiai pripa racijos,
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė
perstato didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
— Ar nėra laiško mano žįsta, jog Tautos Namas Vil nesinių irkitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adreso:
tuvę,
todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Juliukui?
niuje, byriam dabar Ameri
Tokis
kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
— O kaip pavardė?
koj renkamos aukos, yra
stuboj,
nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
— O jei... Juk turi būt naudinga lietuvių kultūrai
Reikalaukite tuojaus.
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtam. ir Pėtnyčiomis nuo
ant koperto
parašyta... o įstaiga.
6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".
P Tnmila 822 Washington
St.
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. CHnico,
• 1.1 UiUlld, boston,
MASS
i
A. L. Reikowui. — Pole
dėlko gi klausiat, tamsta?
o apturės rodą. 4
J. J. N.
— ---mikos su Mahanoyaus "Sau-

Redakcijos atsakymai.
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KELEIVIS

Tiesu patarimai
Piliečiui. — Perkant že

mę reikia neatbūtinai per
žiūrėti pardavėjo ”title,” t.
y. ar jis turi tą, ką jis par
duoda, ar nėra kokių kliū
čių ir priežasčių, kad nepir
kti nuo žmogaus, kurs nega
lėjo parduot. Tą padaryti
negali koks ”perkalbėtojas,”
bet turi būt advokatas, ar su
tais reikalais
apsipažinęs1
”conveyancer.” Prekiuoja
tas darbas paprastai, su pa
darymu popierių, pilnu ab
straktu tos žemės bent per
50 metų — apie $15.00.
Nė Bagočius, nė kas kitas
peržiūrėti žemės popierų
per laiškus negali, žmogus
turi būtinai būt taip vadina
moj ”Registry of Deeds,”
kur visi rekordai randas, ir
ten knisties per knygas, ir
dirbt mažiausia 5—6 valan
das kol atlieka darbą atsa
kančiai. Reikia peržiūrėti
netik kad dokumentai par
davėjo sutiktų su pirmai
siais rekordais, bet podraug
surasti, ar nėra ”mortgages,” ”easessments,” ”restrictions,” ar nėra kur ne
pasirašiusių paveldėjų; gal
pardavėjo moteris, o gal
moteris to, kurs pardavėjui
pardavė, nepasirašė, ir šim
tai Įvairiausių keblumų, ku
riuos tik experto akįs gali
užtėmyt. Bet niekad nepir
kite žemės, kol atsakantis
žmogus nepažiūrės ir nepa
sakys, kad viskas gerai.
Porajus V. Jurkonaitis. Per Lie
pojų važiuojant neatbūtinai reikia tu
rėt konsuliaus pasportą, kitaip varys
etapu į valsčių. Su pasportu važiuo
jant niekas nieko nedarys, tik reiks
parvažiavus tuoj eit atitarnaut kariumenėj. Už prasišalinimą jokios bau
smės nebus.
Jei kas turi seną pasportą ar biletą, tad pigiau apsieina konsuliaus
pasportas, jei ne, reikia nuo popo
gaut paliudijimą ir mokėt §2.00. Jo
kio sunkumo gavime to pasporto nė
ra, nors žmogus ir jokių dokumentų
neturi.
Dėl stokos pusės nikščio kairiosės rankos, tamistos nebrokįs į kariu
menę.
Važiuot, jei norit per Liepojų,
reikia iš New Yorko. Ant vandens
prisieis būt apie 12 dienų. Jei norit
per Prusus, tad geriausiai per Bos
toną, nes iš Bostono išeinanti laivai
nėra taip prisigrūdę, kaip iš New
Yorko, ir agentų patarnavimas Bos
tone daug švaresnis ir teisingesnis.
Laivakortę gausit ir pinigus gadit apsimainyt "Keleivio” Agentūroj, ar
jus važiuosit per New Yorką, ar Bos
toną. Susirašykit iš kalno.

Zenavikas. Jei žmogus sykį yra
statomas prieš teisėją ir kaltinamas
kriminališkai (šiame atvėjuj išžagi
nąs mergaitės), ir teisėjas išklausęs
dalyką kaltinamąjį paleidžia, jau ant
ru syk jo už tą pati nebeims daugiau.
Jei ta mergaitė mirtų, tad jį galėtų
vėl imt, bet jei jį
paleido išteisi
nant už užpuolimą, tad reiškia kad
jis atrastas visai nekaltu, ir todėl
ir mergučiai mirus jo nebeims.
J. Kundrackas. Ar Rusijos valdžia
ims žmogų į kariumenę, kurs neturi
pusės pirmo piršto dešinės rankos,
sunku pasakyt, greičiausia kad ne.
Manifestas dovanoja
bausmę už
prasišalinimą iš kariumenės.
Rusijos konsulis išduoda tik vieno
kius pasportus, nėra gerų ir prastų,
ir parvažiavus į Liepojų arba ant rubežiaus, žmogų turintį konsulio pas
portą etapu nevaro ir jokių nesmagu
mų nedaro. Konsulis išduoda pas
portus visiems, tik tie, kurie turi bi
lietą, ar valsčiaus pasportą
moka
80c., o tie, kurie jokių darodymų apie
savo paėjimą neturi, trri da užsimokėt rusų popui $2.00 už paliudijimą.
Parvažiavus su konsulio pasportu
žmogus neatbuvęs kariumenės turi
tuoj apsijovinti per valsčių kariume
nės viršininkui (voinskomu načalniku) savo apskričio.
"Keleivio” Agentūra
išsiunčia ir
išmaino pinigus. Siunčiant, kursas
yra beveik vienodas, apie 51.80c. už
rublį, ir 15c. persiuntimo. Imama
yra 52c. * 15c. persiuntimas, taigi
uždarbis yra tik apie penkta dalis
cento ant rublio, arba maždaug vie
nas centas už 5 rublius. Mainoma
pinigai pagal dieninį kursą ,kuris vi
sada svyruoja. Perkant rublius vi
sados reikia mokėt aapie 52%c. už
rublį, bet tankiai, jei daugiau imama,
galima ir už 52c. rabi gauti.
Mariokui. Jūrės ir okeanai nepri
klauso jokiam kraštui nė viešpatys
tei. Trįs mazgai (jūrių mylios, po
6080 pėdų kiekviena) nuo
krašto
priklauso tai žemei, kuri prie tų jū
rių prieina, o toliau visi žmonės ir
visų kraštų pavaldiniai gali liuosai
naudotis , kol neperžengia tarptautiškų tiesų ir nelieka jūrių razbaininkais, kuriuos turi tiesą
kiekvienas
suimt arba paskandint. Jei kriminališkas prasižengimas yra papildy
tas ant jūrių, kapitonas laivo gali
surakint į retežius arba įdėt į kalė
jimą ten pat Teisti gali tas kraš
tas, kur laivas pirmiausia priplaukia,
arba tas, po kurio vėliava
laivas
plaukia. Jūrių kojos ir užtakos pri-

NORTH GERMAN LLOYD

BRANOAUSIS ŽMOGAUS

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

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

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

Kraujo Valytojas............ ...1 $1.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Gyvasties Balsamas.................. .75
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo.............
1.00
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir
Nuo peršalimo...............
Kraujo Stiprintojas................... .50
Plaukų stiprintojas. .. .25c.
Nuo kosulio.................. 25c. ir .50
Linimentas arba Expelleris
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų žilimo..
Skilvinės proškos......... 10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo,
Pigulkos dėl kepenų................. .25
Nuo lytiški) ligų,
Blakių naikintojas..................... .10
Nuo dusulio........
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Nuo kirmėlių....
Anatarinas plovimui......... .25
Antiseptiška mostis.
Nuo kojų prakaitavimo.......... .25
Nuo viduriavimo..
Gydanti mostis........................... .50
Kastorija dėl vaiki)
Antiseptiškas muilas..........
.25
Proškos dėl dantų.
Gumbo lašai....................50c. ir 1.00
Karpų naikintojas..
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žoles, šaknis ir t. t,
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Dėl laivakorčiy kainos bei kitp kelionės dalykuose
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

0ELR1CH & CO.
Užtvirtinti agentai

83-85 Statė St.,

rugj

Boston, Mass.

(^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 j Lietuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA,
M9 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y<

Kampas North 4-tos gatvės

SERGANČIOMS MOTERIMS.
Sesute. — Aš esmu moteria. žinau
kiek moteris turi iškentėti. Jeigu
kenti nuo baltųjų
Niekur
andrapanių,
nu
taip zepuolimo
arba
atrai ir
trukimo
motės,
epuikiai
si nevaisinga, tu
nepada
ri skausmingus ir
ro pa
nereguliariškus pe
veiks
lus, kai
riodus, reumatiz
lietuviš II mų ar kitokias ligas, pabandyk mano
kas ar I Naminį gydymąsi, kuriuo išsigydysi
tistas
pati namie ir visai pigiai. Tuojaus
Monte- rašyk aprašydama savo skausmus ir
lloj.
įdėk 2c. markę atsakymui. Adresuo
kit:
(45)
Dėlto
vyrai.
1
MRS. A. S. HON,
mergi
South
Bend,
Ind.
Bos
K
1.
nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitrauki paveikslus, o išrodysitda gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų. kurie ėmėsi paveikslus pas:
J. TAUKEVICIA <47)
727 S. Main si., Montello. Mass.
Užlaiko geriausį

Gražus paveikslai
ČIKAG1ECIAI, ŽINOKITE,
KAD

Saugiausias Pinigams Pasidėti Bankas
f RA TAS, KURĮ VALDŽIA PRIŽIŪRI
Musų Bankas veda reikalus jau 34 metai.
Musų Banko kapitalas ir perviršius suvirs
KETURI MILIJONAI DOLERIU

35000 žmonių turi musų Banke pasidėję pinigus

Musų Banką nuolatos kontroliuoja valstybės
ir valstijos valdžios, taipjau Apskaitų Biuras.
Lietuviai, jeigu jums rupi, kad jūsų pinigai turėtų tikrai
saugią vietą, naudokitės šito milžiniško banko patarnavimu.
Kitur gyvenantieji galite pačtu atlikt reikalus su mus banku.

1

M. Gallivan Co.

Pasidėti galite nuo $1 ir daugiau. 3% metams.
Bankas atidaras nuo 9 iki 3 dienos. Susikalbėsit lietuviškai.

Atminkit, kad šitas bankas yra vidurmiestyj.

J. Gudauckas. Į kariumenę Rusi
klauso
viešpatystei, kurios žemėje
jos randas, jei tokia užtaka yra ne- joj ,taip kaip ir Suv. Valsijose, pa
parveža
platesnė, kaip 10 jūrių mylių. Jei imtus kareivius nuveža ir
platesnė, tad taip, kaip ir jūrės, pri valdžia savo lėšomis.
klauso tik trįs mylios iš krašto, o
vidurys yra tarptautiškas. Vienok
tos valdžios laivai gal krėsti nužiū
rėtus
kontrabandininkus ir toliau,
kaip trijų mylių atstume.
Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
Bevardžiui. Pinigų kursas mainos
sukamas, vyriš
kasdien. Kur tas pulsas, kurs nu
ko didumo, ant
muša ir pakelia jų prekę, sunku pa
20 metų auksuo
sakyt, bet biržos ir politiškas šalies
tas su išrašytais
stovis daug prie to turi.
dubeltavais virDabartinis
kursas yra
maždag
šais. Labai tei
51.40c už rublį (t. y. be biskio 51%
singai eina skicento už rublį). "Keleivio” Agentūra namas
geležinkeliu važiuouž persiuntimą ima po 52c., ir 15c.
kuriems reikia vipersiutimo lėšų.
Uždarbis yra ta suomet tikras laikas žinoti. Gvarandalelė cento tarp 51.40 ir 52.00.
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiuNorint "doviernastį” ar "kupčujų lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
krepost” daryt nereikia atvažiuot į ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
"Keleivio” Agentūrą. Tą galima at ir persiuntimo kaštus, su teise jums
likt laiškais taip gerai, kaip ir ypa- viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
tiškai.
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
J. Danunas. — Tamista esi dabar laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
37 m., todėl parvažiavus tarnaut ne kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis
reiktų, nes nuo 34 m. amžiaus į tar ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
nystę neima. Suprantama, bausmė dėliu.
už prasišalinimą yra dovanota, ir to
Excelsior Watch Co.
dėl galit be baimės važiuot.
Kad per Kanadą į Ameriką atva 906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL
žiavot, pilietiškas popieras gausit
vistiek. Jei jus atvažiavot į Kanados
portą ir tuoj sėdot į trūkį ir važia
MOKYKLA ŠOKIŲ!
vot į Suv. valstijas, tad reikia vardą
laivo ir dieną atvažiavimo paduot;
Profesorius Julius
jei gyvenot kiek Kanadoj, tai tik pa Šalkauskas užtikri
sakyt iš kokio miesto, kokioj dienoj na, kad išmokys
trakiu važiavot.
šokti kiekvieną jau
ną ar seną. Išmo
Chicagietis. Jums žmogus buvo kina valcą 6 rusiu,
kaltas $50, ir už tai, kad nenorėjo taip, kad gali drą
atiduot, apskundėt. Anas parašė ju siai eit šokti publi
mis labai nešvarų laišką, kurį pada koj. Taipgi išmo
vus krasos valdybai, pastatė jį po kina ir kitus šo
$800 kaucijos iki teismui. Jo dabar kius su keletu va
tinė nelaimė yra kriminališka. Jis karų. Mokina kas
kenčia ir bus nubaustas už siuntinė vakaras.
Lekcijos
jimą krasa nešvarių laiškų. Jus-gi yra nuo 8 valandos
galit jį skųst už jūsų išniekinimą, vakaro iki 10 vai.
nes tas laiškas papuolė į kitų, apart Prof. Julius Šal
jūsų, rankas. Bet kokią nuoskriau kauskas praneša visiems, kurie nori
dą (iškadą) dėl to laiško gali daro- išmokti šokt, ateiti dienomis nuo 9
dyt?
Jei nedarodysi speciališkai vai. ryto ir net iki 11 vai. vakaro.
nuostolio dėl to laiško, nuteis ant ko Taipgi mokina visokius šokius:
kių 6c., o advokatas, beabejonės, kaš Buck & Wing, Buck Skirt, Irish
tuos mažiausiai $25.
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz,
Two Step ir kitus. Subatomis ir
Šlapikas. Jei moteris,
negavusi Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti
valdiško persiskyrimo su savo vyra, dovanai. Moytojai: Miss Antani
bet gyvendama atskirai prasiranda na, Miss Joanna Walets ir profesor
su kitu, ji netik kad negal prie savo Julius Šalkauskas. Pirma lietuviš
(48)
sąkalbininko kabinties, bet apskun ka mokykla Amerikoj.
dus ją teismui ji būt baudžiama už
Phone Canal 3762
"adultery.” Suprantama, kriminališ
1843 SO. HALSTED STREET,
kai gali būt nubaustas ir tas vyras,
CHICAGO, ILL.
jei jį policija sučiups su ja gyvenant.

Ant 21
akmens

Didžiausia Garlaivių Kompanija
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp
HAMBURGO ir BOSTONO.
Niekados nereikia mainyti laivo.
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Elip, Vyną, Likierius ir
kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Hamburg-American Linija.

Meldžiame užeiti o visados rasite
gražiu patarnavimą.

i

362 2nd st,

So. Boston.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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Serganti netrotykit laiko ir pinigą,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
paskutine didžiąją daktarą mokykla visame
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt*
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pobošpitalią dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Pbiladelphijos dėl gydymo visokią li
gą. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.
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Iv?“ GYDO LIGAS -9^
I
Nuo skaudėjimo strėną, sąnarią ranką ir ko
>
i ją, skaudėjimo paširdžią, pečią ir kaulą, reu
! matizmo. Nuo visokią kraujo ligą, užkrečia
! mą ir slaptą lytišką ligą. Augimo spuogą ant
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu) rią, niežėjimą skuros,
dedervinią, slinkimą
1
plauką,
skaudėjimo
galvos.
Visokias širdies,
I
inkstą, plaučią ir kepeną ligas, neuralgijos,
I
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogą, per
I šalimo. kosulio
sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias
moterą ligas: nereguliariškas mėnesines,skau Ii
I
1 dėjimą strėną ir paširdžią. Visokias vyriškas
I ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą.
) Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra
> ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su
1
liekarstomis ir po reikalavimui pačią pacien
tą — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurią
galima permatyti visą žmogaus kūną.
Turi šimtus padėkavonią už išgydymą nuo
visokią ligą. Gyduoles siunčia toliau į kitus ,
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, <
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki-!
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: <

Dr. Ignotas Stankus ;

1210 S. km) St, FHaUpbia, h.:

PIGIOS PREKĖS,
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.
Gera priežiūra keliaujantiems,
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.

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

AMERICAN WATCH COMPANY

New York, N. Y.

343 East 9th street,

V

!!Salin su Nusiminimu!!
Gramafona* ant išmokeščio

Po 10 c. kasdieną.
Jaigu apsiimat** mokėti po 10c.
kasdien, ta: išsiųsime Jums ant išmoke^čio labai oailų Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 kaval- !
kais visokių da nų: valeų. polkų,
maršų ir t. t., kur uos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų srramafonų GVARANTUOTAŠ. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusi*
me naujus specijališkns rekor
dus: lietnriškus. lenkiškus, rusi,
škns ir maža i-rusišku s. Rašyki
te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, krasos
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO.,
233 East 14th $t„ NevYork, N.Y.

KELEIVIS

Iš Amerikos

Šie veikalai bus statomi
Lietuvių Labdarystės sve
tainėje, kertėj E ir Silver
gatvių, So. Boston, Mass, iš
skiriant ”Marija Magdalietė,” kuris bus pastatyta pui
kiam anglų teatre Dudley
St. Opera House, Bostone,
J. Bekampis.

40,000 balsy. Taigi geriau
tegul jis atšaukia savo kan
didatūrą ir palieka
vietą
švaresniems kandidatams.

I

Areštavo 189 streikierius.
Columet, Mich. — 24 spa
Ateinančioj nedėlioj, 2
lių milicija areštavo 189
lapkričio, socijalistų svetai
streikierius prie vario kasy
nėje vakare bus koncertas.
klų, kurie nežiūrėdami ant
Bus dainos, deklamacijos,
teisėjo injunction’o
nuėjo
monologai, muzika ir juo
Šiomis dienomis visuose kai. Užkviestas ir ”BiruVysai Dykai
pas kasyklas ant pikietų.
Ar Esat Kankinami
Bostono
laikraščiuose
patilHoughton apskritije dabar
tės Kanklių” choras., Kon
Užnuodijimu Krauju arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
po
dideli
apskelbimai,
uži
išviso kalėjime sėdi 250
Triperiu, Abeluu Prastoimu Spėkų,
certas prasidės, kaip visuo
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
streikierių. Teisėjas, matyt, manti po čielą puslapį, ir su met. 7:30 vai. Įžanga vi
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
pats priklauso prie tų kasy statyti tokiuo stilium, kaip siems dvkai.
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Džiūsna,
Užsi veržimu
šlapiname
paprastos
žinios
arba
straip

gėrė per mierą, katrie pareidava
klų, jei su tokiu pasiutimu
Dykai
Kanale, Reumatizmu, Organiškamevielai ir katrie pervirš davė
persekioja streikuojančius sniai. Tuose apskelbimuose
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
L. S. S. kuopa išrinko ko namo
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
*
išgiriama
Michigano
vario
žmones. Kompanijos dabar
misiją pagelbėjimui pilietiš katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
Jeigu turėt skausmus strenosi,
dėl
parsitraukė kelis
šimtus kasyklos, kaip ten gerai mo kų popierų išsiėmime. Kam
prastoima apetitą, surugusi pylva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
biauru skausmu gulvos, tulžinius prikama,
kokie
lengvi
darbai,
galė
'nauduoti
pylnai
linksmumą
streiklaužių ir pastatė juos į
reikalingas patarimas ar
puolimus, i egalet miegoti, jaustakokie parankumai, žodžiu pagelba tame reikale, tegul
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
streikuojančių vietas.
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
Viru
Red Jacket distrikte 1000 sakant — rojus. Apskelbi ateina socijalistų salėn po
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta
knyga
pasakis
kaip
vyrai
naikin
ir aišaieis žodeis dielko kenti ir kaip
streikierių surengė 23 spa mų tikslas aiškus — pavilio- N 376 Broadway, nedėliomis
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
lių parodą. Einant jiems
JI___ ti į tas kasyklas darbinin- nuo 10 iki 1 vai. ir utarningoms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
gatve, ant jų užpuolė kom- kus, nes dabar tenai strei- kais nuo 8 iki 10 vai. vakare.
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
gio. knygos. Knyga ta yra krau
Ta dykai Rauta knypra yra vertės
energiškuma j trumpa laika ir su
panijos pargabenti ir apgin- kas ir žmonės šaudomi, kaip Komisija susideda iš J. P.
$10.00 kožiiam sergančiam
tuve
žinios ir talpina tam tykrus
vyrui.
kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
kluoti galvažudžiai. Strei zuikiai. Todėl nė vienas iš Raulinaičio ir F. N. Rama mažais
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba biedkieriai pradėjo gintis ir pa lietuvių tegul nedrįsta tenai nausko.
nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
sidarė didižausia kova. Ko , važiuoti. Tų kasyklų savigali tą
vaistus ikikolaik n eparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
n
ninkai
randasi
Bostone.
Taivojo netik vyrai, bet ir mo
pasekti.
Bostono žydai praėjusioj
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink i tą, jog ta knyga yra
Zj kūdikiais gi pereitoj nedėlioj tipogra- nedėlioję
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paezta. Nekokie varda medikališka
terįs su mažais
turėjo
didelį
arba daktariška nėr a ant koncerto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
Keliasdešimts
unija
išnešė
aštrų
protesant rankų.
______
susirinkimą Faneuil Hall’ėj
sava varda ir pavar de ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.
žmonių liko sužeisa. Atpiš- t ta .prieš tuos ponus, kad jie ir karštas prakalbas, kurio
kėjo valstijos milicija ir ši taip judošiškai žmonės ap- se kalbėtojai aštriai kriti
pradėjo streikierius mušti, o gaudinėja. Proteste reika' kavo neišmintingą žydams
SIUSK SITI KUP0N1 ŠENDENI.
paskui da 14 vvrų ir mote- laujama, kad vario kasyklų užmetimą, buk jie vartoja
DR. JOS. LISTER & CO, L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
kuogreičiausia krikščioniu kraują.
rų areštavo.
ysavininkai
— ■.------Ypač
Dykai Knygą, me Idziu prisiūti man viena vysai dykai.
Tai ką reiškia rinkti vai- išpildytųi savo darbininkų buvo kritikuojamas Kijevo
C
Vardas t? pavardė............................................................................................. '.................... ...........
džią iš demokratų ir repub- reikalavimus ir nevargintų teismas ir Rusijos juodašim
be reikalo žmonių. Jeigu iki čiu niekšystės.
likonų.
1 lapkričio tie ponai su savo
Prapuolė kunigas ir mer- darbininkais nesusitaikys ir 31 spalių Dahlgren salėj,
gina.
■ kareiviai šimtais juos areš- vakare, L. Grikštas rodys Ant Winter gatvės, Bos
North Judson, Ind. — Jau tuos, tipografų unija sių- spalvuotus paveikslus su pa tone, ketvergo naktį likos
daiktų
trįs sąvaitės, kaip prapuolė sianti Į kongresą peticiją, gelba ”raganos” žibintuvo. išplėšta auksinių
iščia 19 metų mergina, Elz- reikalaudama streiko ištyri- Jo plakatuose pasakyta, kad kautuvė.
Taupinant pinigus
bieta Koza, ir katalikų kun. mo.
tas
vakaras
bus
31
lapkričio,
BIURAS
BAIMK
C. Keyser. Abudu prapuoBostono bravorų darbi- bet tai yra klaida. Vakaras Męs DARBO
visuomet samdome žm«n^.lė tą pačią dieną. Susekta, ninkai sudėjo $100 aukų su- bus 31 spalių, šitoj pėtny- Kanados dirbtuves, ant farmą ir g<
GENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
ležinkelių.
kad abudu išvažiavo Chica- šelpimui Michigano varia- C10J.
Dabar reikalinga 100 darbininkų
1112 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, III.
gOn.
.
-S 1 kasių.
UNITED STATĖS EMPLOYMEN1
Vienatinis Raukas Bridereporte po Valstijos priežiūra
OFFICE
SUSIRINKIMAS.
Atrado laivą, prapuolusj
Kapitalas $250,000.00
Ateinančiam utarninke Nedėlioj L. S. S. 60 kuopos bus mė 43 Portland Street. Boston. Maa»
6 metai atgal.
Priima
depozitus
kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
bus valstijos viršininkų rin- nesinis susirinkimas po N 376 BroadKnygelė
dykai.
Pinigus
galimais Banko atsiimt kada nori.
vvay, So. Boston. Pradžia 10 vai. ry
Seattle, Wash. — čionai ' kimai. Kiekvienas lituvis, to.
Laivakortės. Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
Sekr. J. Klevas.
------------------------—Saugios dėžutės parsa-jr.demos už $3 metui.
pranešama, kad Ochotsko kaipo darbininkas, privalo
Padaro visokias popieras. pasportus. dokumontus, etc
t
jurėj, arti Siberijos, tarp le balsuoti už socijalistų tikė
DIDELES PRAKALBAS
S
LIETUVIŠKAS BASKAS
dų atrasta laivas ”Centen- tą. Visos kitos partijos yra Rengia Lietuvos Dukterų Draugystė,
nedėlioj, 2 lapkričio. (Nov.)
nial,” kuris 6 metai atgal iš kapitalistų partijomis ir jos i Atsibus
2-rą valandą po pietą ant St. Omer
plaukė iš Japonijos Į San visuomet gina kapitalistų Hali, 376 W. Broadway, So. Boston.
Francisco ir dingo be jokios reikalus. Foss turi Hvde Mass.
Bus geriausi kalbėtojai. Užprašo
[((
žinios. Ant laivo nesą jokio Parke savo fabrikas, kur me visus lietuvius atsilankyti, labiau
«
moteris ir merginas, nes
bus
ženklo žmonių. Valčių ant darbininkai jau kelintas mė Į siai
daugiau aiškinama apie moterų padėnuo streikuoja ir negali nie I jimą.
jo taipgi nesą.
(Severa’s Gothard Oil)
KOMITETAS.
ko išreikalauti; tas pats Su pagarba,
v
Foss siuntė miliciją Lawren$10.00 ATLYGINIMO.
Pasiųsim kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir
dabar parduodamas aptiekose
—• •
ce’o streiką malšinti. Kiti Už pranešimą ir darodymą ypatos buteliuose dvieju didumu: po
naudingą “paketbuką” su užrašų knygute, kas pri
arba ypatų, kurios prasimislino kal
irgi negali būt geresni, nes bas,
25
ir
50
centų.
Jeigu
turite
buk kokis tenai sveikatos inspek
sius mums 10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5c.
jie tokie pat kapitalistai, ku torius (health inspector) Brighton’e skausmus bile kurioj dalyj
apmokėjimui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:
nuo ko tai neteisingai $25.00
riems rupi darbininkų pris priėmė
kūno, jeigu jūsų sunariai ir
ir jog tai padarė So. Bostono Lietu
Pereitoj subatoj L. S. S. paudimas ir išnaudojimas. viškas advokattas William F. J. Ho- muskulai yra sustirę ir aptiA. GROCI IOWSKI & CO.
ward (po sena pravarde Kavaliaus
60-ta kuopa statė lietu Dabar Foss ”runija”
ant kas).
nę, jeigu kenčiat nuo skausmu
Cor. Bedford Avė. and Grand St., Brooklyn, N Y.
vių
svetainėje
„Pirmi ”neprigulmingo”
tikieto. Brangus lietuviai viengenčiai, dėl nugaroj, š< nuošė ar krūtinėj,
Žingsniai.” Nors vakaras Praėjusi panedėlį jis parei padorumo, teisybės ir švaraus pasi- jeigu jus vargina reumatiz
meldžiu jušų pagelbėti man
buvo biaurus, lijo, vienok kalavo, kad republikonų ėjimo
surasti ir ištirti tą visą atsitikimą
mas arba lumboge—pamėgin
VIENATINE LIETUVIŠKA
publikos buvo pilna svetai kandidatas Gardner ir ”pro- iki dugnui, idant tos ypatos butu ga kite šito fpuikaus? linimento.
lima nubausti už neteisingas paskel
nė. Perstatymas išėjo vidu gresistų” Bird atsiimtų savo btas kalbas ant manęs.
Busite užganėdinti.
tiniškai. Nekurie lošė visai kandidatūras. Jiems to ne_- Adresas mano dėl susižinojimo su
gerai, bet kiti prasčiau. Te padarius, Foss apskųsiąs manim:
WILLIAM F. J. HOWARD,
Bostone ir visoje Massachusetts valstijojeAttorney at Law,
čiaus publika buvo užganė juos už suokalbį parduoti
315 W. Broadway, So. Boston. Mass.
dinta. Tarpe aktų p-lės Vil- Massachusetts valstiją.
Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
činskiutės puikiai padaina Gardner ant to atsako, pa
Profesorius mediciuobe ypatingai geros sekančios gyduolės:
vo. Po perstatymo buvo šo lauk, pone Foss! Ar tamsta
kiai. Pelno vakaras davė kartais nenori žinot, kas su Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
7
Parmenter
St.
suviršum $50.
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
dėjo pinigus Mulhallo ir jo Boston, Mass.
Nuo
saulės
nudegimo 50 c' Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00
Ant rytojaus, nedėlios va sėbrų išrinkimui? Aš galiu Visokias ligas gy
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
karė, 60-tos kuopos svetai tamstai dabar pasakyti. Tai dau pasekmingiaNuo
viduriavimo
suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
usiai. Ateikit tienėj buvo prakalbos. Kalbė buvo fabrikantai, vienas iš siok
Gvdsnti
mostis
nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
mane 1
(Severa’s Medicated
jo S. Michelsonas. Publikos kurių vadinas Eugene N. trepaispasį viršų
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
tik |||
neikit į aptieka:
Skin Soap)
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
ir čia buvo pilna salė. Bal Foss, o kitas Ch. S. Bird.
mano durys bal
Gyduolės
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
timorės streikieriams sudė Bird gi sako, Foss reika tos arba telefoną
Gyduolės
nuo
kosulio
ir sunkaus kvėpavimo $1.00
yra antiseptiškas muilas, ku
ta $20.64. Prie kuopos pri lauja, kad aš atšaukčiau sa duok o aš atesiu.
Gyduolės
nuo
vištakių
(corn’s) 15. 20 ir 25 c.
ris ne tik nuplauna ir nuvalo
Ofiso valandos
sirašė 5 nauji nariai: 2 mo vo kandidatūrą. Bet aš išva Nuo
Pilės
dėl
Kepenų
ir Inkstų 75 c.
9 iki 11 ryte
lygią odą, arba plaukuotą odą
terįs ir 3 vyrai.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
žinėjau visą valstiją ir gerai nuo 1 iki 2 ir 6 iki
G urnas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 o.
Kaip už atsilankymą ant patyriau, kad jis negaus nė 8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom ir rankas, bet lygiai neleidžia
užakti porams, kas papras
Visos ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
teatro, taip ir už atsilanky
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
tai būva priežastimi Įvairių
mą ant prakalbų, L. S. S. 60Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
spuogų, odos nelygumo ir
ta kuopa ištaria publikai šir
ir kitokių ligų.
kitu€ odos sub*’aurinimu.
w Puidingą ačiū!
Komitetas.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintu

KNY G V
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Severos
Gothardiš ka
Aliejus

I

Vietines Žinios

APTIEKA

t

•r

Pranešimas.
L. S. S. 60 kuopa šį metą
stato scenoje šhios veika
lus:
25 d. spalių, 4 akt ų B r.
Vargšo dramą ”Pirmi (Žing
sniai.”
15 d. lapkričio, dvi omedijas: ”Užkerėtas Jaęahis” ir
”Žvdas statinėje.”
6 d. gruodžio, 5/aktų draC  j JJ
mą ”Marija Mag lalietė.” ,||
27 d. gruodžio farsą ”0
S. S. arba šliubirė iškilmė.” 1

TEATRAS ir ŠOKIAI

kus skutimuisi — nesulygina
mai garas kūdikiu maudymui.

q

Kaina 2oe.

jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Rengia L. S. S. 207 Kuopa

Receptus sutaisau teisingai,

SUBATOJE, 1 D. LAPKRIČIO (NOV.), 1913.

nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts.,

Aptiekose. Reikalaukit, k

South Boston, Mass.

jums duotų Severos. Neim

Prasidės 7:30 valandą vakare.

Bus sulošta pirmu kartu So. Bostone
įspūdingiausia Br. Vargšo drama

Kviečia KOMITETAS.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

kit kitų. Jeigu neturi—par-

“Gadynes žaizdos

Po perstatymo bus ŠOKIAI su įvairiais žaislais. Lietuviai ir lietu
vaitės atsilankykit visi pamatyti tokį puikų perstatymą.

ad

sitrankit tiesios nuo musų.

Į

W. F.

Severą
Co.
PIPS. IOWA,.

K. ŠIDLAUSKAS

kampas Cst.

S0. BOSTON, MASS.

*
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