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Naujas moterims įstatymas
galybės praplatinimą. Da Iijos. Vienas indusas, var- IA ■ |lff"n||fAQ
du
Das,
užsidėjo
Kalkutoj
|
q
AMtilInUui
bar ta Romos klika negali
Harrisburg, Pa. — Nuo 1
Airijoj taip savarankiškai savo audinyčią. Nors jo au
lapkričio Pennsylvanijoj įė
deklai
buvo
daug
prastesni
šeimininkauti,
nes
ją
valdo
Rinkimų pasekmės.
jo gyveniman naujas įstaty
Socijalistų laimėjimas
Kun. Pranaitis liudija prieš
ir
brangesni,
negu
iš
Angli

Anglija,
kur
Romos
politika
Italijoj.
4 lapkričio buvo rinkimai. mas, sulyg kurio moterįs
Beilį.
atvežti,
tečiaus
indusai
neturi jokios įtekmės. Bet jos
ima viršų jau atskirus Airiją nuo Angli rėmė s^vo taufeH taip tad Massachusetts valstijos gu- negali daugiau dirbti, kaip
Kijevas, 3 lapkričio. — netSocijalistai
mP’JT bernatorium išrinktas demo-l6 dienas sąvaiteje, neilgiau
ir
popiežiaus
tėvynėj.
į
trumpą
laiką
Das
liko mili kratas, David I. Walsh. Bal kaip 10 valandų vieną die
jos,
katalikų
kunigija
galės!
Mendelio Beilio byla, kurioje ■Pereitoj nedėlioj, 2 lapkri
jonierium
ir
dabar
statosi i sų gavo:
tenai
viešpatauti,
kaip
jai
1
jis kaltinamas už papiovimą čio, buvo antras balsavimas
ną, o išviso nedaugiau kaip
krikščioniško vaiko dėl ma j ir pirmeiviai sušlavė beveik patinka. Mokyklos bus ka dideles fabrikas.
Walsh, demokr..
.183,725 54 valandas sąvaitėje. Te
talikiškos,
valdžia
bus
kata

cų, da nepasibaigė. Pereitoj visus balsus. Šalies parla
128,152 čiaus tas įstatymas paliečia
Anglijai gręsia išgimimas. Gardner, republ.
likiška,
kitų
tikėjimų
žmo-i
subatoj Beilis teisme apalpo. mentan išrinkta 50 liberalų,
Bird, progres....
.123,137 tik fabrikoj dirbančias mo
nės
bus
persekiojami,
pro•
Londonas.
—
Pastaruoju
Norėta skaityti protokolus 20 socijalistų, 10 radikalų, 6
..22,06 L teris ir merginas. Farmų ir
testonų
mokyklos
ir
kitos
įlaiku
pasirodė,
kad
ne
vien
Į
*
iš kitų panašių bylų, kad pri- konstitucijos priešininkai, 3
Pilnų žinių da nėra. Kiek namų darbo jis neaprubeFrancuzijoj
gimimų
skait

staigos
po
katalikų
priežiuI
rodžius, jog žydai vartoja i republikonai, ir vos tik 4 ka
lvo socijalistų kandidatas, žiuoja.
lius
mažinasi,
bet
ir
Angli

ra
—
žodižu,
visa
Airija
at

krikščionių kraują, bet apda nesužinota.
Dinamitorių apeliacija
sidurs po juodosios armijos joj tas pats apsireiškia. Su
ginimo advokatams pasise talikai.
išklausyta.
rinktos žinios parodo, kad Darbininkų vadas apskundė
O ”šventas tėvas” prieš kontrole.
kė to nedaleisti.
gubernatorių.
Chicago, III. — Apeliacija
Paskui sekė medikališki rinkimus įsakė savo ave Generališkas streikas Nau 1876 metais ant kiekvieno
1000 žmonių Anglijoj buvo James T. Moriarty, buvęs 30-ties geležies darbų uni
prirodymai, ar Beilis sveiko lėms, po bausme ”smerteljoj
Zelandijoj.
proto, ar neturi jis kokios Į no grieko,” kad nebalsuotų Iš Naujos Zelandijos atei- 36 gimimai per metus. Gi Bostono Centrai Labor Uni-i jos viršininkų, kurie pereitą
1911 mętais ant 1,000 žmo jos prezidentas, apskundė rudenį buvo nuteisti kalėji
manijos ir t.t. Visi prirody- už kitokią partiją, kaip tik
" Taigi
"šitie rinkii ina
liūdnos žinios.___ Darbininnių išpuolė jau tik 24 gimi Massachhusetts gubernato man už dinamitinį suokalbį,
dymai kalbėjo už Beilį.
!I katalikų.
.
.v? . .
.
__ r 4._____ i____
kai
tenai
išėjo
su
kapitalis

Pasibaigus
medikališ- i mai mums aiškiai parodo, tais į kovą, kuri sustabdė vi mai, o 1912 metais ta skait rių E. N. Foss’ą ant $100,000 likos priimta ir išklausyta.
Teismas išduos savo nuo
už šmeižimą.
kiems prirodymams, sekė te- ■ kiek sveria popiežiaus galy- są judėjimą, visas fabrikas linė susimažino da ant 6.
Įbė.
sprendį
už 60 dienų. Nuo
Foss, turėdamas savo
ologų kalbos. Visi dvasiš
Caro brolis džiaugiasi.
ir
kasyklas.
Iš
pradžios
su

dirbtuvėse streiką, pradėjo sprendis gali būt trejopas.
kieji prirodinėja, kad bažny-ij Neapolije prie balsavimo streikavo tik laivų darbinin
Londonas.
—
Mikės
bro

visaip niekint darbininkų Jis gali patvirtinti pirmesčia "seniai jaui netiki, buk žy-: vienas atžagareivis šovė į so
kai.
Tiems
prijausdami,
pa

lis
Michail
Aleksandrovič,
vadovus. Jo darbininkai ne niojo teismo nutarimą, gali
dai vartoja krikščionių i cijalistų kandidatą Labrio- metė darbą ir dokų darbi
kuris
gyvena
dabar
Angli

norį streikuoti, bet visokie tą nutarimą atmesti ir pa
kraują, tą pati dabar prane lą, bet nepataikė. Tas juo ninkai. Tų pavyzdį sekdami
joj,
džiaugiasi,
kad
jis
pa”negeistini agitatoriai” kur skirti naują bylą, ir gali vi
ša ir popiežiaus sekretorius dųjų pasikėsinimas sukėlė j sustreikavo angliakasiai ir|
liuosuotas
nuo
sosto
įpėdi

Mery dėl Vai. Tečiaus lie da didesnę neapykantą prieš I! t.t. Dabar Naujoj Zelandijo nystės, nes, girdi, sėdėti ant stą juos streikuot. Vienam sai paliuosuoti apkaltintuo
laikraštije ponas Foss para sius.
tuvių katalikų kunigas Pra ilgaskvernius, o užuojautą | je kelinta sąvaitė jau trau
Rusijos
sosto
tai
nelabai
šė, kad darbininkai savo va Prezidentas Wilson liepia
naitis eina prieš visus ir socijalistams.
kiasi
generališkas
streikas.
smagus
daiktas.
• v dovo Moriarty jau net išsi
tvirtina, kad žydai piauna
Huertai pasitraukti nuo
Žmonės
pritruko
maisto
ir
Caras
neseniai
išvijo
jį
iš
Airijos
darbininkai
kovoja.
žadėjo ir nerinko jį daugiau
krikščionius, ir jis jau net
Ą -į!
vietos.
pradėjo užpuldinėti Rusijos už apsivedimą su į prezidentus. Už tą šmeiži
knygą anie tai parašęs. Sa Airijos darbininkų kovos!i! alkani
ant krautuvių. Prasidėjo ”žemos kilmės” moteriške. mą Moriarty ir padavė gu Mexieo City. — Meksikos
vo tvirtinimą tas juodašim galo da nesimato. Priešin . riaušės.
prezidentas Huerta gavo iš
spalių iš kariškų
bernatorių teisman.
tis remia Kristaus nukanki gai, kova eina vis aštryn ir Anglijos 31
Caro
duktė
atsisako
tekėti
Suvienytų Valstijų prezi
laivų išsodinta ka
nimu. Bet teismo pirminin sakoma, kad Airijoj gali iš-i riumenė darbininkams
Atiminėja
iš
streikierių
už
Rumunijos
princo.
dento Wilsono paliepimą pa-.
mal
kas Pranaičiui patėmijo, kad siplėtoti generališkas strei šinti. Beabejonės bus krauginklus.
sitraukti nuo vietos ir kad
Neseniai buvom rašę, kad
J
,. ..
čia nevieta Kristų minėti, kas. Dabar kovos centru y-■.
Trinidad, Colo. — Adju- tos vietos negali užimti nė
caras
parduoda
savo
dukte

ra Dublinas, Airijos sostą-P0
.
čia reikia prirodymų.
tant-generolui Shase vado vienas iš Huertos sėbrų nė
, mieštis. Vyriausis streiko ’ Naujoji Zelendija susiae- ris. Dabar atėjo iš Peter vaujant,
31 spalių milicija giminių. Tą paliepimą Hu
Beilio bylos atbalsiai durnoj. vadas James Larkin nuteis- aa Js dviejų didelių ir kelių burgo žinia, kad vyriausioji
Atstovas Miliukov įnešė !tas 6 mėnesiams kalėjiman. mažesnių salų grupės; ji duktė Olga užprotestavo pradėjo krėsti angliakasių erta slepia nuo savo drau
dumon interpeliaciją dėlei ij Kiti vadai irgi suimti. Strei- randasi ant pietino puska- prieš tokį pardavimą. Ji ne namus ir atiminėti ginklus. gų ir ką jis mano daryti,
Coloradoj, apie niekam nesako.
nuolatinio
persekiojimo įkieriais
■
pradėjo rūpintis muolio musų žemės,, netoli nori tekėti už Rumunijos | Pietinėj
Ludlow miestelį, 1,000 maispaudos, ypač dabar, laike!■ prakilnesni piliečiai ir pro- Australijos;
Australijos; gyventojų turi princo ir niekas jos nepri- nerių
buvo apsiginklavę šau Rooseveltui patiko braziBeilio bylos Kijeve, laikraš-įI testonų antvyskupis Pea- ■
versiąs. Ji turinti pasirin
lieciai.
čiai baudžiami be galo ašt cock, kuomet katalikų dvasi lijai; atrasta 1642 metuose. kus sau didžiojo kunigaikš tuvais taip, kad pargaben San Paulo. — Sakydamas
riai už mažiausi žydų užtari škąja streikuojančius iškei Dvi partijos eina iš vieno. čio Povilo sūnų Dimitrį, sa ti iš West Virginijos priva- čia atsisveikinančią prakal
vo giminaitį, ir už jo tekė tiški kapitalistų galvažu bą, Rooseveltas pasakė, kad
mą. Miliukov aiškina, kad kė. Pereitoj sąvaitėj Dubli
Ghent,
Belgija.
—
Belgi

sianti. Caras siuntąs iš pik džiai bijojo ir prisiartint. Brazilijos sostamiestis Rio
durnos atstovai turi tiesą ir ,ne buvo keli mitingai, kur
• •
socijalistų partija uoliai tumo.
Taigi milicija dabar nori
privalo išreikšti savo nuo- į kalt>ej0 minėtas arcvvysku- jos
Janeiro yra gražiausis mie
darbuojasi,
kad
pertaisius
monę šitame klausime, ku-!pasj ”Daily Herald” laik- šalies konstituciją ir panai Užpolė atžagareivių vadą. streikuojančiuos angliaka stas pasaulije, o žmonės to
sius nuginkluoti. Bet šitie
ns pahecia visą Rusiją.
' ra§^j0 redaktorius ir kiti žy- kinti nelygų balsavimą. So
kie mandagus, svetingi,
P? karštų ginoj, kuriuose mesnj vvrai, ramindami ko- cijalistus remia 4 liberalai. Madridas, Ispanija. Nese paslėpė savo ginklus kalnuo kad pakol jis gyvas bus bra■
niai čia minia užpolė ant ga se ir neduoda.
juodašimčiai rėkė, kad vals vojančius darbininkus ir
ziliečių
neužmirš.
Valdžios
partija
eina
iš
vien
tvės atžagareivių vadą Mau
tybės durna negali pavirsti stiprindami juos dvasioj.
Indianapolije riaušės.
su
klerikalais
prieš
socijalis

rą ir butų jį užmušusi, jei į
j mitingą žydams užuojau Streikierius remia Anglijos,
Indianapolis, Ind. — 1 lap Beilio byla Washingtone.
tus.
Jei
konstitucijos
neper

laiką nebūtų pribuvus Mau kričio sustreikavo čia gatve- Washington. — Senato
tos išreiškimui, interpelia Škotijos ir Valijos darbinin
taisys,
socijalistai
sako
vėl
rai policija į pageblą. Visur karių darbininkai ir tuojaus rius Lewis, iš Illinois, įnešė
cija perėjo.
kai.
bus generališkas streikas atžagareivių neapkenčia.
Policija senatan rezoliuciją, reika
! prasidėjo riaušės.
Caras nori matyt uždraustą Da viens socijalistas į vokie Belgijoj.
jokiuo budu negalėjo suval laujančią iš rusų valdžios,
dramą.
Sufragistės
sudegino
čių parlamentą.
Kruppo skandalas.
dyti streikierius. Ant ryto kad ji paliautų persekiojus
Švenčiausis sinodas už
palocių.
abelnai, ir Mendelį
draudė vaidinti Rusijoj dra Berlinas. — Pereitoj są Pasirodo, kad patriotiški Londonas. — Kariaujan- jaus nors gatvekariai ir va žydus
Beilį
ypatingai.
žinėjosi, bet žmonės ėjo pėsmą ”Judos Karalius,” kuri vaitėj da vienas socijalistas vokiečių kariuomenės virši
ninkai
už
pinigus
galėtų
ir
cios^moterįs i
y. a™os ti į darbą ir iš darbo, boiko- $42,000 už vieną šulinį.
paremta ant biblijos pasakų. tapo išrinktas' Vokietijos
valstybės
sekretoriui
Mc-jtuodami
!
savo
”
Vaterlandą
”
parduoti.
skebus ir gatveka- Rochester, N. Y. — HoneDramą parašė didis kunigai Reichstagan (parlamentan),
Kennai
sudegino
jo
brolio
1
Jie
nuolat
pardavinėjo
ka

■
rių
kompaniją.
kštis Konstantin Konstanti- Juo yra drg. Buck, iš Dresdeoye Falls miestukas išleido
palocių, padarydamos tuo- I
novič. o muziką jai pritaikė no. Jis gavo 31,125 balsus, riumenės paslaptis Kruppo mi
Vario baronai pasiduoda. $42,000 už vieną šulinį ir šu
$30,000 blėdies.
• gerai žinomas rusų kompo kuomet jo priešas, d-ras ginklų fabrikai. Dabar vėl
Vario linis sausas, kaip išdžiovin
Calumet, Mich.
zitorius Glazunov. Carui Hartmann, atžagareivis, ga vienas viršininkas, būtent Grekai rengiasi į karę. į kasėjų streikas eina geron tas.
parupo, kas gali toj dramoj vo tik 14,201 balsą. Taigi seržantas Lindę, likos paso Atėnuose, Grekijos sosta pusėn. Visi kasyklų savi Vaikas popieriniam bakse.
būti baisaus, jei švenčiausis dabar vokiečių parlamente dintas kalėjiman.
pilėj, daug kalbama apie tre ninkai užtvirtino jau 8 va
Middleboro, Mass. — Iš
sinodas uždraudė ją vaidin bus jau 112 socijalištų. O ku 100,000 reikalauja pašalpos. čią Balkanų karę. Grekai landų darbo dieną ir kvie
nigų
laikraščiai
rašo,
kad
so29
į
30 spalių čia atrasta poti, ir jis liepė dabar ją pasta
Paskutinės žinios iš Dub tiki, kad šį kartą jie turės čia streikierius grįžt prie
tyti savo privatiškam teatre, cijalizmas Vokietijoj puola. lino skelbia, kad tenai ran jau daugiau patyrimo ir tur darbo. Bet streikieriai da pierinam bakse negyvas
Carskame Sele.
dasi nemažiau, kaip 100,000 kus lengvai sumuš. Net mo nesiskubina. Yra da dau vaikutis. Tai pasekmė nak
Romos
šmėkla
Airijoj.
Drama yra keturių aktų,
žmonių, kurie neturi ko val terįs eina kariumenėn.
giau reikalavimų, turi ir tinių pasivaikščiojimų.
Aitvaras.
penkių scenų; parašyta ei Romos fanatizmu apjaku- gyt iš priežasties ilgo strei
tuos
išpildyt,
sako
jie.
Minia
protestuoja
prieš
lėmis. Dalykas dedasi Jeru- si Airijos klerikalų partija ko.
Sudegė vyras su pači*.
Beilio bylą.
Reikalaus $50,000,000 dau
zolimoj, Piloto rūmuose. Da visomis pastangomis kovoja
Chicago, III — 31 spalių
giau algos.
Londonas. — Pereitoj ne
lyvauja 300 žmonių. Artis už taip vadinamą ”Home Indija boikotuoja anglus.
sudegė su savo pačia
tas Beldurov piešia tam tik Rule” (savyvaldą), kurią Kalkuta, Indija. — Tarp dėlioj Londone susirinko mi Chicago, III. — 50,000 peč- čia
plačiai
architektas
ra sceneriją. Repeticijos at laisvesni Airijos elementai indusų kas kartas didesnė nia žmonių, atsirado kalbė kurių ir mašinistų, dirbančių Graftonžinomas
Stevens.
sibuna kas diena po dusyk, vadina ”Rome Rule.” Pres- auga neapykanta link ang tojų ir po karštų prakalbų ant 90 geležinkelių į vaka
Sniegas ir šaltis.
pačiam autoriui vadovau byterijonai ir kiti tai ”Home lų, kurie užvaldė jų kraštą. išnešė protestą prieš rusų rus nuo Chicagos, pranešė
jant. Jei carui tas veikalas Rule” labai priešingi, nes ji Pastaruoju laiku indusai valdžią, kuri be jokio reika tų gelžkelių viršininkams, Šiaurinėj New Yorko val
patiks ir jis pavelys jį vai nieko daugiau nereiškia, pradėjo nebepirkti angliškų lo persekioja žydus, norėda kad 10 lapkričio jie reika stijos daliję pereitoj sąvaidinti, tai švenčiausiam sino kaip tik katalikų kunigijos tavorų, ypač audinių, kurių ma juos apkaltinti net gėri laus $50,000,000 daugiau al tėj snigo jau sniegas ir šalo
viešpatavimą ir popiežiaus taip daug priveždavo iš Ang- me krikščionių kraujo.
dui bus didelė nosis.
gos į metus.
vanduo.

Iš Rusijos.
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svečių priėmimo komiteto šakojo apie susitvėrimą že
Laukaitis durnoje Airiai tiki, kad gyvates iš PnlpinikA
vadinas, ne vienas Airijos išvijo vyskupas Pat- lUIvllIiliCl
viršininką, prašydama ar mės ; atsiradimą žemesnių
*
*•*©**•
Laukaitis, bet visi kunigai, riek,' dabar skaitomas di
pranešdama, kad nestatytų jų gyvūnų ir augštesniųjų,
ir
Kritika
visi ėjo prieš žmones, prieš džiausiu airių šventuoju.
”Kornevilio Varpų” tą va kaip tai žmogaus. Nurodi
„Rygos Garso” redaktorius Lietuvos laisvę.
karą, kada Siuvėjų balius nėjo, „kad pakolei žmonės ti
Taigi vienas dievobaimin
„šnipas ir donosčikas.”
Ir taip elgiasi Lietuvos gas airis siunčia laisvama Račkauskas meluoja per surengtas. Varnagiris buk kės, jog jie turi būti išnau
akis.
atsakęs: ”Męs nepaisome dojamais ir pavergtais, kaip
Neseniai buvo „Keleivije” kunigai, kurie Lietuvoj gy nių organui „Ameriean Cirašvta apie peštvnes tarp vena ir iš lietuvių prakaito tizen” klausimą, ”Kodėl Ai „Tėvynės” N 42 tarp kit kriaučių; męs turime ir sa- buvo vergijos ir baudžiavų
„Rygos Garso” ir „Rygos minta. Vietoj tarnauti Lie rijoj nėra gyvačių nė žal ko p. Račkauskas rašo: ”18 i vos publikos užtektinai.” Ir laikuose, patolei jie negalės
Naujienų.” Pirmutinis, t. tuvai, vietoj gelbėti jos žmo čių?” manydamas, kad tuo šio spalių Brooklyno ’Vy- teisybė, žmonės pasakoja, pasiliuosuoti.” „Męs turi
bažnytinės
mo- me mintyti,” sakė daktaras,
'
.
y. „R. Garsas,” yra klerika nėms, jie tarnauja Romai ir klausimu prispirs laisvama turelis’ stato ’Kornevilio pbuk’ vietinės
nius prie sienos ir tie netu Varpus’ ir pelną skiria kyklos vaikučiai rėkdami „kad męs taip pat esa
lų organas, leidžiamas kuni rusų valdžiai.
Visus
šiuos
faktus
kiek

po stubas bėgiojo siųlydami me žmonrmis, trokštan
rės ką atsakyti. Bet „Ame Tautos Namams.
gų kauniškės šv. Kazimiero
draugijos. Taigi to kunigų vienas lietuvis turėtų užsira riean Citizen” tam „šven „Labai malonu minėti to „Kornevilio Varpų” vakaro čiais laisvės, gerovės, kaip u
kad nie- tam” airišui duoda štai ko kie prakilnus darbai, bet tikietus. Jiems buvę po kunigai, ponai karaliai ir ki
organo Rygoje redaktorius šyti
- ant
x savo durų,
v
kį paaiškinimą:
J. Bajoras pradėjo slapta ku°met jų neužmiršti,
vienkart su tuo negalima grąsa iš mokyklos išėjimo ti dykaduoniai.” Ant galo
„Tamista nori žinoti, kodėl Airijoj užtylėti ir kito fakto, kurs prisakyta parduoti po 10 ti- daktaras uždrožė socijalisskųsti valdžiai pirmeiviškos D.ras Basanavičius — dvie nėra žalčių? Atsakymas į tą klausi, •
....
kietų.
tams („lietuviškiems,” kaip
mą
i . būdavo šitoks: ’Nes jie persikėlė meta SeSelį ant tUlU Vietinių
pakraipos Rygos Naujie
jų karalių draugas.
Amerikon ir liko čia politikieriais.’ veikėjų. 8 d. spalių vietinių |
Taigi, kurie kuriems varė jis sakė) ir kunigams. Ma
nas” ir jos redaktorių L. JaBet ištikrųjų gi Airija nėra tame
„Vienybė
Lietuvninkų
’
’
p. Račkaus tyt, daktaras labai užsirūsti
atvėjuje išėmimu. Daug yra tokių lietuvių siuvėjų unijos sky-! konkurencijų,
kavičių. Pagaliaus nusiun-i
nęs ant socijalistų, kad jie,
salų, kur nėra gyvačių, nes nepasi rius parengia balių, jin, ži-; ke?
J. Šukys.
tė „Rygos Naujienų” kalen pasididžiuodama praneša, | taikė
joms
tenai
užsiveisti.
”
anot jo nuomonės, priešina
noma, bus patraukta dalis j
dorių su pabriežtomis vieto kad apie d-rą Basanavičių
si rinkimui aukų tautos na
mis ir prašė, kad valdžia jį parašė net ir anglų laikraš Išvien su juodašimčiais. publikos, kuri galėtų apsi-į
mui. Gal čia daktaras, ži
tis,
būtent
Philadelphijos
lankyti Vyturėlio’ rengia-j
konfiskuotų. Be to jis ra
Musų
kunigai
pradeda
ei

noma, šiuom sykiu, ir teisy
šė ”donosus” ir ant pirmeivi „Press.” Girdi, patalpintas ti su juodašimčiais ranka įname vakare ir padauginti;
NORWOOD,
MASS.
bę pasakė, nes tėmijau, kad
škų draugijų, kurios, ačiū ilgas straipsnis ir pridėtas rankon. Štai jų organas įplaukimą.
V.
Kapsukas „Pirmyn” ga
paveikslas,
”25 d. spalių, kuomet į- Ir musų jurgučiai „prote
tiems jo donosams, buvo Basanavičiaus
„Rygos
Garsas
”
(No.
71)
patrauktas teisman, bet iš po kuriuom esąs šitoks pa džiaugiasi iš kun. Pranaičio vyks L. M. Dr-jos pasiunti-; stuoja” „Draugo” N 39 na šaltai link tautos namų
:
nių išleistuvės, į kurias no pieš „Kovą” ir „Laisvę.” atsineša. Vienok pakolei Ateisintos. žodžiu sakant, rašas
"D-ras Jonas Basanavičius, buvo Į knygos, kurioje autorius no
kunigų organo redaktorius pirmiaus prašalintu iš Rusijos, Driva- ri prirodyt, kad žydai tikrai rima sutraukti kuodaugiau- Nevienas gal pasakyti, kad merikos lietuviai socijalistai
tiškas ir artimiausias dviejų Bulgarii šia žmonių, vietinė socijalis- didvyriai, jei kovoja už V. K. nuomonę nepatvirtino,
lošė tikriausio šnipo rolę. jos
karalių draugas, atsilankė dabar vartoja savo macose krikš
rengia vakarą.; „tautą.” Keliatas metų at patolei, man rodos, dakta
„Rygos Naujienos” ėmė ir Philadelphijoj busiančio Lietuvos mu- čionių kraują. Tą patį skel ; tų kuopa
ras klysta, užsipuldinėdapaskelbė viešai, kad „Rygos zėjaus ir knygyno reikalais.”
bia ir juodašimčiai. Taigi Gal būti, kad ir unijos ir so gal V. Kudirka buvo da tik mas ant socijalistų, kaslink
Garso” redaktorius yra šni „Vienybei Lietuvninkų,” tame klausime musų kuni cijalistų kuopos veikėjų vi-i ras tautietis ir protingas
pas. Norėdamas savo gar matyt, išrodo, kad tai didelė gėliai pilnai su juodašim sai nemanoma savo vaka-| žmogus. 1905 m. buvo kar tų aukų.
Galų gale reikia paminėti,
bę apginti, jisai patraukė už lietuviams garbė, kada ang čiais sutinka. Reikia tik rais pakenkti brooklynie- į ščiausiu revoliucijonierium,
tai „Rygos Naujienas” teis lų laikrašti apie musų tau palaukti, o gal neužilgo jie čių rengiamiems vakarams bet kaip tik čia kažin kas kad Pittston’o lietuviai da
man. Byla prasidėjo perei tietį taip rašo. Ypač svar išeis kartu su juodašimčiais Tautos namų naudai, vie- pasipynė, susipyko su neku- visai nemoka užsilaikyti
tam pavasarije, o pasibaigė bu, kad musų tautietis pava ir žydų mušti. Juk kun. nok gi ar šiaip, ar taip, iš riais pirmeiviais, tuojausuž- žmoniškai viešuose susirin
dabar, 10 d. spalių. Teismas dintas artimiausiu dviejų Pranaičio knyga su tuo tik kilo visiškai nedaili ir nepa-;;sidėjo kapucinišką kaukę, kimuose. Už tai verti papei
pripažino, kad „Rygos Gar Bulgarijos karalių draugu. slų ir parašyta, kad sukelti geidaujama konkurencija.; atsisėdo į klerikalų ratus ir kimo ne tik vyrai, bet ir mo
so” redaktorius J. Bajoras Jeigu ir taip butų, tai kas prieš žydus krikščionių ne Dėlko męs negalime išvengt pasiskolinęs tautininkų žir teris; nes ne tik vyrai, ži
tokių kūdikiškų lenktynių?” gą,
; pradėjo tarškėti po Nor- noma, fanatikai, rėkė, dak
ištikrųjų yra „užsipelnęs čia gali būt mums per garbė, apykantą.
woodą gąsdindamas pirmei tarą koliojo, triukšmą kėlė,
(Mano pabriežta.)
šnipo ir donosčiko vardą.” kad Basanavičius kokio ten
Bet tuo pačiu tarpu mu
Štai ką rašo dabar apie tai karalpalaikio draugas? Mu sų kunigai skelbia „Dešimtį Šiuo pranešimu p. Račkau vius, o labiausia socijalistus. bet ir iš moterėlių vieną, kui
sų nuomonė apie karalius ir Dievo Prisakymų” ir kitas skas. taip sakant, apskun Pagaliaus pradėjo ir protes ten po „baru” (mat, prakal
„Rygos Naujienos:’
"Teisman tapo pristatyta donoso carus labai prasta.
Męs įI senojo įstatymo žydų pasa džia Siuvėjų Uniją ir socija tus rašyti prieš socijalistus bos buvo karčiamninko sve
kopija ir paties J. Bajoro prie donoso
tainėje), kaip girdėjau, pa
prisipažinimo kopija. J. Bajoras prie juos žiūrim, kaipo į nudėvė kas kaipo Dievo žodį. Argi listų kuopą prieš visuome į davatkų organą.
pristatytų donosų prisipažino ir pa tus ir nereikalingus draugi*/ V konkurenci- Bet iš to da nėra ko nusi lindus, pradėjo savotišką
tie žmonės turi nors kiek neC už varvma
sisakė, jog tikrai ant L. Jakavičiaus
minti. Manoma, kad tam ”pamokslėli„ sakyti.
ios rengime vakaru.
rašęs donosus ir siuntęs su pabrauk I jai rakandus. Ir naujagady- proto?
Margeris.
tomis vietomis kalendorių prašyda niškas
žmogus — žmogus
Ištikrųjų gi tos konkuren I žmogui vėl sugrižš protas ir
mas, kad jį konfiskuotų. Taigi Ry
gos apskričio teismas viešai apskelbė, mylintis laisvę ir demokra Nuolatinė lietuvių opera. cijos ne iš musų pusės įvy- jis vėl atsivers ant tikrojo I
BROOKLYN, N, Y.
jog "Rygos Garso’’ redaktorius-leidė tizmą turi skaityti sau paže
,
kelio.
Bet
kiti
du
jurgučių
Į
ko.
Dalykas
štai
kaip
stovi,
P-nas Petrauskas ketinąs
25 spalių McCaddin Haljas J. Bajoras, kaipo tikrai šnipinėjęs
ir donosus rašęs, pilnai yra užsipelnęs minimu draugauti su tokiais įsteigti Amerikoj nuolatinę i Jau antri metai baigiasi, komiteto nariai matyt visai lėj buvo antru kartu L. S. S.
vardą šnipo ir donosčiko.”
žmonėmis, kaip karaliai *; lietuvių operą. Laikrašti kaip Siuvėjų Unijos paduo- Dievo nuskriausti, nes netu- 19 kuopos statomi „žmogžu
Šitas faktas da kartą pa ! Taigi, jei d-ras Basanavi ninkų -suvažiavimo protoko ; toja inicijatyva Brooklyn’o | ri jokios nuomonės. Tai džiai” ir „Dvikojis Katinas.”
maža.
rodo, kokiais darbeliais už čius ištikrųjų su Bulgarijos le skaitom apie tai šitokią | draugystės, dėl išvengimo I tamsunai, kokių
Iš to „Katino” nekas tenai
siima musų kuniginė parti karaliais draugavo, tai tas, žinią:
I tarp savęs skerspainių, susi Jiems pasakė protestuot, ir išeina, nors aktoriai sulošė
ja, da kartą jis darbinin musų akyse, sutepa tik jo ”Į posėdžius atsilankęs svečias, mu- jungė į tam tikrą sąjungą jie
. protestuoja, bet kam ir gerai.
i
sų
gerb.
kompozitorius
Mikas
Petkams parodo, kokiais šlykš garbe.
ir įsteigė sekretarijatą, ku- dėl ko —jie nieko nežino.
Bet „žmogžudžiai” yra
Rot rnp<5 nptikim kad tain ' rauskas, pranešė, jogei jisai ketina
Karšapis.
čiais įrankiais ta juodoji ar net męs netlKim, Kad taip Į įsteigti Amerikoje nuolatinę lietuvių riame visos informacijos aveikalas, kuris tikrai gali
dėl šito prie- pie viešąjį draugysčių veiki
mija kovoja su pirmynžen- buvo. 5„The Philadeuphia į operą. K.Suvažiavimas
Račkausko
sekančią
rezo

publiką užganėdinti, nes ja
D
Ai o n o
V.
i
KENOSHA, WIS.
Press” Basanavičiaus
nepa IMC
ga!
liuciją ’Męs išreiškiame p-no Miko mą galima gauti. Tenai re
me
žmogus matai ir dramą
Petrausko sumanymui giliausią už gistruojama ir kada kuri į
The Simons ManuafctuO kiek da tokių ir gal da žįsta ir kas ten jai galvoj, uojautą
ir visi laikraščiai pasižada
ir komediją. Žinoma, reikia
juodesnių tos armijos darbe kaip ištikrųjų buvo. Ame me busiančią
rengia balius, Iring Co. lovų dirbtuvėj 11 gerai
lietuvių operą remti. draugystė
ir sulošti, reikia gerų
tik Podraug išreiškiame musų gerb. kom piknikus, teatrus, paskaitas spalių sustreikavo 30 darbi
lių yra visuomenei nežino rikos laikraščiui rupi
pozitoriui pagarbą už jo darbus mu
keturių
aktorių. Ir Brookmų ! Iš’ šimto gal tik vienas sensacijos. Gal kunigas ar sų muzikos, chorų, scenos ir žaislų ar koncertus, kad viena ki ninkų iš „tube eutting” sky
gali tuomi pasigirti—
išeina į eikštę; kiti pasiliks, kas kitas šį-tą papasakojo, sritįje’.”
tai už akių neužlystų. Ir riaus. Priežastis tame, kad lynas
P-no Petrausko sumany dviem organizacijoms vienu atėjęs naujas bosas paleido „žmogžudžiai” buvo sulošti
ant visados tamsoje ir jų o reporteris išseilėjo iš to
autoriai niekam, (išskiriant didžiausį straipsnį. Ameri mu ir „Keleivis” linki kuo- vakaru ką nors rengti neda- 3 senus darbininkus, jų tar taip gerai, kad jau nereikė
kos didlapių skystumas juk geriausių pasekmių.
valdžią, nebus žinomi.
leidžiama. Taigi ir Siuvėjų pe ir lietuvį K. Brazevičių. jo geriau.
Lošė geriausia šios ypaTaip dalykams stovint ar žinomas. Kas diena jie pil
Unijos, ir vietinės socijalis Kiti darbininkai tuojaus
Paroda
sutirpo.
galima užsitikėti nors vie ni paveikslų ir ypatų apra
tų kuopos minėti vakarai už senus savo draugus užsi tos: Mortos rolėj draugė J.
Visasvietinėj San Fran- buvo užregistruoti tenai — stojo ir pareikalavo,
kad Sadauskienė, Nastės rolėj vi
nam ilgaskverniui ? Nie šymų. Netik žmonių, bet
šunų paveikslus talpina. Ko ciscos parodoj musų patri- ir užregistrouti pirmiau, ne juos priimtų atgal, o kad to siems gerai žinoma aktorė
kuomet !
Kas butų tikėjęs, kad kia tad gali būt garbė maty jotai jau nedalyvaus. Tau gu p. Yčas su Basanavičium reikalavimo kompanija ne drgė L. Abromaičiutė. Gri
Kauno kunigų šv. Kazimie ti tokiam laikraštije d-ro tiškųjų laikraštininkų susi Amerikon atvažiavo. Bet išpildė, apskelbta streikas. go rolėj drg. J. Miškeliunas,
ro draugija varo provokaci Basanavičiaus paveikslą, ar važiavimo protokole prane nė „Vyturėlio” komitetas, Bet pastreikavus 3 dienas, o Jurgio rolėj drg. J. Kačerkad —
jos darbą Rygoje? „Rygos ba straipsnį apie jį? Bet šama,
nė svečių prėmimo komite atsirado streiklaužių. Pir gius.
"Panamos Parodos komisija (Dr. J.
Naujienų” byla parodė, rimtoji „Vienybė Lietuvnin Šliupas, J. O. Sirvydas ir J. Hertma- tas, rengdami savus vaka mas nuėjo dirbti italas; ant Gerai lošė ir kiti, tik men
pranešė, jogei buvo vesta rus, nesikreipė į draugysčių ru streiklaužiu buvo J. Kel kesnėse rolėse nedarė tokio
kad ji taip daro. Ji leidžia kų” mano, kad tai labai navičius)
susirašinėjimai su parodos komite-/
Rygos lietuviams juodašim svarbus dalykas musų tau tu San Francisco ir ant galų galo sąjungos sekretorių infor pša, paskui J. Bagdonas ir t. gilaus įspūdžio. L. S. S. 19
aktoriais
pasirodė, kad visgi bus negalima lie macijų; surengė „Kornevi- t. Tokiuo budu streikas likos kuopa gali savo
tiškos dvasios laikraštį, o ko tai.
tuviams dalyvauti. Todėl raportą
pralaimėtas. pasidžiaugti.
tas šlamštas negali atlikti,
priėmus, komisija tapo nuo pareigų lio Varpus” ir svečių išleis sulaužytas ir
Kaip
„kįla
”
bažnyčios.
paliuosuota.”
Pagirtinas ir ”Aido Cho
tą atlieka jo redaktorius.
tuves, nepaisydami, kad tie Labai gaila, kad tarp musų
Matot, kaip plačiai organi Lietuviškųjų davatkų or „Keleivis” iš pat pradžios vakarai jau nuo seniai buvo nėra jokios vienybės. Rei ras,” kuris dalyvavo ant sce
zuota ta juodoji armija, ganai tankiai tvirtina, kad i pasakė, kad iš to sumanymo užimti. Dabar p. Račkaus kia pažymėti, kad visi strei nos po vadovyste pono Erakas skundžia per "Tėvynę” klaužiai yra dievobaimingff mino. Jo dainos daug pri
kaip plačiai ji varo juodą katalikų bažnyčia kįla. Bet bus tik burbulas.
Kenoshietis.
„Catholic Citizen.” ameri
davė energijos lošime ir pa
savo darbą!
tas organizacijas už lenkty- žmonės.
„Draugo
”
redaktorius
mirė.
dailino visą vakarą. Labai
kiečių
katalikų
organas
vi

niavimąsi. Ar tai ne begė
O tečiaus kada socijalistų
PITTSTON,
PA.
Paskutinis „Draugo” nu diška melagystė! Kas neti
butų geistina, kad prie „Ai
laikraščiai anuomet pasakė, sai kitokią karunką gieda.
kad kun. Olšauskas neišti Jis nurodo, kad net popie meris praneša, kad 27 spa ki, tegul nueina pas Brook Kaip kas metas, taip ir do” prisidėtų daugiau musų
kimas, kad daug žmonių žiaus tautiečiai tūkstančiais lių, panedėlio ryte, mirė kun. lyno liet, draugysčių Sąjun šįmet, Simano Daukanto vaikinų, nes man teko gir
Antanas Kaupas, buvęo gos sekretorių ir persitikri Pašalpinė Draugija surengė dėti, kad merginos rugoja,
skundžiasi esą jo nuskriaus bėga nuo bažnyčios.
"Paviršutiniškai
skaitant,
Suviena knygose, keno tie vaka prakalbas, kurios atsibuvo jog musų vaikinai taip į tą
tais revoliucijos metu, mu nvtose Valstijose yra apie 20 milijonų „Draugo” redaktorius.
Nors
Kaupas,
kaipo
kuni

sų „tautiečiai” pašoko, kaip katalikų, 30 milijonų protestonų ir
rai ir kada paimti. Tai yra 26 spalių. Kalbėjo F. Živat- politiką įsileidę, kad į dailę
gas, buvo konservativiškų viešas dalykas ir kiekvienas kauskas ir d-ras J. šliupas. mažai ir atidos teatkreipia.
verdančiu vandeniu aplieti, 40 milijonų neinančių bažnyčion.”
Taigi
turim
dusyk
dau

pažiūrų žmogus, tečiaus rei gali persitikrinti, jog p. Rač- F. Živatkauskas truputį
Turiu paminėti, kad ir
kad socijalistai šmeižia
giau
laisvamanių,
ar
bent
papasakojo
ir
apie
darbinin

kia
pripažinti,
kad
jo
reda

muziką turėjome gerą.
kauckas meluoja, sakyda
„svečius-nebuvėlius.” Ir iš
kandidatų
j
laisvamanius,
kų
išsiliuosavimą
iš
šiandie

guojamas
laikraštis
buvo
Labai buvo nugąsdinęs
vadino socijalistus kuobiaumas, kad Siuvėjų Unija ir
negu
katalikų.
daug švaresnis, negu kiti L. S. S. 19 kuopa su tauti ninio padėjimo, bet labai ne mus lietus, bet lietui perė
riausiais vardais. Kaip, gir
Toliaus
„Catholic
Citizen
”
Amerikos lietuvių katalikiš- ninkų vakarais lenktyniuo- aiškiai. Abelnai sakant, p. jus publikos priėjo pilna sa
di, tie žmonės (socijalistai)
ki laikraščiai.
jasi. Jus, poneliai, draugy F. živatkauskas, kurį man lė ir nuostolių nebus; da ti
gėdos neturi, vadinti kuni eimanuoja, kad —
"Bėgije
paskutinių
15
metų
į
šią
sčių užvestą tvarką ardote, teko tik antrą sykį išgirsti, kimės, kad kuopai liks apie
gus šnipais! Juk kunigai šalį atvyko trijų milijonų armija itataip pat kovojo už Lietuvos ; lų. Visi tie žmonės turėtų laikytis Jersey City, N. J. — 27 22 organizacijų priimtąsias yra gana silpnas kalbėtojas. $60 pelno. Kuopa liko la
katalikų bažnyčios, ištikrųjų gi rugsėjo šv. Jurgio draugys taisykles laužote, o apskunPabaigus p. F. Živatkaus- bai užganėdinta kaip akto
laisvę ir daug yra nukentė ii prie
didžiuma jų nuo bažnyčios visiškai
už tai socijalistų kui, išėjo kalbėti d-ras šliu rių, taip ir „Aido” choro pa
I atsimetė, o kiti perėjo į protestonų tės buvo metinės prakalbos; džiat
ję nuo valdžios.
armiją,
šitoks
dalykų
stovis
yra
di

Bet dabar kun. Laukaitis džiausiu katalikų bažnyčios klausi- kalbėjo Dominauskas, dek kuopą ir siuvėjų uniją, kad pas. Daktaro prakalba, vi sišventimu, o publikai taria
lamavo M. Gumanckiutė ir patiems likti nekaltais avi sapusiškai kalbant, buvo ga širdingą ačių už atsilanky
patvirtino, kad socijalistai mu.
na užimanti ir naudinga. Jis mą.
S. šeškutis. Viskas išėjo nėliais.
teisybę sakė. „Męs, kuni-!1
Kodėl
Airijoj
nėra
gyvačių?
gerai. Prie dr-tės pristojo Girdėjau, kad Siuvėjų Uni pradėjo nuo visumos (visa Publika užsilaikė labai
gai/uoliai padėjom valdžiai!
ja ir pasiuntinį buvo nusiun tos), kurioje, anot jo, „visa mandagiai, tykiai. Pasiro
malšinti kramolą Lietuvojj i Kaip žinoma, Airija yra 10 naujų narių
tokia sala, kur nėra gyvačių.
revoliucijos laiku,” pasakė
į
Ten buvęs. tus pas kun. Varnagirj, da yra kova už buvj.„ Papa- do, kad ant musų vakarų vi-
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KELEIVIS

sai kitokia publika ateina. toras kalbėjo dvi valandas. kuris 1 spalių kriminališkam šiojęs ir per dieną vis žiu jam „gyvąsias” mišias. Ba prakalbas. Kalbėjo drg.
Ant rytojaus nuėjau pasi Puikiai nupiešė dabartinę teisme likos apkaltintas už rėjo, ar neateina konstebelis sanavičiui buvo pritaisytas Stasiulevičius. Žmonių bu
klausyt svečių prakalbų. Į- tvarką, aštriai ir nuosekliai užpuolimą ir sumušimą žmo ! areštuoti. Atėjo vakaras, augštas sostas, arti alto vo labai daug. Darbai čia
j bijosi ir namo pareiti. Tai riaus, taip kad visi galėtų eina neblogiausia. I. M. J.
žangą 10c. Žmonių pilna kritikuodamas biznį-patrijo- gaus.
salė — salė ta pati, kur mu- tizmą, dievą-dolerį, smulkią Lapkričio 9-tą dieną atsi ■vis šventų katalikų gyveni jį matyti. Tamsus katali
'sų teatras buvo. Visų pir ją buržuaziją — vidurinę bus didelės prakalbos su mas. O kai pamato pėtny- kai išėję iš bažnyčios ir kal Throop, Pa. — 16 spalių
miausia bažnytinis choras klesą — ir nurodė svarbą rengtos laisvamanių kuo jčioj žmogų valgant mėsą, basi: „Ale koks ten žydas čia mirė Andrius Gruodis,
sėdėjo?” Lošiant „Korneve- kuris 5 dienas prieš tai buKalbės M. Moc- tai loja, kaip rudi.
užtraukė tautišką himną. vienybės tarpe darbininkų. pos,
Tema bus: ”Ko- Vienoj vietoj šeimininkas lio Varpus” taipgi buvo pa \o kasykloj sužeistas. Pa
Visi sustojo, kaip kareiviai. Kalba paliko gilų įspūdį tar kus.
palaikytojai Į susiginčijo su savo „burdin- darytas augštas "sostas," liko moteris su ketvertą vai
Potam kun. Varnagiris pa pe vietinių „amerikonų,” ku dėl Dievo
nuliudime.
sakė trumpą pamokslą apie rie, beabejo, pirmą syk turė kunigai žudo moteris ir ko Igieriu,” katras iš judviejų ant kurio sėdėjo d-ras Ba kučių dideliam
Pancorto
mainieris.
šventą Baltramiejų, o Basa jo progą išgirsti grynos tei dėl kunigai yra didžiausiais j „bosas” tuose namuose. Šei- sanavičius su kunigais.
Gyvūnėlis.
navičius ir Yčas sėdėjo iš sybės žodį. Iš socijalistų pu vagimi ir paleistuviais pa imininkas sako: „Aš moku
Rockford, III. — Nėra be
šalių. Po pamokslo persta sės, jokiam užmetimui ant saulije.” Prakalbos atsibus už auzą ir aš bosas šitoj auveik to nedėldienio, kad čia
tė pirmą Basanavičių, saky jo išvadžiajimų, vietos nėra. nedėlioj, 2:30 po pietų, C. O. įzoj,” o burdingierius atker Springfield, III. — 15 spa nebūtų krikštynų arba ves
Reporteris.
F. salėje, 1448 Chene st ėta: „O aš tau moku už rui lių buvo angliakasių algos tuvių. Alaus bačkomis lie
damas, ”tai musų tautos sū
diena, tai keliatas sportelių
kampas Trambly avė..
nūs, o šitas, ponas Yčas, tai
mą ir ką aš noriu, tą galiu atėję pas ietuvių saliuninin- tuviai apsistatę ir gyvena.
CHICAGO, ILL.
Kviečiami visi ”Keleivio” daryt — aš bosas! „Ginčai
musų tautos apgynėjas, ku
Pasekmėje to kįla muštynės,
ris sėdi durnoj.” D-ro Basa 26 spalių buvo pašventini skaitytojai ir kiti. Išgirsite priėjo prie to, kad susiskal ką prisipirko svaigalų, užsi areštai ir teismai. Bet mu
navičiaus kalba labai malo mas švento kryžiaus bažny tai, ko negirdėjot apie dva dę sau bonkomis makaules, o nešę ant viršaus saliuno ir sų "ganytojas" to nemato
ni, aiški, neužgaunanti nė čios. Šventino airių vysku siškus tėvus ir Dievo apgi- paskui ir susiareštavo. O pradėjo su moterėlėmis lin ir nenupeikia. 4 spalių Jau
vienos pusės, nė kitos. Kal pas; pašventinime dalyvavo nėjus, nes tai pirmos prakal katras „bosas,” vistiek pasi ksmintis. Bet turbut kuo nimo Ratelis vaidino "Pir
mi nors nepasidalijo, nes mi žingsniai.” Aktoriai prie
bėjo apie tautos namų reika apie 15 bažnytinių draugijų. bos ant šitos temos Detroi liko neišrišta.
neužilgo kilo ir peštynės.
F. Mažamokslis.
lingumą.
Sako: „Randas Bobelės pamačiusios auto- te.
Rudens paukštis. Vienai moteriškei išsuko savo rolių tiko. Svečias.
tokių, kurie visai neaukau mobiliuje važiuojantį „čiutakoją; dabar guli, nė vyrui,
CHICAGO, ILL.
Nashua, N. H. — Nuo ke
E. ST. LOUIS, ILL.
ja — tai atšalę; ir da ran bakių” veislės sutvėrimą,
nė
burdingieriams
negali
lių metų čia ėjo parapijos
das agitatorių, kurie agituo puolė ant kelių, lyg proto 25 spalių buvo Lietuvių Lietuviai už lietuvį moks
padaryt
valgyt
.
P.
B.
byla su vyskupu, kuris no
pašelpos
leivį.
ja prieš, bet kitą sykį jeigu netekusios, ir pradėjo žeg Progresyviškos
pasitaikys pribūti man ar notis, o tas sėdi automobiliu- draugijos vakaras Casino St.-Louis, Mo., E. St.-Lou- Lawrence, Mass. — Kažin rėjo pasisavinti žmonių su
kitam, aš tikiu, kad ir tie je pasipūtęs... Antra, labai svetainėje, kuris nusisekė is, III, ir kitų miestelių lie iškur atsibaldė čia nekoksai dėtus $7,000. Dabar teis
prijaus.”
Po jo kalbėjo biauriai elgėsi nekurie baž gerai, tik žmonių mažai atsi tuviai išgirdę, jog National "profesorius,” kuris landy mas pripažina, kad kiekvie
Yčas, o d-ras Basanavičius nytinių draugijų maršalkos. lankė, turbut dėlto, kad sve Universiteto (seniau Barns damas po lietuvių namus ra nas gali atsiimt savo pini
rinko aukas; Račkauckas, Kas nenusiėmė kepurės, tą tainė buvo negera, o antra Kolegija) vyriausybė nori do "štukas” ir prievarta no gus, kiek įmokėjo.
Adomo mažamokslis.
Strimaitis ir da vienas užra stumdė. Vieną vaikiną, ku daug pasidarbavo ir parapi prašalinti lietuvį iš mokyk ri užrašinėt „V. L.” . Jis scašinėjo vardus. Katras davė ris norėjo pereiti skersai joms prieš balių. Vakarą los, dėl neužsimokėjimo už kosi esąs to laikraščio agen Athol, Mass. — 16 spalių
$1 ar daugiau, tai d-ras stovinčios draugijos, mar atidarė p. Kasparaitis trum mokslą, užsistojo už savo tu. Štai 19 spalių jis atėjo kalbėjo Worcesterio
kun.
Basanavičius padavė tam šalka taip stūmė, kad tas pa prakalba, paaiškindamas vientautį ir universiteto vy tautiečių vedamas pas p. P. Meškauckas.
Iš
Aušros
ranką. O Yčo kalba — tik parpuolė. Gal tam maršal draugystės mierį ir pade riausybei tas nepasisekė. Kibildį ir po prievarta norė Vartų Motinos Dievo d-tės
ra maišatienė; ką jis kalbė kai rodėsi, kad jis „smart” klamavo „Už giružės.” Ant Lietuviai išgirdę moksleivio jo užprenumeruoti „V. L.„ svetainės nutarta padaryta
jo—nežinau; užpuolė len vyras, bet žiūrint iš šalies ras išėjo deklamuoti M. K. padėjimą, greitu laiku su Kibildis jam pasakė, kad jis bažnyčią. Vytauto ir Gedekus, žydus, o rusai-— geri. jo pasielgimas išrodė labai „Karalius ir darbininkas,” vienijo savo spėkas ir stojo to nenori, o jei norėtų, tai ir mino paveikslus nukabino,
bet negerai buvo išsimoki už beturtį moksleivį. Pir pats žino, kur galima tą lai o pakabino Nazarietį. Kun.
Toliaus maišėsi: kunigai, žemas, laukinis darbas.
Puriškevičius, tautos namai, Tą pačią dieną Lietuvos nęs ir niekas neišėjo. Jis ir miausiai lietuviška jaunuo kraštį užsiprenumeruoti, ir Meškauckas žada gaspadidurna, lietuvių kalba ir t. t. Kliubas (bažnytinis) statė nesitikėjo deklamuoti, nes p. menė sumanė parengti kon liepė agentui išeiti. Tuomet nės nelaikyti. J. Kavlaičia.
Kalbėdamas apie durną „Šventos Cecilijos gyveni Ilgaudas buvo sakęs, kad certą su prakalbom ir balių, tas agentas pradėjo pikta
užsipuolė ant socijalistų, mą” Columbia salėj, Town bus iš „birutiečių” deklama prie to ir visuomenė prisi žodžiauti ir išsitraukė re Brooklyn, N. Y. — 18 spa
šaukdamas: „Tie šašai, ku of Lake. Visųpirma išėjo torių, bet Ilgaudas nepribu dėjo su visokiomis dovano volverį. Kibildis klausinėjo lių buvo Lietuvių Neprigulrie ant musų kūno išsikėlė, komitetas paaiškinti, kaip vo ir iš „birutiečių” niekas mis.
tautiečių, kaip to žmogaus mingo Kliubo balius tautiš
limpa ir ant musų tautos. čia gražiai bus sulošta. Gir nedeklamavo, tokiuo budu ir Už tokį labdaringą darbą vardas ir pavardė, bet tau kam name. Baliuje dalyva
vo in corpore Merginų uni
Tie išgamos, nesusipratėliai, di, da niekad nematėt taip išėjo nesusipratimas. Po to galima tik pagirti čionykš tiečiai nesako.
B. W.
ja,
Preserių unija, Šv. Kry
dainavo
„Birutės
”
choras.
vaikai be kelinaičių, suvažia gražaus perstatymo, kaip
čius
lietuvius.
Jei
visur
lie

Rochester, N. Y. — T. M. žiaus D-tė ir L. S. S. 19 kuo
vo čionai ir gatavi viską su šito kliubo aktoriai persta Prasidėjus šokiams, buvo tuviai taip suprastų vertę
plėšyti...”
tys. Ir tiek jau girė, kad lakiojanti krasa. Daugiau mokslo ir darbuotųsi, kaip D. kuopos teatrališkas rate pa. Kiekvieną tų draugys
Paskui d-ras Basanavi visi žmonės pradėjo juoktis. sia atviručių gavo „birutie- čia darbuojasi, męs lengvai lis parengė 19 spalių pakal čių baliaus reigėjai pasitiko
čius paaiškino, kad Brook- Po tų išgirimų laukiau, kaip tė” p. Mizenienė, todėl ji ga galėtume padidint skaitlių bąs politiškų kankinių nau su muzika. Maršuojant mu
dai. Kalbant K. Vaivodai zika griežė Marselietę. Ba
lvne surinkta $1,755.65. jau čia loš. Ogi išeina ir vo ir pirmą dovaną-artistiš- moksleivių
ir
pagelbėti
Iš visos Amerikos jau "šv. Cecilija” su savo gies ką paveikslą, kurį dovanojo tiems, kurie dabar skursta ir už ką tie žmonės kankinami, lius buvo labai gražus.
Gyvūnėlis.
turi apie $20,000. Žemės e- mėmis, kuri da šiaip taip sa Mikas Kasparaitis. Antrą turi apleisti mokyklas, nepa publika sustojo ir nulenkė
są jau nupirkta apie 160 sie vo rolę atliko; bet kada iš dovaną — saldainių skryne siekę savo tikslo, kas atneša galvas, išreikšdama tuomi
ksnių. Užmokėta už ją, ar ėjo kiti „aktoriai,” tai — lę. gavo p. Jieva Kasparaitė. didelę blėdį netik mokslei kankiniams pagarbą. Au Rumford, Me. — Čia yra
kaštuoja, nepamenu tikrai, good-night! Ot, rodos, me Nuostolių draugystei nebu viui, bet ir visai lietuvių tau kų sumesta $7.55, kurie bus dvi pašelpinės draugystės ir
priduoti kankinių šelpimo L. S. S. kuopa, bet nieko ne
$17,000. Tame name, sako, diniai stabai ir gana. At vo, bet pelno, rodos, irgi ne tai.
komitetui. Darbai čia eina veikia. Švento Roko drau
tilps visos istoriškos lieka kalbėję savo žodžius, kaip turės. Šita jauna draugys
gystė duoda ir svetainę dis
Agitatoriams, artistams, blogai.
žaibas.
nos. Namas busiąs gvaran- kokie automatai, ir eina sau. tė dabar pradėjo sparčiai dalyvavusiems
ir prisidėjukusijoms, bet nėra kam dis
Kas mitingas vis
tuotas, nieks neatims. Bus Jokio nudavimo, jokio jaus augti.
siems
prie
šio
darbo,
tariu
kusijas
surengti. Socijalis
Worcester, Mass. — 12
jame visokių raštų, laikraš mo. Taip prastai lošiant aš didinasi narių skaitlius. Tik širdingą ačiū.
R. Gzell. spalių buvo socijalistų kuo tai, nors jus sukruskit, ir aš
streiklaužių nepriima. Už
čių, knygų, taip sakė d-ras da nebuvau matęs.
pos prakalbos. Kalbėjo S. padėčiau. Bertuliu žentas.
tai turbut tūli žemos rūšies
Basanavičius.
Veversėlis.
Michelsonas. Žmonių prisi
žmogiukai ir bando kenkti
Kun. Varnagiris davė pi
KAS
MUMS
ATSIŠAUKIMAS.
rinko pilna pobažnytinė sve
DETROIT, MICH.
progresiviškai
draugijai.
pirų saliunčikams, sakyda
RAŠOMA tainė. Prakalba žmonėms Aš, Antanas Zokaitis, bū
mas, jus saliunčikai, iš kitų 25 spalių buvo teatras ir Bet jų pastangos nieko ne
patiko, nes buvo gana karš damas nelaimingam padėji
pinigus išviliojate, o ant tau balius, kurį buvo parengus reiškia. Teisybės Perkūnas.
ta. Socijalistų kuopa ren me, kreipiuos į jus, gerbia
tos namų neduodate! (ar ”Lietuvių Literatiška PašalBURLINGTON, N. J.
Easton,
Pa.
—
Neseniai
pirkti namą. Jau turi mieji lietuviai, draugai ir
yra koks skirtumas tarpe pinė Draugija.” ' Vaidino 26 spalių prigėrė 11 metų numirė čia visiems eastonie- giasi
suviršum $3,000.
ir draugės darbininkai, su
kunigo ir saliunčiko? Juk ir ”Vargas, Gyvenimas ir Vil lietuvio vaikas, D. Kavaliau- čiams žinomas
žmonių
Pašalinis.
prašymu,
idant paremtumet
vieni ir kiti vilioja pinigus tis.” Aktoriai nemokėjo savo skiukas. Bežaizdamas su skriaudikas Simon. Jis per
mane nelaimingą. Nelaimė
rolių ir persigandę nežinojo
iš tamsių žmonių.)
Millwaukee, Wis. — Pro- patiko mane sekančiu budu:
savo
gyvenimą
iš
dirbančių
vaikais
ant
geležinio
tilto,
ką sakyti. Be to buvo da
J. Gyvūnėlis.
darbininkų išspaudė gresiviškas jaunimas čiaj Dirbant man dirbtuvėj So.
lietuviški magikai, kurie ro per kurį vien tik traukiniai šilkus
savo fabrikuose milijonus rengiasi leisti neperij odišką Manchesterije, Conn., 1 sau
BRIGHTON, MASS.
dė tokias štukas, kurių nie eina, paslido koja nuo špa- dolerių.
Kiek jis yra pagim laikraštį „Jaunoji Lietuva,” sio, 1913 metuose, mašina
Spalių 26 dieną buvo Lie kas negalėjo matyt. Paskui lo ir įkrito vandenin; nebu dęs džiovininkų
ir be laiko nes Amerikos jaunimas ne sulaužė man dešinę ranką.
tuvių Kooperacijos prakal užlindo vienas už palos, vie vo kam išgelbėt ir nuskendo. iš šio svieto žmonių
turįs sau atsakančio laik Daktarai norėjo ranką nu
bos. Kalbėtojai atliko savo nas sakė monologą, o kitas Domininko kūnelį surado sunku ir apskaityti. išvaręs,
Ne vie raščio. Naujam laikraštije siauti, bet aš nedaviau. Daužduotis labai taktiškai, iš atsistojęs užpakalije su kny tik kitą dieną.
Šiomis dienomis buvo ”ke- nas ir lietuvis kraudamas bus talpinama poezija, bele sar padarė operaciją, sudė
aiškindami naudingumą ko ga skaitė. Tas iš knygos
jam milijonus pirm laiko tristika, filozofija ir jauni jo kito žmogaus kaulus.
operacijos ir jos tikslą. Pub garsiau sakė, negu šitas, ką turiosdešimts valandų atlai nukeliavo į kapus. Anuomet mo laikraščių apžvalga.
Sudėti nauji kaulai gilikai patiko. Cambridge’aus lošė. Žmonių buvo mažai ir dai,” tai nekurios musų mo 2,000 jo darbininkų sustrei
Piktoji Onytė. ,a pasekmingai ir turiu Vil
terįs
ir
merginos
bėgo
„die

Laisvės Choras padainavo tie patįs laike perstatymo
kavo ir streiką laimėjo. Bet
gražių dainelių. Vardan vaikščiojo į saliuną, rėkavo, vo kūno” valgyt, bet nesise atvažiavo jis pats iš Euro New Haven, Conn. — ėj, kad sugis. Daktaras prik | pažįsta, kad ligonbutije tuBrightono
Kooperacijos, švilpavo. Publika liko neuž kė. Priėjus prie spavedny- pos vakacijų ir vėl algas nu Šiuomi laiku čia labai sunku
čios,
kunigas
koja
peržegno

rėšiu gidytis da mažiausia 2
dainininkams ir kalbėtojams ganėdinta.
mušė, o uniją išardė. Savo gauti darbas, nes naktimis mėnesiu. Todėl nuoširdžiai
jo
ir
po
išpažinties,
o
tai
vis
iutariu širdingą ačiū. Kalbė Drg. L. čečkauckas aps
artimiems tarnams jis pa sustojo dirbę ir paleido dau
jo drg. Smelstorius, Jakštys kundė vietinį zakristijoną už muštynes davatkoms. Pas sakė: ”Kol aš busiu gyvas, gelį darbininkų. Todėl iš- meldžiu draugų ir draugių,
ir Grikštas. Naujų akcijo- Vincą Šatulaitį ir Žąsiną ant mus tiek tik ir tesigirdi: nebus jokios čia unijos, nė toliau tegul niekas čionai idant paremtumete mane
nierių prisirašė 36. Geisti $5,000 už iškaščius ir sumu tai vieni kitiem uždėjo juo didesnių algų.” Užtai tur nevažiuoja darbo jieškoti. nors savo aukomis, už ką iškalno tariu jums širdingą ana. kad visi brightoniečiai šimą. L. Češkaucką katali dus akinius, tai raudonus but neilgai ir buvo gvvas.
turkiškus
pakaušius.
čiu.
Pasilieku nelaimingam
Bridgeville, Pa.
prisirašytų, nes dabar ko kai buvo sumušę 31 rugsė
17 spaF.
L.
Tas
Pats.
operacija rengias statyti na jo ant gatvės už dalinimą so
lių čia buvo pirmos prakal padėjime:
' A. Zokaitis.
mą. Kooper. reporteris. cijalistų plakatų. ČeckaucPITTSBURGH, PA.
Gary, Ind. — L. S. S. 172 bos, kaip lietuviai čia gyve Hartford Hospital, Ward 5,
kas buvo apskundęs užpuo Lietuvių čia skaitoma į kuopa parengė 26 spalių na. Prakalbas parengė L.
GARDNER, MASS.
Harfford, Conn.
likus Į kriminališką teismą kelis tūkstančius, bet turbut prakalbas, kalbėjo drg. P. M. S. S. III rajonas, kalbėjo L.
I. W. W. prakalbos.
ir du katalikai likos nubaus niekur nėra taip tamsių, Kaitis, iš Chicagos, ir drg. Pruseika. Susitvėrė L. S. S.
Klaidos pataisymas.
J. G.
27spalių, vakare kalbėjo ti, kaipo kriminalistai. Da- kaip čia. 12 spalių socija F. Drutshas, vietinis. Kal kuopa iš 9 narių.
pirmą sykį šiame mieste J. dar juos vėl apskundė civi listų kuopa buvo parengus bėjo ir socijalistų kandida VVorcester, Mass.—4 spa j „Kel.” No. 44, Montellos,
Ettor. Prakalbas surengė liškai už nuostolius ant prakalbas, kalbėjo drg. L. tas angliškai. Aukų sudėta lių Lietuvos Dukterų D-stė * Mass., korespondencijoj įsiI. W. W. kuopa, kuri suside $5,000. Katalikai dabar vai Pruseika, atėjo vos kelios v- lėšų uždengimui $3.10. Pra buvo parrengus koncertą ir : skverbė klaida; pasakyta.
da iš lietuvių ir finų. Žmo kščioja, kaip žemę pardavę. patos. 14 spalių buvo K. V. kalbos buvo geros ir žmo balių. Koncertas nusisekė ■ kad siunčiant ferams aukas
nių prisirinko, kiek tik į sa Parapijos susirinkime ki vestuvės, tai tenai prisirin nėms patiko.
Kareivis.
neblogai ir publikos buvo į I arba kokius daiktus, reikia
ko
pilna
ir
išsigėrę
apsidau

lę tilpo, per 600, daugiausia lo didelis ermvderis dėl šitos
400 ypatų, tik neramiai už ■ adresuoti J. Petrauskui, 22
anglų (mat angliškai buvo priežasties ir prašalino pre žė vieni kitiems antausius.
Brooklyn, N. Y. — Atva silaikė. Didelė mergina. erton st. Turi būt 22 Merton st., Montello. Mass.
garsinta). Susirinko beveik zidentą Petrą Gyvį, o jo vie 26 spalių ponui Z. lietuvių žiavus čionai „laisvamaniš
kliube
galvą
suskaldė.
Ant
Ferų rengimo rašt.
visi „bosai,” superintenden ton liko išrinktas zakristijo
kam” tauttiečiui Basanavi Ansonia, Conn. — L. S. S.
P. Margis.
tai ir smulkus buržujai. Et- nas V. Š., kaipo „kankinys,” rytojaus atėjo dirbti apsirai- čiui, kun. Varnagiris laikė I rajonas buvo surengęs čia
Į
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Kas kaltesnis?
— Niekus kalbi, tėve. La ! O jeigu kurį ir išteisins, tai atsistojo, norėdamas pasitei
bai ten Dievui galvoj, ką tu ' kasgi jam atlygins už tą lai- sinti.
Sekantis iš eilės atsistojo
būdamas kur ten ant far- ' ką, ką jis sėdėjo, kuomet jo "Ne; argumentuoti aš ne Edmund Dayette, kaltina
žmona su vaikais alkana gal leidžiu," suriko teisėjas mas už tą patį "prasižengimos valgai.
— Dievas, vaike,
visur verkė namie? Kas jam at Humphries. "Tamsta už
mato ir viską žino. Be jo gins už sudaužytą jo galvą? mokėsi $100 bausmės ir lė "Kodėl tamista pasirašei
žinios lapas nuo medžio ne — jo šeimynai už sielgrau- šas, ir šiuomi yra pripažin po ta popiera? Argi tamis
žą? O tai juk daugiau reiš ta, nuspręsta ir abskelbta, ta nesupranti, kad tai yra
nukrinta.
— Gerai, tėve, sakysime, kia, negu apiplėšti žmogų. kad klerkas išmestų tamis- teismo išniekinimu?" klau
kad taip yra, kaip tu sakai. Arba paimkime tokį teisė tos vardą iš advokatų sura sinėjo jį persekiotojas.
Bet tuomet ir to mulo koja ją Humphries, iš Seattle, šo, su atėmimu advokato tei Dayette išsitiesė ir tarė:
negalėjo be Dievo žinios pa Wash. Jis jums iš savo suo sių ant visados.”
"Ne, aš teismo nepanieki
sikelti ir spirti tau į kaktą. lo apreiškia: "Aš laikau rak- Wells stovėjo nustebęs.
nau. Teismas mane niekiTaigi, kaip tu neversi, o vis ! tus. Aš turiu didelę galybę. "Ar tamista manai, kad na. Kodėl tad mane kaltiišeina, kad Dievas tave nu Aš didesnis net ir už guber tamista gali atimt man ad nat, o teismo — ne?"
baudė. Ir nubaudė už tai, natorių. Aš galiu jus ištei vokato teises be teismo ir "Sėskis!" sušuko teisėjas.
kad tu kvailas. Jei tu bū sinti ir galiu pasodinti jus tam tikros procedūros?” už Dayette buvo nuteistas 6
klausė jisai.
tum protingas, tu butum to kalėjiman."
mėnesiams kalėjiman ir už
Bet
jei
tos
komedijos
da
"Aš
visai
nenoriu
su
ta

kumpio gerai privalgęs, ne
simokėti $300 bausmės už
būtų reikėję eiti nakčia kar neužtenka, pažiūrėkime į vi mista kalbėt," atsakė teisė tokį atsakymą, o už pasira
vių melžti ir mulas nebūtų so teismo procedūrą, kurioj jas Humphries.
šymą po proklamacija turi
galėjęs tave suspardyti. To tas visogalis teisėjas akėja Teisėjas grasina kirviu. užsimokėti $100 savo keliu.
mulo koja aiškiai tau pasa socijalistus ir socijalizmą. Advokatas
ponios E. Pasirašymas prieš teisėją —
"Appeal to Reason" paduo Moors, C. M. Baxter,
kė: "Valgyk kumpį."
pada
tai nuodėmė.
—Kažin, vaike, nejaugi da apie tai sekančius faktus. rė įnešimą, kad bylą perkė
tai Dievas butų man spyręs Teisėjas Humphries atė lus į kito apskričio teismą, Iššaukta J. G. Brown,
mė socijalistų advokatams pasiremiat tuomi, kad čia tarptautiškos girininkų uni
to mulo koja?
— Tėve, jei tu tiki, kad be Wells’ui ir Hoover’ui advo tarp teisiamųjų ir teisėjų y- jos prezidentas. Jis taipgi
Dievo žinios lapas nuo me katų teises be jokio teismo, ra Įsiviešpatavus didelė ne pasirašė prieš teisėjo Hum
džio nenukrinta, tai kaipgi be jokios jų kaltės išnagri apykanta. Teisėjas tą įne phries beteisę. Persekioto
mulo koja galėtų be Dievo nėjimo. Atėmė vien dėl to, šimą atmetė. Tuomet Bax- jas privertė jį prisipažinti,
i kad sykį jis yra sėdėjęs pa
kad jam užėjo toks ūpas.
žinios pataikyt tau į akį?
ter
norėjo
remtis
argumen

taisos namuose, badydamas
— Gerai, Maike, o jeigu Tūla p. K. Sadler, stovėda tais.
j
taip mano vietoj tu butum ma apie duris tarpe kokių "Aš turiu vyriausiojo tei veidan teismo rekordais su
ir mulas butų išmušęs tau 500 žmonių, norėjo pataisyti smo nutarimą," pradėjo Į jo paveikslu.
"Aha!” sušuko teisėjas.
akį, ar tu sakytum, kad Die vieno liudininko klaidą. Tei jisai, kaip teisėjas sušuko:
"Nagi
papasakok mums avas tave nubaudė? Juk tu sėjo Humphries paskirtas "Aš nieko nepaisau apie
'Specijalis persekiotojas pa- jūsų nutarimus!" Ir pa-!įpie tai. Matyt, puikus reĮ Dievą netiki.
’formatorius esi. Už ką gi
— Tėve, jei aš bučiau ta | tėmijo:
|
tylėjęs
pridūrė
:
"Ar
tamis'
vo vietoj, aš bučiau prival "Ta moteriškė perdaug ta nežinai, kad daryti tokį į kalėjime sėdėjai?"
"Už vagystę,” atsake
— Alo, Maike! Ar tu da lios dienos praėjo gerai. Vis gęs kumpio ir mulas akies i drąsi."
įnešimą
be
tam
tikros
prie

Brown, pabalęs, kaip drobė.
gyvas?
'
kas,
kas man nepatiko, tai man neišmuštų taip, kaip "Tas teisybė " patvirtino
žasties
yra
teismo
panieki— Ne, tėve, aš jau miręs, > 1karves
. ... i_
melžti.
zYt*... Ot,
mislinu tau.
teisėjas Humphries. "Pripa | nimu ? Atsargiau, nes kat "Už kokią vagystę?”
.
.
„
Brown pradėjo aiškint:
— Kaip tai ? Miręs, o vaik- sau, ir Amerika! Kur rei- — Olrait, Maike; dabar žinta, nuspręsta ir apskelb
rą
nors
dieną
kirvis
nukris,
|
"Esant man 7 metų, mirė
ščioji ir kalbi.
i ketų padėt akis, jei pamaty- tu gali sau eiti, o aš užsiru- ta. kad ji turi būt nubausta
!
ir
nukris
ant
keno
nors
gali
mano motina. Būdamas 12
—O ar miręs žmogus ne- tų, daleiskime, mano senas kvsiu pypkę ir vienas sau $100. Bailiffs, uždaryk ją,
į
vos,
o
jus
žinot,
kad
aš
turiu
metų amžiaus, aš neturėjau
gali vaikščiot ?
tavorščius Yčas! Bet vieną pamislysiu.
\ pakol ji neužsimokės baus- ; tiesą tą kirvi paleisti."
namų, nė jokis naminės įtek
— žinoma, kad ne.
dieną pamelžiau, kitą — ir
I mės.”
Ką
tuomi
teisėjas
Humph

— Jei taip, tai kam tu pripratau.
Ir moteris atsidūrė kalė ries norėjo pasakyti, gal tik mės. Prasižengimas, už ku
Legališki
rį aš patekau į pataisos na
klausi, ar aš gyvas?
į — Tėve, tu kalbi ne apie
jime.
jis
vienas
žino
;
mums
aišku
mus,
buvo papildytas, kuo
— Aš tik pasveikinau ta- dalvką. Kas padarė tau juoAdvokatui
atima
teises.
įtik
tas,
kad
jis
grasina
pa

Kriminalistai Prieš teisėją Humphries vojingu įrankiu. Potam jis met aš buvau 17 — 18 metų
ve.
dąakĮ?
vaikėzas. Bet tas man do
— Koks čia gal būt pasvei-, — Taigi, vaike, aš prie to
■buvo
pašauktas
drg.
M.
Lekreipėsi
į
minią
ir
pradėjo
”
Aš
laikau
raktus.
Aš
tu

vanota. Kišeniuje aš turiu
kimmas, tėve. Matant zmo- įr ejnu
Taip ant farmos
riu didelę galybę. Aš dides j bo, kuris drauge su kitais 98 pasakot, kad jis yra geriauir
gubernatoriaus atleidimą.
gų vaikščiojant ir klausti, ar man dirbant, palikau daug
nis net ir už gubernatorių.
žmonėmis
pasirašė
po
pro

sis
žmonių
draugas.
Aš galiu jus išteisinti ir ga
Aš atkartoju, kad tai buvo
jis gyvas, reiškia turėti gai- drūtesnis, nes valgiau už
liu pasodinti jus kalėjiman.” klamacija, pajuokiančia tei
$400 bausmės už plojimą. 18 metų atgal. Ir nuo die
dūkų galvoj.
penkis vyrus. Jau keptos
Teisėjas Humphries.
sėjo
Humphries
komedijas,
)- — Tai tu, Maike,
sakai, vištos man nesisapnavo. VisVis Rautas gauna 6 mėnesius I ir už tai buvo patrauktas at Toliaus buvo iššaukta nos paliuosavimo aš nesu
kad aš beprotis?
kas, rodos, ėjo gerai. Bet kalėjimo už tai, kad įėjęs į sakomybėn. Mat, iš pono Hanna Anderson. Ją irgi papildęs jokio prasižengi-j pėtnyčia.• Parei- svetimus namus išsinešė teisėjo negali nė pasijuokti, kaltina už pasirašymą po mo —
— Na, tiek to, tėve. Aš štai• atėjo
tik norėjau nurodyt, kokias nam pusryčių, ogi binzai iš švarką. Raulas papildė kri- jis taip kaip Dievas. Bet kal proklamacija prieš teisėją "Kaip tai nepapildei prasi
klaidas tu darai kalboj, ka kepti su lašiniais. Farme- minališką prasižengimą. Jis tinamas Lebo gynėsi, kad Humphries. Ji irgi nesigi- žengimo?” teisėjas pertrau
na. Užklausta, kodėl ji ra kė jo kalbą. "Tamista pasi
da kalbi nepagalvojęs. Bet riai rija, net ausis lapsi, bet yra kriminalistas.
jis
nežinojo,
po
kuo
pasirašo.
daugiau apie tai nekalbėsi aš negaliu; mislinu sau, ge- Bet teisėjas tankiai papil Kadangi Lebo priklauso šėsi, ji atsakė, kad dėlto, jog rašei po rezoliucija, o tas yra nuodėmė. Užmokėsi $100
me. Geriau pasakyk man, ! riau nevalgęs busiu, o dūšios do tūkstantį kartų didesnį prie socijalistų partijos, tai ji tiki į tiesas.
kur tu buvai, kad per dvi są- nepražudysiu. Ir nevalgiau. prasižengimą, o niekas jo socijalistas advokatas Hoo- Teisėjas Humphries atsi bausmės ir tylėk!”
sėdo ant kėdės krašto ir pa
vaites aš tavęs nemačiau? Pareinam, vaike, pietų — kalėjiman nesodina.
Motina su kūdikiu
ver
buvo
tos
nuomonės,
kad
Bene sėdėjai tik vėl belan ! ant stalo kumpis. Aš ir vėl Štai Calumet, Mich., su jam prisieina jį ginti ir mu sirėmė ant savo suolo. Sun
kalėjiman.
kus
jo
veidas
paraudo,
žan

i
lieku
nevalgęs.
Vakarienė
streikavo
vario
kasyklų
maigėj?
Toliaus buvo iššaukta
sų Hoover atsistojęs padarė dai susispaudė.
Streikuojantiems teisėjui
— Ne, Maike, aš buvau taipgi buvo su mėsa. Ir taip nieriai.
Mrs. W. McNally. Atsisto
patėmijimą.
"Ar
tamista
teismų
nei visą dieną nevalgęs aš nuė svarbu, kad neįleisti į kasyk "Tamista
gydytis.
jo prieš teisėją jauna mote
susičiaupk!” už
— O kodėl gi tavo viena jau gulti. O kad noris val las streiklaužių, nes tokiuo griovė teisėjas Humphries. guodoji?” užklausė Han- riškė, su kūdikėliu ant ran
nos Anderson specialis teisė kų. Ji taipgi buvo viena iš
gyt, pilvas kad
akis juoda?
-p • rėkia,
• • /• nega- budu greičiau bus priversti "Tamista nesi jo apgynėju. jo
persekiotojas Foster.
— Nelaimė atsitiko.
I liu užmigt. Kaip visi farme- kapitalistai pasiduoti. Kad
99-nių pasirašiušiujų prieš
būdavo mano klientu ir jį "Kitus
teismus — taip, tą teisėją.
— Gal ant vestuvių buvai? iriai pradėjo jau knarkti, aš neįleidus streiklaužių, strei Jis
gins buvęs mano partneris, bet ne šitą,” atsakė moteris.
— Sakau tau, kad buvau atsikėliau, susiješkojau po- kuojantieji turi eiti ant taip Mr.
"Aš pasirašiau dėlto, kad
Cole.”
Tarp publikos du vyrai aš tikiu, jog reikia kovoti už
išvažiavęs gydytis .
! tamsiai duonos ir pasiėmęs vadinamo "pikieto."
maniau, kad man rei pradėjo ploti delnais.
— Kur?
; uzboną eisiu, sakau, pamelžt Augščiausio teismo teisė kės"Aš
jį
ginti,
” norėjo pasitei Teisėjas sušuko šerifams, teisybę,” sakė ji.
—Ant farmos.
i karvę. Nuėjau tvartan — jas išleidžia taip vadinamą sinti drg. Hoover.
Humphries, matomai, ne
— Nesuprantu, tėve. Pa- tamsu, nieko nesimato. A- "injunctioną," kuriuo drau "Tamista esi kaltas už tei kad jie atvestų prieš jį tuos drįso siųsti ją kalėjiman.
pasakok, kaip gi tai buvo, pygraiboms
sučiupinėjau džiama streikieriams vaikš smo išniekinimą ” suriko "triukšmadarius.”
"Bet tamista žinai, kad
"Pažiūrėsime,
kas
valdo
Kaip tu ant farmos gydeisi vieną karvę, bet šita guli, čioti ant "pikieto."
papildei
tuomi nuodėmę, ar
teisėjas, "ir kišimą savo no šitą teismą," tarė Humph
nutaria to sies,
ir kokiuo budu pasidarė tau Suradau kitą, ir ta guli. Ga- Darbininkai
nereikia. Todėl tei ries į vieną iš tų, kurie plojo. ne?” užklausė jisai.
lų gale suradau vieną stovin- "injunctiono" nepaisyt ir ei smas kur
juoda akis.
nusprendžia, kad tami "Ar tu plojai?” Ir nelauk "Ne!”
— Tu, vaike, atsimeni, čią. Atsitūpiau ir pakišęs ti ant "pikieto."
sta turi užmokėt $100 baus damas atsakymo apreiškia: Humphries bando toliaus:
kaip aš tau sakiau, kad man uzboną jau melšiu. Kaip tik Teisėjui tas nepatiko. mės
"Na, o jei aš tamistai šį kar
ir, toliaus, šiuomi yra
•vis sapnuojasi keptos vis- patraukiau, kad man spyrė,
~ Kaip dabar jie drįsta igno pripažinta, nuspręsta ir ap "Teismas nuteisia tave 6- tą dovanočiau, ar tamista
net į kitą sieną atsidūriau... ruoti tokį teisėją! Ir jis į- skelbta, kad klerkas išmestų šiems mėnesiams apskričio prižadėsi daugiau nieko blo
tos?
Ant rytojaus visa akis buvo sako šerifui eiti su milicija iš advokatų surašo Glenno kalėjiman ir užsimokėti $300 go nedaryt?”
— Taip, atsimenu.
ir areštuoti visus "maišti E. Hoovero vardą, ir kad ant bausmės. Suimkit jį! Ir ”Aš kaip gyva nesu nieko
— O tu man sakei, kad rei juoda .
—
Matai,
tėve,
kaip
karvė
ninkus." Areštavimui
tų visados jam turi būt atimtos žiūrėkit man, kad jis butų blogo padarius ir nemanau
kia pavalgyt gerai vakarie
tave pamokino!
"maištininkų”
šerifui lei advokato teisės.”
pristatytas prie sunkaus kada nors daryti,” atsakė
nės, tai nesisapnuos.
— Vaike, kaip aš ant ry džiama vartoti tokią spėką
darbo.”
— Na, na.
moteriškė.
Negalėjo
pasiteisinti.
tojaus
apsižiūrėjau,
tai
ne

ir
priemonę,
kokią
tik
jis
To žmogaus pavardė A. O. Humphries turėjo pasi
— Taigi aš, vaike, pradė
matys esant reikalinga. Va Sekantis buvo iššauktas Saylor.
jau nuo to laiko mislyti, kaip buvo karvė, bet mulas.
duoti.
čia man pavalgius. Ir vieną — Matai, tėve, kaip Die dinas, šerifas gali jau ir šau advokatas Hulet M. Wells, Roy Draper, kuris taipgi "Na,” atsiliepė jis, "to
taipgi socijalistas. Jis buvo plojo, buvo nubaustas taip mažo kūdikio dėlei aš palei
dyt.
vakarą pypkę berūkydamas vas tave baudžia.
sugalvojau štai kokį pieną: — Kaip tai, vaike, argi tai Ir ačiū to teisėjo paliepi kaltinamas už parašymą mi pat 6 mėnesiams kalėjiman džiu tamistą liuosą, tik už
mui, Houghton apskritije nėtos proklamacijos. Jis pa ir, už teismo "išnevožijimą," mokėsi $2.00 teismo lėšų.”
eit ant farmos dirbti. Kaip Dievas mane baudžia?
ten bus, taip bus, bet paval — O ar ne. Štai tu bijo areštuota 250 streikierių. sakė, jog jis parašė tą papei užsimokėti $400 bausmės — ”Aš nemokėsiu,” atsakė
gyt, sakau, tai jau gausiu ir, jai pėtnyčioj valgyt kumpį, Ar gali būti didesnė pikta kimo lapelį prieš teisėją dėl "ir tu neišeisi man iš kalėji moteris.
tokiuo budu atsigriebęs, vėl kad dusios nepražudyt, o darystė? Pustrečio šimto to, kad teisėjo pasielgimas mo, pakol neužmokėsi $400" Ir ją nuvedė su kūdikiu
galėsiu darbuotis tautos la kad tik kiek, mulas butų ta žmonių sugrusta kalėjiman, suėmime Mrs. Sadler ir Mi- pasakė Humphries.
kalėjiman.
vo dusią išvaręs. Ir tu sa ir daugeliui iš jų da suskal lard Price’o, kurie niekuom "Tokiuo budu aš tenai su
bui.
Vaikai ir karvės.
kysi da, kad tai ne Dievo dyta galvos, vien dėl to, kad neprasižengė prieš įstaty pusiu,” atsakė Draper.
— Ir nuėjai ?
— Jes, vaike. Nuėjau į tą bausmė? O vis tai už tavo tokiam teisėjui užėjo ūpas mus, vien tik sakė City hall Paskui vėl sugrįžta prie Spencer’ienė taipgi buvo
parodyti, ką jis gali. Ar ga parke prakalbas, kuris tai Hannos Anderson. Ją nu nuteista kalėjiman už pasi
ofisą, kur darbininkus sam kvailumą.
do, ir tuojaus gavau darbą. — Maike, nekalbėk bedie li būt didesnė niekšystė? Ir parkas buvo tam tikslui mie teisė $100, kaip ir kitus pa rašymą prieš teisėją Hum
Farmeris toks storas, raudo viškai. Pasninkus užlaikyt ant to da ne galas. Paskui sto ir užvestas, buvo beteisis sirašiusius prieš teisėją phries. Teisme ji jam pasa
kė. kad ji yra keturių mažų
nas, mislinu sau, vis tai nuo nrivalo kiekvienas geras bus teismas ir, beabejonės. ir negalėjo būt toleruoja Humphries.
”Aš nemokėsiu, sodinkit vaikų motina, o kadangi jos
pieno ir kiaušinių. Suside- žmogus ir tai nėra jokia tie žmonės bus da nubausti mas.
Dievas to reika- kalėjimu, nežiūrint, kad jie Jo paaiškinimas užėmė tik mane kalėjiman,” atsakė vyras taipgi eina ūžtą patį
rėiau da 15 dolerių algos ant kvailvbė.
•z
lig teismo tenai jau sėdėjo. kelias minutas. Potam jis moteris.
pasirašymą kalėjiman, tai
mėnesio ir nuvažiavau. Ke- lauja.
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dėl popierių paduot be bai jų parašus. Beto yra kelios kvitos
Pajieškau savo vyro Petro šedžio.
;*9^o9i6*6^i9R9J6^emei6met^
jos vaikučiai pasilieka be jo likaciją
mės. Nereik sakyt, kad atvažiavai išlaidų, sumoje, kurios apmokėtos tik I kuris pabėgo nuo manęs jau 7 mėnekios globos.
slapta. Atvažiavai trukiu iš Kana per pusę, kita pusė ant balanee, bet I šiai, palikdamas mane su 10 mėneknygoje užrašyta, kad apmokėtos pil i šių maža mergaite. Jis yra 24 metų
______
V
”Aš noriu žinot, teisėjau,” dos ir gana.
i amžiaus, 5 p. 8 colių augščio, plau
nai.
Žingeidus.
—
Bažnyčia
neuždrauklausė ji, ”ką tamista manai džia vesti savo krikšto dukters sese Kasierius A. Vaitkus atsisako ati kai vamsiai geltoni, apskrito veido,
__ '
tankios kalbos.
kasos knygas ir kvitas vietinam raudonas, be ūsų,
daryti su mano vaikais, už rį. Krikšto duktė nėra giminė savo duot
I. W. W. unijos Lokolui, taipgi ir pi Jeigu kas tokį žmogų kur užtiktų,
kūmai.
darydamas jų motiną ir tėvą Jei parvažiuotum dabar į Rusiją, nigai kol kas liekasi pas kasierių.
meldžiu duoti žinią šiuo adresu: (45)
ANNA ŠED1S,
Peržiūrėjimo komitetas:
kalėjiman?”
pasinaudodamas manifestu, tad imtų
3416
VVallace
st.,
Chicago, III.
S. Sleinis, A. Budris, F. A. šūkis,
tuoj, jeigu dar neatlikta
”Vai, tamistos vaikai bus įir kariumenę
Rengia L. S. S. 71 Kuopa
neturit pilnai 33 metų. Nam'o J. J. Žemaitaitis, John Mineikis.
i
Pajieškau
dėdžių
Juozapo
ir
Mikokaip tos karvės, apie kurias parvažiuot turėsit progą, nes ant ru Streik. šelp. kasier. A. Vaitkus.
B
lo Runtos, visi Suvalkų gub., Seirijų
bežiaus nieks nežino apie važiuojan
Subatoje 8 Lapkričio į Nov. j* Svetainėj
aš girdėjau pasaką,” pradė čiojo
miestelio. Jau ilgas laikas kaip Akareiviškus privalumus, bet na
jo teisėjas.
mo parėjus, reikia apsijovit ir tada Paj ieškojimai merikoj, todėl, jeigu kas apie juos
žino malonėkit pranešt, nes turiu prie
busit
277 Cambridge Street, p
Moteris aštriai žiurėjo Jei pašaukti.
jų
svarbų reikalą, arba lai patįs at I Institute Hali
kuris parvažiuos vėliau 21 va
Į E. CAMBRIDGE, MASS. H
(45)
jam į akis.
Pajieškau savo brolio, Stanislovo sišaukia šiuo adresu:
sario, 1914 m., tai netik kad reikės
Juozapas
Bražinskas,
”Ajš noriu, kad tamista su stot kariumenėn, bet dar ir kalėjimo Pabrinkto, paeina iš Kauno gub., Uk 52 Mechanic st.,
Statoma am scenos triveiksmis dramatiškas vaizdelis
mergės pav., Šėtos parapijos, Sangaisu dainomis ir šokiais, paimtas iš musų gyvenimo
Newton Upper Falls, Mass.
prastum, jog mano vaikai gaus.
lų
sodžiaus,
5
metai
kaip
Amerikoj.
J. Svagunas. — Negalima vešli to
Pirmiau, rodos, gyveno Philadelphia,
ne karvės,” pasakė ji jaus kios moteries, kuri yra pabėgusi nuo Pa.
Pajieškau pusbrolio Jono Dubincko
Turiu svarbų reikalą, jis pats ar
“ŠVARKAS ir MILINE”
savo
vyro,
kurs
tebėra
gyvas
ir
ne

ir Juozapo Baniulio, abu Vilendų kai
mingai.
kas
apie
jį
žino
meldžiu
pranešti
šiuo
turi valdiško persiskyrimo (divorce).
mo
Kauno
gub.
ir
pav.,
7
metai
kaip
Teisėjas neužbaigė savo Tas, kuris ją veda, neis į kalėjimą, bet antrašu:Baltramiejus Pabrinkis, (45) Amerikoj. Meldžiu jo paties ar kas
Tai yra vienas iš geriausių lietuviškoj kolboj veikalų. Jis aiškiai pa
rodo kaimiečių ir ponų gyvenimą ir kas y ra skirtingo tarpe švarko
toji
moteris,
apskundus
kam
nors,
ga

apie
jį
žino
pranešti,
už
ką
skiriu
do

pasakos ir liepė vesti ”kalti- li gaut ilgokai pasėdėt. Joks kuni 646 Trombly avė.,
Detroit, Mich. vaną.
ir milines. Lošime dalyvauja su viršum 30 ypatų. Po teatro bus
ninkus” kalėjiman.
šokiai, visokie gražus žaislai ir lakiojanti krasa su dovanomis.
gas ar teisėjas tokiai moteriai ne
Stanislovas Bartkus,
Leono Meisnero 5 pėdų 405 S. Paca str.,
Baltimore, Md.
Ar gali, žmogau, įsivaiz duos šliubo, žinodamas apie jos stovį. ir Pajieškau
Svetaine atsidarys nuo 7 v. vak., teatras nuo 7;45 v.
6 colių aukščio, svieria 150 svarų,
Bogulionis. Tie, kurie turi bal
dinti sau tokį piktadarį, ku tusJ. ar
Pajieškau Zigmanto Gedvilo, Kauno
melinus bilietus ir prasišali gelsvų plaukų, mėlynos akįs, biskį
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti.
žemiau akies kairėj pusėj tu gub., Šiaulių pav., šiaudinės mieste
ris galėtų tiek žmonių nu no į užrubežį vien tik, kad geriau už žvairas,
kad sugrįš iki 21 d. vasario ri randą, padaryta ar peiliu ar apde lio; tris mėnesiai atgal, jisai išvažia
L. S. S. 71 KUOPA.
skriausti, kiek nuskriaudė dirbti,
1914 gaus tik dovanojimą bausmės ginta. ^Paeina iš Suvalkų gub., Seinų vo ant farmų, dabar nežinau kur. Tu
pav.,
Galinių
gmino,
Kliavų
sodos,
tą vieną dieną teisėjas už slaptą perėjimą rubežiaus. Jei iki kalba lietuviškai ir lenkiškai; kas a riu labai svarbų reikalą ir meldžiu jo
paties atsišaukti arba žinannčių apie
laikui nesugrįš, tad jų padėji
Humphries? O vienok jis tam
mas liks tokiu pat kaip ir pirm ma jie jį man praneš, gaus $10.oo dova jį pranešti, už ką busiu dėkingas.
(45)
Juozapas Rimkus
liuosas ir kalėjiman niekas nifesto. Jei sugaus ant rubežiaus nų.
A. kioske
47 Washington str., Cambridge, Mass.
baus
už
slaptą
perėjimą;
jei
važiuo

negali jį pasodinti. Jis le- si su konsuliaus pasportu, gausi už- 2024 N. 16 str.,
Springfield, III.
Pajieškau dėdžių: Juozapo Strauko,
gališkas kriminalistas.
simokėt bausmę pinigais už tą patį.
Pajieškau brolių Adomo, Antano ir kuris jau 21 metas, kaip Amerikoj ir
Nelabai seniai Seattle,
Kazimiero Jakų, aš jų sesuo jau 6 Povilo Vico, kuris gyvena Amerikoj
nedėlios atvažiavau į Ameriką ir la 18 metai; abudu paeina iš Tverų pa
Wash., sudegė juodašimtiš
bai norėčiau su jais pasimatyti Jie rapijos, Šilaičių sodos, Telšių pavie
ko laikraščio ’Times” spaus
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., to, Kauno gub. Povilas Vicas vadina
iiži-g?
tuvė. Teisėjas Humphries, 60-tai kuopai dėl nupirkimo piano į Žagariškės sodos. Meldžiu kas apie si Petru Ostravsku. Malonėkit atsi
juos žino arba jie pats pranešt šiuo liepti patįs, arba kas juos žinote ma
salę.
be jokio ištirimo, apkaltino
g!
A
lonėkit pranešti, už skiriuetaoian
ardesu:
(45)
Aukavo: P. Ketvirtis, V. A. Zapelonėkit pranešti. Už pranešimą duo
Anastazija Jakas,
užtai socijalistus. Girdi, jie riackas,
J. Naviackas, N. 28 Broadway,
So. Boston, Mass. siu $10.00 dovanų.
pasirašė po rezoliucija prieš Januška, J.J. Klevas,
Raulinaitis, P. Svotelis,
4
Stanislovas Straukas,
M. Balčiūnas, J. Skibirdis, A. F. ZaEaston, Pa.
mane ir tas yra aiškiausiu periackas,
Pajieškau dėdės Vincento Naujoko, 468 Narthampton str.,
Eli Siegel J. Kaplių sodos, Šato parap., Vilkmer
prirodymu, kad jie padegė Matulevičia,J. F.Gegužis,
N. Roman, A. Stan gės pav., Kauno gub. Girdėjau, kad
Pajieškau dviejų draugų, Jurgio
čikas, visi po $l.oo; P. Čekanauskas, gyvena Utica, N. Y. 8 metai kaip A- Nevulio ir Simano Pečiulio, paeina iš
ir ”Seattle Times” namą.
V. Klemka — po 50c.; A. K. Neviac- merikoj. Turiu svarbų reikalą tat Suvalkų gub. Seinų pav., Punsko pa
”The Seattle Star” rašo: kas
ir K. Savickas — po 25c.
meldžiu jo paties ar kas apie jį žino rapijos,; Simonas Pelelių kaimo, o
Viso
$16.50.
Jurgis Didžulių. Turiu svarbų reikalą,
”Temykit: netikęs teisėjas
pranešti .
PARSIDUODA FORNIČIAI.
tad malonėkit ar patįs ar kas juos ži
Varde
L.
S.
S.
60
kp.
tariu
širdingą
Jonas Skarupskis,
sėdi ant suolo, o didelis mie ačiū aukavusiems. Sekr. J. Klevas.
no,
atsišaukti.
Kadangi
išvažiuoju į Lietuvą, to
261 Broadway,
So. Boston, Mass.
John Karaliūnas,
dėl už prieinamąją prekę parduodu
stas, didelė valstija negali jį
New Britain, Conn.
gerą forničių, tik antri metai varto
numesti... Teisėjas dūksta, o Baltimorės rubsiuviams-streikieriams. Pajieškau draugo Kristupo Kajeri- 26 Broad str.,
jamą.
Kreipkitės prie:
(45)
no paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio
CHICAGIEČIŲ ATYDAI!
So. Boston, Mass.
Pajieškau draugo Petro Krikštanėra budo jį sustabdyti...”
PRANAS
GINTALAS,
pav., šilgalių valsčiaus, Žiūriu kaimo. paučiaus,
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato ant
paeina iš Kauno gub., Pa
kp. L. S. S. laike savo prakalbų Girdėjau, gyvena Orange, Pa., Turiu
So. Boston, Mass.
Vienok, kaip paskutinės 25 60spalių
scenos pirmu kartu iš svarbesnių 4 42 B. str.,
nevėžio
pav.,
Papylės
parapijos
aukavo šios ypatos:
svarbų reikalą. Meldžiu paties atsi Krikščių sodos; apię 9 metai, kaip aktų dramą ”Kas tam kaltas,” nedėžinios skelbia, žmones prieš J. A. Bekampis, P. Silaika, ir A. šaukti arba žinančių apie jį pranešti.
..FOTOGRAFŲ ATIDAI.
Amerikoj: pirmiau gyveno Johnston lioj 16 lapkričio (Nov.), 1913,šv. Jur
Skatikas po $l.oo; J. Yaniunas, J.
jį sukilo. Trįs vietiniai laik Valukonis,
Parsiduoda
.fotografijų .dirbtuvė.
Charles
Malakauskis,
gio
parap.
svetainėj,
32
pi.
ir
Auburn
City,
III.
Turiu
svarbų
reikalą.
Jis
M. Kazlauckas, P. DeveWebster, Pa.
pats ar kas apie jf žino, malonės pra avė., Chicago, III. Prasidės 7 vai. va Norintieji pirkti, skubinkit atsišaukti
raščiai ir pirklių draugijos renska, Monika Grimberg, J. Raulinai
(46)
kare. Loš geriausiai atsižymėję Chi- pas:
nešti.
M. Raulinaitinė, J. Žekonis ir K.
būtinai pareikalavo, kad ne tis,
SHUKIS PHOTO STUDIO,
Pjieškau Domininkos Petrauckiucagos lošėjai, tarpuose bus dainos.
Jacob Lapienia,
Bočiunas po 50c.; Karusė Maironiutė,
iš Joniškio miestelio, Šiaulių pav., 12 Allah avė.
Norwood, Mass. Meldžiathe visuomenę atsilankyti ir 20 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
vilkinant susirinktų . King R. židžiunas, Dambrauckas, A. Pra tės
gražiai praleist laiką.
(46)
Kauno gub. Girdėjau kad atvažia
našas,
F.
Vaigauškas,
A.
Sapieka,P.
apskričio vyriausi teisėjai, Gabriunas, J. Likas, P. Gaspariunas, vo Amerikon. Turiu svarbų reikalą. Pajieškau savo senos senos drauKOMITETAS.
NAUJAS IŠRADIMAS.
pati ar kas apie ją žino malonėkit gės Onos Pukinskaitės, Kauno rėdygubernatorius, kad atidary R. Zukevičia, J. Klemavičia, J. Tamu- Ji
ženklai nuo raupų galima labai len
bos, Šiaulių pav., Viekšnių miestelio: Liet. Imigrantų šelp. Dr-tfe gvai išgydyt. Norėdamas išsigydyt
lionis, J. Burbulis, V. A. Zaperiackas, pranešti šiuo adresu.
tų kalėjimo duris ir paliuo- J.
6 metai, kaip gyvena Amerikoj; pirJuozas Luščius,
sugadintą veidą, rašyk man reikalau
Kaziunas, J. Kiškis, T. Sarapas, B.
suotų tuos 48 socijalistus, Muniša, P. Malinionis, F. N. Rama- 2098 Canalport avė., Chicago, III. miaus gyveno Bostone. Ji pati, ar Viršininkai ant 1913 m. damas informacijų ir įdėdamas t ž du
kas ją žino, malonės pranešti.
Pirmininkas, St. Jankauskas,
centu štampą ant atsakymo
(46)
K. Gedris, N. Januška ir J.
kuriuos teisėjas Humphries nauckas,
Pajieškau pusbrolio Liudviko Patec350 Newark st., Hoboken, N. J
J. GARSON,
Styra po 25c. Viso $13,25. Smulkių
Antanina Daniušaitė-Veličkienė,
tenai sukimšo už išreiškimą aukų surinkta $7.39. Viso labo $20.64. ko ir draugo Antano Patecko. Paeina 125 Willow Str., Meriden, Conn. Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
3222 Auburn avė., 32 pL, Chicago, III.
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Vabal
184 New York avė, Newark, N. J
Januška.
jam papeikimo. Ir, penkias Pinigus išsiuntė patiN.kuopa.
ninku par., Upeliškių kaimo. 10 me
Sekretorius, A. M. Stanelis,
PARSIDUODA
tų kaip Amerikoj. Pirma gyveno Tur211 Jefferson st., Newark, N. J 1 Kostumieriška Kriaučių Dirbtuvė, su
dienas išsėdėję, visi tie žmo
Pajieškau pusbrolių Ignoto ir Ka
Moksleiviui R. Gzell, kuris mokinasi ners, o dabar nežinau kur. Meldžiu zimiero Tamošauckų; abu paeina iš Iždininkas, P. Vaiceliunas,
įtaisymais pirmos klesos,
nės likos paliuosuoti.
jų pačių ar kas apie juos žino pra- Kauno gub., Panevėžio pavieto, Kiu38 Farley avė., Newark. N. J visokiais
St. Louis, Mo.
biznis
išdirbtas
per 6 metus, geroj vie
nešti.
Dabar ateina žinios, kad
cų sodžiaus; 5 metai kaip Amerikoj;
Iš Royalton, III.
toj,
geram
kriaučiui
geras uždarbis.
Meldžiu jų pačių, ar kas juos žino
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBA?
Savininkas išvažiuoja į savo šalį ir
prieš teisėją Humphries Aukavo: L. Lastauckas $1.10; A. Box 161 John Indriliunas,
N. Bloomfield, Conn. pranešti, už ką busiu labai dėkingas.
Chicago, I1L
parduoda už prieinamą prekę. Atsi
M. Demick, ir A. Juozupavičius po
taip sukilo žmonės, jog no- $l.oo;J.
Kazimieras
Daukšis,
VALDYBA:
šaukit tuojaus, kad nesigraudytut.
Mileris, J. Jakubauckas ir
Pajieškau
dėdės
Mateušo
Olšauskio,
Kreipkitės pas:
(50)
roms-nenoroms jis buvo pri A. Skovnon po 50c.; B. Kemežis, K. paeina iš Kauno gub., Telšių pav., Už 2820 Winton str., Philadelphia, Pa. Prezidentas — Julius Joneliunas,
3249 So. Halsted st., Chicago. III
LEON MATCHUS,
Kemežis, P. Mozeris J. Bertulis ir J. venčio parapijos, Domeikių sodos; 11
verstas atsistatydinti.
Pajieškau tikro brolio, Antano Sen- Prez. pag. — Jonas Simbalis,
38 Westminister St.
Karpauckas po 25c.; J. Savickas 15c

Teatras ir Šokiai

‘

i£

Draugysčių Reikalai

metų kaip Amerikoj; aš da neseniai
Amerikoj, norėčiau jį sužinot. Mel
džiu jo paties ar kas apie jį žino pra
nešti.
John Olšauski,
33 So. Front str.,
Hudson, N. Y.

vaičoi, paeina iš Kauno gub., Ukmer
833 — 33 pi., Chicago, OI
gės pav., Kupiškio parapijos Vidugi Prot. rašt. — Mikas Titiskis.
F. J. Bagočius.
rių viensėdijos; 7 metai, akip gy
3415 Auburn Avė., Chicago, W
vena Argentinoj;
pirmiau gyveno Finansų rašt. — Franeiškus Valaitis
mieste Buenos Aires, dabar nežinau
712 — 17 pi., Chicago, 31
kur
jis randasi. Kas apie jį žino ar Kasierius — Vincas Paplauskas,
AUKOS
ba jis pats malonės atsišaukti.
i
922 — 35 pi., Chicago. IL
Montellos streik'eriams, prisiųstos iš
Pajieškau Leono Normonto Kauno
Pranas Senvaitis,
Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
J. M. Zaremba. — Uždraust žy
kitų miestų:
gub., Telšių miesto. Jau 4 metai, kaip 1900 Hamelton avė. Cleveland, Ohio.
3211 Union avė., Chicago, fil
dams ir lenkams, kad jie nesigarsm.
Amerikoj ir girdėjau, gyvena PhilaLietuvos Sūnų Draugystė,
tų 'Vieninteliais tikrai lietuviškais
Susirinkimai
atsibuna kas pasku
Pajieškau savo vyra Jono Tatarelio, tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30
$22.00 delphijoj; aš 2 metai, kaip Amerikoj,
bankieriais” ar tam panašiai, kad ne- West Frankfort, III ..........
turiu
svarbų
reikalą,
tad
meldžiu
jo
jis
paeina
iš
Vilniaus
gub.,
Širvintų
‘ “
S. 14 kp.............................. 3.50
apgaudinėt žmonių, negalima. Va L. S.
"Aušros” svetainėje, po No.
pav.,Gelvonų volosties, Žabelių kaimo, vakare,
dintis čia, Amerikoj, gali kas kaip L. ą SSi95kp.k6roo'kiyn, N. Y. 2.25 paties ar žinančių jį pranešti.
3149 S. Halsted st. Metinis susirin
jis
mane
paliko
jau
10
metų
atgal
Lie

Kazimieras
Pasilis,
5.30
nori. Apsišvietusieji žmonės žino, L.
kimas pripuola sausio mėn. BertainiJoliet, III tuvoje. Dabar aš atvažiavau į Ameri niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
kur yra tikri lietuviai, tamsunėliai L. S. S. W. Hanower, .............. 4.10 301 Ohio str.,
ką
ir
labai
noriu
su
juom
pasimatyti.
6.50
gi jokių laikraščių neskaito ir todėl L. S. S. 174 kp. .
Pajieškau savo tėvo Boleslavo Šim Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas metinis Liepos mėn.
6.14
L- S. S. 71 kp. ...
neliks suvadžioti.
kaus
ir dėdžių Aleksandro Guno ir Jo apie jį žino, malonėkite pranešti, už
Vaikas gimęs Lietuvoj, motinai ten Binghampton N. J. per pikniką suTĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
beviešint, yra Suv. Valstijų pilietis, aukauta ............................ ......... 4.66: no Meiliaus; visi paeina iš Kauno ką busiu labai dėkinga.
Town of Lake, Chicago, I1L
gub.,
Raseinių
pav.,
apie
dešimts
me

MRS.
ANNIE
VIGILA,
12.00
L. S. S. 40 kuopa......................
jei tėvas yra pilietis.
J.
B.
Williams
Co.,
Glastonbury,
Conn.
Tėvynės
Mylėtojų Dr-stės No 1,
tų
kaip
Amerikoj,
aš
neseniai
atva

5.21
Worcester
surinkta
..................
D. Blažus. — Krikščioniškuose^ kra
ant Town of Lake, Chicago, III., mi
štuose nedėldieniai yra švenčiami Chelsea per prakalbas surinkta 5.28 žiavau iš Lietuvos ir turiu prie jo
Pajieškau apsivedimui merginos ar tingai atsibuna kiekvieną pirmą nenuo Kristaus laikų ir, suprantama, L. S. S. 60 kuopa ...................... 13.50 svarbų reikalą. Meldžiu jo paties ar
ba našlės. Aš esu 25 m. amžiaus. Svar dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskie
krikščioniškos valdžios priverčia įsta- L. S. S. 1 kuopa ........................ 2.00 kas apie jį žino pranešti.
besnes žinias susižinosim per laiškus, Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
Alena šimkiukė-Ozelienė,
timdavystės keliu tos dienos šventi Per "Kovos” red.......................... 6.51
Benld, III. meldžiu kreipties šiuo adresu:
ADMINISTRACIJA
mą pildyt.
Septintos dienos šven L. S. S. 14 kp................................. 5.05 Box 635,
Chas Kitas,
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
timas paeina turbut nuo biblijinių pa Per J. T. Noviaką iš Peabodi .. 6.00
Harrisburg, III.
Pajieškau Jurgio Griciuno Gumbe- Box 255,
4600 S. Paulina St., Chicago,
sakų, buk dievas tvėręs pasaulį per L. S. S. 14 kuopa ...................... 2.10
2.80 lių kaimo, Vabalninku parapijos, Pa
Vice-prez. F. A. Misius,
šešias dienas ir ilsėjęsis septintą. Iš Worcester ........... *.........
A.
t A.
5235 S. Bishoff st., Chicago,
Krikščionių bažnyčia nėra nieks dau L. S. S. 151 kp............................. 2.00 nevėžio apskričio, Kauno gub; noriu
Prot. rašt. K. A. Čiapas,
giau, kaip rinkinys žydiškų ir pago L. S. S. 186 kuopa .................. 11.30 susirašinėti. Meldižiu jo atsišaukti,
20
spalių
8
v.
vakare,
mirė
s.
p.
arba žinančių apie jį' pranešti.
Iš keliatos kitų vietų yra neaiš
niškų dogmų ir ceremonijų.
1736 W. 47 st., Chicago,
Juozas Saukaitis, 27 m. amžiaus. 7
J. Griciunas,
37.40
kiai
pažymėta
kas
pasiunčia
..
Turtų rašt. A. J. Kareiva,
G. A. Nežinantis. — Jei žmogus
m.
kaip
Amerikoj;
paeina
iš
Suval

237 W. Union str., Burlington, N. J.
1805 W. 46-th st., Chicago,
grasina kitam padaryt kokią bledį,
kų gub., Vilkaviškio pav., Kaupiškių
Iš
viso
prisiųsta
...................
$165.60
Kasierius K. K. Strzyneckis,
ar sužeist, galima gaut warrantą, pa
valsčiaus
šakių
kaimo.
Prigulėjo
prie
Pajieškau pusbrolio Antano BukanStreikierių šelpimo
Komitetas.
4612 So. Ashland avė., Chicago, III.
šaukt į teismą ir padėt po kaucija
čio, Kauno gub., Šiaulių pavieto Vol dviejų lietuviškų pašelpinių draugys Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
ATSKAITĄ.
(peače bond), kad būt ramus. Jei to
čių,
D-ro
V.
Kudirkos
ir
Simano
Dau

Peržiurėjus spalių 5 d. 1913 , Mon- gos parapijos, girdėjau gyvena ang
4612 S. Wood st., Chicago, III.
kia ypata susitartų su kitais daryt tellos
streikierių šelpimo kasieriaus liniam apirubije, jis pats ar žinantie kanto, taipgi prigulėjo prie Daininin
kokias šelmystes, juos galima paimt A.
kų
choro.
Vedė
1
rugsėjo
1912
m.
Vaitkaus knygas, radome tokį ka ji apie jį malonės pranešti šiuo adre
visus už konspiraciją.
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS
p-le Matildą Aštašauckiutę, kuri pa
stovį:
su:
(46)
Valdžia baudžia už nešiojimą prie sosMontelloje,
siliko
didžiam
nubudime?
Lietuvoj
kuris
atsakančiai mokėtų siūti keli
kolektuojant po stubas
Franas Taragauskas,
savęs pavojingų ginklų. Revolveris
paliko senelį tėvą; Brooklyn, N. Y. nes ir kamzoles (vestkes). Užmokes
286
Wallace
str.,
New
Haven,
Conn.
ir
per
prakalbas
surinkta
....
$504.61
yra viens iš tokių ginklų ir už jo ne
Pajieškau draugo Aleksandro Ju du broliu ir vieną seserį, Baltimorėj tis gera ir darbas ant visados. Kuošiojimąsi tuščio ar pilno vistiek val Vietinės draugystės aukavo .. 82.60
(46)
Iš
kitų
miestų
prisiųsta
..........
165.60
ravičiaus,
antra sąvaitė, kaip atkelia prigulėjo prie parapijos šv. Jono Kr.; greičiausiai atsišaukit.
džia baudžia. Ir pasakykit jus man,
tapo palaidotas su bažn. apeigomis; JOS. KEMEŽA . - Vandergrift, Pa.
vo
iš
Lietuvos;
išėjęs
darbo
jieškoti
kam doram žmogui čia Amerikoj rei
Iš viso aukų įplaukė
$752.81 negrįžo; nežinia, kur dingo. Nedidelio oalaidotas ant šv. Ladmiro kapinių.
kia revolverį su savim valkiot?
Popieriai laiškams rašyti su viso
Išlaidos.
ūgio, pailgo veido, tamsiai geltonų Lai būna jam lengva šioji žemelė.
Klausiat: ”ar peržengia socijaliz
kiais
gražiais pasveikinimais ir su
Valgis streikieriams .......... $472.30 plaukų, lietuviškose drapanose. Mel
JJ. Denkevičius.
mo principus ypata, kuri kėsinasi ki Teismo
tam pritinkančiomis dainelėmis, su
lėšos
dėl
streikierių..
44.15
džiu
jo
paties
ar
kas
apie
jį
žino
pra

tą sumušt ar pasamdyt kitus, kad Spaudos lėšos .......................... 39.65
šilkinėmis kvietkomis ir su visokiais
žmogų užmuštų?” Socijalizmas ne- Kalbėtojams išmokėta kelionės 26.50 nešti.
paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
St.
Baltraitis,
PARSIDUODA
tur eilės įstatymų dėl kiekvieno žmo
giai.
Kas prisius 25c. pačtos mar
Organizatorių išlaidos.
1416 Sangamon str.,
Chicago, III.
gaus pasijudinimo, kad "tas valia, o
gėmis, aplaikys 12 popierų su konC. Howard pragyvenimas .. $34.50
to ne.” Socijalizmas yra mokslas po Jo kelionės ir kitos jo išlaidos .. 44.09
vertais ir dar pridėsiu dovaną, labai
Pajieškau brolio Petro Balniaus,
litiškos ekonomijos, kuris į žmogaus
gražią stainelę Kristaus užgimimo, išL.
Grikšto išlaidos.
Suvalkų
gub.,
Naumiesčio
pavieto,
sąžinę nesikiša. Jis gal priimt už ge
eidžiamą ant pavydalo altorėlio, ver
Norintieji
platesnių
žinių
Ant pragyvenimo .............. $29.00 Griškabūdžio gmino, Barzdų kaimo,
rą ar atmest žmonės gen, dori, bet tą Ant kitokių reikalų (?) .......... 2.77 ’irmiau gyveno Škotijoj (Anglijoj).
tės 25c. Už $l.oo duodu 6 tuzinus
re- popierų. Reikalaujam agentų ir duo
patį gal padaryt vagįs ir žmogžudžiai, Ant visokių streiko reikalų .... 49.30 Jau penki metai kaip Amerikoj; gir <reipkitės į ”Keleivio”
taip, kaip ir šį kapitalistišką surėdy
dam gerą uždarbį. Adresuokit:
dėjau, kad gyvena kur apie Shenan- dakciją. Gera proga.
I
mą, kad remia vieni ir antri. Bet
K. J. INTAS.
(48)
Viso išlaidų ........................ $742.26 doah. Prašau atsišaukti jo paties ar
tokia ypata, kaip klausiat, neprasi
’. O. Box 73,
Chicago, III.
Pas kasierių A. Vaitkų lieka pini ia kas jį žino malonės pranešti, nes
REIKALINGA
žengia prieš socijalizmo, bet prieš pa gų kasoje $10.55. Iš virš paminėtų turiu svarbų reikalą.
(46)
prasto doros ir žmogiškumo princi išlaidų apie $50 buvo kvitomis (renamų prižiūrėtoja
(housekeeper))
PARSIDUODA BARBERNĖ.
Jonas Balnius,
pus.
Iš priežastis užsiėmino kitokiu biz
ceived), ant kurių nebuvo parašo, kas 120 Phillip str.,
Philadelphia, Pa. moteris, arba mergina. Valgis, kam
Lietuvis. Jei kurie įbėga iš Kana ir kada paėmė pinigus. Kasierius A.
barys ir gera alga; darbas lengvas. niu; parduodam barbernę geroje vie
dos ar pabėga nuo laivo, t. y., įsi Vaitkus aiškino, kad tuos pinigus pa
toje, geriausiai įtaisytą su 7 kra(45)
Pajieškau dviejų draugu Kazimiero Atsišaukit pas:
gauna į Ameriką be valdžios peržiū ėmė C. Howard, bet ant kvitų nepasi Bubulio ir Antano Judeckio, abu Vi
sėmis skutamomis ir 9 laukiamomis;
J. A. Navickas,
rėjimo, yra grąžinami tik iki 3 me rašęs.
So. Boston, Mass. parsiduoda už prieinamą prekę. Atsi
duklės parap., Raseinių pav. Mel 25 — 2nd str.,
šaukit pas:
(46)
tų, jei suseka. Tamista perėjot Ka
Susirinkę spalių 12, 1913, galutinai džiu atsišaukti. ‘
Room 15, U1U
AVVV1I1
3rd 11W1.
floor. *
nados rubežių 5 metai tam atgal, to peržiūrėjome ir radome viršminėtas
H. J. BUSLOVICH,
Valandos: nuo 7 iki 8 vakarais; neVincas Bukauskis,
dėl niekas negrąžins jus, ir galit ap- cvitas perrašytas ir C. Howard’o ant 717 So. 8th str.,
65 E. Merrimac Str.. Loveli. Mass.
Waukegan, III. dėliomis nuo 8 iki 12 po pietų.

Viso $6.oo

Tiesu✓ Patarimai.

L. Las.

Atskaita

Bellows Falls, Vermont.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Puikioj vietoj lietuviais apgyventoj.
Biznis gerai išdirbtas, nes jau 7 me
tai, kaip laikau netoli nuo lietuviškos
bažnyčios, prošalį eina karai, ųigios
laisnės, kaina prieinama, priežastis
pardavimo, — važiuoju į Lietuvą dėl
nesveikatos savo moteries. Norintie
ji tokį biznį pirkti, prašau atsišaukti
per laišką arba ypatiškai.
(47)
POVILAS PRANCKAITIS,
244 Chestnut Str„ NEWARK, N. Y.

Telephone Yards 2750
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJE.
Kurioje gali kiekvie
nas gerai ir gražiai iš
mokti šokt į trumpą
laiką ir už labai mažus
pinigus.
Vaikinai ar
merginos, kurie nemo
ka šokti, niekuomet
negali užganėdinti sa
vęs ir negali turėti
linksmus laikus, nes yra taip, kaip numirę, o
kuomet moki gerai šok
ti, visuomet busi link
smas ir kitų paguodojamas.
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
kyti po numeriu:
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL.
Arti Morgan gatvės,
Mokinama: Panedėlyje, Utarninkė ir
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas,
Miss B. Tisaiti.
(47)

Pigios Kalnus
Dideli Laivai
Gružus patarnavimas

Geras Kriaučių Biznis.

I

Laivai išplaukia remiliariškai iš
Bostono nuo Charlestovvn,
Parsitrauk giminiečius ar draugus
iš tėvynės per H hite Star Liniją.
Dėl ateityj reikalingų platesnių
paaiškinimų arba agentų adresų
Bostone ir apielinkėse, kreipki ės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St.
Geo. Bartaszius. 261 Broadway.

i

So. Boston.

Polish Indnstrial Assn, 37Cross st
P. Bartkevičia, 877 Cambridge st.,

East Cambridge.

J. Rottenberg. 115 Salėm st.
Nutilę Shapiro €•„ 92 Salėm st.
Arba pas mus kitus azotus S. V. !r Cauadoj

KELEIVIS

HUMORISTIKA

1
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Išmintinga blakė.
Į vieną mažesnių mieste
lių užvažiavau ir turėjau
pernakvoti viename vieti
niame užeigos name, kurię
ten išdidžiai buvo vadina
mas viešbučiu. Kuomet ėmiau rašyti savo vardą ir
pavardę į knygas, per lapą
rimtai peršliaužė gerokai įsipenėjus blakė. Padėjau
tuojau plunksną, pasižiurė
jau į šeimininką ir į šliau
žiojantį gyvulį, o paskui ta
riau:
— Na! Nieko tokio pa
našaus dar savo gyvenime
nesu matęs. Gyvenau vieš
bučiuose, kur kartais dėl
blakių nebuvo galima nei akių sudėti, bet kad blakė teirautųs pakeleivio knygoje,
idant pamačius, po kokiu
numeriu svečias turės nak
voti — tas man pasitaiko
matyti pirmą ir gal pasku
tinį kartą.
J. J. N.

Atverstas žydas.
Maskvoj turėta pakarti
žydas. Paklausus, kokis jo
paskutinis noras, atsakė, no
rįs priimti stačiatikių tikė
jimą. Kalėjimo viršininkas
nustebęs iš tokio žydo reika
lavimo, aiškino jam, kad ta
sai atsivertimas nieko negelbėsiąs, kadangi ar šiaip, ar
kitaip, bus pakartas.
Žydas laikėsi savo nuomo
nės.
Taigi atėjo popas, apkrik
štijo ir susirinkusiems pa
sakė graudų pamokslą apie
stačiatikių tikybos galybę,
po kurios sparnais net tok
sai nuskuręs žydas glau
džiasi, 'idant apsisaugojus
amžinos kančios.
Žydas klausėsi ligi pasku
tiniam žodžiui, o išgirdęs apie amžiną kančią, atsilie
pė:
— Ne, tai ne dėl to.
— Tai dėl ko priėmei
šventą stačiatikių tikybą?
— klausia popas.
— Atsiprašant, dėl to,
kad jei jau žmogų turi pa
karti, tai tegul pakaria ne
bėdiną žydelį, bet sukinsiną maskolių!
J. J. N.
Mokykloje.
Mokytojas: — Jonuk, ar
žinai, kiek dantų turi jūsų
šuva?
Žinau.
I* — Jonukas
Tai pašaMokytojas:
kyk.
Jonukas: — Pilna snuki.
J. N. N. k
Jo mintys.
— Esi nuolatinis girtuo
klis, Vladai, pasakyk man
ką tu mintiji būdamas blai t
vas?
— Tai klausimas! Nagi i
mintiju, kad pasigėrus kokiuo nors budu.
J. J. N.
Išsikalbėjimas.
— Dailus iš tavęs sužadė
tasis, vakar praėjai pro ma
nę ir nudavei manęs nema
tąs.
— Ar tai nėra geriausias
prirodymas, kad tave my
liu?
— Kaip tai?
— Meilė mane padarė ne
J. J. N
regiu.

-

Kalėjime.
— Už ką tu sėdi?
— Už greitą važiavimą.
0 tu?
— Už negreitą važiavi
mą.
— Kaip tai?
—Mat, negana greit va
žiavau su pavogtu automobilium.

Nelaimė.
— Kas tai, ant kaktos tu
ri nelaimę?
— Otaip, andai vėlai su
grįžau namo ir papuoliau
išnetyčių...
— Ant sienos turbut, ar
ant ko kito?
—Ant... pačios... J. J. N.

Ant 21
akmens

906 Athenaeum Blg., CHICAGO. ILL

nius laivus.
Russia — 16,000 tonų
Kursk — 13,500 tonų
Czar — 13,000 tonų.
Roterdamą
per 9 dienas be per
I
mainos, per 11 dienų be permai
Į Libavą.
nos
$31.00 — 3čia klesa — $3X00
$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip
kitės pas generališką agentą

-

%
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IEGOTI prie atidarytų langų, tai “pirmutinė pagelba
dėl užlaikymo geros sveikatos ir dailumo. Bet tas da
ro didelį nesmagumą keliant rytmetyj iš lovos, kada
per naktį žiemos laiku kambariai prišąlą.
Su Perfection Beduminiu Aliejiniu Apšildytoju jus galite išvengti persišaldymo
ir^befdrabulio'tinkamai apsirėdyti, kad ir šalčiausią dieną.
^^^Užtenkajužžiebt degtuką, prikišt prie atsukto gaso Perfection kaminėlio, ir
kaip!bematantfoirit%.šilumą.^ Paskui pečiuką galite nusinešt, kur tik norima, ir pa
sigaminti pusry čius be jokio'vargo.

Faktiškai, Perfection apšildymas yra taip geras, kaip ir ugnies, tik daug šva
resnis, [nes^nera[dumu ir pelenų, ir daug parankesnis

Rūpestinga pati.
Tai paraukus apšildytejas. Pasiklauskite pas vietinius pardavėjus,
tegu jums parodo Perfection, arba rašykit, reikalaudami katalogo nuo
— Kažiuli, eini medžioti?
A. E. JOHNSON & CO
— Einu, širdel.
— Tai palik, mielasis, tą 27 Broadway, New York.
šautuvą namie, kad nebūtų Arba pas vietinius įgaliotus agentus. New York, N. Y.
iš
Albany, N. Y
kokios nelaimės.
J. J. N.
Buffalo, N. Y.
NEW YORKO
Boston, Mass.
Laiminga.
Ei, Vyrai. visi pas
— Pasakyk man., mano
YUDEIKO!
miela, ar tu esi laiminga Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
Tol. So. Boston 784.
H
Telephone So.
Telephone
So. Boston.
Boston. 845
845 M.
M. |
meilėje?
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Parduoda pigiai Namus
Vyno ir Cigarą.
— Dėl manęs du vvrai i
Vienatinis lenkiškas
Prieinamiausią ir parankiausia
galvą sau šovėsi, o vienas išJ.
H.
C
A
R
R
vieta lietuviams.
proto išėjo...
J. J. N.
;DANTV DAKTARAS.
Parduoda Namus, Inšiurina
495 Broadway, So. Boston. į

Redakcijos atsakymai,
P. Kavlaičiui. — Juokai į
gurbą nenumesti;
netilpo
ligšiol dėlto, kad nebuvo vie
tos. Talpinam vis seniau
prisiųstus. Kaip ateis eilė,
tilps ir jūsų, kurie geresni.

žaibui. — Nieko svarbaus tamstos
korespondencijoj nėra, netalpinsime,
nes is svarbesnių negalim visų sutalpint.
L. J. Rimkai. — Žinutė nesvarbi,
nespaudinsime.
Vičiui. — Maždaug tokia pat ko
respondencija tilpo jau
pereitame
”Kel.” numerije.
P. Kasparaičiui. — Sugrąžinam su
paaiškinimu.
G. .Žeimenai. — Eilutės spaudai
persilpnos.
Algirdui, Dilgei, Kapsui, Mažam
Antanukui ir kitiems, kurių korespon
dencijos netilpo, pranešam, kad jų
raštai pasiliko nesunaudoti dėl sto
kos laikraštije vietos.
Marytei. — Už juokus ačiū. Sunaudosim į kalendorių.
M. Silkaaičiui. — Juokai ne juokin
gi, nesunaudosim.
Salovaičiui — Juokas apie bajoro
čeverykus persilpnas.
F. Mažamoksliui. — Ačiū už kores
pondenciją, bet nuo kito gavom apie
tai anksčiau.
P. Sapukui. — Neturėjom vietos jū
sų raštelį įdėti.
F. Pikšiui. — Lietuvos vėliava bu
vo raudona, tokia, kaip socijalistų,
tik su žirgvaikiu vidurije. Taip aiš
kina d-ras Basanavičius, kuris tautiš
kuose dalykuose gali būt geresniu ži
novu, negu kas kitas.
J. J. žemaitaičiui ir S. Šleiniui. —
Jūsų raštelis tilps kitam ”Kel.” nume
rije.
MOKYKLA ŠOKTŲ!
Profesorius Julius
Šalkauskas užtikri
na. kad išmokys
šokti kiekviena jau
ną ar seną. Išmo
kina valcą 6 rusiu,
taip, kad gali drą
siai eit šokti publi
koj. Taipgi išmokiną ir kitus šokius su keletu va
karų.
Mokina kas
vakaras.
Lekcijos
yra nuo 8 valandos
vakaro iki 10 vai.
Prof. .Julius Sal-.
kauskas praneša visiems, kurie nori
išmokti šokt, ateiti dienomis nuo 9
vai. ryto ir net iki 11 vai. vakaro.
Taipgi mokina visokius šokius:
Buck & Wing, Buck Skirt, Irish
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz.
Two Step ir kitus. Subatomis ir
Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti
dovanai. Moytojai: Miss Antani
na. Miss Joanna Walets ir profesor
Julius Šalkauskas. Pirma lietuviš
ka mokykla Amerikoj.
(48)
Phone Canal 3762
1843 SO. HALSTED STREET,
CHICAGO, ILL.

i
I

l|Dr.F. Matulaitisj
: :

304 Broadvay ir 259 D streets,
SO. BOSTON, MASS.

I

•_

i

padarau Morgičiua
849 DORCHESTER AVK
SO. BOSTON.

2 :

Valandos:
i
Nuo 12-2 dieną ir nno 7-9 vakare, i
Nedėliotas iki 3 vai. po pietų, i t
. .................... -

Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
žmonėms.

APTIEKA

Tie, kurie ilgą laiką sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė- ■
_ jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant ligą: perką negalėjo ąi
r-“
gerai dirbti; tad apturėjo dubeltavą nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimą M
Į uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;

bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kaipo geriausio Amerikoje PM1LADELPHIJOS MEDICAL KL1NIKO mokslinčių daktarų, tad ta*1 po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per ką apturėjo didelį

F. Stropiene

Orvenimo vieta C4a Broadva?

AR TURI KATALIOGĄ ?
V io|| UetnTiSkH KNYGŲ nuo
■
seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAL
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir,
prisiusi: drauge su savo adresu.
■TLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, Įvairiausių armonikų,
koncertinkų, kleruetų ir 1.1
Rašant man laišku, adresuokite:

M. J. DAMIJONAITIS

k

8124141 33rdSt CHICAGO, ILL.

SO. BOSTON, MASS.

Mr S. KolomčiukM.
Mr Žakas.
Mrs Zofija Bastrykene, C. M. and St. Paul sL Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus

Keliaujantis lietuvys Agentas.

kartus labai gražiai dčkavoju Phila. M. Clinikui, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moteriškų
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybes išgydytų.

KAD JAUTIESI NESVEIKAS,

^SkVrTku^
kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

i
I
!
į
i

todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medikaę mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo goriausi ir todėl, kad prie Phila.
* M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- *
lių apdovanotų.
į
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai,Profesonal. Daktarai, pirma ranka p. j Klinlko;
Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent,
Dr. 5VINCAS YODER, Medical Darector. •

ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

bet nori pastoti sveiku ir lai.
t Uilartij MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
veni, tad apr-yk sSVo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
tikrą pageibą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir a
tokias, kuriųkitinegalūjo išgydytika’.p Šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo:
pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
blogo ir ncčysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubčgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, už
kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo,baimės, silpno ir numažėjusiokraujo, užkrečia
mų slaptų lytiškųligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope
racijos, bet su 1 iekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė
nesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant į
1

> rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET,

336 Broadwav. So. EUmten.

Pabaigusi knrsąWomans Medical
College, Baltimore. Md.
Pasekmineai otlieka savo darbą
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą įDvairiose
moterų ligose.

TEIPAT Mr Žakas, McKees
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
vo paveikslą, nemažiau yra dė
kingas nž išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti
negalėjo išgydyk

K* A n

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8
Atlieka visokį darbą pila palaidojimą
kuogeriausiai už nebrangią preką.

Akuserka

Ter.

PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki X C tam. ir Pėtnyčiomis nuo
6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. Clinico,
o apturės rodą.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

naujausios madoa

Galite reikalaut ii? per laiškus,
n męs per ekspresą gydules prisiųsim.

GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą išgydymą
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugeli daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iškaušg, o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū PhHa. M. Klinikų! ir Jus
garbingą vardą garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodone J. Bernot, 42 Franklin St, Springfield, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI
Labai dėkingas nž tikrą išgy
dymą ir už liekarstas, nno ku
rių pastojau kaip naujai ant
svieto užgimgs, išgelbstintnuo
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos, kad į trumpą laiką
net 15 svarų dangiau sveriu.
Prisiunčiu savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S.Kolotnčiakas, 41 Avė, L., Salveston,

ii
!
!
I

Sutaisom Receptus su di
džiausia atyda, nežiūrint ar ii
Lietuvos atvežti ar amerikoniški
Gyduolių galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
P JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas
18 Broadway> S* Boston, Mass.

I dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO
PR1SIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAM1:

Užtaisau pasigadinusius dantis ir
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

ilohn E. liolan

Teisingiausia ir Geriausia

v

1^1

Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves.
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka d arba. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.
Aš keliauju per. Mass ir Confi. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
HOLYOKE, MASS.

8 21HIGH SI

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
Reikalaukite tuojaus.

J• 1P • Tmnila

lUlUlld,

822 Washington St.
boston,

MASSl

►v

«

- >
*

v

Excelsior Watch Co.

Praktiškas patarimas.
— Meldžiu duoti vaistų RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
nuo širdies plakimo.
LINIJA.
— Kam?
— Mano dukterei, turin Pier 31st st., Brooklyn, N. Y.
čiai dvidešimts penkerius
TIESIOGINĖ LINIJA TARP
metus. Gal tamsta rasi ko
RUSUOS IR AMERIKOS
kį radikališkesnį būdą?
Turi didžiausius, gražiausius ir ge
— Tegul... išteka. J. J. N. riausius pačtavus, naujus dvi-šriubi-

Pertikrino.
Du girti studentai paėmė
kaimietį tarp savęs ir klau
sia:
— Pasakyk, dėde, ar tu
esi asilas, ar tik taip kvai
las?

Pradėk
Diena
Šilti

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais viršais. Labai tei
singai eina ski
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiulijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D
ir persiuntimo kaštus, su teise jums
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Lietuviškų Draugysčių Sųjun
ges Didžiajam Rew Yorke
Reikaluose.
Lietuviškų draugijų Są
jungos Didžiamjam New
Yorke konferencija atsibus
nedėlioj, 23 lapkričio (Nov.)
1913 m., 2-trą valandą po
pietų, tautiškame name, 101
—3 Grand str., B’klyn, N. Y.
NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
Gerbiamosios draugijos,
prigulinčios prie L. D. S. D.
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo | Bostoną
N. Y., kiekviena galite pri
Laivai išplaukia kas trįs savaitės
siųsti delegatus į konferen
Išplaukia sekantie laivai:
ciją. O delegatai bukite ant
“Hannover”— Spalio 29tą
tiek malonus, pribukite ne
vėliau paskirtos valandos,
“ K oel n”—Lapkričio 19tą
nes nebus laukiama tų, ku
“Frankfort”—Gruodžio lOtąĮS
rie vėliaus ateina. Posėdis
“Hannover”—Gruodžio 31mą
bus atidarytas paskirtoj va
Dėl laivakorčiy kainos bei kity kelionės dalykuose
landoj.
Manau, jog kiekvienam ži
platesniy žiniy patyrimo kreipkitės prie:
noma, kad šitoj konferenci
joj bus daug darbų, nes bus
0ELR1CH & CO.
nominacija viešų reikalų ko
Užtvirtinti ageutai
miteto ir da bus reikalų kas
Boston. Mass
link baliaus.
Yra dar tokių draugijų,
kurios prie visuomeniško
darbo neprisideda. Geistina
butų, kad ir jos prisidėtų
prie vienybės, tuomet bus
tarp mus daugiau draugiš
kumo ir bendrai veikdami
galėsime daugiau nuveikti.
Su pagarba L. D. S. D.
N. Y. Sekretorius,
St. Karvelis. nis, "Vien. Liet.” leidėjas, per ilgus Nedidelis. Pilietystės popieros ne
127 Grand st., B’klyn, N. Y. metus save statęs "garsiu” laisvama tik kad neišgelbės tamstos nuo ku- GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
niu, o kada vedė, ėjo pas kunigą Eli- riumenės, bet jei parodysit jas Rusi
zabeth, N. J. ir nors kunigas gerai jos valdžiai, busit nubausti už priė
Gera diena!
BROOKLYNIEČIŲ
žinojo apie tai, šilubą davė. Bet ta- mimą svetimos pilietystės be Rusi
Na, o kur
ATIDAI.
mista gal neužtektinai pinigų kuni jos valdžios leidimo. Jei nerodysite
tamista ei
pasiųlijot? Pridėkit kokią porą niekam tų popierų, nieks
nežinos,
ni? — Pas
Draugijų Sąjungos Viešų gui
1
dolerių, matysit, kunigas duos šliubą kad turit, atitarnausit kariumenę ir F
JONĄ
jų Reikalų Komiteto susirin ir ”blagaslavenstvą.”
viskas.
KULBOKĄ
išsigert sti
kime buvo daugiausia kal Su vienais taip vadinamais "lais
vais” (license) gyvent negalima. Liklą alaus,
J. Gulbinas. Jums reikėjo stot ant
bama apie niekšus, kaip tai cense
— tai nieks daugiau, kaip už
nes ten šal
j
"učenijos” 1906, kada jus buvot jau
kazirninkus ir kitokius ki siregistravimas, kad žadat vest. Su- Amerikoj.
tas
ir geDabar, jei iki 21 d. vasa
vinčiavot
tur
bile
kokio tikėjimo ku
riausis
vi
šenių kraustytojus. Nors nigas arba teisėjas, gyvenant tik su rio 1914 sugrįšit, jokios bausmės už
sam
Brooknebus, bet savo mėnesį
jau seniai tame atvėjuje laisniais gali papui“, po bausme už prasišalinimą
lyne alus ir
atitarnaut
turėsit
vistiek.
"fornication
”
arba
”
:
llegal
eohabitagardus
<_
.t..,..dziai.
—
Taip, ir aš
darbuojamės ir nekuriose tion ”
misliju, kad ten geriausia užeiga,
vietose užpuolimai sumažė Trumputis, žmogus nustoja tiesų S. An—tei. Jei tėvas paliko vai- l nes labai rami vieta. Pas jį geri
žemės, jei jis visai ją be prie kus Lietuvoj našlaičiais ir nesirūpi cigarai ir gardi degtinė, todėl
jo, bet kitose vietose vis da prie
žiūros palieka ant žut-but per 10 me na jais, nėra jokio budo, kaip tiktai
žmonės ten gali gerai susistiprint.
atsikartoja. Yra tokių liz tų, bet visai nenustoja tiesos, jei tą valdišku budu priverst tokį šelmį Bet
kur jis gyvena? — Nugi štai,
žemę valdo tėvai, arba yra išduota duoti jiems
(16-4)
užlaikymą. Amerikos PO numeriu:
dų, kad kaip tik pasirodo ant
randos, arba jei, kaip jus siun- valdžia negal rupinties, kas dedasi
švaresnis žmogus, jie tuo tinėjote pinigus palaikymui žemės su kūdikiais Rusijoj, o Rusijos val 74 Grand St., kampas Wyte Avė.
BROOKLYN, N. Y.
Ir visai apleidus žemę, nustoja džia netur jurisdikcijos ant tos yp^
jaus užpuola, iškrato kiše- etc.
tiesas tiktai tada, jei kas užsigyvena tos.
nius ir sudaužo galvą. 0 ir priešinas jūsų priekabėm.
dalį gali pavesti kam nori
kartais užpuola net vidurije perSavo
"doviernastį,” jei negaii pats par
gatvės. Taigi dabar prane važiuot. Ta ypata, kuriai pavesi, ga
lės stot ir provotis, jei reiks, taip
šame visai Brooklyno apie- kaip
pats. Pinigus per
linkei, kurie esate tų nieka- siųstusir įTamsta
Lietuvą vienok iš žemės
negalėsi atgaut, nes tie nieko bendro
dėjų nuskriausti kokiuo nors neturi
su paveldėjiste.
budu, ar kaziriavime, ar už
pulti ir apiplėšti, tuojaus
Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laikro
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, bntvas ir
praneškite tam komitetui, Dr; Ignotas Slankus į
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
kuris yra išrinktas 21 drau 1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa. :
rodėlius, laikrodžius, žiedu, ir kitokius auksinius
daigtus.
Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
gijos ir įgaliotas, kad rinktų X o
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes irsiančia
visas žinias, kas kokių niek > S.< =t 23
me pinigus į Lietuva. Perdirbame paveikslus iš ma
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz
šų buvo užpultas, kokioje 1) OW yo.*» SiBs»
nieriams,
parduodam
sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
vietoje, kada ir kokiuo budu. )) aa O ?-•
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotu 25 me
tams retežėliu, vertu 88.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. ReikaPasirašykite savo teisingą )) E» 2.» •?3
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(48)
vardą, antrašą ir prisiųskit 1 o2 = **’
LITHUANIAN JEWELRY ĮCO.
ant žemiaus paduoto antra )) 3 o. ®
28 Main St.. * Room 204, Brockton, Mass.
šo. Da 'norėčiau pridurti 1J £ E ao. *
kelis žodelius dėl moterų, iI a. Fkurios gal nevieną ašarą iš ) E 3 8
liejo, kuomet vyras uždir )> o” o T
Serganti netrotykit laiko ir pinigų, be t tiesiog
bęs per sąvaitę kelius dole ) kreipkitės
arba laišku prie daktaro
i
rius, pareidamas namo pa i Stankaus, oypatiškai
apturėsite tikrų ir teisingų gydy
Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra
puola į tokių dykaduonių ij mų.
baigęs didesnį daktariškų mokslų, kaip tai: po
rankas ir nepasijunta, kaip užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME
STEITAVIŠKAME
vio&Aiuc. UNIVERSITETE,
unive.Konc.ix., važiavaziapasilieka be jokio cento. Tai .Į vo
-------------------- --------------------------mokintis,į ---------POST------------GRADUATE
MEDIČI-■
Kad namai butu malonus, privalo būt ge
gi moterįs pajutusios tokias j’ ZtVtl
NOS i'sva*.
MOKYKLĄ,
a
katra yra didžiausia 4*
ir jau
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame
rai apšviesti. RAYO lempos šviesa yra ge
vietas, kur užsiima kaziria- )j pasaulyj.
' ’ Čionai
*............................
specijališkai mokinosi daryt,
—
riausia akims, o apart to yra tikru
vimais, lai tuojaus apie tai I visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.
)
Taipgi
buvo
miestavu
daktaru
kur
praktikanimu
j ūsų kambariui.
praneša žemiau paduotu I vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na- ’
antrašu įgaliotam 21 drau II ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus
Geresnė, negu kitos, o ne daugiau kaštuia,
savo locnų gydyklų SANATORIJĄ
gijos L. D. S. D. N. Y. kon : įrengė
RAYO lempa padaryta iš geriausios meaei mieste Philadelpbijos dėl gydymo visokių li
ferencijoj sekretoriui
gos, ir gali atstoti daug brangesnes lempas.
i gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie- ;
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.
Steponui M. Karveliui,
Uzziebti galima nenuimant kaminėlį ar kIoUžžiebti
i
tįč“ GYDO L.IGA8
i
555 Driggs av.,
šą. Nuvalyt labai paranku.
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir koi
j jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuBrooklyn, N. Y.
Parduodamos visur.

NOKTI GEKHAN LlOYD

ŽMOGAU
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:
Kraujo Valytojas...................... 81.55
.75
Gyvasties Balsamas..................
Nervų Stiprintojas... .SOc. ir 1.05
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir LM
Kraujo Stiprintojas................... .59
Nuo kosulio.................... 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos.......... 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų................ .25
Blakių naikintojas..................... .10
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Anatarinas plovimui......... .25
Nuo kojų prakaitavimo.. ... .25
Gydanti mostis............................ .50
.25
Antiseptiškas muilas......... .
Gumbo lašai.....................50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

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

VINCAS J. DAUNORA,
Bedford Avenue

R&yo
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F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
F. B. Shultz. Ypata gali savo var
dą permainyt nor kelis syk ant die
nos, ir vien tik už tai nieks negali
žmogaus bausti.
Kunigas, taip kaip ir advokatas,
daktaras ar kitas profesionalas gali
savo patarnavimą suteikt kam jis no
ri arba atsakyt. Jei kunigas atsisa
ko duot jums šliubą vien dėlto, kad
merginos tėvai ar giminės "subuntavojo” jį, už tai kad jus laisvas, pri
verst jo negalima. Viskas, ką gali pa
daryt — nueit pas kitą kunigą, o jei
mergina nors kiek proto turi ir myli
jumis, — nueikit pas teisėją ir neleis
kit savo ranką
rišti kokiam
ten
Romos vergui.
Bažnyčios įstatai nedraudžia ku
nigui duoti šliubą katalikei su lais
vamaniu, nors tai turi padaryt privatiškai. Padėkim, Petras Mikolai-
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Lempa

auuo

matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia,
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant
veido ir kūno, užkietėjimų ir nedirbimų vidu
rių, niežėjimų skuros, dedervinių, slinkimų
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies,
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos,
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir a beiną nusilpnėjimų. Visokias
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimų strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumų.
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su
liekarstomis ir po reikalavimui pačių pscijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių
galima permatyti visų žmogaus kūnų.
Turi šimtus padėkavonių už išgydymų nuo ;
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus «
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, ««
«
Anglijoje
, ir į kitas
__ žalis.
____ Visuomet
______________
kreipkiK . «
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: <

Dr. Ignotas Slankus !
1210 S. trad St, HUebfa, h. ■

Kampas North 4-tos gatvės

Gražus paveikslai!
Niekur
taip ge
rai ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus, kai
lietuviš
kas ar
tistas
Montelloj.

fe.

13^1

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo.._................... - .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir
Linimentas arba Expelleris...
Nuo plaukų žilimo................. ..
Nuo Reumatizmo......... 5Oc. ir
Nuo lytiškų ligų...........50c. ir
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių......
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo..
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Proškos dėl dantų......................
Karpų naikintojas......................

1

Dėlto
vyrai,
merginos ir šeimynos . ikite pas savo tautietį nusitraukt paveiks'u &, o išrodyšit da gražiau, kaip gyvi, Pasiklauskitę tų. kurie ėmėsi paveikslus nas:

SERGANČIOMS MOTERIMS.
Sesute. — Aš esmu moteria. Žinau
kiek moteris turi iškentėti. Jeigu
kenti nuo baltųjų
andrapanių,
nu
puolimo arba attrukimo motės, esi nevaisinga, tu
ri skausmingus ir
nereguliariškus pe
riodus, reumatiz1 mą ar Kitokias ligas, pabandyk mano
j Naminį gydymąsi, kuriuo išsigydysi
į pati namie ir visai pigiai. Tuojaus
; rašyk aprašydama savo skausmus ir
; įdėk 2c. markę atsakymui. AdresuoĮ kit:
(45)
MRS. A. S. HON,
Į
South Bend, Ind. Box K 1.

J. TAUKEVICIA <47>
727 N. Main st..

Mentolio, Mass.

HamburgAmcrican Lin ja.
Didžiausia Garlaivių Komp"r..‘ja
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp
HAMBURGO ir BOSTONO,
Niekados nereikia mainyti laivo,
I dešimts dienų iš porto į portą.

Brooklyn, N. Y.

I
I

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

Eliy, Vyną, Likierius ir
kitokius gardžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite
gražų patarnavimą.

362 2nd st

So. Boston.

Geriausi Lietuviški

FOTOGRAFISTAI
1* ICiaVkJ

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.

Mus dirbtuvė yra įrengta
sulig naujausios mados, ap
rūpinta naujausiais apara. tais. Padarom fotografijas
kuopuikiausiai;
malevojam
naturališkomis farbomis; iš
mažų padidinam ir tt. Esant
reikalui einam į namus foto
grafuoti.
J. Andrušis, Pr. Laurinaitis Co.
(Stanaičio galerija)
458 Brodvvay, So. Boston, Mass.

Ant išmokešcio po 5 c. kasdien.
Jums prisiusime dailų 14k.
spastas (14k. gold filled) laikrodis,
tuojaus sn lenciūgėliu (retežėliu)
su geriausiais viduriais Elgin arba

VValtham, gvarantavotas ant 20 metą.
Rašydami delei paaiškinimo, įdėkit k rasos ženklelį atsakymui:

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

STANDARD OIL COMPANY
iš
New York
NEW YORK’O
Albany

BufTalo
Boston

v

!!Salin su

Nusiminimu!! |

Gramnfonas ant išmok,-* i«

Po 10 c. kasdieną.
Jaigu Mpsi,rnat<-- mokėti po 10c.
kasdien. ta< i-siųsitne Jums ant iš
mokėjo labai ailij Gramafoną
sykiu «u 16 rekordais (32 kavaikais visokių damų: valcų. polkų,
maršų ir t. t., kuruos patįs išsi
rinksite. Gerumas musu gramafonų G VARANTI’* >TAS, kek vie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujns specijališkns rekor
du*: lietuviškus, lenkiškus, rusi
škus ir mažai.rusiškus. Rašyki
te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, k rasos
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIALCO.,
233 Eiti 14tt

HwT»rt, N.Y

8

K E LEI VIS

Nedėlioj atsibus L. S. S. 60 kuopos susirikimas, to
dėl visi nariai atsilankykit, taipgi kviečiami ir nauji pri
sirašyti ir būti musų draugais. Pradžia 10 vai. ryte,
376 Broadway,So. Boston.
Sek. J. Klevas.

Kaip Bostono, taip ir a-'
p’elinkių lietuviai labai už- i
interesuoti „Marijos Magdalietės” perstatymu, kuris
bus 6 gruodžio, puikiam an
glu teatre DUDLEY ST.
Rengia L. S. S. 60 kuopa
OPERA HOUSE. Yra tai
pirmutinis musų kalboj vei
kalas, kurį So. Bostono lie
•11 tuviai statys anglų teatre,
todėl visi rengiasi eiti. Nors
Lietuvių Labdarystės Svetainėj
į Dudley Opera House telpa
Kampas E ir Silrer streets,
So. Boston, Mass. apie 1,000 ypatų, tečiaus
prisibijoma, kad nepritruk
Pradžia 7 vai. vakare. '
tų vietos. Todėl patariama
tikėtus nusipirkti iškalno.
Ant scenos statoma dvi juokingiausios komedijos:
Tikėtus galima gauti „Ke
UI
leivio” ir „Laisvės” redakci
jose, Šidlaucko aptiekoj ir
Po teatrui šokiai, žaislai ir skrajojanti krasa. Ateikite socijalistų svetainėje, po
No. 376 Broadway, pas 60visi, o męs užtikriname, kad busite užganėdinti.
tos kuopos narius.
Įžanga pigi.
Su pagarba
15 lapkričio 60-ta socija
RENGĖJAI.
listų kuopa vaidins dvi kumediji: „Žydas statinėje”
E3
SI
ir „Užburtas Jackus” Lab
darystės svetainėj. Ko-ko,
o jau juokų tai bus. Po te
atro bus šokiai.

TEATRAS IR ŠOKIAI

s“batoje’ 15 Lapkričio |NovJ, 1913

S

Užkerėtas Jackus” ir “Žydas Statinėje”

I

Dabar laikas pirkti

NAMUS

■

nes rudenij galima pigiausiai nusipirkti namus ir todėl, kurie supranta
te, jog yra geras daiktas turėti SAVO NAMĄ, ne vien dėl vigados, bet
ir dėl GERO PELNO. Todėl pasiskubinkite kreiptis į musų AGENTŪRĄ
ir gausite daugiaus paaiškinimų ir adresų DYKAI, nes TURIM ŠIMTUS
NAMŲ ir ŪKIŲ ant PARDAVIMO So. Bostone ir visose Bostono
apielinkėse.
j
HYDE PARK:
SOUTH BOSTONE:
2 šeim.. 9 kamb. su visais įtai
3 šeimynoms, 11 kambarių, prie
Septinto Str., randos atneša §360; sais, 15.500 pėdu žemės; prekė
§3,500.
prekė §1,900, įmokėti §500.
CAMBRIDGE:
3 šeim.. 12 kamb., gazas, 3 toile
šeim.. zv
29 kamb., atneša randos
tai, prie C str., randos atneša §442, j 6 šeim.,
[ §912, 6,121 pėda žemės prie Websprekė §2,500, įmokėti §300.
j ter Avė.; piekė §7,300.
3 šeim., 11 kamb., skyrium bu- I
6 šeim., 22 kamb.. randos atnedavotas namas ir su dideliu pleciumi, prie Gold Str., prekė §1,600, I ša §636; prekė §3,700.
Ii 5 šeim., 22 kamb., 2 skyrium buįmokėti §200.
i
3 šeim., 14 kamb., storas, 3 toi- I! davoti namai prie Columbia Str.,
lėtai, metinės randos atneša §411; ' randos atneša §884; prekė §7,500.
prekė §2,500; kitas namas to pa
3 šeim.. 12 kamb., su visais įtai
ties saviniko, taipgi skyrium bu sais, atskyrium budavotas, medi
davotas prie Second Str., netoli nis namas* prie Washingtono Str.,
lietuviškos grosernės — 3 šeim., randos atneša §744; prekė §4,800.
11 kamb., 3 toiletai, gazas; prekė
3 šeim., 14 kamb., su visais įtai
§2.600. Abu namai turi būti grei sais medinis, atskirai budavotas
tai parduoti, nes giminės nori grei namas prie Plymouth Str, randos
tai parduoti ir pasidalinti pinigais. atneša §504; prekė §4,600.
3 šeim.. 11 kamb., prie Athens
3 šeim., 18 kamb., su įtaisais, 2
Str.. netoli D Str.. randos atneša atskyrium budavoti namai ir dide§312; prekė §1,300, įmokėti §500. li jardai, prie Pearl Str., randos
6 šeim., 18 kamb., piazai, atsky- atneša §606; prekė §4,600.
2 šeim.. 13 kamb., su visais įtai
rium budavotas namas, prie First
Str.,, randos atneša §364; prekė sais, medinis, skyrium budavotas
namas prie Norfolk Str., randos
§1,600, įmokėti §300.
atneša §444; prekė §3,800.
5 kamb. namas prie Bowen Str.,
rendos atneša §130; prekė §600.
DORCHESTER:
3
šeim..
15 kamb.. su visais įtai
3 šeim., 14 didelių kambarių, ga
sais, naujas medinis namas prie
zas, vanios ir toiletai dėl kožnos Mauntain
Avė., randos atneša
šeimynos; medinis namas skyrium
budavotas, prie Valley St., spakai- §768; prekė §6,700, įmokėti §1,000.
3 šeim., 15 kamb., su visais įtai
nioj vietoj, pamarėj; prekė §3,500,
symais, naujas namas prie Saxton
~
įmokėti §700.
Str., landos atneša §792; prekė
9 šeim. mūrinis namas, su vi- 7,000, įmokėti §1,000.
sait įtaisais ir gražiausioj vietoj,
3 šeim., 17 kamb., su įtaisais
So. Bostone; prekė §13,000; įmo- medinis,
budavotas na
keti §5,000; randos atneša §2,100. mas prie skyrium
Maryland Str.. randos
3 šeim., 18 kamb., su įtaisais atneša §612; prekė §4,500.
medinis namas prie Dorchesten
14 šeim., 60 kam., su visais įtai
Avė., netoli lenkų bažnyčios, ran sais, naujas mūrinis namas prie
dos atneš §672; prekė §6,100.
Florida Str., randos atneša §3,924;
6 šeim., 22 kamb., labai didelis prekė §35,000, įmokėti §3,000.
piečius, prie Gustin Str., randos
BRIGHTON.
atneša §504; prekė §3,100, leng4 šeim., 17 kamb., su įtaisais,
vos išlygos.
kute ir 10,000 pėdų žemės prie
2 šeim., 9 kamb., prie Seventh Lincoln Str., randos atneša §516;
Str., randos atneša §260; prekė prekė §3,100.
1,300 ir tik §150 įmokėti.
2 šeim., 11 kamb., skyrium bu
davotas
namas prie Waverly Str.;
2 šeim., 16 kamb., štoras, tvirtas prekė §3,300.
i
mūrinis namas prie Broadway,
randos atneša §984; prekė §9,000,
LAWRENCE:
įmokėti §2,000. Gera vieta dėl lie
2 šeim., 9 kamb., su visais įtai
tuvio užsidėti kokią krautuvę ar symais, randos atneša §260; prekė
ba ką kitą, nes lietuviais apgyven §2,200.
ta vieta, o pardavėjas yra labai
MATTAPAN:
senas airis ir jis išvažiuoja ant
3 šeim., 18 kamb., su visais įtai
farmos.
sais, gražioj vietoj, randos atneša
9 šeim., 33 kamb., su įtaisais §756, prekė §6,500 ant lengvų išmūrinis namas prie Fourth Str.; įygąprekė §9,200, įmokėti §800.
NORVVOOD:
6
šeim.,
21
kamb., 6 toiletai pi9 šeim., 33 kamb., 9 toiletai, la- azai, 22,200 pėdų
žemės; prekė
bai dideli jardai, prie I. Str.,, ran- nebrangi
”
offer.
”
dos atneša §1,287; prekė §8,400.
7 kamb. namas, kūtė, vištinyčia
3 šeim., 13 kamb., gazas, 2 toile ir 29,750 pėdų žemės; prekė §3,500.
tai, 6,000 pėdų žemės, prie Gold
SOMERVILLE:
Str., randos atneš §353; prekė
2 šeim., 12 kamb., su visais įtai
§1,600, įmokėti §500.
symais, 3,600 pėdų žemės; prekė
3,750.
APIELINKĖSE SO. BOSTONO.
ARLINGTON HIGHTS.
STOUGHTON:
3 šeim., 14 kamb. su visais įtai
9 kamb., namas su visais įtai
sais, 12,400 pėdų žemės; prekė sais, pusė akro žemės su vaisinvisai žema ”offer.”
i gaiš medžiais; prekė §2,900.

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

Lithuanian Agency
315 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
A. IVAŠKEVIČ, MGR.

Telephone: So. Boston 605.

KN Y G U
Vysai Dykai

Užuuodijimu Krauju arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
Triperiu,
A beinu Prastoimu Spėkų,
reikalauti vienų iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname
gėrė per mierą, katrie pareidava
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
V
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
prastoima apetitu, surugusi pylva,
katrie negabė pri darba ir katrie ne
biauru skausmą galvos, tulžiuius prigale 'nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, i cgalet miegoti, jaustagamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu^ iš rita,
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin
ir aišaieis žodeis dielkc kenti ir kaip
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
1
gali būti sveiku.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su-pagelba tuos branžinti sava sveikata, stipruma ir
knygos. Knyga ta yra krau
energiškuma į trumpa laika ir su
tuve žinios ir talpina tam tvkrus
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, lagotas arba biednas,. nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naiki nkiet sava sunkei uždvrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
vaistus ikikolaik n eparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
pasekti.
riu ir pasakis kaip gaiete stotis tvirtu ir resnu vvru. Atmink i tą, jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paczta. Nekokie varda medikališka
arba daktariška nėr a ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavar de ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.

Viru
4
----- —

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.

—

DR. JOS. LISTER & CO, L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.

So. Bostone, po No. 338 Ei
st., 1 lapkričio ekspliodavo
lempa ir užmušė moteriškę
Katariną Sullivan.
________ _________

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygų, me ldziu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas i. pavardė

I

Pereitoj nedėlioj Roxbu- j
riję nusišovė senas darbi- ninkas perpykęs šoko prie
ninkas, Walter E. Colby. studentų su kumščiomis.
Kitas senas žmogus, Ruben Tie atkišo jam savo kumštą.-"
pačią
čias. ~
Tuomet viešbučio
Fuller, nusišovė
~
‘G"
‘ “ sa
dieną po No. 3104 Washing- vininkas pašaukė į pagelbą
ton str.
i savo tarnus ir prasidėjo baiŠauni kapitalistų tvarka! I sus skandalas. Po ilgų mu
Pasenę žmonės turi žudytis, štynių pribuvo policija ir
neturėdami iš ko gyventi, studentus areštavo.
kuomet kiti iš jų darbo su
Pereitoj sąvaitėj „Kelei
sidėjo sau tūkstančius.
vio” redakcijoj atrasta kyiniečių
skalbyklos čekis. Kas
30 spalių So. Bostono po
licija padarė nužvelgtuose 'tokį pametė, tegul ateina ir
namuose kelias kratas ir a- Į pasiima, nes be jo skalbinių
reštavo 20 kazirninkų. Vi į negalės atsiimt.
sus pasodinta kalėjimam Ii
i
Ateinančioj nedėlioj, 9
Nuo šito panedėlio ant lapkričio, toj pat svetainėj (d
South Station atidaryta bus viešos diskusijos. Pra i
krasos skyrius, kur priimi džia 7:30 vakare.
nės siuntinius.
DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones
3 lapkričio naktį Maldeno Kanados dirbtuves, ant farmų ir tr«
parke nukrito gana didelis ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininku
meteoras ir vos tik neužmu UNITED
:(
STATĖS EMPLOYMEN1
šė dviejų žmonių. Vienam
OFFICE
net antakiai nuo karščio ap 43 Portland Street. Boston, Msw»
svilo. Meteoras nupuolė su
Profesoriui medicina
tokiu smarkumu, kad per 10
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
pėdų nulindo Į žemę.

Ties Georgian Hoteliu aną naktį iškilo riaušės. Mat;
trįs Harvardo universiteto i
studentai, stovėdami prie
viešbučio durų, pradėjo gar- i
džiai juoktis, kada viešbu-:
čio savininko pati, belipda
ma iš automobiliaus, susi
painiojo ilgoj savo šlebėj ir
parpuolė. Viešbučio savi-I

F11

=jek

7 Parmenter St.
Boston, ®ass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
trepais į viršų tik |.
neikit į aptieka: Į:l
mano durys bal
tos arba telefoną
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
__
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom

l

n

IBI

...išliuosuoja flegmą!
Kiekvienam, kuris kenčia nuo kosulio, arba už
kimimo, malonu bus sužinoti, kad

Severos
Balsamas
Plaučiams

NORWOOD, MASS.
A. NEVIACKAS, AGENT.

Taupinant pinigus
BAIMK

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BA N K
1412 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, HL
Vienatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra

Kapitalas $250,000.00
Priima depozitus kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
Knygelė dykai. Pinigus galimais Banko atsiimt kada nori.
Laivakortės. Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
-----------------------—Saugios dėžutės parsatndomos už $3 metui.
Padaro visokias popieras. pasportus. dokumontus, etc
LIETUVIŠKAS BASKAS

Pasiųsim kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir
naudingą “paketbuką” su užrašų knygute, kas pri
sius mums 10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5c.
apmokėjimui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:

TV. GROCHO WSKI & CO.
Cor. Bedford Avė. and Grand St., Brooklyn, N Y.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIEKA
Bostone ir visoje Mąssachusetts valstijoje.

6yduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
h ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskaną 75 a
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kmujo Valytojas $1.00
Nuo saulės nudegimo 50 c.’ Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 45 c.
c.
iromis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
M ostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
< r> " >s nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gutu. b n<,r < untų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
s<
Pert u mes visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipg. buri- .įsukių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

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

išliuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą
palengvinimą. Jis yra geriausiai pritaikintas
prie gydymo kosulio, užkimimo ir kitų panašiu
nesveikumu kvėpavimo organuose.
Kaina 25 ir 50 centu.

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

Aptiekose. Reikalaukit Severos. Jeigu
neturėtu, parsitraukit staliai nuo mis.

BRANCH
1080 WASR!NGTON STR.,
Telephone: Clnection.

Ar Esat Kankinami

CEDAR RAPIDS

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

SO. BOSTON, MASS

k

