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Metas IX.

Ohio valstijoj išviso 4 damos, kad tas priešinga
Kynų parlamentas
SĮ
Skaitytojus.jjj
miestai perėjo į socijalistų net konstitucijai, nes strei
išvaikytas.
I
i Gerbiamieji: — Kurių pre
Prezidentas Juan Ši Kai * numerata pasibaigė malo rankas: Hamilton, Shelby, kieriai nori taikytis, tik
išvijo iš parlamento 300 taip nėkit atnaujint, nes sulyg Canal Dover ir Coshockton. kompanija nenori su jais
Prapuolė du laivai.
Reikalaujama 9
Daugelije miestų kapita kalbėti.
vadinamos Kuo Ming Tang
Darbininkai nerimauja.
Šiomis dienomis prapuo partijos narių. Tą partiją krasos taisyklių priversti listų partijos buvo susivieni valandų darbo ir geresnių
Statistika
parodo, kad lė du laivai. Vienas Kana
busim sulaikyt. Taipgi mel jusios, kad atsilaikyti prieš algų.
••
sutvėrė
d-ras
Sun
Yat
Šen,
tarp Rusijos darbininkų ne- dos, vardu „Bridgeport,” iš
džiame ir savo draugus pa- socijalistus.
Į savaitę laiko riaušėse 4
užsiganėdinimas auga kas plaukė iš Australijos su an buvęs pirmutinis Kynų re- kalbint užsirašyti „Keleivį”
' žmonės užmušta ir virš 100
metai vis didesnis. Taip bė- glimis ir ligšiol nėra apie jį publikos prezidentas, o da kaipo tikrai darbininkišką Panamos kanalas baigiama; sužeista. Gatvekariai sto
gije 1910 metų išviso Rusi jokių žinių, nors jau sąvaitę bar ištremtas. Išvijus tiek laikraštį, kuris prie kiek 50,000 žmonių neteks darbo. vi ant gatvių apleisti. Visas
joj streikavo 47,000 darbi perėjo, kaip jis turėjo pribū atstovų, dabar nė vienam vienos progos šventai gina Panama, 10 spalių. — Už miesto judėjimas suparalininkų; 1911 metais strei- ti į Quebec’ą. Antras vokie i bute nėra tiek narių, kad ga- i darbininkų reikalus.
kelių sąvaičių Panamos ka žiuotas. Biznieriai nukentėkuojančių skaičius pakilo čių garlaivis ”Aragonia” iš lėtų laikyti susirinkimus, Su pagarba,
nalas bus jau užbaigtas. Da • jo daug nuostolių. Gatvelig 105,000, o 1912 metais plaukė iš Gibraltaro ir taip tokiuo budu parlamentas
”Kel.” Administracija. bar prie jo dirba apie 5,000 karių kompanijai padaryta
streikavo jau 693,000. šį- pat prapuolė be jokios ži dabar uždarytas ir likusieji
amerikiečių, 40,000 juodvei- i blėdies ant $10,000 suviršum
met gi, da metams nepasi nios. Ar nebus tik jie nu atstovai reikalauja sugrąži IS AMERIKOS.
džių, 4,000 ispanų ir 1,000 — tiek sudaužyta gatvekanimo savo mandatų, kad ga
baigus, streikuose dalyvavo skendę ?
italų. Kanalą pabaigus, visi | rių ir supiaustyta elektrišlėtų grįžti namo. Iki šiol
jau 1,248,000 darbininkų,
tie 50,000 žmonių neteks : kūjų vielų — neskaitant
neskaitant tų 215,000, kurie Suokalbininkais užtaiso Juan Ši Kai mandatų da ne Rinkimams pasibaigus.
darbo ir suvažiuos į Suvie penktukų, kurių ji per tą
sugrąžino.
kanuoles.
Pereitam ”Kel.” numerije nytas Valstijas jieškoti už į laiką neteko.
neturi jokio sąryšio su dirb
Kuo Ming Tang partija tik trumpai paminėjom, kad
tuvėmis, bet taip pat strei Iš Allahabado (Britiškoj
siėmimo. Kiek tai bus strei Centrai Labor Unijos virKynuose
yra
gana
galinga.
Mass.
valstijos
gubernato

kavo.
Indijoj) ateina sujudinan Ji turi apie 10 milijonų na
klaužių !
I šininkai 7 spalių nutarė ap
riumi
likos
išrinktas
demo

skelbti generališką streiką
Tas milžiniškas streikų ir čios žinios. Susekta ant rių ir valdo 15 provincijų. Į
Lytiška hy gijena Šiame
nu

| kratas Walsh.
Habibula
chano
gyvasties
dėl užuojautos gatvekarių
streikuojančių skaičius aiš
Šita partija ir revoliuciją merije galim paduoti jau
mokyklose.
suokalbis
ir
suimta
9
suo

kinamas tuomi, kad prie
pakelė prieš Mandžų dinas pilnesnes žinias apie 4 lap D-ras P. C. Claxton, Su streikieriams. Tas nutari
kalbininkai,
kuriuos
nuteis

mas taip kapitalistus nugąs
viešpataujančių Rusijoj są
tiją,
ji
ir
sostą
sugriovė.
vienytų
Valstijų
apšvietos
kričio
rinkimų
pasekmę.
dino, kad tą pačią dieną
lygų, ekonomiški streikai ta sukimšti į kanuoles ir iš Už tai Juan Ši Kai, buvęs
komisijos
narys,
reikalauja
Rinkimai
buvo
'septyniose
šauti.
Taip
ir
padaryta.
pradėjo virsti į politiškas
artimas sosto žmogus, ir da valstijose. Trįs valstijos — įvedimo į viešas (public) streikuojančių darbininkų
6
lapkričio
9
žmonės
likos
iš

reikalavimai likos išpildyti.
demonstracijas. Daug pas
bar
tai
partijai
negali
do

mokyklas
lytiškos
hygijeMassachusetts,
New
Jersey
kutinių streikų buvo ap šauti iš kanuolių.
vanoti.
ir Virginia — rinkosi gu nos. Sulyg to daktaro nuo Išsigelbėjo nuo „Titaniko,”
šaukta dėl užuojautos Mas
žuvo kasykloje.
Airijoj sujudimas.
Rio Tinto streikieriai lai- bernatorius ir kitus virši monės, supažindinimas jau
kvos tramvajų darbinin
kysis prieš tironiją.
Shamokin, Pa. — Marti
ninkus. Maryland rinkosi nuomenės su lytiška hygijekams, paskui buvo protesto Airijoj kova verda. Dar
na netik sumažintų piktą, nas Moran, kuris išsigelbėjo
streikai prieš persekiojimą bininkai su kapitalu imasi Rio Tinto tai visai atski Suvienytų Valstijų senato bet
daug prisidėtų ir prie iš „Titaniko” nelaimės, per
darbinmų spaudos ir Beilio ant ekonomiškos dirvos, o ra valstija Ispanijos viešpa rių, valstijos kontrolierių ir visuomeniškos
sveikatos. eitoj sąvaitėj likos čia už
taip vadinami nacijonalistai tystėj. Huelva miestelijc kitus urėdninkus. Pensylbyląsustreikavo 2,000 angliaka vanija — du augštesniojo Dabargi lytiškų dalykų ir muštas Natalie kasykloje.
Vadinas, revoliucijos dva su unijistais ant politiškos, šių.
užuojautos jiems pa (superior) teismo teisėju ir mokyklose nemokinama ir Da 80 streikierių areštavo.
sia tarp Rusijos darbininkų Kas diena rengiami susirin metė Išdarbą
Calumet, Mich. — 8 lap
15,000 geležin Philadelphijos miesto virši tėvai slepia juos nuo savo
kimai, kas diena agitatoriai
kįla.
sako prakalbas. Nacijona keliečių ir uostų darbininkų. ninkus. Kentucky — du vaikų, o prie to ir tėvai ne kričio, siaučiant audrai su
keli tūkstančiai,
Mendel Beilis išteisintas. listai, tikriau sakant, kleri Toj valstijoj visą pramoni- apskričio teismo teisėju ir daug apie tai žino. Ir taip, i sniegu,
kalai, nori Airiją atskirti ją valdo Anglijos kapitalis-j legislaturą. New York '— svarbiausis musų gyvenimo streikierių surengė demon
Kijevas, 10 lapkričio. — nuo Anglijos, o unijistai, tai. Kompanijos turi savo: devynis augščiausio (su- klausimas pasilieka vis tam straciją. Brendant per snie
Kuomet minia tamsių kai į kurie susideda iš biznierių ir privatišką ginkluotą polici-; preme) teismo teisėjus ir soj, o pasekmės to nežinoji gą vyrams ir moterims su
miečių, juodašimčiais kur protestonų, nori laikytis iš ją ir laikė darbinikus tikroj vyriausiąjį (chief) teisėją mo esti labai liūdnos.
vaikais, apsupo juos raita,
stomų, stovėjo apie teismo vien su Anglija. Tos dvi' vergijoj. Todėl išėję strei- apeliacijų teismo, o taipgi Chicagos ir St. Louis mie kariumenė ir 80 demonrūmą laukdama Mendelio partijos, tai didžiausi prie kan angliakasiai ketina lai du senatorių ir susirinkimą stai jau nutarė savo mokyk- stantų areštavo. Bet areš
Beilio apkaltinimo, prisai- šai. Tuo tarpu ir streikas kytis iš visų pajėgų, kad pa (assembley). New Jersey losna lytiškos hygijenos iš tuotus neužilgo paleido, nes
kintųjų posėdininkų suolas Dubline nesibaigia. Kapi naikinus vergiją. Jie reika-, taipgi rinkosi legislaturą. guldymą įvesti.
į kalėjimus jau netelpa.
išnešė nuosprendį, kad Men talistai pasakė, kad jie tol lauja sugrąžinimo pavarytų Daugelis miestų rinkosi sau Krasos vežėjai streikuoja. Colorados anglies baronai
del Beilis nekaltas, ir tuo nesitaikys su darbininkais, darbininkų, 8 valandų darbo viršininkus.
nori taikytis.
i
jaus jį paliuosavo.
kol jie neišsižadės savo va dienos, pakėlimo 25 nuošim Socijalistų balsai nuo per-I Jau antra sąvaitė New
kasyklų baro
čių algos (gaudavo 62c. į eitų rinkimų žymiai paaugę-! Yorke streikuoja krasos naiColorados
Dabar lengviau atsikvėpė dovo Larko.
nutarė
priimti
atgal vi
įsveziotojai. Jų
netik Beilis, bet visa žydų Lenkams uždraudė apvaikš- dieną) ir seniems mokėti jo- Massachusetts legisla- ■• siuntimų
vieton pastatyta streiklau- sus streikuojančius, kurie
tauta, nes čia buvo teisia čiot patriotišką šventę. pusę algos. Streiką veda turon išrinkta 5 soc. repre-i žiai-valkatos.
tik nėra „prasižengę.” Strei
zentantai, o ligšiol buvo tik
^socijalistai.
mas netik Beilis, bet orga
kuojančių yra 9,000. Unijos
nizuotomis pastangomis no Berlinas. — Lenkai šįmet Daugiau socijalistų išrinkta vienas.
Kiaušiniai po 75c. už tuziną. nepripažįsta. Streikieriai
Schenectady, N. Y., visos
rėta uždėti juodą dėmę ant rengėsi apvaikščioti 100-meItalijoj.
laikytis.
kapitalistų
partijos susilie ”The Sun” rašo, kad New mano
tines savo divyrio Poniato- Paskutinės žinios iš Itali
visų
žydų
tikėjimo
ir
paproĮ
8
lapkričio
ties Laveta,
švieži kiaušiniai par
v•
wskio sukaktuves. Varša- jos parodo, kad socijalistų jo į vieną prieš socijalistų Yorke
cių.
CoL, streikieriai apkūlė vie
majorą Lunn’ą ir pastatė siduoda jau po 75c. už tuzi ną
voj
rengėsi
jie
prie
didelių
išrinkta
kur
kas
daugiau,
skebą. Tas pašaukė per
Viso civilizuoto pasaulio iškilmių, bet valdžia uždrau
tik vieną savo kandidatą, ną.
negu
iš
pradžios
buvo
pa

telefoną
sargus. Tuojaus at
Ką dabar ponai demokra
akįs buvo atkreiptos į tą by dė.
taip
kad
demokratų,
”
proLeipcige,
Vokietijoj,
lą. Visi žiurėjo su pasipik lenkai taipgi negavo leidi skelbta. Iš viso šiuose rin- gresistų” ir republikonų tai sakys, kodėl brangsta važiavo automobiliuje 3 sar
tinimu į begėdiškus rusų mo rengti viešą apvaikščio- kimose išrinkta 53 socijalis balsai likos atiduoti už ka pragyvenimas? Muitai jau gai ir pradėjo šaudyt. Strei
kieriai pradėjo šaudyt atgal
valdžios užsipuldinėjimus jimą. Vien tik Krokuvoje tai Italijos parlamentan. Ki pitalistų kandidatą, kuomet panaikinti.
ant nieko nekaltų žydų. Prie ir kitose Galicijos vietose jie tų partijų išrinkta sekan už drg. Lunn’ą balsavo vien Kruvina kova Indianopolij; ir užmušė visus tris sargus.
tų juodašimtiškų užsipuldi galės nieko nekliudomi ap- čiai: konstitucijonalistų 261, tik socijalistai; tokiuo budu policija atsisako tarnauti,
Pavogė $41.500.
i demokratų 44, katalikų 20,
nėjimų įkišo savo dvylekį ir vaikščiot.
Lunn
likos
sumuštas,
bet
ir
St. Louis, Mo. — Vagįs įpašaukta milicija.
konservativiškujų katalikų
lietuvių kunigas Pranaitis.
tai
tik
keliais
balsais.
Pen

Indianopolis, Ind. — Po; siveržė į bankininko F. Kohl
Ir jis tvirtino, kad žydai Japonija neišduoda pabė 14, republikonų 7.
ki aldermanai, 5 užžiurėto- dviejų
mėnesių derybų su namus ir pavogę $40,000 pi
gėlio.
vartoja krikščionių kraują.
Italai parsiuntė $70,000,000 jai ir pavieto sherifas Schekompanija, 31 spalių gatve- nigais ir $1,500 auksiniais
Bet buvo išjuoktas ir sugė Suvienytos Valstijos rei
iš Amerikos.
nectady’je išrinkta iš socija karių darbininkai apskelbė daiktais niekeno nekliudo
dintas. Gėda netik Pranai kalavo iš Japonijos išdavi Roma. — Italijos išeiviai listų partijos.
mi pasislėpė.
čiui, bet ir visai lietuvių tau mo John’o Eills’o, kuris bū pereitais 1912 metais par Hamilton’e Ohio, socija streiką. Sustreikavo 900 u- Sulzero byla lėšavo $125,000.
tai. Kuomet visų tautų dva damas Bostone kreivai pri siuntė savo tėvynėn iš Ame listai užėmė visas svarbiau nijistų. Kompanija pasta
Albanv, N. Y. — Buvusio
siškąja ”ritualės žmogžudy siekė. Japonija atsisakė tą rikos $70,000,000. Iš vieno sias miesto valdyboj vietas: tė jų vieton 400 streiklaužių. gubernatoriaus Sulzero by
stės” nepripažįsta, lietuvių žmogų išduoti, nes sulyg Ja New Yorko parsiųsta 9 mi majoras, iždininkas, solici- Prasidėjo riaušės. Kompa la lėšavo New Yorko valsti
pareikalavo skebų ap
kunigas pasirodė da ant ponijos įstatymų kreivoji lijonai dolerių.
torius, miesto teisėjas, teis nija
jai $125,000.
tiek tamsus, kad nesigėdijo prisieka nėra toks jau dide Pakeis šveicarų gvardiją mo klerkas, 5 konsiimanai— gynimui policijos. 29 poli žmogžudžio Harry Thaw
cistai atsisakė kompanijai
eiti į teismą prirodinėti tai, lis prasižengimas.
visi socijalistai.
italais.
tarnauti.
Kapitalistai per byla lėšavo tai valstijai 398ko visai nėra ir ko prirodyt
New
Yorke
iš
65-to
disLaikraščiai praneša, kad
i Viską mato augštyn kojo
sigando.
Gubernatorius 500 dolerių.
jis negalėjo.
i
trikto
išrinkta
socijalistų
alpakėlus
šveicariškai
popie

Tai kur eina žmonių už
mis.
Ralston
pašaukė
visą
India

Sarmata!
gvardijai maištą Vati dermanas, drg. Hyman Lu- na valstijos miliciją. Vie dirbti pinigai.
London. — Daktarai ste žiaus
I
Uždraudė žydams kelti de- bisi iš vaiko, kuris viską ma kane, dabar nutarta šveica rio, o socijalistų kandidatas nas milicijos narys, kuris Šovė žiurkę, užmušė vyrą.
į majorus, drg. Russell, ga priguli prie vietinių unijų,
monstracijas.
to augštyn kojomis: rašo rus pakeisti italais.
I Ipswich, Mass. — Mrs. E.
vo 32,000 balsu.
Belgijos
angliakasiams
atsisakė
eiti
prieš
streikuo

Hayes nubėgo verkdama į
Kijevo gubernatorius Sš- augštyn kojomis, skaito au
Paterson’e, N. J., socijalis jančius darbininkus.
numušta
alga.
Tą
leido žydams aplinkraštį, gštyn kojomis, piešia viską
tų kandidatas į majorus su tuojaus areštavo ir pasodino policijos nuovadą, ir pasakė,
kad norėdama nušauti žiur
Brukselė.
—
Belgijos
ang

draudžiantį kelti demon augštyn kojomis ir sako,
mušė demokratą ant 1000 kalėjimam Visos unijos kę
užmušė savo vyrą. Poli
stracijas, kokių galima bu kad žmonės vaikščioja aug- lies kasyklų savinikai nuta balsų ir jei kapitalistai ne
pradėjo
protestuoti
prieš
iš

cija ją areštavo, bet dalyką
vo tikėtis baigianties Beilio jštyn kojomis. Jis gyvena rė numušti angliakasiams būtų susivieniję, socijalis
šaukimą
milicijos,
nurodyištyrus paleido.
algas
nuo
5
iki
10
nuošimčių.
' Londone.
bylai.
tas butų išrinktas.

Iš Rusijos.
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bet darbo (Nuo darbo galėjo bū kuomi pakvituoti. Man gi rašėm "Tėvynei” papeikimo
jų jau pamatė, jog jie pri prasimanyti dalykai,
lipo liepto galą. Jei kurie paimti iš žydų talmudo, ap ti atleisti ir "praktiškiau pasakė, kad jis esąs streikie žodį, pasirašėm ir nusiuntė
da to nemato, tie turi būt ginimo advokatai pareikala sia" organizuojami. Taip rių įgaliotas į presos komi me. Laukiam, kada musų
akli. Bet "protestų" dau vo prirodymo, kokioj talmu buvo jau ne vienoj vietoje. tetą ir duosiąs visiems atsa žodis patilps. Ogi randam
Jau nori taikytis.
do vietoj tas yra parašyta. Red.) ir tas daug užkenkė kymus, o kasierius turėsiąs atsakymą, kad papeikimams
giau jau nesimato.
i tik pinigus priimti. Aš nie nėra vietos.
Ir tuojaus paduota kun. Pra streiko laimėjimui.
Tautiečių arsenalai, ma Prasti iš jų strategai!
naičiui talmudas. Ir kasgi?
Toliaus 17 kp. komitetas, ko blogo nemanydamas taip Dabar man nariai bado tuo
toma, jau ištuštėjo, nes jų abaze jau pradeda girdėtis Amerikietis apie ateivių Pasirodė, kad tas "mokytas" nieko apie dalyką nežinoda ir apsiėmiau. Bet kas iš to atsakymu akis, sakydami:
teologas begali perskaityti mas, rašo nesąmones, bū išėjo? Pradėjo eiti paskalos, "Žiūrėk, tu! Ar tu mums
laikraštiją.
balsai, kad reikia su socijalistais taikytis. Protinges Rimtame amerikiečių ma nė vieno antgalvio talmude. tent: "Tas presos komite kad žmonės negauna pakvi nemeluoji? Tu sakei, kad
Ir taip, iš garsaus musų tas yra suorganizuotas per tavimų. Tuomet aš supra čia visiems pripažinta lais
nieji jų, matyt, persitikrino, gazine
”Newspaperdom"
jog šaudyti i socijalistus vi (laikraštija) randame gana kunigo Pranaičio padaryta L. Grikštą dėl jo ypatos iš tau, kame dalykas — p. vė žodžio, ne taip kaip pas
garsinimo, nes ką jiems Gri Grikštas supykęs ant manęs kunigus, o kas čia, jei ne pa
sokių karčemninkų "protes įdomų p. Herberto N. Cas- didelis asilas!
kštas sakė, tai jie rašė.." privirs košės. Taip ir pada niekinimas musų žodžio?”
tais” — tai tuščias darbas. son’o straipsnį apie ateivių
Ir iš tos priežasties ant su
Taip neteisingai ir šmei rė. Pamatęs, kad kasierium
Jie pamatė, kad tie "protes galybę ir jų laikraštiją.
Polemika
žiančiai gali rašyti tik blo jau negalės tapti, pradėjo sirinkimo beveik pusė narių
tai” ne socijalistams kenkia, Jis rašo:
gos valios žmonės. Presos kolektuoti pinigus pats, sa nuo kuopos atsimetė, o kiti
"Mažai kas iš mus realizuoja musų
bet patiems tautiečiams; jie ateivių
ir Kritika. komitetas buvo išrinktas kydamas: jei kasierius man pasakė, kad daugiau nepri
laikraštijos vertę. Ištikrųjų
juos netik kompromituoja, mums nerupi
nė vienas laikraštis,
per I. W. W. streikierių su neduoda pinigų, tai aš pats gulės ir da kitiems pasakys,
kurio męs negalim skaityti ir męs
bet ir blėdies daug jiems at visai
užmirštam, kad šitoj šalije yra
sirinkimą. Kada buvo nu susikolektuosiu į savo kasą, kad neprigulėtų. O kiek rei
ATSAKYMAS
neša. Visa pažangioji lietu mažiausia 20 milijonų žmonių, kurie
užbaigti streiką, ir tuojaus pradėjo socijalis kėjo prisiklausyt išniekini
svetimų kalbų laikraščius, o L. S. S. 17 kp. KOMITETUI. balsuota
vių visuomenė tais "protes skaito
6 milijonai iš jų kitokių laikraščių
tais” prieš darbininkiškus ir
"Laisvės” No. 84 viršmi- buvo įnešta, kad butų išrink tus vadinti "šnipais.” Ka mų ! Tečiaus per dideles pa
negali skaityti. Iš kiekvieno 15-os
Suvienytose Valstijose yra nėtas komitetas vadina mu tas komitetas pranešimui da sykį sušaukė streikierių stangas pasisekė kaikuriuos
laikraščius pasipiktino. Tą šeimynų
vis viena šeimyna, kuri anglų kalbos
jau pamatė ir patįs tau nemoka. Lengvai butų galima pa sų pranešimą apie Montellos per laikraščius apie streiko susirinkimą organizuoti ko perkalbėt, tik vienas nesilei
tiečiai. Štai S. L. A. pirmi daryti tris Chicagas, kurių gyvento W. W. Cros Co. streiko už pasekmes, ir likosi išrinkti: kią ten draugystę, tai aš do nė artyn. Na, dėl to vie
musų biznieriai jokiuo budu nega
J. J. Žemaitaitis, S. Šleinis priėjau ir ypatiškai pasa no da butų pusė bėdos, bet
ninkas F. Živatkauskas jų
lėtų pasiekti per apgarsinimus, tal baigimą ir nepraktišką mu
pinamus angliškuose laikraščiuose ir sų organizavimą per neku- ir I. Mach. Ir męs praneš kiau, kad šiandien gausi pa buvo į 17 kandidatų, kurie
klausia "Tėvynėj” (No. 44), magazinuose.
kas iš tų "protestų" išėjo? "Taigi, tie ateiviai nemoka musų j riuos vietinės L. S. S. 17 kp. dami per laikraščius apie peikimą už savo netaktišką tikrai ketino prigulėt. Bet
kalbos, bet jie perka musų prekes narius dideliu melu.
Kad; streiko pasekmes, negalėjo elgimąsi. Tada jis mane pa dabar, po to triukšmo, nė ar
Ir ten pat atsako:
(tavorus). Jie moka mums nuomą.
”Ugi negeistinos pasekmės. Štai Jie
parodžius visuomenei teisy me užtylėti ir apie L. Grikš vadino tiesiog šnipu. Aš per tyn neprisileidžia.
važinėjasi
ant
musų
gatvekarių.
šiandien pradeda įsiskverbti į drau Jie nešioja drabužius. Jie palaiko
tą, kuris gana daug darba pykęs, nė just nejaučiau,i Tai matot, draugai, ko
gijas pasekmės tų skandalų, kad jau šimtus musų fabrikų ir tūkstančius bę ir nelikus apšauktais me
kaip mano ranka atsidūrė įį kios košės privirė p. Rač
įsiskverbė į neutrališką organizaciją krautuvių.
lagiais, turime tam komite-| vosi streiko laiku.
S. L. A. Štai jau S. L. A. organe
jo
veidą. Ir tada pasirodė,! kauskas su savo pataikavi
Patartumėm 17 kp. komi
"šeši milijonai svetimkaibių musų1 tui atsakyti ir parodyti vi
pradėjo rastiesi kuopų protestai prieš ateivių
uždirba tikrai nemažiau, kaip suomenei, kaip ištikrųjų da tetui, neištyrus dalyko dau kad streikas jau seniai buvo mu atžagareiviams, su savo
ir už. Nors, žinoma, čia biskį beveik $5,000,000
į dieną. Iš tų pinigų iš- i
pasitaikė klaida, talpinant ’Tevineje’
giau tokių nesąmonių nera sulaužytas, tiktai p. L. Grik "protestais” prieš darbinin
leidžia
tikrai
kaip 3 mi- i lykai buvo.
protestus prieš nekuriuoos musų lie lijonus dolerių nemažiau,
kas diena. Per metus [
Gegužės 25 d. vietinės šyti, po kuriomis gėdis net štas vis dar tęsė. Nuo tada kiškus laikraščius.
tuviškus laikraščius ir ypatas... Ir
išperka musų prekių nemažiau,
išdalies butų geriau padaryta laiky- jie
jis pradeda visokiais budais: S. L. A. 95 kuopos viršinuž §1,000,000,000. Kas gi gali kuopos susirinkime buvo iš ir savo vardus padėti.
ties nuošaliai, kaipo draugijai, kui kaip
pasakyt, kad šita perkamoji galybė rinktos 3 ypatos, kad su
šmeižti kasierių A. Vaitkų,' kas, Daisy Town, Pa.,
Presos 'komitetas:
visokių pažvalgų žmonės priguli. Bo neverta
musų
domos?
”
jau praktika mums parodė beveik per
buk tasai neturįs nė rasyW. Laskevitz.
J. J. Žemaitaitis,
Taip, p. Casson, tamista organizuotų Cross Co. dar
porą metų, kaip jokių skandalų nei
S. Šleinis.
(Žymė.) čių, nė užrašųt ir negalįs atužsipuldinėjimų nebuvo organe, vis esi geras biznierius. Tamis- bininkus, o ne padėtų orga
kas buvo tyku ir ramu, tik džiaugties
nizuotis, kaip rašo komite P. S. Šis atsakymas buvo skaitos išduoti,. Tas viskas DA APIE LAIKRAŠTI
reikė. Dabar pradeda kuopos prieš tai, matyt, ateiviai rupi dau
' . Aš visas rasy- i NINKŲ "VAKARIENĘ.”
į "Laisvę,” kur til■ buvo“ melas.
kuopas protestuoti; protestuoja prieš j giausia dėl to, kad su apskel tas. Iki to laiko Cross Co. pasiųstas
~
’Tėvynės’ redakciją už talpinimą pro
dirbtuvės darbininkai nesi- po neteisingas ant musų už- tęs ir knygas turiu ir atskai- Toji "vakarienė,” kaip jau
testų prieš socijalistus ir taip toliaus I bimais sunku prie jų prieiti.
ir t-t.”
..
j Todėl tamista klysti, kad ta- organizavo ir niekas jų ne-j sipuolimas, bet "Laisvei” at-, ta yra jau padaryta ir ap-! buvo "Keleivije” rašyta, bu
Vadinas, "protestai” už mistos vientaučiai nesirūpi organizavo. Taigi aiškiai sakius jį talpinti ir sugrąži- | skelbta laikraščiuose. Jeigu | vo parengta Laikraštininkų
kenkė net tautiškai S. L. A. na ateiviais. Tokiais "lab matote, jog jie buvo išrinkti nūs rankraštį, pasiunčiame, kur nors padariau klaidą, suvažiavimo delegatams ir
organizacijai. Argi tai ne dariais" yra visi Amerikos suorganizuoti darbininkus ! į "Keleivį” ir širdingai mel- tai draugų meldžiu atleisti, "svečiams” iš Lietuvos, 8
blėdis tautiečiams? Bet so- politikieriai. Kada tie atei minėtos dirbtuvės. Išrinktos džiame ji atspaudinti "Ke- i nes neturėjau laiko.
Pasirašiusieje po šmei spalių, Shenandoah’rije, Pa.
cijalistų, į kuriuos tie "pro viai sustreikuoja, reikalau ypatos stvėrėsi už darbo, pa | leivije.” ‘
Presos komitetos. žiančiomis mano ypatą ko Žinoma, dalyvavau ir aš
testai” buvo taikomi, jie nė dami pripažinimo jų unijos, sakė kelias prakalbas W. W.
respondencijomis 28 num. toj vakarienėj, užkviestas
kiek nepalytėjo. Priešingai, tai jų numalšinimui siunčia Cross Co. darbininkams, per
kaipo ;,svečias,” su įžangai
socijalistai da daugiau vi ma milicija ir nė kongresas, kurias agitavo prie I. W. W. Iš KO KILO TRIUKŠMAS "Pirmyn" ir "Keleivije" ir $1.50, arba $3.00 porai. Bet
suomenėj užuojautos įgijo; nė legislatura jų reikalavi unijos, ir sakė, jog streiko MONTELLO STREIKE? pasivadinusieje "presos ko tas tai neįdomu. Aš no
jiems pritarė net beparty- mo negirdi. Bet kada atei laiku bus mokama po $5 į Jau buvo rašyta apie Mon mitetu" žmonės nėra jokiu riu tik ištarti kelis žodžius
jeigu tik streikuos. tello streiko užsibaigimą ir presos komitetu, Streiko
viškos draugijos.
na rinkimai ir politikie sąvaitę,
apie asmenišką susipažini
Taigi musų tautos ”ap- riams reikalingi balsai, tai Po kelių tokių prakalbų su buvo daug užmetama Mon laiku nebuvo jokių presos mą su šiandienine lietuvišginėjai” labai apsigavo, da tuomet tie "foreineriai” lie pagelba tūlo Bolio iš Law- tello socijalistams, o ypač A. komitetų, tik po streiko at- kai-tautiška inteligentija, su
rydami ant socijalistų už ka "džentelmenais” ir poli rence, Mass., (Bolis buvo I. Vaitkui, kaipo kasieriui. Už sirado dėl L. Grikšto vardo kuria teko susitikti ir kaip
puolimą. Jie įsiklampojo tikieriai tuomet apie juos W. W. organizatorius. Red.) metimai neteisingi Aš čia išgarsinimo.
A. Vaitkus. ji man išrodė.
savo "protestų” dumblynan da daugiau rūpinas, negu p. pavyko jiems ir suorgani nesiteisinsiu, bet nurodysiu
zuoti apie 120 Cross Co. tikrą streiko nenusisekimo Nuo Redakcijos. — Dabar Apie vakarienės skonį aš
ligi ausų.
Kad atitaisyti Casson.
darbininkų, kurie sumokėjo priežastį. Aš nemanau ką bus abidvi pusės išreiškusios taipgi nerašysiu nieko, nes
tautiečių klaidą, p. Živat
ir tas man neįdomu. Turint
kauskas jau bando mums į- Rusų dienraštis Amerikoje. po 25c. Sumokėti pinigai nors kaltiniti už streiko pra savo nuomonę, todėl su šiuo už ką nuvažiuoti į Shenanbuvo atiduoti Stanislovui
pasakot, kad "Tėvynė” prieš
"The American Leader” Baranauskui, nes jis tuom laimėjimą, išskiriant kapi "Kel." numeriu ginčus apie doah’rį, tai ir namie galima
socijalistus neprotestavo:
talizmą. Kaltas vien tik ka Montello streiką užbaigiam įsitaisyti neblogesnę vaka
"Kaip ’Tėvynės’ redakcija gali praneša, kad nuo 1 lapkričio laiku buvo išrinktas kasieBet ponas L. ir daugiau jokių polemikų rienę už tas pačias lėšas, ir
protestuoti prieš socijalistus arba, "Russkoje Slovo" virto dien rium, o ne palikti pas rašti pitalizmas.
kaip nekurie sako, 'Tėvynė’ pradeda raščiu. Ligšiol tas laikraš
Grikštas su streikierių pa tame klausime netalpinsime. da dvi bonkutes "Blue Rininką S. Šleinį, kaip L. S. S. gelba
erzinti socijalistus?... 'Tėvynė’ žino,
nori apkaltinti už tai
kad socijalistai yra gerai pasidarba tis ėjo 3 kartus į savaitę.
bin” išsigerti. Bet kur su
17
kp.
komitetas
rašo.
Su

“
PROTESTŲ
”
PASEKMES
vę ir šiandien darbuojasi S. L. A. ge
vietinius
socijalistus.
Aš,
"Jewish World” (Žydų žinojusi Cross Co. apie or
sipažinimas su musų šian-/
rovei.”
kaipo
kasierius,
buvau
visą
Paremiu
drg.
D.
J.
Alek

pasaulis), kuris ligšiol ėjo ganizavimą darbininkų, 28
dieniniais tautiškais veikė
Toliaus —
”Aš turiu su džiaugsmu pasakyti, tik sykį į sąvaitę, dabar taip d. birželio atleido visus dar laiką prie streiko ir mačiau sio straipsnį "Žodis tautie jais?
Tai ne vakarienės
kad aš, kiek apvažiavau su prakalbo gi virto dienraščiu.
visas
streiko
pralaimėjimo
čiams," tilpusį "Kel." No. 44. vertė.
bininkus nuo darbo neaprvmis, nuo pereito seimo su agitacija
priežastis.
Todėl
aš
saky

Kad parodyti, jog jo nuo "Keleivio” No. 43 p. A. Bauž L. S. L. A., tai iš dešimts kuopų
buotam laikui. Tarpe atleis
jei viena buvo, katroj nebuvo socija Iš kun. Pranaičio padaryta
tų W. W. Cross Co. darbi čiau, kad jeigu lietuviai no monė teisinga, privesiu čia nišauckas aprašė visus kal
listai kuopų viršininkai ir sutvertodidelis asilas.
jai kuopų.”
ninkų pasidarė sujudimas, rėtų kur nors vesti streiką, faktą, kas pas mus pasida bėtojus ir jų išsitarimus, bet
Mat, kaip greitai socija Kaip skaitytojams jau ži ir esantieji tris organizato tai tegul apsisaugoja nuo to rė:
visai klaidingai. Jam turbut
kių
vadovų,
kaip
L.
Grik

Kaip
tik
tas
"protestas"
listai liko jau geri!
noma, lietuvių teologas riai, kurie mus organizavo,
išrodė, kad ir jis ne darbi
"Taigi Malonus Nariai S. L. A.! kun. Pranaitis buvo svar nebežinojo tada ką daryti. štas. Jisai pakėlė didžiau "Tėvynėj" pasirodė, tuojaus ninkas, aristokratas, tad ne
nemislykit, kad kas eina prieš soci
sią betvarkę Montello strei S. L. A. kuopos nariai pra matė reikalo paminėti ir
jalistus, bet tik prieš tokius, kurie biausiu valdžios liudininku Kreipėsi į I. W. W. cenrą,
jieško, o nežino ko. Ir ko daugiau Beilio byloj Kijeve. Kun. bet pasirodė,
kad centras ke. Vietiniai socijalistai su dėjo man išmėtinėti: "Ma tuos kalbėtojus, kurie toj
S. L. A. susilauks socijalistų (tik tik
rengė sykį prakalbas savo tai, tu sakei, kad Susivieni-' vakarienėj raudonai spindė
rų, ne iš vardo; ne tų, katrie socija- Pranaitis apsiėmė prirodyt, nieko bendro neturi su jų su
lizmui daro sarmatą), kaipo narių kad žydai vartoja krikščio organizuotais darbininkais. svetainėj W. W. Cros Co. j imas yra pirmeiviška orga jo! Bet tas, sakysim, nėra
S. L. A., tuo greičiau augs ir bujos.
darbinikams ir klausė, ar nizacija, o dabar žiūrėk tu, taip ir svarbu; nepaminėjo,
Ar šiaip šnekant, ar taip, męs turime nių kraują savo tikėjimiš- O ir suorganizuoti ne į tą
pripažinti socijalistams tiesą, kad jie kose apeigose. Jis buvo tik unijos skyrių, į kokį reikė norit turėti uniją savo dirb kas darosi! Organe tik mir tai nė nereikia. Bet kad ki
yra darbštesni, negu kiti ir anie dau
ras tame, nes jis ir knygą jo suorganizuoti. Tada jie tuvėj. Darbininkai vienu ga gunigų paveikslai su pa tus visai nieko nekalbėjusius
giau trusė ir S. L. A.”
Pagaliaus p. Živatkaus parašė, kurioje, kaip jam pa pradėjo jieškoti I. W. W. or balsu nutarė, kad reikia or i gyrimais, kuriuos męs jau pastatė už kalbėtojus, tai to
čiam rodos, jis aiškiai tatai ganizatoriaus ir surado C. ganizuotis į uniją. Socija seniai pažįstam, kas jie per irgi nereikėjo. Išsitarimai
kas kviečia taikytis:
gi tų kalbėtojų taip-gi labai su
”Lai viskas dabar palieka užmirštu, priparodė. Valdžia taipgi F. Howard’ą, kuris pribuvo listai pakvietė I. W. W. or paukščiai. Pirmeiviško
daugiau nesikarščiuosim, nes čia bu daug rėmėsi musų teologu.
ganizatorių
C.
F.
Howard,
nieko nėra.”
maišyti, kad sunku ir at
į Montello 6 liepos. Bet ne
vo visų klaidos, o daugiausiai Lietu
kuris
juos
ir
suorganizavo.
Kiti
jau
net
ir
kumščiorinkti. D-ras J. Šliupas,
vos ne laiku pabudę politikieriai su Valdžia laikė jį, kaipo svar galėdamas su lietuviais su
kėlė tuos ergelius ir męs dėl tų ten biausi liudininką, ant pat sikalbėti, negalėjo
Bet
kada
nebuvo
kam
jo
kal

mis
pradėjo
man
grasinti,
kaipo pirmutinis iš visų kal
organi
nesubrendusių politikierių tarp savęs
pabaigos. Kada apkaltini zuoti. Męs, minėtos dirbtu bų lietuviškai paaiškinti, ta girdi, ir tu toks pats, kaip bėtojų, savo kalboj įvaizdino
piaunamės .”
Reikia pripažinti p. Živat- mo ir apginimo argumen vės darbininkai, pareikala- da organizatorius Howard tie, ką tuos "protestus” ra vakarieniaujančius
kaipo
kauskui kreditą nors tame, tavimas užbaigta, valdžia vom tada lietuvio organiza parsikvietė L. Grikštą už šo. Žinoma, kadangi aš bu daug nuveikusius. Ypatin
kad jis teisingai pastebi, jog išveda kun. Pranaitį prieš toriaus, nurodydami L. Gri perkalbėtoją. Aš, kaipo ka vau tos naujos kuopelės or gai p. šerną, kaipo daug
ne Amerikos socijalistai pir teismą, tikėdamosi, kad pa- kštą, kuris tuomet dalyva sierius, abiem daviau ruimą, ganizatoriumi, tai man visi knygų parašiusį; p. Račkau
ma užsipuolė ant Yčo, bet skleidus jam savo faktus, vo Ipswich, Mass., 'Streike. nuo savo šeimynos nutrauk negerumai ir kliuvo. Neli ską kaipo ir dabar begalo
Lietuvos tautininkų laikraš apginėjai užmirš ir liežuvį Liepos 8 d. pribuvo Montel- damas, kad tik streikieriams ko man niekas daryti, kaip sunkiai dirbantį ant litera
čiai. Socijalistai tik atkar burnoje.
lon L. Grikštas su C. F. Ho- pagelbėti. Bet ponas L. tik teisintis ir raminti na tiškos dirvos lietuvių tautai;
tojo tai, ką rašė "L. Žinios”
Bet valdžia smarkiai apsi ward’u ir abudu sakė pra Grikštas pas kasierių bebū rius, kad palaikyti nors kuo o čia da iš visų pusių žmo
ir ”L. Ūkininkas,” gal da šį riko. Kun. Pranaitis pradė kalbas, aiškindami I. W. W. damas užsimanė visą kasą pą nuo suirimo. Pradėjau gų gnaibo (suprask socija
bei tą pridedami, ko Lietu jo pliaukšti tokias pat nesą unijos principus. Po pra paimti į savo rankas. Patįs sakyti, kad nereikia ant to listai), kad tas žmogelis jau
vos laikraščiai, cenzūros su mones, kaip ir visi kunigai. kalbų buvo sutvertas I. W. streikieriai gana tamsus ir paisyti, męs turim pilną tie taip sudžiūvo, jog vien tik
varžyti, negalėjo pasakyti. Apginėjai tuojaus musų teo W. lokolas iš atleistų nuo jam pasisekė keliatą jų pri są prieš tų begėdiškų "pro kaulai ir oda teliko. Bet p.
Kurgi tad musų, Amerikos, logą išjuokė, sakydami, kad darbo darbininkų. Prisira kalbinti, kad pavestų jam iž testų” ir kunigų talpinimą Račkauckas pats nuo savęs
tautiečių protas protestuoti jo "prirodymai” turi lygiai šė 109 nariai, įmokėdami po dą. Bet aš patėmijęs tokį užprotestuoti per tą pačią išsitarė, kad jis jau taip iš
prieš socijalistų laikraš tokią svarbą, kaip pasakoji- 50c., ir tuomet apreiškė dalyką sudraudžiau tą žing "Tėvynę,” nes ji musų orga džiuvęs, jog nė gnaibant ne
snį. Tada tas žmogus suma nas. Amerika, sakau, lais gali jį įgnybti. Apgailastarhai ant vodevilio pagrindų, kompanijai streiką.
čius?
Taigi matote, jog išpra- nė pakelti triukšmą. Man va šalis, čia kas ką nori, tą vo, kad į šį vakarą nepribu
žinoma, p. živatkausko vadinas, iš ko galima vien
džios nepraktiškai buvo or nesant namie paėmė visas gali rašyti, visi turi lygias vo didelis veikėjas d-ras J.
nuomonė tai da ne visų tau tik išsijuokti.
tiečių nuomonė.
Tečiaus Kaąa kun. Pranaitis pra ganizuojami darbininkai ir kvitas ir persinešė į kitus tame tiesas.
Basanavičius. Išgyrė p. M.
męs neabejojam, kad ir kiti dėjo tvirtint, jog tai ne jo per tai buvo atleisti nuo namus, kad aš neturėčiau Gerai, patikėjo man. Pa- Petrausko muzikaiišką ta-

Peržvalga.
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lentą ir Shenandoah’rio lie si išsitarti kelis žodžius, kad štai ]kalėjimuose vidurije Jis papeikė publiką sakyda- tume Panelės švenčiausios o busime laimingesni, nes
tuvius už surengimą šitos visi laikykimės josios, tai randasi klėtkos iš geležinių
' ” ‘ mas: ”Jeigu atvažiuoja ko Nekalto prasidėjimo...
gal sulauksime vėl bedarbės.
vakarienės ir kad dabar jau yra socijalistų partijos, o ta štangų, per 3—4 pėdas nuo kis Mickevičius, kuris žmo Avelės, jus avelės... Bukit Musų kunigėlis Šimkus tu
visai kitaip Shenandoah’ri- da tiik nugriausim šitą iš sienos. Sienoms užsidegus nių protą apdumia ir da mus ir panelėmis nekalto prasi ri gražią gaspadinę ir kas
je, negu buvo 20 metų atgal; naudojimo tvarką, bet ne niekas klėtkų durų neatra ' iškolioja visokiais žodžiais, dėjimo, jums juk ta draugy nedėldienis pasako gražų
dabar jau toli lietuviai nu tverdami naujas partijas. kino, taip visi kaliniai ir su tai musų publikos prisiren stė negina, o ką jums kenkia pamokslą socijalistams, iš
žengę ir gerai susipratę. Juk Shenandoahriečiai da spirgėjo klėtkose. Sargai ka, net sienos braška.” To netokis vardas?
vadindamas juos ”raudonDžiaugėsi, kad čia su mumis pamena, kaip buvo p. Tabo teisinosi, kad jie stovėjo ant liau davė vėjo republiko- Ne draugystė turbut jums skuriais” ir ”atskalunais.”
dalyvauja durnos atstovas ras burmistras, o dabar yra sargybos, kad visos sienos nams, demokratams ir bull- rupi, tik gal ”dušmano” gir Girdi, jie savo ”procę” pra
Yčas. Tai ir visas svarbu Strolis. Abudu lietuviai, ir I ant syk užsidegė ir jie nega moosams; išvadino juos va dėtas ir įkalbėtas ”nekaltas geria, o jam tai gailisi duot.
mas patriotiškų kalbų. Vien abiejų gaspadoriavimas ly lėję gelbėti. Bet teisybę sa gimis, prostitučių auklėto prasidėjimas*”...
Darbai šiuom laiku nekuišaugštinimas patriotiško gus. Nė vienas iš jų darbi kant, tai tie sargai pamatė, jais ir darbininkų galvų Laisvesnės sesės nepasi riose dirbtuvėse sumažėjo ir
sios dvasios. Bet kame tas ninkams nieko naudingo kada jau visas kalėjimas bu skaldytojais, o nurodė soci I duokit ir laikykitės prie sa daugumas darbininkų likos
toli nužengimas shenan- nepadarė. Kapitalistiškos vo liepsnose; kitaip tas ne jalistų kandidatą, drg. Ch. vo !
Visų Draugas. be darbo.
doah’riečių, aš to visai ne partijos visos yra lygios. galėjo būti.
E. Russell’į ir už jį patarė
Suičivesats M. Sanoj.
PHILADELPHIA,
PA.
mačiau. Nes vakarienėj ne Kokią giesmę negiedosi, reDabar vėl, 7 rugsėjo, atsi ; balsuoti.
PITTSBURGH, PA.
dalyvavo tie skurdžiai, ku publikonišką ar demokratiš tiko dar baisesnė žmogžu Antras kalbėjo drg. J. šal- 1 lapkričio buvo L. S. S. 1
riems būtinai reikėtų pakil ką, vis tiek. Tas pats bus ir dystė. Texas valstijoj, ne itis. Jis gerai nupiešė pono kuopos surengtas knygyno Lietuviai tveria kooperaciją.
ti susipratime. Ten tik to su naujaja partija. Šiandie toli miesto Richmond, Camp ' C. F. Murphy, kaip jis bu įsteigimo naudai vakaras 26 spalių L. M. D. svetai
kie dalyvavo, kurie ar šio niniams kandidatams į val No. 3, ant taip vadinamo vo 12 metų atgal gatvių New Academy Hali. Iš pra nėje buvo prakalbos; kalbė
kiu, ar tokiu budu išnaudo dininkus nerupi pagerini valstijos kalėjimo ”Harlem” ”rundytoju,” potam saliu- džios drg. Norvaiša ir Su jo Allegheny kooperacijos
ja tą vargšų minią ir neno mas darbininkų būvio, tik jų ūkės, kur laikoma arti 300 Inininku, o ant galo liko de kutis sulošė diologą ”Oficie- gaspadorius A. Keršis ir 40ri, kad ji pakiltų. Taigi šia pačių didelė alga ir šilta vie negrų kalinių, bedirbant mokratų lyderiu ir per tą 12 rius ir Kareivis,” kas publi tos L. S. S. kuopos organiza
me pokilije nebuvo nieko ta. Dėlto tai jie ir bijosi tų prie rinkimo bovelnos, sar metų sukrovė $15,000,000 pi ką begalo prijuokino. To torius A. Vainorius. Abudu
daugiau, kaip tik atvaizdini- raudonųjų, kad nesugriautų gai nužiūrėjo keletą kalinių nigų. Iškur gi jis tiek gavo, liaus laike šokių buvo skra aiškino kooperacijos reikš
mas augančių musų buržu- buržujų tvarką. Taigi iš to ”tinginiaujant” ir pranešė jei nevogė? Ir dabar nie jojanti krasa su dovanomis. mę ir kvietė lietuvius rašytis
jelių, gyvenančių iš svetimo ve ir pasirodo, kad Šenado- apie tai perdėtiniui S. J. kas negali jo pajudinti, val Daugiausiai gavę atviručių prie jos. Prisirašė 63 žmo
prakaito. Štai kame aš tai riečiai nėra daug nužengę Wheeler, kuris vakare nu džia jo bijosi. Kokį jis už laimėjo: 1) p-lė O. Pranc- nės. Jeigu ir toliau taip ge
matau: p. Birštonas, vietinis susipratime, jeigu jie tveria bausdamas ”tinginius” su simano, tokį įstato į valdy kiutė, gėlių bukietą; 2) p-lė rai seksis, tai tikimės neuž
J. Drvžiutė, Geografiją; 3) ilgo susilaukt naujos koope
”skvajeras,” nurodė, kad tokias ”Washingtonų” par talpino 12 jų į tamsų kamba bą.
kiek metų atgal, tai negalė tijas, jeigu jie vis da balsuo rėlį (dark cell) ant 18 valan Brooklyn’o Kriaučių Uni drg. J. Galgot, gražų budi racijos valgomojų daiktų
jai ant gatvės pasirodyti su ja už kitas kapitalistų kli- dų kankynės per šventadie ja labai didelį darbą atliko, nantį laikrodį ir 4) p-lė J. krautuvės Pittsburge. Pir
Revoliucijos mininku išrinkta A. Vaino
laisvoms mintimis. Shenan i kas.
nį, kada kiti ilsis. Diena bu- surengimu šitokių prakalbų, Plezeleniutė,
doah’rio lietuviai nė numiru- J. O. Širvydas kalbėdamas ivo karšta, temperatūra sie kur taip paagituota už soci Giesmes su gaidomis. Va rius, o raštininku ' F. Prialkaras iš morališkos pusės gauskis. Kitam susirinkime
' sį žmogų nedavė laisvai pa apie moteris išėjo iš ”tautiš- kė 96 laipsnių F. Atidaręs jalistų partiją.
laidoti, barškino ant gatvių ! kūmo” vėžių, nes vietoj mo I po 18 valandų to kambario
Brooklyne-William§burge nusisekė neblogai, bet iš fi reikės rinkti gaspadorių ir
blekėmis. Tas tiesa. Atsi terįs ar mergelės, Shenando- i duris, sargas S. M. Fain pra atsirado kitas kunigas n nansiškosios — buvo tikėta iždininką. K. Viskontas.
tikimas toks buvo 20 metų ah’rietės gavo vardą ’Tei- dėjo varyti juos laukan; du bando musų senąjį probaš- si daugiau... Matyt iš visko,
MONTELLO, MASS.
atgal, laidojant Andriukaitį, dės,” kaip kalba ”saliunky- išėjo, o kiti nepasirodė. Pra čių Varnagirį iš biznio vary kad su knygyno įsteigimu Musų kaziukai irgi dar
kuris nusišovė d-ro J. Šliupo peris” Džian Bamba.
dėjus žiūrėti, atrasta 10 ka ti. (Varnas varnui akių ne minėta kuopa turės da kiek buojasi,” bačkos skiepuose
^^ jau negyvų, užtrošku- iškabins. Red.) Varnagiris palaukti. Ant rytojaus tos net braška. Kiti ir džiovą
namuose. Bet tada ėjo ko Galima da paminėti d-ro linių
va laisvamanių su bažnyti J. Šliupo antrą kalbą, kurią šių. Pašaukus gydytoją, du stengiasi per saliunus savo pačios kuopos ir toj pačioj gauna kišeniuose, o tuomet,
niais ir d-ras Šliupas vedė labai iškraipęs padavė p. Ba- j dar pasisekė atgaivint, o aš- biznį daugiau išreklamuoti. svetainėje buvo prakalbos. žinoma, reikia daryti ”opeaštrią kovą su kunigais, o nišauckas,
sakydamas,
kad Juonių
neatgaivinta.
ŠuvaBrooklyne po streikui su Kalbėjo vietiniai kalbėtojai: raciją” svetimiems baksu1
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tie buvo didžiausiais prie Šliupas kalbėjo apie Lietu- i žiavus komisijai ir pradėjus sidėję apie 6 darbininkai už drg. A. Žymontas, J. Stasiu kams. Ir štai vienas tokis
šais Šliupo ir kįlančios lais- į vos upes, ir liepė lietuviams | tyrinėti, išsiaiškino priežas dėjo rubsiuvių dirbtuvę ir levičius ir medecinos stu skiepų patrijotas 25 spalių
vamanybės. Bet šiandien, apsigyventi ant ūkių. Šliu tis tos kankynės. Kamba dabar likosi apvokti. Kaip dentas Jasinskas. Drg. Sta padarė savo šeimininko V.
nesuprantu dėlko, pats d-ras pas nurodė, kad netik dak rys buvo tik 10 pėdų ilgio, man teko girdėti, tai išvogė siulevičius, apart kitko, pa Balčiaus bakse ”operaciją’
J. Šliupas ir visi jo pasekė tarai ir advokatai, kurie bai- 8 pločių ir 7y2 pėdų augščio, daug kotų ir padarė daug sakė, kad ”panaikinus vie ir atrado, kad tenai yra ne
ną kokią nors dalelę pikto
jai eina ranka rankon iš vien j gia universitetus, yra moky- arba viso kambario vidus blėdies, kuri sieks į $800.
draugijoj,
da nereiškia, kad reikalingas laikrodėlis ir žie
su kunigais, tais didžiausiais i ti, bet gali būti ir tie mokyti, turėjo 600 kubiškų pėdų.
J. Gyvūnėlis.
męs jau ką tokio iškovojo dai. Išėmė tuos daiktus ir
priešais darbininkiško judė kurie išsilavina per gerų Kambarys neturėjo jokių
PROVIDENCE, R. I.
me...” Kiti puolė jį kritikuo norėjo išmainyt ant rudžio,
jimo ir laisvos dvasios. Tai knygų ir laikraščių skaity I langų ir nė vienas spindulys
L. S. S. A. 197 kuopos ti, sakydami, kad męs turi bet nesuspėjo, tuoj sučiupo.
kurgi čia ta Shenandoah’rio mą. Išvesdamas, kad lietu šviesos negalėjo įeiti. Buvo
27 spalių buvo teismas. Na
laisvamaniškų tautiečių pa viai tik ūkininkai, ūkės ge tik orui 4 skylės grindyse, nariai buvo papratę su me džiaugties ir dalelę kokio bagas gavo 30 dienų ”džežanga? Taigi aš nematau nė rą vedimą pripažino už mok kiekvieną galima uždengti sirinkti kas nedėldienis, pikto prašalinę. Taip-pat los” ir užsimokėt $15 baudos.
kiek shenandoahriečių augš- slą. Bet neminėjo apie apsi 25-centiniu pinigu, ir 6 pa o kad dabar jau per tris są- pasiliko neišrištas klausimas Jis vadinasi J. V—nutis.
čiau pakilusių apšvietime. gyvenimą šitoje šalije ant u- našios skylės lubose. Ketu vaites negalėjom susirinkt, paduotas drg. Stasiulevi
Laisvas vaikas.
O kad mažoji lietuvių bur i kių. Kaslink Lietuvos upių, ri negrai, kurie išliko gyvi, tai kiti manė, jog kuopa jau čiui : ”Kuris naudingesnis
GEORGETOWN, ILL. ;
žuazija (biznieriai) susitai tai tik dėl to jos buvo mini pasakojo komisijai, kad jie pakriko. Daug prisidėjo at žmonijai — klerikalas ar
ko prie vienos ”skunės” pa mos, kad lietuviai neužsiima paliko gyvi tik dėl to, kad sisakymas A. Sutkaičio nuo laisvamanis?” Stasiulevičius Kruvina meilės tragedija.
valgyt vakarienę, tai tas da laivininkyste. Ant Lietuvos buvo stipresni ir kitus at ■ kasieriavimo, prie to prakal atsakydamas ant to klausi Apie trįs mėnesiai atgal
nereiškia žingsnio progrese.. : upių galėtų to amato lengvai stūmę turėjo burnas pridėję bos ir kitkas. Liko nepaim mo, turbut nenorėdamas ką- atvažiavo iš Lietuvos mergi
tas taip reikalingas mums nors įžeisti, pasakė, kad
na, vardu Ona Kairaičiutė.
Štai kur aš patėmijau, kad išmokti. Laivininkystės iš- i prie skylių grindyse; viena susirinkimams kambarys.
kaip tarp vieno, taip ir tarp Viens vyrukas, Jonas Danu.
mokina
už
195
rublius
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užsikišus,
tai
vie
shenandoriečiai da žemai
2 lapkričio po pietų buvo antro nematąs jokio skirtu
stovi. Perstačius p. A. Ta metu ir galima gauti ant lai- nas rado plyšį duryse ir lai prakalbos ”Birutės” drau mo. Dgr. J. Gaigalas stojo saitis, prikalbino ją vesti.
borą šį-tą pakalbėti, p. Tabo ! vų už oficierą. Taigi išvedė, kė burną prie to plyšio per I gystės. Kalbėjo drg. J. B. apginti laisvamaniją ir pa Buvo jau ir drabužiai vestu
ras griebėsi aiškint politikos kad laivininkystės mokslas visą laiką. Sakė, kad pabu Smelstorius. Pirmoje savo sakė, kad klerikalas netik vėms supirktoi ir viskas pri
vus pusę valandos laiko, kalboje daug aiškino apie
rengta, bet prieš vestuves
reikalus. Labai esą skriau pigiausia įgijamas.
kad
neprisideda
prie
suki

džiami visi ateiviai ameriko Kita dalis kalbos buvo a- kambarije paliko taip karš moterų ir mergelių padėji mo to progreso rato, bet da susipyko ir persiskyrė.
nų. Užėmus-gi ateiviams pie moterų klausimą. Dak ta, kad tartum kas butų kar mą, kaip jos stumdomos iš jį sulaiko... o laisvamanis Ona Kairaičiutė susipaži
”opicierių” (suprask valdi- taras sakė, kad moteris yra štą vandenį pylęs ant jų. E- miesto į miestą, kada kokis kaip tik priešingai. Kadan no su kitu vyru ir po dvie
nikų) vietas, tą viską butų tinkamos į visokius urėdus. mus šauktis pagelbos, sar i miestas pradeda ”valytis” gi tas klausimas pasiliko ne jų sąvaičių rengėsi jau už ki
galima prašalint. O Shenan Taipgi tvirtino, kad moterįs gas S. M. Fain padavė vie- nuo prostitučių, kaip reika išrištu, tai L. S. S. 1 kp. nu to tekėti. Šitas taipgi supir
doah’rio ateivių balsai virši-|j gaus balsavimo teises Penn- druką vandens, bet ir to vi linga joms organizacija ir tarė toliau paimti svetainę ko viską vestuvėms ir pra
ja amerikonų. Taigi visiems I svlvanijos valstijoj 1915 m. siems neužteko. Nuo to lai vienybė, kad panaikint jų ir surengti tam tikrus deba dėjo jau kaimynus kviesti.
iš vieno laikanties, butų gali- i Tai toks buvo turinvs d-ro ko tas sargas daugiau ant jų vergystę, kad gaut lygias tus, kad galutinai tą išaiš Bet štai 8 spalių ateina su
šauksmo neatkreipė jokios tiesas su vvrais. Kvietė virevolveriu Jonas Danusaitis,
ma savo ”opicierius” pasta-i| Šliupo antros kalbos.
kinus.
J. D. Taunis. kuris pirma norėjo Oną vesJ.
Ramanauskas.
atidos.
Kitose
klėtkose
kali

tyti ir, rasit, p. Taborui bu-I
sas rašytis prie draugijos,
tų visuomet šilta vietelė. Bet i P. S. Apie kitų kalbas, Y- niai girdėjo nepprastą vai organizuotis, skaityt ir mo N. S. PITTSBURGH, PA. tį, ir suvaro jai du šuviu į vi
durius, o trečią į ranką. Pas
kaip laikytis iš vien, p. Ta-1I čo, Račkausko, Sirvydo, tojimą tam kambarije iki 11 kint kitas. Publikai labai
Neseniai
keliatas
pirmei

valandai
ryto,
bet
paskui
kui pasiutėlis šauna du syk
Gegužio ir t.t., ne
boras nenurodė. Nes nuro- (Kupsto,
Į
kalba
patiko,
ką
liudijo
del
vių
sušaukė
susirinkimą
ir
dymo klausimas yra keblus, verta visai minėti, nes nieko jau aptyko, tik girdėjosi nų plojimas. Pertraukoje nutarė sutvert lietuvių koo- sau krūtinėn, trečią sykį gal
J. R. kartais dejavimai. Ant klau rinkta aukos, surinkta tik perativišką dr-stę ir uždėti von ir krinta ant vietos ne
kadangi Shenandoah’rio at įdomaus nebuvo.
sinėjimų sargas Fain prisi $3.53. Deklamavo M. Baugyvas.
eiviai skiriasi net į 4 parti
valgomų
daiktų
krautuvę.
pažino, kad girdėjo vaitoji žienė ir jauna mergaitė Ra>Mergina da gyva nuvežta
jas: republikonų, demokra-i
Sumanymas
puikiai
nusise

mą ir dejavimą, bet jis ma
ligonbutin, bet vargiai išgy
tų, socijalistų, o dabar šutvė|žiutė.
Sumanius
vietiniams
kė.
Sudėta
apie
$1,500
ir
arė net ir ketvirtą — Wash- GALVESTON, TEXAS. nė, kad kaliniai juokauja iš Į laikraščių agentams užraši- tidaryta krautuvė Žmonės vens, nes peršautos kepenįs.
ingtono partiją, kurioj yra* Juodveidžių kankinimas. jo. Viedras, kurį jis pada nėt laikraščius, o pelnas mo tam gerai pritarė oir dėjo pi Abudu paeina iš Suvalkų
ir p. Taboras kandidatu į * pietinės Suvienytų Valsti- vė jiems su vandeniu, rastas terų draugystei, užrašyta nigus. Mažiausis šėras yra gubernijos. Mergina iš Garmiesto burmistrus. Tai tik jų valstijos puikiai atsižvmi
atsižymi suardytas, iš lentų bandė penki laikraščiai, tad pelno $20, bet lietuviai biznieriai, levos parapijos.
P. Kaimynas.
daryti sau vėdyklas, bet tos
dėlto
.••
"T-irV reikalinga
•
V •šita
V J • par1 ”1 kankinimu vjuodveidžių.
t Ne- nieko negelbėjo. Mirusių, iš to draugystei liko $2.50. kurių čion randasi 4 krautu
tija. Reikia neužmiršti, kad retai matos laikraščiuose ži
GARDNER, MASS.
į Tai yra geras ir turbut da*vės, pradėjo varyti konku
ir anos dvi partijos, repub- nios, kurios savo žvėriškumu kada pasidarė trošku, krau 1 pirmas tokis užmanymas.
renciją, parduodami pigiau Į 89 kp. L. S. S. susirinki
likonų ir demokratų, turi lie sudrebina civilizuotą žmogų. jas plūdo iš burnų ir nosių,
Literatūros
parduota
už
tavorus. Taigi matysime, Į mą 2 lapričio atsilankė vie
tuviškus kandidatus, taigi Didesnės gėdos negali bū visos grindįs buvo kraujuo $7.00.
ar
4 prieš 65 papus ar ne. tinių finų socijalistų delega
turi gauti ir lietuviškų bal ti Suvienytoms Valstijoms, tos. Iš mirusių vienas tu Antroj temoj kalbėjo į pa Kooperacijos sąnariai nuta cija su propozocija, kad lie
sų. O iš kokios klesos susi kaip kad minia ant laužo de rėjo 17, šeši po 18 ir vienas duotą klausimą, kas tai yra rė konkurencijos visai neva- tuviai pagelbėtų išparduoti
deda Shenandoah’rio kandi gina arba ant stulpo pako 19 metų amžiaus. Buvo nu bedieviški raštai ir abelnai ryt, bet parduot taip, kaip 100 egz knygos ”War—what
datai į miesto urėdus? Dau rus revolverių kulkomis su bausti nuo vienų iki dviejų apie bedievybę; aiškiai pasa galima, o jei bus mažai ka for?” ir už tuos pinigus už
giausia iš karčemninkų. Tai drasko juodveidžio žmogaus metų kalėjimo. Baisu pami- kydamas, kaip ir iš kur net pitalo, tai da dėt po $20. Šiap kviesti su lekcija patį tos
slyti, kad 17—18 metų žmo tas žodis paeina. Publikai
gi tie ir skirsto ateivių bal kūną.
sutikimas tarpe žmonių ne- knygos autorių, Geo. R.
sus. Už tų balsuojama, kat Bet dar baisesnės žmog gus siunčiamas ant kelių irgi patiko.
perblogiausis. Girtuoklystė Kirkpatrick. Toliaus finai
ras duoda daugiau rudžio. žudystės atsitinka pietinių metų kalėjiman, kada jis tu Publikos buvo į 250, visi irgi ne ant žemiausio laips proponavo surengti tarptaukur rėtų būti da mokykloje.
užsilaikė ramiai.
nio stovi. Draugysčių kliub- tišką vakarą sausio mėnesiO kaslink pagerinimo dar valstijų kalėjimuose,
J.
Tolivaiša.
Prie draugystės prisirašė namiuose, neišskiriant nė je, 1914 m. 89 kp. ant to su
bininkų būvio iš valdiškos randasi sukimšti vientik ne
BROOKLYN,
N.
Y.
6 naujos narės.
laisvų, nė katalikiškų, kas tiko ir išrinko savo delegaci
pusės, tai nė ”Washingtono” grai.
Pereitam
liepos
mėnesije,
3
lapkričio,
8:30
vakare
Beje
da
tik
po
susitvėrinedėldienis beveik ištuština ją*
partija, nė susivieniję atei
buvo mui tos moterų draugijėlės, po 50 baksų alaus ir 20 kvor Vakare tą pačią dieną at
viai jo nepagerins. Tą gali Jackson, Miss., užsidegus Tautiškam Name
padaryt tik toji partija, ku kalėjimui, celėse sudegė 35 kriaučių unijos prakalbos. Į pradėta kalbėt apie perkei tų degtinės. Broliai lietu sibuvo koncertas, kuris nu
rią jus vadinat raudonąją, juodveidžiai kaliniai. Kalė Kalbėtojai buvo vietiniai. ’ timą_ draugystės vardo; sa- viai, liaukimės gėrę! Geriau sisekė pusėtinai.
Koorespondentas.
už kurią ponai Taborai bijo- jimas buvo medinis, papras- Pirmas kalbėjo J. Augunas. ko, butų geriau, jei pavadin pratinkimės prie skaitymo,
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kad paliko tikėjimu. Bet ne Iš tokios tai medegos su
manykit, kad Konfucijaus sideda žmogaus kūnas, ir
mokslas susideda iš kokių visas tas tavoras nevertas
Daktarai skundžiasi, kad fantazijų, tikėjimo į dangų daugiau, kaip $5,50.
"Boston American."
Kokių šunybių griebiasi jiems užėjo labai sunkus lai ar ko nors panašaus. Ne!
kai,
žmonės
pradėjo
mažiau
Jo mokslas iš to atžvilgio ykapitalizmo apginėjai kovo
sirgti.
—
Žmonės
yra
bro

ra truputį protingesnis, ne BEVIELIS TELEGRAFAS
je su darbininkų judėjimu,
gu krikščionių.
parodo atsitikimas, turėjęs liai.
Grabų fabrikantai ir lai- Konfucijaus filozofijoje PRIKLAUSO JAPONAMS.
vietą Rochesterije, N. Y.
Nedėlioję, prieš pat rinki-♦ dotojai (graboriai) neišpa nėra jokių metafizikų, jokių Vienam japonų magazine
mus, kad užkenkus socijalis sakytai džiaugiasi, kada ant gyvenimo slaptybių. Apie neseniai tilpo įdomus straip
tų partijai, Rochesterio poli mus užeina kokią epidemi žmogaus dūšią ir užgrabinį snis, kur nurodoma, kad ja
cija areštavo drg. Geo. We- ja. — Žmonės yra broliai. jos gyvenimą jisai nekalba. ponai žinojo bevielį telegra
Dentistai labai džiaugiasi, Konfucijus pats pasakė: fą daug pirmiau, negu Marberį, socijalistų kandidatą
į miesto majorus, už tai, kad kada mums skauda dantįs. "Dievus guodok, bet turėk coni jį išrado. Straipsnio
su jais kuomažiausia reika autorius nurodo, kad jau 18tas agitavo ant gatvės už so Žmonės yra broliai.
86 metais Japonijoj buvo da
cijalistų partiją, kaip agi Advokatams patinka, ka lų."
tuoja visi kapitalistiškų par da atsitinka kur nelaimė ir Konfucijui numirus, ki romi bandymai siųsti bevie
tijų kandidatai už savasias keliosdešimtįs žmonių lieka niečiai pradėjo jį garbinti, liu telegrafu žinias, nors pa
sužeista. Ir nestebėtina — kaip ir Buddą, kuris į augš- sisekimas buvo nekoks. Jau
partijas.
1897 metuose bevielis teleSuareštavus drg. Webe- žmonės yra broliai.
tesnę galybę da truputį ti 1i grafas
Japonijoj buvo žino-.
rį, kapitalistiški laikraš Advokatai džiaugiasi, ka kėjo.
!
mas
beveik
kiekvienam elek
čiai tuojaus sušuko, kad so da šeimynose kįla suirutės Konfucijaus mokslas rūpi
cijalistų kandidatas areš ir vyrai su pačiomis turi nasi vien tik žmogaus reika trikui.
tuotas. Ir tai prieš pat rin skirtis, arba kada keli kū lais — ne mirusio žmogaus, Dabar garbė už bevielį te
mai ištuštinę bačkutę nu kaip tai daro krikščionybė, legrafą atiduodama Marcokimus.
Ar gal būt didesnė šunybė? drasko vieni kitiems ausis ir bet gyvo. Štai penki svar ni’jui; tuo tarpu gi svarbiau
Taigi drg. Weber, išėjęs susiskaldo galvas. Ir kaip biausieji konfucijonizmo į si atidengimai šitoj sritije
buvo padaryti Japonijoj ir
iš kalėjimo, parašė ir apskel nesidžiaugs — žmonės yra statymai:
jų nuosavi sistema esanti la
bė laikraščiuos policijos vir broliai.
bai praktiška. Toji sistema
Užgimė nakčia gaisras,
1. Žmoniškumas.
šininkui šitokį laišką:
likos priimta už valdišką si
"Gerbiamas Tamista — sudegė namas ir keliosdeši
2. Atvirumas.
— Sveikas gyvas, tėve! j — Jei taip butų, tai VISI
stemą japonų laivyne ir ežmonių. Namo savinin
3. Mandagumas.
—Olrait, Maike, 1kad
__ tu
__ žmonės turėtų būt kaip vie Besinaudojantmums aną va mtįs
santi daug tobulesnė, negu
kas džiaugiasi, nes jo na
šiandien atėjai pas mane. Aš nas. Tuo tarpu tavo nosis karą konstitucijinėmis teisė- mas
4.
Padorumas.
vartojama
visų kitų pasau
buvo apdraustas, gra
šiandien noriu su tavim pa kaip kumpis, o jūsų klebono imis, aš ir keli man lygus bų pardavėjas
5.
Teisingumas.
lio laivynų.
džiaugiasi,
kaip bulvė; vienas žmogus draugai buvom tamistos po
sikalbėti rimtai.
Toliaus tas rašytojas pri
laidotojas džiaugiasi ir duo—Gerai, tėve, rimtumas i baltas, kitas juodas — kuris licijos areštuoti. Ne vien bekasiai džiaugiasi. — Žmo Ant tų 5-kių įstatymų re- duria, kad didžiausis musų
miasi visas Konfucijaus mo
gi iš tų sutvertas ant Dievo tik bereikalingai ji ant mus
man labai patinka.
nės
visi
broliai.
kinimas. Taigi manoma, dienose mušis ant jūrių su
užpuolė,
bet
su
manim
ir
paveikslo
?
— Taigi klausyk, vaike:
Iškilo tarp dviejų tautų kad dabartinės Kynų repub- rusais buvo japonų laimėtas
— Ant to, vaike, aš nega apsiėjo gana žiauriai.
aš galvojau ir šiaip ir taip,
iš mus buvo kaltina kruvina karė. Tūkstančiai Iikos valdžia priims šitokį I ačiū tai puikiai bevielio te
nes
uci nekaip
hciyciiij man
mali neišeina,
iiciocma,,..
. •v.*'
, . aš bibv. mi"Du
bet
| liu tau atsakvti,
už betvarkę, kuomet męs žmonių išskersta ir tūkstan mokinimą, kaipo oficijališką legrafo sistemai, kokia yra
kad
žmogus
butų
iš
monkės
^
os
{^skaičiau,
^
et
as
Z1
~
čiai sužeista. Tūkstančiai tikėjimą . visoj kynų žemėj. įvesta japoniečių laivyne.
- , .
°
nnn
Lrorl iš žmogaus nnnroli
sakėm
politiško
turinio
pra

nau,
kad
negali
įssivystęs.
kalbas nedėlioj. Vienas bu našlių verkia savo vyrų. De Kadangi toks tikėjimas yra Dabar Japonijos elektri— Kodėl tas klausimas būt beždžionė.
kaltinamas už ’kurstymą šimtis tūkstančių našlaičių kiekvienam aiškiai supran i kai dirba ant bevielio telefo
tau taip rupi, tėve? Jau ne — Tėve, jei aš tau duočiau vo
lieka be duonos ir pastogės. tamas ir neprieštarauja no.
prie
riaušių,
’
bet
tas
apkalti

i
paintę
degtinės,
tai
už
pusės
sykį aš tau aiškinau apie tai.
paskui pakeista Tvar Laivai nuskandinti, miestai sveikam žmogaus protui, tai
— Taip, vaike, bet kiek i valandos iš tavęs butų jau nimas
kos ardymu.’ Na, o kaip jis nušluoti nuo žemės. Tūk be abejonės jis, valdžios pa
vieną sykį tu vis išvedei, kad beždžionė.
’tvarką’ ardė? Pamatęs stančiai elgetų, netekę kojų remtas, liks viešpataujančiu
męs paeinam nuo beždžio — Meluoji, aš tam netikiu. tą
arba rankų, šliaužioja žeme
— Tiki ar netiki, bet aš neteisingai mus areštuojant, ir miršta. Visur kraujas, tikėjimu Kynuose.
nių.
Žmones privalo dirbti ben
tik užklausė: ’Ar tai čia
drai,
kitaip jie bus vergai.
— Tai ko tu, tėve, daugiau tau sakau, kad iš tavęs bu jis
ašaros ir mirtis. Generolai
Maskolija?
’
Ir
jus
tai
pava

AUGŠTUMOS
IR
tų
tikras
gorila.
nori?
dinot ’kurstymu prie riau ir oficieriai gauna už tai me
Pereitais metais Suvieny
— Aš, vaike, nenoriu tam — Tai aš tik girtas bučiau, I šių
GILUMOS.
dalius
ir
didesnes
algas.
Gin

’ ir Tvarkos ardymu.’
tose Valstijose subankrutibet ne gorila.
tikėti.
klų fabrikantai džiaugiasi; Didžiausis skirtumas tarp jo 15,299 firmų, prakišda"O
ką
aš
padariau
su
sa

— O kuomi girtas žmogus
— Jei tu netiki faktams,
kontraktoriai pralobo; ban
skiriasi
nuo gorilos, pasa vo draugu? Nieko daugiau, kininkai ima milžiniškas pa augštų ir žemų žemės vietų mos $202,000,000, bet už tai
tai tikėk pasakoms, kad
Suvienytose Valstijose yra didelės firmo liko galinges
kaip tik tą, ką prieš kiekvie
žmogus yra iš molio nulipdy kyk man, tėve.
nus rinkimus daro visų par lukas už duotąją paskolą; 14,777 pėdų. Sulyg valdžios nės. Ar Markso žodžiai ne
tas. Tau tas skirtumo ne — Gorila, vaike, vaikščio tijų
kandidatai, ir taip pat valdiški plėšikai susideda geologiškosios komisijos kal išsipildo ?
ja ant keturių kojų.
daro.
nedėliomis! Neužmirškite, turtus; laikraščiai džiau nas Whitney augščiausioje
— Maike, aš ir tam nela — Tėve, išgėręs paintę kad
kalbėjome apie ge giasi, turi daug medegos ir savo vietojo turi 14,601 pėdą Lincolnas palaiuosavo 4
degtinės vaikščiosi ir tu ant rus męs
bai noriu tikėti.
ir netikusius žmones, žmonės daug skaito. — Žmo augščiau jūrių paviršiaus, milijonus juodųjų vergų.
— Vadinas, tu pats neži keturių kojų.
kuomet taip vadinama Nuo to laiko Amerika įgi
rinkimuose figūruoja. nės yra broliai.
— Bet aš uodegos neturė kurie
nai, ko tu nori.
Rusijoj neužderėjo javai Death Valley stovi 27 pėdas jo 9 milijonus baltųjų vergų.
Kodėl jų neareštuojat? Ar
— Maike, aš norėčiau, kad I! čiau.
ir
prasidėjo badas. Ameri žemiau jūrių paviršiaus. Kas sakė, kad prie socijalizjie Tvarkos neardo?’ Jei ne,
—
Kad
ir
gorila
neturi
uo

tu man pasakytum tikrą tei
tai kodėl ne? Ar mus areš- kos farmeriai brangiai par Tarp tų dviejų vietų, kurios mo bus ištvirkimas?
degos
.
sybę, ar žmogus buvo kada
tik dėl to, kad męs so duoda savo kviečius ir dė- abidvi randasi Califomijoj, 81 nuošimtis žmonių Su
— Ale gorila, vaike, pro tavot
nors monke, ar ne?
čij alistai? Ar tai tame skir kuoja Dievui už jo malones. nėra pilnų 90 mylių atstumo. vienytose Valstijose neturi
to
neturi.
— Kaip matau, tai tu, tė
Bet tai da nedidelis skir savo namų. Šaunus surėdy
tumas? Jei taip, tai po — Žmonės yra broliai.
—
Tėve,
kada
tu
eisi
jau
Ne,
meldžiamieji,
žmonės
ve, pradedi jau truputį pro
tumas. Azijoj yra kalnas E- mas, ar ne?
žvaigždėta musų vėliava ir
tauti. Gerai, tėve, tas yra ant visų keturių, tai pas ta konstitucija socijalistai ne yra aršesni už šunis.
verest, kuris turi 29,002 pė
ve
proto
bus
mažiau
da,
ne

geru apsireiškimu. Supran
Ex-klerikas. das augščio virš jūrių pavir Pereitais metais nusižudė
turi tų pačių teisių, kurias
tu, kodėl tu šitą klausimą gu pas tą apžėlusia ketur- turi kiekvienas purvinas po
šiaus, kuomet klonis prie 125,000 žmonių. Suviršum
taip tankiai pajudini. Tu koją gorilą.
litikierius arba kunigas! Kynu tikėjimas. Mirusių jūrių stovi 1, 290 pė 90 nuošimčių atėmė sau gy
— Tegul bus ir taip, vai Kas taip sako ?
būtinai nori persitikrinti, iš
dų žemiau vandens. Taigi vybę dėl to, kad neturėjo iš
ke,
bet
visgi
aš
nesu
plaukais
kur paeina žmogus. Vadi
skirtumas tarp to kalno ir ko gyventi ir darbo negalėjo
"Musų susirinkimas nedė
Kynų
prezidento
įšventi

nas, biblijai tu jau nenori ti apžėlęs.
tos klonies yra 30,292 pėdos. gauti. Ar nepuiki tvarka?
lioj buvo tykus ir tvarkus,
kėt, kad žmogų Dievas suli — Neapžėlęs dėlto, kad pakol jūsų policija nesuardė nimas, arba, teisingiau sa Didžiausis jūrių gilumas,
pino iš molio. Mokslas to kas subata nusiskuti. Tie tvarkos. Yra daug liudinin kant, Konfucijaus tikėjimo kokis iki šiol žmonėms yra Socijalistiškas laikraštis
sa, tau plaukai dabar auga kų tai patvirtinti. Policija apeigos prie to įšventinimo, žinomas, yra 32,088 pėdos. yra langu, kuris įleidžia dar
irgi nepripažįsta.
—Taigi, taigi, vaike, aš tik ant veido ir ant galvos, gali drumsti ramumą, kada padarė ant krikščionių misi- Ta vieta randasi Ramiajam bininko kambarin šviesą.
noriu žinot, ką mokslas apie bet buvo laikas, kada žmo tik jai patinka ir tai vadina jonierių Kynuose didelį į- arba Didžiajam okeane, už Sulyg Mrs. Carton Edholgus nenešiojo drabužių ir si tvarka!
spudį. Misijonieriai bijosi, 40 mylių į šiaurius nuo Mintai sako.
me apskaitliavimo, Suvieny
— Kaip nesykį aš tau aiš buvo apžėlęs taip pat, kaip
"Teisėjas Chadsey tečiaus kad Kynų valdžia nepriim danao salos, Filipinuose. tose Valstijose yra 230,000
kinau, mokslas prirodo, kad šiandieninė beždžionė. Per pasielgė su mumis teisingai. tų konfucijonizmo kaipo ša Taigi toj vietoj okeano dug prostitučių, kurios buvo pa
žmogus yra išsivystęs iš že simainius jo gyvenimo sąly Panedėlio ryte, atsidarius lies tikėjimų, kas reikštų di nas stovi ant IDA mylių že viliotos ir pavergtos, o da
goms ir aplinkybėms, jis ap teismui, jis pasakė: ’Jei vie delį smūgį visoms krikščio miau, negu Everest kalno
mesnių gyvūnų.
bar parduodamos ir perka
— Vadinas, iš beždžionių. dengė savo kūną drabužių nos partijos kandidatai ga nių misijoms. Sakoma, kad viršūnė.
mos. Krikščioniškai! Neįs— Ne, tėve; da iš žemes ir plaukai, kaipo nereikalin li kalbėti, kodėl gi negalėtų taip prezidentas, taip jo pa
tabu, kad ir kunigai šitokį
nių . Buvo laikai, kad ir bež gi, turėjo išnykti. Bet dau kitos?’ Taigi, kodėl tam tei tarėjai tiki, jog Kynų gero
Iš
KO
SUSIDEDA
surėdymą giria.
džionių ant žemės nebuvo; giausia prie plaukų išnyki sėjui musų kalbos nebuvo vė guli jų senovės civiliza
ŽMOGUS.
Kas diena ant Amerikos
buvo tik slankunai. Jei siek mo prisidėjo žmogaus mais prasižengimu, o jūsų polici cijoj ir kad toj civilizacijoj
to
permaina,
apie
ką
aš
tau
Vienas
vokiečių
mokytas
konfucijonizmas
turi
di

jai
jos
buvo
Tvarkos
ardy

geležinkelių
užmušama po
sime da giliau į praeitį, tai
paaiškinsiu
kada
nors
kitu
desnę
svarbą,
negu
Europos
apskaitliavo,
kad
žmogus,
10 žmonių ir po 221 sužei
ir slankunų da nebus; bus
mu? ’
sykiu.
Dadar
aš
tau
tik
prisveriantis
150
svarų,
vertas
civilizacijoj
krikščionybė.
"Konstitucija mums duo
džiama. Nemanykit, kad tai
tik minkštakūniai arba berodžiau,
kad
žmogus
skiria

apie
$5.50
—
t.
ty.
tiek
verta
Kadangi
retai
kam
iš
lie

da
teisę
kalbėt
ant
Rocheste

žmogžudystė, nes to reika
kauliai sutvėrimai. O tie da
si
nuo
beždžionės
vien
tik
iš

medega,
iš
kurios
žmogus
tuvių
yra
žinoma,
ką
tas
rio gatvių ir męs ta teise pil- į
lauja biznis.
iš prastesnių išsivystė. Ir jei,
lavintu
savo
protu.
Atimk
susideda.
Taukų
jame
yra
konfucijonizmas
reiškia,
tai
nai naudosimės. Juo dau
tėve, eisime žmogaus pė
iš
jo
protą,
arba
apsvaigink
giau jus mums kenksite, tuo trumpai čionai paaiškinsim. apie už $2.50; iš geležies, ku Giliausia vieta Angliškoje
domis atgal ir atgal, tai ma
tysime, kad jo sudėjimas kas jį degtine, ir jis vėl virsta į daugiaus augs musų judė Konfucijus, tai perdirbtas ri randasi jo kūne, vargiai pertakoj yra 900 pėdų. Ai
sykis eina vis prastyn ir pra beždžionę, nežiūrint kad ir jimas. Jus turėtume žinoti ant lotinų kurpaliaus kynie- padarytum vieno colio ilgio rių jure turi 2,130 pėdų gilu
čio vardas Kong-Fu-Tse, vįpį. Kalkių jame yra tiek, mo.
styn. Pasirodys, kad jis ne "ant Dievo paveikslo” jis su tai iš istorijos.
tik beždžionės laipsnį yra tvertas. Na, lik sveikas, tė "Valdyti privalo ne polici kurį bėgliai skaitant ir išta kad galima butų išbaltint Anglijos kasyklose negali
ja, bet žmonės. Policija pri riama ”Konfuce.” Kong- pusėtiną vištinyčią. Fosfo būt samdomi jaunesni vai
perėjęs, bet siekia daug že ve!
valo mums tik tarnautieji Fu-Tse arba Konfucijus — ro užtektų padarymui 2,200 kai, kaip 13 metų.
miau.
Teisme.
yra, taip sakant, ’musų sam tai senovės Kynų filozofas, degtukų, o iš magnezijos ga
— Gerai, vaike, bet kodėl
Teisėjas: — Ką apskųsta dyti žmonės.’ Ir męs pada garsus galvočius, kaip, da- lima butų padaryt vieną fa- « Šv. Martyno bažnyčia
žmogus turi protą, o bež
sis sau velija: ar dvi dienas rysim taip, kad ji, tarnaus leiskim, rusų Tolstojus. jerverką. Vidutiniško žmo Cantenbury’je, yra viena iš
džionė neturi?
— Nes žmogus augščiau kalėjimo, ar dešimtį dole visuomenei, o neužpuldinės Konfucijus gyveno tarp 551 gaus kūne yra tiek baltymo, seniausių bažnyčių Anglijoj.
rių?
ir 478 metų prieš menamą kad užtektų padaryti 100
ant jos susirinkimų.
yra pakilęs.
Apskųstasis: — Prašau
"Socijalistų kandidatas į jį musų Kristų. Jo mokini kiaušinių. Apart to yra da Iš kiekvieno 50 žmonių,
—Ne. vaike, žmogus turi
mas konfucijonizmas, turė apie šaukštas cukraus ir ge turinčių 80 metu amžiaus,
Rochesterio majorus,
protą dėlto, kad jis sutver duoti dešimti dolerių.
vienas yra neregis.
"George Weber." jo tokią įtekmę ant kyniecių, ras žiupsnis druskos.
J. J. N.
tas ant Dievo paveikslo.

Atviras socijalisto laiškas Visi žmones yra broliai
policijos viršininkui.
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KELEIVIS

Korespondencijos
HAVERHILL, MASS.

sos reikalus, aiškink žmo
nėms, kad negali visuomet
tverti dabartinis kapitalis
tiškas surėdymas, kad visuo
met reikia darbininkams pa
laikyti soocijalizmo pusę,
nes jisai žada žmonijai švie
sesnę ateitį.
Publika užsilaikė gana ge
rai, kurios buvo apie du šim
tu. Tik vienas buvo perdaug
prisitraukęs „neramios dva
sios,” tai toji dvasia pradė
jo nerimti ir kelti triukšmą,
taip jog nesulaukęs pabai
gos išėjo. Gėda tokiems!
Tėvinainis.

Pajieškau brolio Jono Višniauskio,
paeina iš Suvalkų gub., Marijampo
lės pav., Gudelių valsčiaus Burikinės
kaimo, apie 14 metų kaip Amerikoj.
4 metai atgal gyveno Manafold mies
te, o dabar nežinau kur. Apie 5 pė
dų ir 6 colių didumo, geltonų plaukų;
aš atvažiavau iš Lietuvos 3 mėnesiai
atgal ir turiu labai svarbą į jį reika
lą. Jis pats ar kas apie jį žino ma
lonės pranešti.
Miss. Helena Višniauskiutė,
1137 Laurel st., N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau tėvo Simono Jodžio Vil
niaus gub., Trakų pav., Aušdvario
volosties, Užubasčių parapijos, Nemaitonių kaimo. Jis pats ar kas jį
žino malonės pranešti.
Aleksandra Jodis,
2018 Peoria Rd.
Springfield, III.

5
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Teatras ir Šokiai!

Pastaruoju laiku tarp HaPajieškau apsivedimui merginos
verhill’io lietuviškų draugi
Rengia Brightono Teatrališka Kuopa “PERKŪNAS”
tarp 25 ir 35 metų amžiaus, laisvų
jų kilo nesusitikimai. Štai
pažiūrų, apsipažinusią
su Ameri
kos gyvenimu, dorą ir mylinčią gra
vienos šventos draugystės
Subatoje, 22 Lapkričio {Nov. J
žią tvarką. Aš esu pusėtinai užsigy1 ’ 1913
nariai nuo Labor Day tąso
venęs. Malonėkit kreiptis šiuo adr.:
Pajieškau brolio Simano Endriu
P. P. Jankauskas,
(49)
si po teismus už kokius ten
Svetainėje RODDY HALL
kaičio, 6 metai kaip Amerikoj, paeina Osterville, Mass.
3 galionus šnapso, kuriuos
iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav.,
58 MARKET STREET,
BRIGHTON, MASS.|
Kaimelio parap., Kidulių valsčiaus,
Pajieškau Motiejaus Agurkio iš
du minėtos draugystės na
Bunikių kaimo. Jis pats ar kas ji Punsko miestelio. Prašau atsišaukti
Prasidės 7:30 vai. vakare.
riai išpardavė laike baliaus,
žino malonės pranešti.
arba kas žinot malonėkit pranešti.
Pranciškus Endriukaitis,
Bus sulošta viena tŠ juokingiausių fantazijų MULKINKTA IR MULKIN-į t
J. Agurkis,
o pelno atiduoti nenori. Tie
40 Newtongrange Sq.,
8 Monroe st,
Taunton, Mass.
TOJAI
Todėl, kaip Brightoniečiai. taip ir apielinkės lietuviai nepra-o
du nariai yra geriausi paraMonkswood, Scotland.
leskite šito puikaus vakaro, nes visi busite užganėdinti. Po teatro bus šokiai, j i
Pajieškau pačios Onos Kelpšienės,
skrajojanti knisa ir kitos žaislės.
;?
pijonai. Kitos šventos drau
Pajieškau draugų Domininko Ra- kuri išvažiavo nuo manęs du metai
Visi
s
nuoširdžiai
kviečia
allsiankytt
KOMITETAS.
$
gystės nariai irgi ketina eiti
vesto ir Jokūbo Ražinsko; abudu gy atgal, Vaikas 8 metų ir mergaitė 3^4
veno Cambridgeport, Mass., dabar m; paeina iš Kauno rėdybos, Kupiš
į teismą, nes paskutiniam sa
MONTELLO, MASS.
nežinau kur; turiu svarbų reikalą
kio parapijos. Ji pati ar kas jos ad
vo susirinkime paaukavo iš
Kas kaltas?
Chas Klunda,
resą žino, malonėkit pranešti, nes
Rockford, III. man reikalinga popieriai jai perduot
kasos $300 ant bažnyčios, o Tūlas laikas atgal lietuviai 523 S. Mill str.,
susirinkę buvo vos 37 nariai, čia laikėsi gana tvirtoj vie Pajieškau dėdės Antano Vidmonto kaslink atsiskirimo.
St. Kelpsh,
iš kurių da 8 buvo ir priešin nybėj, veikdami pirmeiviš Pagramočio parap., Endrejaičių so 731 N. Montello st., Montello, Mass.
ir kaimyno Augusto Rimkaus Ši
gi. o kad prie draugystės pri kus darbus, bet šiuo laiku dos
Pajieškau draugų Juozapo ir Jono
lalės parap., Apidimių sodos; abudu
1 " ;1.1
klauso į 200 narių, tai pinigai kaikurie pradeda atšalti. To Kauno gub., Raseinių pav ir abudu Banevičių paeina iš Kauno gubernijo,
Šiaulių
pavieto,
Radviliškio
para

atPittsburgh, Pa. Meldžiu
likos paaukauti nelegališkai, atšalimo priežastimi buvo gyveno
pijos, Malinufkos viensėdijos; norė
sišaukti.
ir prie to dar ant aprašytos W. W. Cross Co. darbininkų
čiau su jeis susirašinėti, meldžiu jų
Antanas Vidmontas.
Nereikia Paliiidijimy
pačių arba kas apie juos žino malo
Pa.
1307
So.
2nd
str.,
Philadelphia,
airiams bažnyčios. Na ir ne streiko pralaimėjimas. Vie
nės pranešti šiuo adresu:
riasi katalikai iš kailio.
J. Stanis,
Patįs už save kalba.
ni kaltina I. W. W. organiza Pereitą metą apleido mane mano
4
Lietuvių U. G. Kliubas tu torių, kiti streikierius, o da išdykusi pati pasiimdama nuo manęs 804 W. Lombard st., Baltimore, Md.
$2.000 ir 4 vaikus. Vaikų vardai:
ri nusisamdęs nemažą rui kiti socijalistus, buk šie iš Juozapas
Pajieškau Stanislovo Kendero Kau
— 9 metų; Jedviga 6 me
no
Raseinių pav., Skaud
mą, ten taipgi visko galima vedę į streiką. Tiesa, socija- tų; Jonas 4 m.; Augustina 2 metų. vilėsgubernijos,
vals., Stulgų par.; 35 metų am
Vėliaus sužinojau, kad gyvena po No.
atrasti, išskyrus knygas ir listai gelbėjo, kiek galėdami; 46 Belway str., Cambridge, Mass žiaus ir turi ant veido ženklus dvi
ant dešinės pusės vieną ant
laikraščius. Bet ir tą mote- davė veltui svetainę ir t.t. (Boston). Užklausus policijos, pasi apgamas
lupos
o
kitą
ant žando netoli akies.
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
kad Cambridge nė Bostone nė
..FOTOGRAFŲ ATIDAI.
rįs tariasi įskųsti, nes savo Bet faktiškai streiką apšau rodė,
Town of Lake, Chicago, iiL
ra tokios gatvės, o ant panašių gat Kuris prasišalino iš Chicagos 4 d.
I
Parsiduoda .fotografijų .dirbtuvė.
apsivogęs: gaspadinės $48
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1
vyrų nemato nė šventadie kė I. W. W. organizatoriai. vių nėra tokio numerio. Kas pirmas lapkričio
ir Burdingieriaus $10, overkoatį ir ant Town of Lako, Chicago, Iii., nu |I Norintieji pirkti, skubinkit atsišaukti
man
praneš
kur
ir
kame
ji
randasi,
’
(46)
niais, nė naktimis namie.
siutą, overkoatis buvo žalsvas o siu tingai ^ti.baaa kiekvieną pirmą ne- pas:
Bet nė vieni, nė kiti streiko tas gaus $5.oo dovanų.
SHUKIS PHOTO STUDIO,
tas tamsiai mėlinas; jei kas tokį už dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio
Senuks. pralaimėjime nėra kalti; vi
Stanislovas šiušė,
20 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
465 N. Darien str., Philadelphia, Pa. tėmytų malonėkite pranešti, už tai Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
ADMINISTRACIJA
gaus $10 dovanų.
BROCKTON, MASS.
si yra darbininkai ir visi no
NAUJAS IŠRADIMAS.
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
Joe. Gešlautas,
Pajiešakau draugo Juozapo Dre
rėjo, kad streikas butų lai bulio,
Chicago, III.
4600 S. Paulina St., Chicago, III.
ženklai nuo raupų galima labai len
Bosui auka.
paeina iš Kauno gub., Pušalo 551 W. 14 pi.,
Vice-prez. F. A. Misius,
gvai išgydyt. Norėdamas išsigydyt
parapijos, Žiubriškio dvaro; 5 me
Net skaudu darosi; kaip mėtas. Kalta vvra tik I. W. tu
Pajieškau pusbrolių Petro ir Motie
5235 S. Bishoff st., Chicago, III. sugadintą veidą, rašyk man reikalau
tai
atgal
gyveno
Chicago
III.,
o
da

Žobukų ir draugų Frankio ir An Prot. rašt. K. A. Čiapas,
damas informacijų ir įdėdamas i ž d i
pamisliji žmogus, kokių tam W. Cross kompanija, kuri bar nežinau kur. Turiu svarbų reika jaus
1736 W. 47 st., Chicago, m. centu stampa ant atsakymo
(46)
begėdiškai
darbininkus
iš

lą. Jis pats ar kas jį žino malonės tano Grizkučių, Suvalkų gub., Marisių yra musų brolių. Nega
ampolės pav., Plutiškių par., Malda- Turtų rašt. A. J. Kareiva,
J. GARSON,
pranešti,
už
ką
busiu
didžiai
dėkingas
buzų kaimo; žinantieji juos malonė
1805 W. 46-th st, Chicago, m. 3222 Auburn avė., 32 pL, Chicago, I1L
Kazimieras Svirskis,
na kad bosai išnaudoja juos naudojo, o kada šie pareika
lavo
duonos
kąsnio,
kompa

510 llth avė.,
Milwaukee, Wis. kit pranešti arba patįs lai atsišaukia Kasierius K. K. Strzyneckis,
kapitalistų naudai, jie da nija privežė įvairių valkatų,
šiuo adresu:
4612 So. Ashland avė., Chicago, m.
PARSIDUODA
Frank Keaneza,
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
renka tiems bosams aukas. streiklaužių ir per tai strei Pajieškau brolio Antano Mockaus; 1250 N. Wood
st
Chicago, III.
4612 S. Wood st., Chicago, III.
Geras kriaučių biznis.
3 metai atgal gyveno So. Boston, o
Štai iš W. M. Dauglas čevedabar
nežinau
kur.
Jis
pats
ar
kas
kas
likosi
pralaimėtas.
Tai

APSISAUGOKITE VAGIŲ-.
rykų dirbtuvės likos praša
apie jį žio malonės pranešti.
48)
Norintieji platesnių žinių kreipki
23 d. spalių pabėgo iš Lewiston,
Jieva Mockus,
•
Me. Boleslovas Rukštelis, kuris ap tės pas
lintas vienas bosas, tai 31 gi kiekvienam yra aišku, jog 65 E. Merrimack
St., Lowell, Mass.
L. WHYTE,
vogė savo miegantį draugą. Draugo
spalių buvo renkamos jam kapitalistai yra darbininkų
paėmė
$40.65,
gaspadinei
likosi
kal

494
Broadway,
So. Boston, Bass.
Pajieškau brolio Martyno Bortketas $3.00, krautuvėn $23.00. Sykiu
aukos tarp dirbtuvės darbi priešais ir darbininkai turi vičiaus,
CHICAGIEČIŲ ATYDAI!
gub., Lidos pav.,
su minėtu vagiu išvažiavo ir jo drau
PARSIDUODA BARBERNĖ.
ninkų. Daugiausia darbavo kovoti prieš juos, o nesipeš Koniavos Vilniaus
volosties Dainavos kaimo.
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato ant gas K. Stoškus; pirmiaus jis ketinda
Iš
priežastis užsiemino kitokiu biz
4 metai kaip išvažiavo į South Ame- scenos pirmu kartu iš svarbesnių 4 vo važiuot Chicagon pas brolį ir ten niu; parduodam barbernę geroje vie
si A. Stankus. Bet kad pro ti tarp savęs.
į miestą Buenos-Aires ir nuo to aktų dramą ”Kas tam kaltas,” nedė stoti mokyklon. B. Rukštelis turi a- toje, geriausiai įtaisytą su 7 kratingesni darbininkai atsisa 27 spalių „Vienybės” dr- rica,
laiko neturio apie jį žinios. Jis pats lioj 16 lapkričio (Nov.), 1913,Šv. Jur pie 18 amžiaus, pageltusio’ veido, il sėmis skutamomis ir 9 laukiamomis;
kas jį žino malonės pranešti, už gio parap. svetainėj, 32 pi. ir Auburn gos ir kreivos nosies, mėgstąs muš parsiduoda už prieinamą prekę. Atsi
kė savo skriaudikui aukauti, stė parengė prakalbas. Kal ar
ką busiu labai dėkingas.
avė., Chicago, III. Prasidės 7 vai. va ti boles, dėvi dar boiso — trumpomis šaukit pas:
bėjo
drg.
J.
B.
Smelstorius
(46)
sakydami, kad jis daugiau
kare. Loš geriausiai atsižymėję Chi kelinaitėmis. Jei kas tokį sužinotų
B.
A.
Bortkevičia,
H. J. BUSLOVICH,
apie
organizaciją
ir
jos
svar

153 Ludlow str.,
Stamford, Conn. cagos lošėjai, tarpuose bus dainos. malonėkit pranešti, už ką busiu di 65 E. Merrimac Str., Loveli, Mass.
turi, negu męs, tai Stankus
Meldžiame visuomenę atsilankyti ir džiai dėkingas.
bumą.
Prakalba
publikai
pa

maža ir surinko. Sarmatygražiai praleist laiką.
(46)
Pajieškau
brolio
Petro
Balniaus,
Kazys Veto,
PARSIDUODA
KOMITETAS.
damasis taip mažai duoti, tiko. Paskui Paltanavičius Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto,
P. O. Box 270,
Lewiston, Me. Kostumieriška Kriaučių Dirbtuvė, su
gmino, Barzdų kaimo.
visokiais įtaisymais pirmos klesos,
musų lietuvis pridėjo visos deklamavo, Paltanavičienė Griškabūdžio
Pirmiau gyveno Škotijoj (Anglijoj).
ANTRAS METINIS BALIUS.
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS
kalbėjo
apie
moteris.
biznis išdirbtas per 6 metus, geroj vie
Jau penki metai kaip Amerikoj; gir
sąvaitės savo ”pėdę” ir pa
LIETUVIŲ KLIUBAS parengia kuris atsakančiai mokėtų siūti keli toj, g’eram kriaučiui geras uždarbis.
28 spalių L. M. D. Choras dėjau, kad gyvena kur apie Shenan- antrą metinį balių Padėkavonės die nes ir kamzoles (vestkes). Užmokes Savininkas išvažiuoja į savo šalį ir
aukavo.
doah. Prašau atsišaukti jo paties ar
(Thanksgiving Day),
Nov. tis gera ir darbas ant visados. Kuo- parduoda už prieinamą prekę. Atsi
Koks nesusipratimas! O leido ant išlaimėjimo vargo ba kas jį žino malonės pranešti, nes noje
(46)
27,
1913, Sokol svetainėje, 87 Green greičiausiai atsišaukit.
tuojaus, kad nesigraudytut.
nus.
Buvo
prakalbos
mono

turiu svarbų reikalą.
(46) str., New Haven, Conn. Prasidės 2-rą JOS. KEMEŽA, .. Vandergrift, Pa. šaukit
Kreipkitės
pas:
(50)
kaip darbininką prašalinda
Jonas Balnius,
valandą po pietų ir trauksis iki vė
logai,
deklamacijos
ir
dai

LEON MATCHUS,
120
Phillip
str.,
Philadelphia,
Pa.
vo, ar tas bosas rinkdavo
lai naktį. Grajins Lietuvių orkestras
Reikalingas kepėjas,
38 Westminister St.
Jauna Mergaitė.
Waterbury, Conn.
Bellovvs Falls, Vermont.
Kuris moka atsakančiai kepti juo
jam aukas? Į tai neatsižiu- nos.
Pajieškau
pusseserės Marijonos iš Kviečia
visus
gerbiamus
lietuvius
dą,
pusbaltę
ir
baltą
duoną;
taipgi
Sakalauskiutės ir Baltraus Žiuruko;
•i musų žmoneliai.
EL. PASO, TEXAS.
lietuves, kaip vietinius, taip ir iš kelių gatunkų keiksus ir pajus. Mo
PARSIDUODA SALIUNAS.
abudu Suvalkos gub., Vilkaviškio pa ir
aplinkinių
atsilankyti į ba kestis nuo $15 iki $18 į sąvaitę. Ge
Z. S. Smeižis.
Puikioj vietoj lietuviais apgyventoj.
Suvienytų valstijų rube- vieto; pirmas gyvenno Baltimore, lių. šiame kolonijų
baliuj bus vie tik šokiai, ram ir blaivam vyrui gera proga. At Biznis gerai išdirbtas, nes jau 7 me
Md., o dabar nežinau kur. Jiedu pa taigi ganėtinai
bus galima prisišokti. sišaukdami ar platesnių žinių reika tai, kaip laikau netoli nuo lietuviškos
žiaus sargai pamatė jojantį tįs
DONORĄ, PA.
ar kas apie juodu žino malonės
Įžanga tiktai 25c.
laudami rašykit:
(48)
bažnyčios, prošalį eina karai, Digios
pranešti.
26 spalių musų miestelio mexikietį per tiltą į S. V.
Kviečia KOMITETAS.
VL.
PETRONIS
ir
P.
PETRULIS,
laisnės, kaina prieinama, priežastis
Marė Žiuriutė,
502 Joseph avė.,
Rochester, N. Y. pardavimo, — važiuoju į Lietuvą dėl
L. S. S. 8-ta kuopa surengė jusę ir norėjo jį sulaikyti, 2223 Tustin str.,
Pittsburgh, Pa.
nesveikatos savo moteries. Norintie
Brooklyniečių
atydai!
prakalbas. Kalbėjo drg. L. bet tas atsakė šuviu iš šau- Pajieškau pusbrolio Kazimiero Lietuvių Ašvietos Dr-jos susirinki
ji tokį biznį pirkti, prašau atsišaukti
GERA
PROGA.
(47)
Pruseika; labai aiškiai nu "kiės. Prasidėjo šaudymas. Bambalo, Kauno rėd., Raseinių valse., mas atsibus nedėlioj, 16 lapkričio, Kas užsirašys per mane laikraščius per laišką arba ypatiškai.
POVILAS
PRANCKAITIS,
Kliukių kaimo. Girdiškės parap. Jis Prasidės 3 vai. po pietų Tautiškam "PIRMYN” ir SAKŲ’ ir prisius $2,
rodinėjo dabartini darbinin Mexikietis su arkliu krito pats
ar kas iš pažįstamų teiksis pra Name, 101—3 Grand st., Brooklyn, tas gaus per metus tuos du puikius 244 Chestnut Str., NEWARK, N. Y.
L-H
vt
tas
ant
vietos.
Jis
kų vargingą padėjimą ir aiš
nešt šiuo adr.:
N. Y. Lygiai nariai kaip ir norintie laikraščius ir labai puikų, kietos gu
Petraitis,
ji pristot prie draugijos, malonėkit mos plunksnakotį su atramentu viTelephone Yards 2750
kino apie socijalizmą, iš kur 'i; vo federalų oficierius, jo 2126, WabashAlex.
durije
ir
labai
dailiai
sidabruotas.
avė.,
Chicago,
III.
atsilankyt.
Su
pagarba
GERIAUSIA
ŠOKIŲ MOKYKLA
jis prasidėjo ir ką gero gali "’a^šlie rado kelis butelius
KOMITETAS. Ši puiki dovana, vertės $1.00 skiria
CHICAGOJE.
Pajieškau draugės Mary Redger
ma tik laike 30 dienų, tat pasiJ. T.
atnešti žmonijai. Prakalbų degtinės.
skubinkit užsirašyti tuodu laikraščiu,
(Raginskiutės)), 1912 metais gyveno
Kurioje gali kiekvie
IMKITE DOVANAS!
pertraukoje Iz. Bračiulienė
Worcester, Mass.
Siunčiau laišką, 12-TAS MASQUERADE BALIUS! kad pasinaudoti šiaja proga. Adrenas gerai ir gražiai iš
(50)
bet
sugrįžo.
Turiu
svarbų reikalą.
mokti šokt į trumpą
padeklamavo:
„Paliovė
Parengtas Lietuvių Gimnastikos suokit taip:
JUR. G. DAUGĖLA,
Ji pati ar kas ją žino malonės praneš Kliubo, atsibus
laiką
ir už labai mažus
Subatos
vakare,
griauti kanuolės,” „Keistu
Waterbury, Conn.
ti, už ką busiu labai dėkingas, o prie 15 lapkričio (November), 1913 m. 789 Bank str.,
pinigus.
Vaikinai ar
čio mintis,” „Visų tėvynė” ir BALTIMORĖS STREIKIERIAMS progos gal ir‘ atlyginsiu.
Svetainėj Palace Hali, 89-93 Grand st
merginos, kurie nemo
SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
S. P. Shonos,
Brooklyn, N. Y. Įžanga ypatai 25c.
ka šokti, niekuomet
„Išvažiuojant iš tėvynės.” Puritan, Pa.
Parsiduoda saliunas labai geroj
Scranton, Pa.
963 Johler avė.,
Atsižymėjusiems įvairume parėdų
negali užganėdinti sa
Per Lietuvių Tautos draugystės
Deklamacijos pasisekė labai susirinkimą
skiriamos trįs dovanos vyrams ir trįs vietoj ir pigiai. Vieta apgyventa lie
vęs
ir negali turėti
2 d. lapkričio P. Katausapsivedimui
merginos
tuviais
ir
lenkais;
priegtam
randasi
merginoms, Gerbiami tautiečiai. Ne
linksmus
laikus, nes ygerai ir net sugraudino pu kas įnešė, kad draugai po kiek nors nePajieškau
senesnės kaip 23 metų. ir kad nesi- patingėkit atsilankyt ant šio puikaus ant pat kampo didelės gatvės. Prie
ra
taip,
kaip
numirę, o
paaukautų
Baltimorės
streikieriams
žastis
pardavimo
—
savininkas
turi
bliką, nekurie net ašaras nu ir tam didžiuma pritarė. Aukavo baidytų" civiliško šliubo. Aš esu 23 ir linksmo maskinio baliaus, o nesi- išvažiuot į Lietuvą. Meldžiu greitai
kuomet
moki
gerai šok
metų. Merginos, kreipiančiosios į graudysite.
sišluostė, ypač moterėlės. šios ypatos:
ti,
visuomet
busi
linkatsišaukti
(48)
mane, malonės podrauge su laišku
Griežš puiki muzika vadovaujant
smas
ir
kitų
paguodojamas.
'
JOZEPH
AMBROZATYS,
Buvo padainuota ir pora dai P. Katauskas, P. Martinkaitis po prisiųsti ir savo fotografiją.
D. K. Venckui.
Loco Barber,
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
J. Martinkaitis, P. Bernotą, A.
Su pagarba kviečia KOMITETAS. 425 Grand avė., New Haven, Conn.
nelių. Dainavo vietiniai Do- 50c.;
Bridgeport, Conn.
kyti po numeriu:
Norkevičius, V. Jurkonis, J. Lukoše 369 Main st.,
PARSIDUODA
noros vaikinai. Kaip pra vičius P. Minevičius, M. Kerdoka, M.
936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL.
Fomičiai labai pigiai dėlto kad vy
Pajieškau pažįstamos Agotos Da- Liet. Imigrantų šelp. Dr-tė*
Valinskienė
po
25c.;
Smulkių
aukų
Arti Morgan gatvės,
kalba, taip ir deklamacijos $2.05 Viso $5.05. Pinigai gauti "Ke vidavičaitės; girdėjau, kad atvažia Viršininkai ant 1913 m. ras negal čia gauti darbo. Atsišaukit Mokinama:
Panedėlyje, Utaminkė ir
tuoj pas:
su dainomis publikai labai leivio” red. ir nusiųsti streikieriams. vo iš Lietuvos; yra ištekėjusi už Pirmininkas, St. Jankauskas,
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
J. SIMONAVICIUS,
Juozapo Cingo; girdėjau, kad gyve
J. Martinkaitis.
350 Newark st., Hoboken, N. J
patiko, ką reiškė gausus del
102 — C. st., 3 floor, So. Boston, Mass Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas,
na Elizabeth. Ji paeina iš Pasvalio Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
Miss B. Tisaiti.
(47)
miestelio ir parapijos, Kauno rėdyb.
nų plojimas. Prie kuopos
184 New York avė, Newark, N. l
Popieriai laiškams rašyti su viso
pajieškau pusbrolio A. Anta Sekretorius, A. M. Stanelis,
prisirašė 9 nauji nariai: 7 Paj ieškojimai Taipogi
naičio, kuris pirmiau gyveno Cleve211 Jefferson st., Newark, N. J kiais gražiais pasveikinimais ir su
tam pritinkančiomis dainelėmis, su
vyrai ir dvi merginos. Tai
land, Ohio. Jis paeina iš Pampėnų Iždininkas, P. Vaiceliunas,
šilkinėmis kvietkomis ir su visokiais
miestelio,
Panevėžio
pav.,
Kauno
rė38
Farley
avė.,
Nevark,
N.
J
gi pasakysiu, kaip seniems, Pajieškau pusbrolių K. ir F. L. Be dybos. Kas apie juos žino meldžiu
paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pačtos mar
taip ir naujai prisirašiu veikiu; 3 metai atgal gyveno Brook- pranešti šiuo adr.:
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIU BAl
lyn, N. Y.. Norėčiau susirašinėti.
kėmis, aplaikys 12 popierų su konB.
Petravskas,
Chicago,
BL
siems nariams, kad prigulė
K. P. Deveikis,
vertais ir dar pridėsiu dovaną, labai
37 Cross Str.,
Boston, Mass.
VALDYBA:
Pildos Kuinus
Dideli laivai
Cicero, III.
gražią stainelę Kristaus užgimimo, iš
tų netik iš vardo, bet kad ir 1410 So. 49 Ct.
Prezidentas — Julius Joneliunas,
Gružus patarnavimai
leidžiamą
ant
pavydalo
altorėlio,
ver

Pajieškau
brolio
Jono
Žilinsko,
3249 So. Halsted st., Chicago. m
darbu prisidėtų ssocijalizmo Pajieškau pusbrolio Antano Bukan- p- eina iš Kauno gub., Aleksandravos
Laivai išplaukia ’eguliariškai
tės 25c. Už $l.oo duodu 6 tuzinus
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
Bostono nuo Charlestovvn.
popierų.
Reikalaujam
agentų
ir
duo

platinimui. Daugumas taip čio, Kauno gub., Šiaulių pavieto Vol pav,, Papilio volosties Pavausko vien
833 — 33 pi., Chicago, T1’
gos
parapijos,
girdėjau
gyvena
ang

dam
gerą
uždarbį.
Adresuokit:
Parsitrauk
giminiečius ar draugus
sėdijos.
Turiu
svarbų
dalyką
iš
Lie

Prot
rašt
—
Mikas
Titiškis.
mano: ot, sako, prisirašiau liniam apirubije, jis pats ar žinantie tuvos. Jis pats ar kas jį žino malo
K. J. INTAS,
(48)
iš tėvynės per Mhile Star Liniją.
3415 Auburn Avė., Chicago, TV
prie socijalistų ir dabar jau ji apie jį malonės pranešti šiuo adre nes pranešti šiuo adr.:
Chicago, III.
I>ėl ateityj reikalingi; platesnių
Finansų rašt. — Franciškus Valaiti P. O. Box 73,
(46)
paaiškinimų arba agentų adresų
O. Žilinskiutė.
712 — 17 pi., Chicago, IE
netikiu į Dievą, atsikračiau su:
Franas Taragauskas,
Bostone ir apielinkėse. kreipki’ės:
PARSIDUODA SALIUNAS IR
Vincas Paplauskas,
nuo visokių prietarų ir už 286 Wallace str., New Haven, Conn. 99 Willow str., Lawrence, Mass. . Kasierius —922
FARMA
Kompanijos ofisas. 84 Statė St.
— 35 pi., Chicago, TT
Puikus saliunas su 10 ruimų ir že
Pajieškau draugo Jurgio Milio, su Org. užžiurėtojas — A Bi tau tas,
Geo. Bartaszins. 261 Broadvvay.
tenka. Ne, mielas broli, dar Pajieškau Karaliaus Raugelio, iš kuriuomi
drauge Ameri
So. Boston.
3211 Union avė., Chicago, TT mės 80 akrų priemiestij pigus laisniai (S
to neužtenka, dar tuomi ne kaimo Bugonių, Jurgio Savicko iš kon 1912 atvažiavau
m. važiuodamas iš New
Polish IndustriaI Assn, 37Cross st
Susirinkimai atsibuna kas pasku dėl saliuno, netoli mokykla ir sviesto
Taruconių;
abudu Vilniaus Yorko į Patersoną jis paėmė mano tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 dirbtuvė su štoru. Priežastis parda
P. Bartkevičia, 877 Cambridge st,
pagerinsi savo vargingo pa kaimo
gub., Trakų pav., Merkinės volosties. baksą ir pinigus ir dabar nežinau ”akare, "Aušros” svetainėje, po No. vimo savinikas pasenęs.
Norintie
East Cambridge.
dėjimo. Bet kad naudą at Turiu svarbų reikalą. Jie patįs ar kas kur jis randasi. Meldžiu jo paties 3149 S. Halsted st. Metinis susirin pirkti rašykit arba atvažiuokit pa J. Rottenberg, 115
Salėm st.
pranešti
(48)
Nutilę Shapiro Co„ 92 Salėm st.
ar kas apie jį žino nranešti šiuo adr.: kimas pripuola sausio mėn. Bertaini- žiūrėti
neštų socijalizmas, visur ir juos žino malonės
Julius Raugalis,
JURGIS KRIAUKLIS,
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canado;
Jonas, Gricius,
niai:Balandžio ir Spalių mėn. Pus
visada agituok už savo kle- P. O. Box 435,
Assumption, III. 1444 Halsted str.,
Bloomville. Wis.
Chicago, III. metinis Liepos mėn.
)
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KELEIVIS
I
Paliovė skundęsis.
Ei, Vyrai, visi pas
Vyras vis skųsdavosi ant
YUDEIKO!
savo pačios jos tėvams. Nu
Jis
užlaiko
gerą Restauraciją, vi
bodo uošviui klausyti; kartą
sokios rūšies Alaas, Degtiafe,
jis sako:
Vyne ir Cigarą.
— Gerai, gerai! Kad ji
Prieinamiausią ir parankiausia
tokia bjauri, tai aš numirvieta lietuviams.
dams jai nieko nepaliksiu.
304 Broadiay ir 259 D streets,
Nuo to sykio vyras dau- ,
SO. BOSTON, MASS.
giaus uošviams nė pusę žo
delio apie savo pačią nebesą-1
kydavo.

Namai
Be
Kaminu

Teisingiausia ir Geriausia

Turi paslaptį.
APTIEKA
Pati užsipuolus ant vyro
Sutaisom Receptas su di
džiausia atyda, nežiūrint ar ii
klausia:
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
— Kaip tu gali taip gerti Gyduolių
US matote namų būdav otojus arba
galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
visą dieną!?
I WlO£ 1
kontrakterius dirbančius pašiūrė
aptiekorius
— Nėra kvailių pasakoti! randasiP lietuvis
NAU?
JATULOVIČIUS.
se sutaisant planus visokiesms na
$2 uz colį
Kai pasakyčiau tą paslaptį,
EDVARD
DALY,
saihttas
mams. Prieinamu budu jie apšildo sau dar
Šikšna buvo mažutis žmo tai ir tu taip gertum.
18 Broadsaj. S- Bostm, Mass.
gelis, bet labai didelis šikšbavietę šalčiausiu žiemos laiku vartodami.
Galite reikalaut iii per laiškus,
Ir ji nori tvarkos.
tuolis. Jo brolis Petras bu Vyras į pačią kreipdama o męs per ekspresą gydules privo didelio ūgio farmeris. Jie sis kalba:
abudu gyveno ant farmos. — Dūšele, reiktų geresnę
Petras apsirgo. Mažesny
namuose užvesti, nes
sis brolis gailėjosi pasišauk tvarką
vis
kasnors
kasžin kur ding
ti daktarą ir Petras mirė. sta?
Ant rytojaus vietinio mies — Teisvbė, ir aš norėčiau
Kadangi dideli apšildytojai arba pečiai nevisur galima turėti arba kadangi apšil
telio laikraštije pasirodė a- žinoti, kur tu kasvakaPabaigusi kursąWoinans Medical
dymas yra neužtektinu, jus rasite atsakančiausiu vartoti šitąjį parankų Perfection Ap
College, Baltimore. Md.
pie jo mirtį žinia, šikšna ras dingsti ir kur tiek daug
Pasekmingai otlieka savo darbą
šildytoj į.
nuėjo laikraščio redakcijon pinigų padedi?
prie
gimdymo,
toipgi
suteikia
vi

ir klausia:
Jeigu turite kambarius be kamino, arba netikusį namų apšildymo įtaisymą, jus
sokias rodąs ir pageibą invairiose
”Pons redaktoriau, ar jus
H sau visus tuos nesmagumus prašalinsit, pavartodami Perfection Apšildytoj į.
Kodėl jis be kepurės?
moterų ligose.
apie brolį parašėt uždyką,
Žmogelis nusiėmęs kepurę, h F. Stropiene 6 Loring st.,
Padirbtas su nikeliniais išdailinimais (gryno plieno arba enameluotas rausvai-mėar reiks užmokėt?”
arti Eflr 7th st.
varė
kiaulių
pulką.
Kitas
”0 kaipgi, žinoma!” atsa
j SO. BOSTON, MASS. | lynu maišytu dažu). Gražiai ornamentuotas. Didžiai vertingas. Užtektinas ilgiems
kė redaktorius. „Męs ima žmogelis, sutikęs jį ir maty
metams. Lengvai pernešamas iš vietos į vietą. Parduodamas visur.
me už tokius pranešimus po damas, kad kepurę nešasi
rankoje, paklausė, kodėl jis
$2 nuo kiekvieno colio.”
MOKYKLA ŠOKIŲ!
”Jezau Marija!’’ sušuko neužsideda kepurės ant gal
Profesorius Julius
farmeris. ”Po du doleriu vos? Juk, tai girdi, lyg Šalkauskas
užtikri
kvailas
išrodai?
New York, N. Y.
IS
Albany, N. Y.
na, kad išmokys
nuo colio, o mano brolis bu
—
Dėlto
be
kepurės,
kad
;
šokti kiekvieną jau
vo šešių pėdų ir penkių colių
Buffallo, N. Y.
NEW YORK’O
Boston, Mass.
ną ar seną. Išmo
varau
pono
kiaules.
kina
valcą
6
rušiu,
ilgio.”
taip, kad gali drą
Gerai pataikė.
siai eit šokti publi
Gyvo nė vieno.
išmo
— Tai ką, kumute, ar kiek koj. Taipgi
ir kitus šo
Jonas: — Kur tu buvai, gal geriau jūsiškiui? Jis kina
kius su keletu va
Telephone So. Boston. 845 M.
Tel. So. Boston 784.
D-fiAS ST. ANDRZEJEtfSKI
Juozai?
karų. Mokina kas
taip
smarkiai
andai
sirgo!
vakaras.
Lekcijos
Parduoda pigiai Namus
Juozas: — Ant kapinių. — Na-gi jau trečia diena yra
Vienatims lenkiška*
nuo 8 valandos
Dr.F.
Matulaitis
Jonas: — Ar buvo kas mi kaip palaidojome.
vakaro iki 10 vai.
J. H. C A R R
DANTŲ DAKTARAS.
Prof. Julius Salręs?
495
8roadway,
So.
Boston.
— Ar šaukėte jam dakta kauskas praneša visiems, kurie nori
Parduodu Namus, InsiurinH Ir
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
Juozas: — Visi mirę.
išmokti
šokt,
ateiti
dienomis
nuo
9
Valandos:
padarau Morgičius.
rą?
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju
vai. ryto ir net iki 11 vai. vakaro.
N«w IS-ž dieną ir nuo 7«9 vakare.
844 DORCHESTER AVR.
— O kam tą daktarą? Jis Taipgi mokina visokius šokius:
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo
Tai buvo blakė.
Nedalioms iki S vai. po pietą. Buck
&
Wing,
Buck
Skirt,
Irish
SO. BOSTON, MASS.
Miegamamjam
vagone ir be daktaro gerai pataikė Ji g, Clog, Spanish Waltz, Waltz.
238 HARRISON AVĖ, BOSTON.
Two Step ir kitus. Subatomis ir
vieną naktį iš viršutinės lo numirti...
Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti
vos pasigirdo balsas:
dovanai. Moytojai: Miss Antani
Reikia gilesnės duobės.
D-I-D-E-L-I-S P-E-L-N-A-S
na, Miss Joanna Walets ir profesor
. „Porteri, atnešk greicerį!”
Julius
Šalkauskas.
Pirma
lietuviš

Atvažiavęs nuo žaliosios ka mokykla Amerikoj.
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
Juodveidis atsiliepia:
(48)
salos
airys
gavo
darbą
duo

Phone Canal 3762
” Negalima. Miegamam
žmonėms.
aaujausios mado->
bes
kasti.
Kada
airys
išsi

1843
SO.
HALSTED
STREET,
Tie,
kurio
ilgą
laikų
sirgo
landžiodami
nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokėjam vagone gerti uždraus
CHICAGO. ILL
jo tiems, kurie netik neišgydė, bet <’ar pnaršino labiau užsendinant ligų: per kų negalėjo
juosęs
dirbo,
atėjo
darbda

^KABAMUS (R BALSAMS VT«K»a> Y'J“ gerai dirbti; tad apturėjo dub.ltavų nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimų
ta.”
Ktiieka visokį darbą pii*5 palaidojinn
vys
ir
klausia:
į uždarbio: tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.’
„Duok greičiau!” sušuko
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
x
eogeriausiai
už
nebrangią
prekę.
balsas iš lovos. ”Man blakė „Na, Pat, ar galėsi tą visą
bet su visokioms šviežioms ir nžsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- .
Ant
2
I
purvą sutalpint į tą duobę
336 Broadway, So.
r£
" po geriausio Amerikoje PJELADELPKUOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- “
įlindo ausin.”
‘ po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį
akmens
Gyvojimo vieta 44» Bro*4way
atgal?’’
dabeltavų pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus suččdijo.
Gelžkelio laikro
iŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUOViSOKJŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
Vaistas nuo ašarų.
Pat pažiurėjo į priverstą
dis Šriubeliu už
PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:
sukamas,
vyriš

„Pavelyk man tamsta nu krūvą žemių, pažiurėjo į
GARBINGAS
PHILA.
M. CLINIC! Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų
ko didumo, ant
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
bučiuoti tamstai tas ašaras duobę, pasikasė sau pakaušį
20 metų auksuo
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų ištas su išrašytais
nuo skruostų,” graudžiai jis ir valandėlę pamąstęs atsa
kaušg, o ligų labiau paaršlno. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
dubeltavais vir*
pilnai
išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus
kė:
c
jai tarė.
šais. Labai tei
Į garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodosingai
eina
skiJi nusvyro į jo glėbį ir jis „Turbut ne;.reikia da gi ■ riamas ypatingai geležinkeliu važiuo'
ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
pradėjo ją bučiuoti. Bet a- liau iškasti.” •
GUODOTINAS DAKTAREI
i jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
Labai dėkingas už tikrų išgy
suomet
tikras
laikas
žinoti.
Gvaranšaros vistiek rėdėjo jai per
dymų ir už liekarstas, nuo ku
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiuBarzdaskutykloj.
rių pastojau kaip naujai ant
veidą.
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
svieto
užgimgs, išgelbstintnuo
ant
kiekvieno
adreso
už
$5.75
C.
O.
D.
Rockefeller
„Nejaugi jokis vaistas jų Svečias:
slaptos ligos. Taip gerai dabar
ir persiuntimo kaštus, su teise jums
jaučiuos, kad į trumpų laikų
nesustabdys?” atsidusęs jis turi gerą galvą ant biznio. viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
net 15 svarų daugiau sveriu.
dintas,
nemokėk
nė
cento.
AtsiminBarzdaskutis
:
—
Jo
gal

i
. klausė.
Prisiunčiu savo paveikslų, lik
; kitę, jus užmokėtumet už tokį pat
damas sveikas ir džiaugdama
„Šitas vaistas yra geras, va dėl biznio nė cento never i laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
sis, pilnas gnodonės S. Kolomkitur.
Puikus
auksuotas
lenciūgėlis
tik reikia jo daugiau,” ji at ta.
čiukas, 41 Avė, L-, Salveston,
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
Tex.
(Mat Rockefeller neturi dėliu.
sakė.
TEIPAT Mr Žukas, McKees
1
plauką.)
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
Excelsior
Watch
Co.
Ij
vo paveikslų, nemažiau yra dė
Ji nieko nemato.
kingas už išgydymų nuo sun
906 Athenaeum Blg„ CHICAGO. ILL
Mrs. O’Brain gyveno su
kios ir pavojingos ligos. Kiti
negalėjo išgydyt.
Mrs. Kerrigan ant vienų lu
Mr Žakas.
Mr S. Kolomčiakas.
bų. Mrs Kerrigan gyveno
Mr* Zofija Bastrykene, C. M. and St Paul st. Sobieski. Wis. Štai kų rašo: Nesuskaitytu*
kartus labai gTažiai dėkavoju Phila. M. Clinikui, už išgelbėjimų manės išgydant nuo moteriškų
D. Bendokaičiui. — Teisybę ra
priešakyje, o Mrs O’Brain šot,J. bet
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
ant tos temos buvo jau daug
užpakalije.
giau gydyties nereikalauju.
rašyta, todėl netalpinam.
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų.
Ten buvusiam. — Žinutė iš Great
Vieną dieną Mrs. Kerri Neck,
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
N. Y., suvėlinta ant čielo mė
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves
KAD JAUTIESI NESVEIKAS, ^^k^ie^S
gan atėjo pas Mrs. O’Brain nesio, netalpinsim.
Toji
kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
Senam kareiviui. — Laikraščiui ne
ir sako:
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata,
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.
„Mister Džeremija man tinka.
A. G. — 1. Žmonės daugiausia bi
i
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaipir po
mirt dėlto, kad jie įbauginti am
šiandien sakė, kad ru josi
todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
žinomis pragaro kančiomis po mir
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medikasai pakėlė didelį maištą. Ca ties.
— 2. Kaip ilgai žmogus gali būt
, mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila.
K. P. ŠIMKONIS
ro sekretorių išvilko ant ga užchloroformuotas, tai priguli nuo to,
. M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios medakokia doza jam bus duota chloroforI lių apdovanotų.
tvės ir valkiojo už plaukų mos. — 3. Kiekviena šalis turi kito
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai,Profesonal. Daktarai, pirma ranka p. ? Kliniko;
HOLYOKE, MASS.
821HIGH ST.,
kius įstatymus, todėl negalima pasa
kaip šunį.”
Daktaras ALEX. BROWNAS,Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director.
kokia butų bausmė, nes tamis
įSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
„Paskutinis daiktas gy kyti,
ta nepasakot, kokios šalies kariume
■f
A n CCI
A Q MINGU,
bet nori pastoti sveiku ir lai.
V
tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
venti užpakalije!” atsiliepė nę turit omenėj. — 4. Taip, autorius
gali uždrausti statyt veikalą be jo
vėni, tadapršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviško] kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
atsidusus Mrs. O’Brain. „Aš leidimo. — 5 Žydai turi savo kalen
tikrų pagelbų rveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dčkavoja, nes čionai išgydo ir
tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir nžsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo:
niekad negaliu matyti, kas dorių; jie metus skaito nuo bibliji50.000
Kataliogų
DYKAI!
nio svieto sutvėrimo.
pečiuos,rankose,kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
dedasi lauke.”
blogoirDečystokraujo, nuo ssužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, viduriųnedirbimo, už
Ten buvusiam iš Montello, Mass; —
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
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Redakcijos atsakymai.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.

I

*

Du rūpesčiai.
Dabartiniame laike
kiekviena duktė atneša tėvui
du rūpesčius.
— Kokius-gi rūpesčius?
— Ugi tokius! Pirmas:
išleisti dukterį už vyro; o
antras: surast gerą vietą
dukters vyrui.

Apie ypatas rašot, ypatiškumų netal
pinam.
šviesos mylėtojui. — Ačių už para
šymą, bet kadangi apie "svečių” pra
kalbas buvo jau daug rašyta, o prie
to žinutė jau ir susivėlinus, tai gal
nepyksite, jei nespaudinsim.
A. Dzūkeliui. — Dėl vietos stokos
tamistos korespondencija likos nesu
naudota.
Grinoriui, Mylinčiam prakalbas, J.
Kaulaičiai ir kitiems, kurių raštai ne
tilpo, pranešam, kad jie netilpo dėl
stokos laikraštije vietos.

tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
staboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
Reikalaukite tuojau*.

Washinffton St.
JeiP • Tnimla
111111114, 822
boston, mass.

kietėjimo slogos. greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia
mų slaptų lytiškų ligų. 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 liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris noo skausmingų menešintų ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
rodo* nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresą:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET,

’

PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS; nuo 10 iŠ ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. C tam. ir Pėtnyčiomis nuo
0 iki 8 vak. Reikalaukit noo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras”.
Pasarga* kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. Cllnico,
o apturės rodų.

KELEIVIS
F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
*

V. Gudiškis. — Į kariumenę Rusijoj
šaukia vyrus ,kurie turi pilnai 21 m.
Kad butų nauji įstatymai perėję, kurie
pakeistų amžių ant 20 metų, aš jų
neužtėmijau.

Kunigo Vaikas. — Pirmas popieras
galima gauti bile kada, tik antrų ne
galima gauti neišbuvus 5 metų. Ta
mista esat Amerikoj 2 metai, pirmas
popieras galit išsimt tuojaus, o ant
ras gausit tik už 3 metų, t. y., kada
busit išbuvę Amerikoj viso 5 metus.
Knygelę dėl mokinimos atsakinėti ant
klausimų gausit "Keleivio” red. už 15c
Pirmos popieros
nieko negelbsti
žmogui antru sykiu važiuojančiam į
Ameriką, nes žmogus su pirmomis popieromis vis dar skaitosi svetimžemiu.
Suprantama, vis geriau yra turėt po
pieras, kaip ne.

K. Baumila. — Jau buvo atsakyta
penkias dešimts septynis sykius, jog
jei kas yra kuomi prasižengęs kariumenės įeikaluose, ir sugrįžš iki 21 va
sario, 1914 m., visos bausmės bus do
vanos. Jei kas už tęs toliau, bus bau
džiamas pagal įstatymus.
Važiuojant į Lietuvą, nereikia at
važiuot į redakciją, tik parašyk, o šifkortę musų agentūra prisius tamistai
į namus.
J. Klevinskas. Pirkimo aktą gali
ma padaryt Amerikoj, paliudyt pas
konsulį ir tada pasiųst į Lietuvą dėl
notaro užtvirtinimo. Toks aktas yra
taip geras kaip ir Lietuvoj darytas.
Jei būnant da Lietuvoj turėjot doviernastį, bet pagal ją negalėjot par
duot, reiškia, kad tas, kurs_tą doviernastį rašė, netaip parašė, Doviernastį galima išduot įvairaus svarbumo
ir silos: tik parandavot, užrašyt, užsirašyt ant savęs, valdyt iki tūlam
laikui ar ant visados, parduot, mainyt, etc.
Važiuojant su konsuliaus pasportu
dabar nereikia mokėt jokios koros.
Po manifesto laikui vėl reikės mokėt
3 rub. 50 kap. už slaptą perėjimą ru
bežiaus, kaip ir pirma.
Moksliškas knygas, kaip ”Apie že
mę,” "Etnologiją,” etc. galima vežties, cenzūros nėra uždrausta. Nega
lėsit parsivežt tik tokių, kurios yra
politiško, carizmui neprielankaus tu
rinio.

NORTH HERMAN ILOYD
NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš'Bremo j Bostoną
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės
Išplaukia sekantie laivai:
“Hannover”— Spalio 29tą
* ‘Koeln”— Lapkričio 19tą
“Frankfort”—Gruodžio lOtą ,
“Hannover”—Gruodžio 31mą

Dėl laivakorčių kainos bei kitp kelionės dalykuose
platesnip žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston. Mass

BRANGIAUSI ŽMOGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
__ Jau nuo keliolikos metu 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 pntirimu
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................... Itl.M
Nuo galvos skaudėj imo.ISc. ir .SS

Gyvasties Balsam as..................
Nervų Stiprintojas....50c. ir
Vaistas dėl Vidurių... 50c. ir
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosulio................... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo
.. 25c.
Slrilvinės proškos.......... L
10c. ir
Pigulkos dėl kepenų................
Blakių naikintojas.....................
Dėl išvarymo soliterio.......
Anatarinas plovimui............ ....
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis...........................
Antiseptiškas muilas................
Gumbo lašai................... 50c. ir

.75
1.00

Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo
Nuo peršalimo....
M
Plaukų stiprintojas... ,25c. ir
.M
Linimentas arba Ezpelleris...
.«•
Nuo plaukų
šilimo
P1
1.00
Nuo
___ Releumatizmo.
____________..,...5Sc. ir 1.M
M
Nuo lytiškų ligų...
Me. ir LOS
M
Nuo dusulio______
3.0S
Nuo kirmėlių...........
.25
Antiseptiška mostis
.25
Nuo viduriavimo..
.5»
10c. ir
Kastorija dėl vaikų.
.25
Proškos dėl dantų.
LM
Karpų naikintojas..
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Taippat i5 Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t,
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

VINCAS J. DAUNORA,
Bedford Avenue

J. Klimovicz. — Jei nežinot atva
žiavimo dienos ar laivo vardo, tai pa
rašykit Commissioner of Immgration,
Ellis Island, New York, ir paduokit,
po kokiu vardu atvažiavot, kur sėdot
ant laivo, kiek metų turėjai, kur va
žiavai ir beabejonės gausit . Mokėt
Victor Griegor. Už tai, kad va nieko nereikia.
žiuodamas nakties laiku su dviračiu,
Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius lai«roant kurio lemoutė buvo užgesusi, uz
J. Klevinskas. — Pirkimo aktus ga
džius, deimantinius ir šliubintus žiedus, britvas ir
važiavai ant kelių einančių žmonių, i lima padaryti užtvirtinti pas konsulį
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
kalėjimą nieks negal pasodint. Vis ir viskas bus gerai. Parvažiavus, su
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
kas, ką valdžia gal daryt, tai nubaust prantama, reikia paduot dokumentą
daigtus.
Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
pora dolerių už neturėjimą lemputės, vietiniam notarui, kad tas užtvirtinant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
kaip vietinės tiesos reikalauja.—Žmo +■' savininko vardą valdiškuose užra
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma
nės, kuriuos sutrenkiai, turi paduot šuose.
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz
civilišką bylą į teismą, darodyt, kac
Parvažiuot su konsulio pašportu ynieriams,
parduodam
sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
buvai neatsargus, o jie buvo atsargus, ra labai gerai ir parvažiavus niekas
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
prirodyt kiek nuostolių jie per tai tu nesikabinėja.
Manifestu yra dova
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikarėjo ir tada gal teismas prisudįs už nota bausmė už slaptą per rubežių
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
mokėt. Byla be poros metų neišeis. perėjimą visiems tiems, kurie sugrįžš
Jei turėsi kuomi užmokėt, gerai, jei iki 21 vasario, 1914 m.
LITHUANIAN JEWELRY |CO.
ne, nieko negali padaryt, už pinigišKnygas moksliško turinio galit vež
ką skolą Amerikoj į kalėjimą nega tis, bet politiško — priešvaldiško tu
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass
linčio užmokėt kaltininko nesodina. rinio, jei užtėmys ant rubežiaus, ne
įleis.
žmogui.
Kaip
_ _geriausiai išimt
Paukštį iš beprotnamio, sunku pasa
Juozapas Kalinauckas. — Tiek kar
kyt. Tam reikia nemaža pinigų, la
biausiai jei tie ponai tyčia nori jį ten tų jau buvo raš -ta, jog visiems tiems,
palaikyt, kad neturėt jo po kojomis kurie perleido "sroką” dėlei kariumeGeriausiai susitarkit jo draugai, duo nės, nebus bausmės, jei sugrįžš iki 21
kit žinią jo pusbroliams Tarnui Pitts- vasario, 1914 m., o paskui netik kad
tone ir Silvestrui Edvardsville, sudė paims į kariumenę, bet ir baus. Tėsit kokį SlOO.oo ir nusamdysit atsa mykit tiesų patarimo skyrių, o nerei
Geriausia lempa delei mokinimosi yra RAYO.
kantį advokatą, su kurio pagelba iš- kės to klausti, kas vakar buvo aiški
imsit. Ar tuos ponus už tokį darbą nama,
Jos
šviesa tyra, švelni ir pastovi. Nereikalau
galima bus į cypę sukišt, pasakys ad pa; lupo.
ja žiūros įtempimo ir nearzina akiy.
vokatas, kurs dalykus ištirs ir todėl
Džianukas. — Ant tamstos pasporjam nereiks remties vien tik ”ką žm<?
to rašoma, jog prizivas bus tik 1914
nes sako.”
RAYO lempa padaryta iš geriausios medegos.
metuose, o tėvai rašo, kad šį rudenį !
Labai patraukianti akį ir užtektina ilgiems me
Nežinantis. Apie Rusijos tiesas, reiks stot. Tas turbut dėl tos prie- I
žasties,
kad,
kaip
girdėjau,
dabar
pra

pagal, kurias imtų į kariumenę nuo 20
tams. Tikras pagražinimas jusu seklyčiai. Ją
m. vietoj 21 kaip pirma, aš nieko ne dės imt i kariumenę nuo 20 metų, o
galima užžiebti nenuimant Kaminėlio ar klošo.
su girdėjęs. Gal aš neužtėmijau pa- ne nuo 21 ,kaip pirmiau buvo. Bet
ar tas tiesa, nežinau, nes būnant ALabai lengva įdėt naują knatą.
davadijimo.
merikoj žinios apie Rusijos tiesų per c*
RAYO mažai kaštuoja, bet jus negalite pirkti
Antanas Prūsas. Pirkti čia Ame mainas nevisados greitai mus pasie ca
rikoj arba Prūsuose gazolinu varome kia. Vienok pasiremiant ant pasporgeresnę už jokią prekę.
motorą neužsimoka.
Parvežimo ir to. jei stosit ir 1914 m., bausmės ne
bus.
akčvžes kaštus sudėjus. Rusijoj daug
Visose sąkrovose parduoda RAYO—apžiūrėk.
pieriau anrieis. Reik;a žinot, joar Ru
Adomui
M.
—
Už
tai,
kad
tas
žmo

sijoj galima gaut įvairias mašinas,
Amerikoniško arba kitu viešpatysčių gus numeta "Laisvę” ir "Kovą” tų,
patento, kaip ir čia. Kad pavažiuo- kurie ant jo adreso parsisiunčia, neBnftalo
New York
iš
sit į Lietuvą tuoj kreipkis, arba ir ?<iima Į teismą paduot. Ten yra jo
Albany
Boston
AEW
YORK
’
O
dabar grali parašyt ir gaut įvairiu ma ofisas ir niekam jis nepridera tar
naut,
jei
nenori.
Bet
jis
turi
pasakyt
šinų katalogu Bendrovės "Vilija,”
Poltovskaja 55, Vilnius, Rusija. Yra krasai, kad nas jį tų laikraščių ne
tai Lietuviška įstaiga, kuri pristatys neštų. Jei iš krasos jis laikraščius
SDC-ONir
tokį motorą, kokį tik pageidausit, ir priima ir numeta, už tai jis gali būt
daug pigiau, kaip Amerikoj perkant. kriminališkai baudžiamas. Priduokit
Kiek gazoliną prekiuoja Lietuvoj, redakcijoms tikrus faktus.
negaliu pasakyt. Parašius, "Vilijos”
Ed. Didžius. — Ne vien pas jus,
bendrovė duos ir ant to paaiškinimą.
Shenandoah, bet visur randas tokių
A. B. C. Tamistai, kaip ir seserei, užkabarinių advokatų, kurie lupa pi
priklauso dalis iš tėviškės, jei tėvas nigus už neva ”išsistorojimą” pilie
mirdamas nepadarė testamento ir ne tiškų popierų. Jokių advokatų tam
paliko tos žemės jai vienai. Dabar, nereikia. Pirmas popieras gali bile
kad ant kolonijų dalinas, turi ar par cas ir bile dieną gaut, prekiuoja $l.oo,
važiuot ir būt pripažintas nasliedni- o antras gausit po 2 metų ir 90 die
ku, ar duot doviernastį seserej ar ko nu nuo išsiėmimo pirmųjų, jei busit
kiai kitai ypatai, kad tai padarytų. išbuvę išviso 5 metus Suv. Valstijose.
Reikalingus dokumentus, pridavus Už antras reikia užsimokėt $4.oo. Tai
faktus, padarys "Keleivio” agentūra. viskas, ką popieos kaštuoja. Dėl ro
Padarius taip, žemė bus paskirta ir dos, dykai, kreipkitės į vietinę L. S.
užrašyta jumi, ir tada galėsi parduot, S. kuopą, arba pas Praną V. Balčiū
pavest, randavot, ar pats kada norėsi ną, krautuvėlėj, ant East Centre str
jūsų miesteli j (Shenandoah, Pa.)
parvažiuot ir gyvent ant jos.
Jei žmogus pragyvenęs 18 metų
Amerikoj neparvažiuotų ir neparei
A. N. J. K. — žmogus goli perkeist
kalautu savo dalies dalinanties ant savo pavardę, valdžia į tokius privati
kolonijų, jo broliai gali visą žemę nius dalykus nesimaišo. Suprantama,
ant savęs užsirašyt ir jam visai nie jei kas pasivadintų kito žmogaus var
ko neduot, ir per teismą negalės gaut du. ir tai padarytu su tikslu ką nors
nieko. Palikus ant tiek laiko, broliai prigaut, tada jau kitas dalykas. ”LeGramafonas ant išmokešcio
gali paduot "vyzyv nasliednikov,” gališkai” galima pavardę permainyt,
Po 10 c. kasdieną.
apgarsinimo, beabejonės, neužtėmys paduodant peticiją į teismą, bet tas
Jaigu apsiimate mokėti po 10c.
tas žmogus, ir liks pripažintas miru vra tik tokiuose atsitikimuose reika
kasdien, tai išsiųsime Jums ant išsiu. Jau tada atsišaukt per vėlu.
linga, kur turtų ir šeimyniški klau
mokesčio labai dailų Gramafoną
simai yra įvelti, šiaip gi gali kiek
sykiu su 16 rekordais (32 kavalS. Morkauskas. — Nepabaigus pra vienas vadinties taip, kaip jam patin
kais visokių dainų: valcų. polkų,
dinės mokslainės negalima įstoti į ta.
maršų
ir t. t., kuriuos patįs išsi
Jei žmogus išsiima pirmas popie
High School, dėlto, kad, ten mokina
rinksite. Gerumas musų gramafoaugštesnių mokslų, todėl, kaip anglų ras ant vieno vardo, tai imant antras
nų GVARANTUOTAS, kiekvie
kalba, taip ir pradiniai mokslai yra jis gal paduot teismui peticiją ir su
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
būtinai reikalingi, kad įstoti į High teismo pavelinimu gaut antras popie
me naujos specijališkus rekor
School. Neturint pradinės apšvietos, ras ant kito vardo.
dus: lietuviškos. lenkiškus, rusi
Rusijos konsuliai arba vice-kor.suį High School nuėjus nieko nesupra
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki
si ir negalėsi nieko mokintis. Geriau liai randasi kiekvienam dideliam mie
te tuojaus, reikalaudami katalogų
sia, jei turi kokius $300 ant metų, nu ste. Paliudijimus išduoda tik konsu
ir paaiškinimų įdėdami, kraso
liai
arba
generališki
konsuliai,
kaip
važiuok į Valparaiso, ten gerai moki
ženklelį
atsakymui:
na, pigiai ir greitai. Parašyk lietu New Yorke, Chicagoj, Galveston’e,
San
Franciscoj,
ect.
ir
su
gauta
”
proviams studentams tokiuo adresu: 751
LIBERTY COMMERCIAL CO.
chodnaja” gali važiuot per sieną ten.
siųs tamistai visas žinias.
Toj "prochodnoj”
Cyrus St, Valparaiso, Ind. o jie pri kur patinkama.
233 Eisi 14th st., Ne«Yort, H.t.
vieta rubežiaus perėjimo nėra paskir
sius tamistai visas žinias.
etaoin shrdlu fwyp bgkčj ėząšžų čjjj ta.

Saugokit savo kūdikio akis

STANDARD OIL CO

"Salin su Nusiminimu!!

Brooklyn, N. Y.

SERGANČIOMS MOTERIMS.
Gražus paveikslai! j Sesute.
— Aš esmu moteria. Žinau

i kiek moteris turi iškentėti.

Niekur
taip "tė
ra i ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus, kai
lietuviš
kas ar
tistas
Monte
lloj.

Lietuviška Krautuvė
Auksiniy Laikrodėliy

s

Kampas North 4-tos gatvės

Dėlto
vyrai,
mergi
nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitraukt paveiks’us, o išrodysit da gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų. kurie ėmėsi paveikslus nas:

Jeigu
kenti nuo baltųjų
andrapanių,
nu
!
I
puolimo arba atI
trukimo motės, eII
si nevaisinga, tu
ri skausmingus ir
!i
nereguliariškus pe
riodus, reumatiz
I
mą ar kitokias ligas, pabandyk mano
Naminį gydymąsi, kuriuo išsigydysi
pati namie ir visai pigiai. Tuojaus
rašyk aprašydama savo skausmus ir
įdėk 2c. markę atsakymui. Adresuo
kite
(45)
MRS. A. S. HON,
South Bend, Ind. Bos K 1.
i
i
»
I

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

Montello, Mass.

Hamburg American Lin ja.
Didžiausia Garlaivių Kompanija
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp
HAMBURGO ir BOSTONO.
Niekados nereikia mainyti laivo,
{ dešimts dienų iš porto į portą.

I
I
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I
)
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Dr; Ignotas Slankus i
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa. :
— o
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PIGIOS PREKĖS,
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.
Gera
priežiūra keliaujantiems,
sveikas ir atsakantis maistas ir
užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi
trauk gimines, norint platesnių
žinių, kreipkitės prie
HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston,
arba 41 Broadway, New York.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur
tamista ei
ni? — Pas
JONĄ
KULBOKĄ
išsigert sti
klą alaus,
nes ten šal
tas ir geriausis vi
sam Brook
lyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
misliju, kad ten geriausia užeiga,
nes labai rami vieta. Pas jį geri
cigarai ir gardi degtinė, todėl
žmonės ten gali gerai susistiprint.
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai,
po numeriu:
(16-4)
74 Grand SL, kampas Wyte Avė.
BROOKLYN, N. Y.
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Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog
kreipkitės ypatiškai arba laišką prie daktaro J
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt* .
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. '
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie- .
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO LIGAS

Nuo skaudėjimo strėnų.sąnarių rankų ir koj jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu< matiztno. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia,
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant
♦
- .
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu1 rių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą
’ plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies,
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos,
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abeiną nusilpnėjimą. Visokias
I moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau
1 dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas
I ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą.
I Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra
I ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su
t
liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių
galima permatyti visą žmogaus kūną.
Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo ;
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus .
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, !
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- !
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: <

Dr. Ignotas Stankus^ \
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. :

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

Waltham, gvarantavotas ant 20 metų.
Rašydami delei paaiškinimo. įdėkit krasos ženklelį atsakymui:

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

-
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Vietinės Žinios

TEATRAS IR ŠOKIAI

Fanatikų
„protestas”
prieš pirmeiviškus laikraš
Rengia L. S. S. 60 kuopa
čius neša labai negeistinu©
vaisius. Žmonės likos ant
tiek suerzinti, kad beveik
ant kumščių eina. Labda
Lietuviu Labdarystės Svetainėj
!
Vysai Dykai
rystės draugija rodos beAr Esat Kankinami
So. Boston, MassJ Kožnas vyras be atidėKoma tur papartiviška, o tečiaus nuo to Kampas E ir Silver streets,
l'žnuodijimu Krauja arba Brantais,
„protesto” nebuvo da nė
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
iš
tu
stebuklingu
reikalauti vieną
‘
Pradžia
7
vai.
vakare.
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
vieno ramaus susirinkimo.
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
Draugija pasidalijo į dvi da
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Vyriškumą, Lytišku Nusilpueimu,
Ant scenos statoma dvi juokingiausios komedijos:
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname
gėrė per mierą, katrie pareidava
li — pirmeivių ir fanatikų.
v
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo vielai, ir katrie pervirš davė
•m ;
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
Ką pirmeiviai neįneštų, fa
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės
ir Inkštu Ligoms!
t
natikai rėkia, kad atmest.
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
Jeigu turėt skausmus strenosi,
prastoima apetitą, surugusi pylva,
Štai pereitam susirinkime r^teatruifšokiai, 'žaislai ir skrajojanti krasa. Ateikite
katrie negabė pri darba ir katrie ne
biauru skausmą galvos, tulžinius prigale 'nauduoti pylnai linksmumą
Michelsonas padavė laišką,
puolimus, i cgalet miegoti, jaustavisi,
o
męs
užtikriname,
kad
busite
užganėdinti.
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
kur Y. M. C. A. sekretorius
pyktas ir aržus,—turetė gauti tą
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
Įžanga pigi.
Su pagarba
Dr. Tupper klausia, ar L.
knygą. Knyga ta pasaka prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
ir aišKieis žodeis dielko kenti ir kaip
D-ja neduotų ruimo vakariRENGĖJAI.
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
gali būti sveiku.
niems kursams. Y. M. C. A.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti sava sveikata, stipruma ir
duotų mokytojus ir pagel
Ta dykai (rauta knyjra yra w«rtė»
gina knygos. Knyga ta yra krau
energiškuma į trumpa laika ir su
Slu.uO kuinam sergančiam
bėtų lietuviams susipažinti davė bylą augštesniam teis-! Kas nori lig valios prisituve žinios ir talpina tam tvkrus?
vjrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
su šios šalies gyvenimu: po mui.
! juokti, tegul neužmiršta at ti tarp vyru ta
nas arba senas, lagotas arba biedlitika, istorija, kaip surėdy Valiulis gyvena po No. 89 eiti ateinančioj subatoj, 15
nas, nevedęs arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
ta valdžia ir t. t. Tas, ro Silver st. 2 lapkričio vaka lapkričio, Labdarystės sve
vaistus ikikolaik n eparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užeedys jums daug dole
pasekti.
dos, labai svarbu, nes kito re jis susitiko ant Broad- tainėn pažiūrėt „Užkerėto
riu ir pasakis kaip ga’.ote stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paėsta. Nekokie varda medikališka
se vakarinėse mokyklose to way pažįstamą savo Z. Paš Jackaus” ir „Žydo Statinė
arba daktariška nėr a ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
nemokina, ir lietuviams rei kevičių, kuris yra čia augęs je.”
Nieko juokingesnio
O gauste tą knygą.
kėtų tik džiaugtis, kad žmo ir suairėjęs, ir paklausė jo žmonės nėra matę. Tik ne<5
nės siūlosi mums tai paaiš tūlos gatvės. Paškevičius pasivėlinkit. Perstatymas
SIUSK ŠIT* KUPONĄ ŠENDEN*.
kinti.
Tečiaus fanatikai nuvedė jį į tamsią vietą ir prasidės 8 vai. vakare. Pas
DR. JOS. LISTER & CO.. L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, IU.
pradėjo rėkti, kad laišką at liepė truputį palaukti. Tuo kui bus šokiai.
Godotinasai Tamista: Aš esu užjnteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
mesti. Ypač Jurgeliunas tarpu iššoko 4 airiai, sugrie
Dykai Knygą, me ldziu prisiūti man viena vysai dykai.
buvo priešingas laiškui. Gir bė Valiulį iš užpakalio už
Vardas i- pavardė
di, jei d-ras Tupper nori rankų, iškrėtė kešenius, atė Ateinančioj nedėlioj soci
Adresas
ruimo, tai kodėl jis kreipia mė $20 ir ant galo da apdau jalistų svetainėj, 376 Broad
vvay, 7:30 vai. vakare d-ras
si pas Michelsoną, o ne pas žė.
board direktorius. Kitas Tai vis darbas tų, kurie Matulaitis turės paskaitą aTik ką išėjo iš spaudos:
vėl tamsus žmogelis atsisto kovoja prieš socijalizmą. pie maistą. Įžanga visiems
Br. Vargšo 3-jų veiksmų drama
dykai. Ateikit kuoskaitlinjęs sako: ”Męs da nežinom,
"SVETIMAS DIEVAS.”
giausia.
Lošime dalyvauja 7 yp., kaina 15c.
gal tas daktaras yra koks Pereit oj subatoj Camlaikykit saugiam
ir Br Vargšo 4 veiksmų drama
Taurinant pinigus x
žydas, ir ką jis gali čia mus bridge socijalistų
kuopa
"GADYNĖS
ŽAIZDOS.
”
— »
BA1MK
pamokinti? Aš beeinu, kad vaidino „Švarkas ir Milinė.
15 lapkričio 60-ta socija Lošime dalyvauja 9 yp., kaina 25c.
Kuopos ir Draugijos! Tai darbi
męs daugiau žinom, negu Veikalas gana geras ir ge listų kuopa vaidins dvi koGENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK
ninkiškos
veikalai. Jie yjis.” Ant tų žodžių visas rai buvo suloštas. Po teat mediji: „Žydas statinėje” ra gražus.dvasios
Statykite juos ant
1112 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, HL
susirinkimas pasileido juo ro buvo šokiai ir lakiojanti ir „Užburtas Jackus” Lab scenos. Reikalaukit visur.
(49)
Vieuatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra
kais ir veik vienbalsiai nu krasa su dovanomis, žmo darystės svetainėj. Ko-ko,
M. G. VALASKAS,
Kapitalas $250,000.00
tarta svetainę duoti.
nių buvo į 300; pelno liks a- o jau juokų tai bus. Po te 349 E. Kensington av, Chicago I1L
Priima depozitus kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
Pasirodo, kad musų bro pie $30.
Laisvas. atro bus šokiai.
Knygelė dykai. Pinigus galima iš Banko atsiimt kada nori.
liai katalikai ant tiek dar
Laivakortės.
Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo usnies.
RUSISZKAI-AMERIKOMSZK*
,
.
—Saugios dėžutės parsamdomos už $3 metui.
tamsus, kad nežino nė kas Brightono lietuvių koope
Padaro visokias popieras. pasportus. dokumontus, etc
Ferai!
tai yra Y. M. C. A., nė jų racija nupirko už $2,800 že
LUNTJA..
mokyklos. Jiems baisu, kad mę su namais ant Lincoln Labdarystės Draugija re . .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
patarnaujanti su didžiau
L. Grikštas. ngia ferus; prasidės nuo 17 Amerikos,
čia neateitų koks „žydas” st.
siais, geriausiais ir greičiausiais pačir nepasakytų, kad Dievo
gia ferus; prasidės nuo 17 d. tiniais dvišriubiais Laivais.
Socijalistų
kandidatas
į
Kursk—13,500 tonų.
nėra. Jie nežino, kad Tup
lapkričio (November), 1913 Russia—16,000,
Czar—13,000 tonų.
gubernotorius
drg.
Wrenn
per yra filozofijos daktaru,
Geriausi Lietuviški
ir trauksis kiekvieną vaka I ROTERDAMĄ per 9 d. be persed.
žmogus labai inteligentiš šįmet gavo 8987 balsus. So- rą per visą sąvaitę, prade per 11 d. be persėdimo į LIBAVĄ ]] FOTOGRAFISTAI.
kas ir augšto mokslo. Jie cialist Labor partijos kandi dant kasdien nuo 7 vai. va $30.oo ..............3-čia klesa............ $33.oo
.............. 2-ra klesa............ $50.oo
nesigėdi sakyti, kad jie dau datas, A. Reimer, gavo 1924 karo. Gerbiamąją visuome $45.oo
Mus dirbtuvė yra įrengta
t zlaiL. genausį
$65.oo............. 1-ma klesa............ $75.00
! sulig naujausios mados, apgiau už jį žino. Tečiaus ne- balsus.
TANKUS IŠPLAUKIMAS
nę meldžiam sušelpt Labda-.
' )> rūpinta naujausiais aparaElių, Vyn?», Likierius ir
Norint
platesnių žinių kreipkitės « tais. Padarom fotografijas
tame tos priešginvbės prie
rystės
Draugystę
ant
ferų
Išrinktas gubernatorius
prie generališko agento
kitokius gardžius gėrimus
'
kuopuikiausiai;
malevojam
žastis. Jeigu tokį laišką bu- Walsh
kas
kuomi
išgali.
Daiktus,
naturališkomis
farbomis;
iš
WashingA. E. JOTINSON & CO
i o taipgi ir geriausio taba
- tų padavęs kas nors iš baž tonan išvažiavo
padidinam ir tt. Esant
kuriuos aukausit, galite pri- 27 Broadvvay. New York. '»« mažų
pasakyti
Wilsonui,
reikalui
einam
į
namus
fotoko Cigarus.
nytinių, jie jam nesipriešin
duot salės užveizdai kiek arba prie vietinių įgaliotų agentų. P grafuoti.
kaip
jį
čia
išrinko.
Meldžiame užeiti o visados rasite
tų. O pirm to „protesto”
vieną vakarą. Taipogi kar
(( J. Audrusis, Pr. Laurinaitis Co.
gražų
patarnavimą.
tokių skirtumų nebūdavo.
Pro esorins medic.u^
iį
< Stanaičio galerija)
tu meldžiam lietuvišką vi
Pereitoj
nedėlioj
Labda

Negana to da, pirmeiviš rystės D-jos svetainėj buvo suomenė atsilankyti ant fe Lietuviszkas D-ras M. Ziselman. (i 453 Brodnay, So. Boston, Mass.
362 2nd st,
So. Boston.
kos draugijos, kaip antai, neva koncertas, parengtas rų, nes bus daug žingeidžių 7 Parmenter St.
Vytautinė, Evangelikų, at taip vadinamųjų „tautie dalykų.
Boston, Mass.
siuntė laiškus Labdarystės čių” tos draugijos vardu. Su pagarba, Rengėjai.
Visokias ligas gy
VIENATINE LIETUVIŠKA
dau pasekmingiaD-jai su aštriu papeikimu, Bažnytinis choras truputį
’ usiai. Ateikit tie- Z
kad jos sekretoriui leidžia padainavo, viena mergelė
siok pas mane 1 iį
DARBO
BIURAS
trepais į virių tik
ma taip sauvališkai elgtis, pagriežė ant smuiko, du vai
neikit į aptieką:
Męs visuomet samdome žmones
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
vardan visos draugijos ra
mano durys bal- t
Kanados
dirbtuves,
ant
farmų
ir
ge
kinai
padeklamavo
—
tai
ir
tos
arba
telefoną
šyti prieš pirmeiviškus laik visas „koncertas.” Gaila ležinkelių.
duok o aš atesiu.
Dabar reikalinga 100 darbininkų
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
raščius protestus.
Ofiso valandos
tik
tų
žmonių,
kurių
buvo
į
UNITED STATĖS EMPLOYMENT
Nuo 9 iki 11 ryte
žodžiu sakant, „tautie 300—400. Jeigu koncertą
OFFICE
lis ypatingai geros sekančios gyduolės:
i nuo 1 iki 2 ir 6 iki
čių” vadovai su tais protes butų rengę žmonės inteli 43 Portland Street, Boston, Mass 8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
tais pasėjo tarp lietuvių di- gentiški, tai turint tokią
Nuo kosulio, grippo ir slogos *1.00. K«»ujo Valytojas $1.00
džiausį nesutikimą ir dabar svetainę ir pagrindas, butų
Nuo
saules
nudegimo 50 c* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
=ĮEJ
3EE
dėl tų kelių proto netekusių galėję surengti kaip pride
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažien.s
”vadovų” žmonės tarp sa ra, bet kada rengia tokie
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 fvęs piaunasi. Reporteris. Jurgeliunai, kurie mažiau
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
sio
išmanymo
apie
tai
netu

Massachusetts ateivystės
Kiekvienam, kurisjkenčia nuo kosulio, arba už
Gyduoles
dėl suvalninimo vidurių 50 c.
komisija dabar tyrinėja at ri, tai išeina — košė.
kimimo, malonu bus sužinoti, kad
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $l.ou
eivių išnaudojimą, kad vi
Gyduoles nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
sus to išnaudojimo ir apga Pereitoj nedėlioj po No.
Pročkcs
nuo
nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
vysčių kelius suradus už 110 W. 4th st. buvo baisios
>
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c
muštynės
ir
J.
K.
taip
sumu

kirsti juos. Valstijos bute
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
(Statė house) vakarais atsi šė, kad aš nemačiau taip su
Perfumos visokių gėiių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
buna tam tikri posėdžiai, mušto žmogaus. Uužklauir kitokių ligų.
žydus ten atstovauja advo sus, kas jį taip sumušė, at
katas Boroski. Ateinančia sakė: „Ogi katalikai; kas
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint?
me posėdije kalbėt užsiregi daugiau sumuš!”
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
Reporteris.
stravo keli ir lietuviai, tarp
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
kurių pirmas bus, rodos,
isliuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą
Receptus sutaisau teisingai,
palengvinimą.
Jis yra geriausiai pritaikintas
Bagočius. Posėdis bus 14 Bostono lietuvių kriauprie gydymo kosulio, užkimimo ir kitu panašiu
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
čiai pridavė „Kel.” redakci
lapkričio, 7 vai vakare.
nesveikumų kvgpaviiho organuose.
jai laišką, rašytą jiems nuo
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
\
Kaina 25 ir 50 centų.
streikuojančių
Baltimorės
Pereitam ketverge buvo
prisiusime jums expresu.
teismas penkių valkatų, ku kriaučių. Tame laiške balVisokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
rie 2 lapkričio buvo užpuo timoriečiai dėkuoja bosto
Aptiekose. Reikalaukit Severas. Jeigu
lę ant C st. Povilą Valiulį, niečius savo amato draugus
neturėtu, parsitraukit stačiai nuo ims.
ir atėmę $20. Keturi iš jų už $50 auką ir labai nusi
kampas C st.
airiai, o penktas lietuvis, skundžia ant U. G. of A. va
Zigmas Paškevičius.
So. dovų, kurie stengiasi suar
SO. BObTON. MASS.
Bostono teisėjas Fallon per- dyti jų streiką.
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