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na, kad nebūtų susirėmimo 3 metų tas miestas jau 6-tą
tarp streikierių ir ginkluo sykį pereina iš vienų į kitų
Draugai!
tų sargų.
15 lapkričio rankas. Šiuo žygiu revoliužmogžudys kongresmanu. Houghton paviete buvo 6 su cijonieriai paėmė nelaisvėn
Męs nutarėm "Keleivį” Popiežius laimina kareivius
nuo Naujų Metų padidint.
Washington. — George- sirėmimai. 4 šerifai likos 125 kareivius ir 95,000 šūvių.
Atplaukus Romon Suvie
Suprantama, kad laikraštį nytų Vaišijų laivynui, kun.
town universiteto tiesų pro sužeisti ir vieno sudeginti Laike mūšio kulipkos lakstė
net ir EI Paso miestelije, šia
padidinus daugiau reikės Evan W. Scott nuvedė pas
fesorius skaitė lekciją savo namai.
pus Suvienytų Valstijų sie
rašto, daugiau statymo. Lei "šventąjį tėvą" 250 ameri
studentams ir peikė visuoW. Virginijoj neramu.
nos. Likos peršautas vienas
dimas atsieis brangiau. Rei kiečių kareivių. Popiežius
mįenės užuojautą piktada- Apie Cabin Creek, kaip laiškanešys.
kės gal pakelti ir kaina, nors priėmė juos ir suteikė ”ariįms. Girdi, per visuo praneša kapitalistiški laik
Paėmus
revoliucij orde
męs to ir labai nenorėtume. paštališką palaiminimą,"
menės užuojautą tankiai raščiai, angliakasiai kelia
Bet tas nuo jūsų, Draugai- liepė jiems būti "gerais kri
piktadarys išėjęs iš kalėji "riaušes." Kaip išrodo, tenai riams Jaurez miestą, visi be
skaitytojai, priklauso. Jei kščioniais, gerais piliečiais,
mo patenka į augštus valdi turi būt streikas, bet apie veik valdininkaikai likos iš
gu lig Naujų Metų kiekvie o taipgi gerais jurininkais
ninkus. "Kas buvo tuo žmo tai nerašoma. Bėgije 8 są- skersti. Suimti kariumenės
nas iš Jūsų prikalbins "Ke ir drąsiais kareiviais."
gumi iš Kentucky, kuris už vaičių 5 žmonės likos už viršininkai taipgi likos su
leiviui” po vieną naują skai O kurgi Dievo prisaky
mušęs kitą žmogų buvo iš mušti ir 12 sužeista. Užpul šaudyti. Suimtiems karei
tytoją, tuomet męs galėsime mas "Neužmušk?”
rinktas į kongresą?” pa dinėjama ant tų, kurie eina viams gyvastis bus dovano
ta, jeigu sutiks prisidėti prie
leisti ir padidintą "Keleivį”
klausė profesorius Conrad. dirbt.
Riaušės
teisme.
revoliucij onierių.
už $1.50 metams.
Nuo priešakinės
sėdynės
Darbai
mažinasi.
Londonas. — 15 lapkričio
Revoliucijonieriai dabar
Taigi, Draugai, į darbą !
pakilo kongresmanas Pobuvo
sufragistės
Ella
PearLai kiekvienas nutaria pri
wers ir žemu balsu atsakė: Geležies dirbtuvės vis ma turi užėmę visą šiaurinį ir
Kynų
parlamento
jau
nėra.
ce
byla
už
padegėjistę.
Ji
kalbint iki Naujų Metų nau
"Aš buvau tuo žmogumi, žiau gauna užsakymų. Pitt- Pacifiko pajūrio pakraštį
Jau pereitam "Kel." nu profesoriau.” Profesorius sburge darbininkai atlei su didžiausiomis Meksikos
ją skaitytoją. Neužkenks ir likos nuteista 18 mėnesių
kalėjiman.
Kaip
tik
teisė

merije rašėm, kad Kynų paskui persiprašė, buk visai džiami šimtais. Kai kurios valstijomis, kaip antai, Sodaugiau, kaip vieną. Nauda
jas
apskelbė
savo
nuospren

prezidentas Juan ši Kai iš nežinojęs, kad kongresma kompanijos ketina ir algas nora, Sinaloa ir Durango, o
iš to bus Jums patiems,
dį, sufragistės, kurių buvo vijo iš parlamento 300 Kuo nas buvęs toj svetainėj.
numušti. Tuo tarpu pragy taipgi ir Tepic territoriją. .
Draugai.
Laikraštį užrašyti arba pilnas teismas, tuoj pašoko Ming Tang partijos narių, Powers yra išsėdėjęs 8 venimas eina vis brangyn.
Suvienytų Valstijų prezi
prikalbinti naują skaitytoją ir pradėjo protestuoti. Į tei kurie priešinosi atžagarei- metus ir 3 mėnesius kalėji Kunigui atėmė kunigystę. dentas nežino ką ir daryti.
darbas visai nesunkus. Čia sėją pradėjo lėkti bulvės, o- viškai jo politikai. Parla me už nužudymą guberna Rutherford, N. J. — Kun. Jis norėtų, kad Huerta atsi
nereikia būti agentu ir ne buoliai, kiaušiniai ir net mente neliko tiek narių, toriaus Goebelio, bet išėjęs Richardui E. Locke dvasiš sakytų nuo prezidento vie
reikia tam tikro mokslo. Tą plaktukai. Langai likos iš kad butų galima laikyti po iš kalėjimo per politiką pa kuos vyriausybė atėmė ku tos, bet Huerta jo neklauso.
gali padaryti kiekvienas, daužyti, stalai ir suolai iš sėdžius. Taigi 13 alpkričio teko į kongresą.
nigystę už tai, kad Mrs. V. Apskelbti karę nėra kaip..
vartyti.
Penkias
vadoves
susirinko
likusieji
abiejų
Prieš Suvienytas Valsti
kas tik nori.
Kas kaltas už 283 žmonių Dalton pasakė, jog tas dva jas
areštuota.
parlamento
butų
nariai
ir
jis nenusidėjo.
Jis
Daugelis klausia, ar gail
siškas
"tėvelis
”
buvo
jos
sū

mirtį?
nutarė parlamentą suspen
net sako, kad jei amerikie
ina "Keleivį” užrašyti Lie
Carukas miršta.
naus
tėvu.
Skaitytojai
atsimena,
kad
čiams iškiltų Meksikoj pa
tuvon. Užrašyt galima, bet Vienna. — Iš Peterburgo duoti. Juan Ši Kai dabar
22
spalių
ties
Davvson,
NauMirė
mėsos
karalius.
organizuoja
iš
70
narių
”
advojus, jis padarys viską, kad
nevisuomet nueina.
čia gauta žinia, kad caro
angliakasykLietuvon kiekvienas gali sūnūs tikrai miršta. Ilgiau ministracijinę” tarybą, ku-1^
Chicagoj mirė mėsos trus- juos apsaugot.
siuntinėti laikraštį pats. Ir jis negyvensiąs, kaip 6 mė ri svarstys netik republikos loje žuvo 283 žmonės. Rei to galva Edward Morris.
tas labai lengva. Vieton nesius. Jis turi kaulų džio reikalus, bet ir naują par kėjo atrasti, kas tame kal Jis paliko $40,000,000 turto. Beždžionė paeina nuo žmo
tas. Kasyklų inspektorius
gaus.
numesti perskaitytą laik vą, kuri labai greitai vysto lamentą valdys.
Apiplėšė
banką.
New York. — 15 lapkričio
raštį, susukit jį, apviniokit si ir nėra jai vaistų. Dėlei Pavogė už $20,000 aukso. Beddow "ištyrė" ir atrado,
kad
kuris
nors
iš
darbinin

Elmira,
N.
Y.
—
7
lapkri

atvažiavo
čionai iš Anglijos
popiera, užadresuokit ir už to susirūpinimo Mikė einąs
kų
užtaisė
per
didelį
šūvį
ir
čio
nakčia
likos
išplėštas
Paryžius.
—
Atvežant
iš
1 centą jis nueis.
iš proto, kurio ir pirma pas Konstantinopolio į šį miestą tas pagimdė eksplioziją. Ge bankas Montour Falls. Plė I d-ras J. Leon Williams, an
tropologijos ir geologijos ži
Artinasi Kalėdos. Pas jį buvo neperdaug.
riausia
suversti
bėda
ant
šikai
išnešė
$12,000.
40
skrynių
aukso,
kelionėj
novas, ir atsivežė su savim
žmones priimta pirkti savo Popiežiaus daržininkas no
pačių
darbininkų,
tuomet
pavogta
jo
už
$20,000.
Auk

15
priešistoriškų žmonių vidraugams dovanas. Žmogus
Užmušta 1021 stirna.
rėjo
nusižudyti.
kompanija
lieka
nekalta
už
sas
buvo
siunčiamas
turkų
paprastai negali sugalvoti,
Šįmet per medžioklės se-j viršugalvių, viena iš jų turi
neįtaisymą
kasykloj
venti

valdžios
į
turkų
banką
Pary

Roma.
—
Popiežius
labai
kas čia geriau butų nupir
zoną Maine valstijoj užmuš-, 500,000 metų. Tas daktaras
liacijos.
žiuje.
Jis
buvo
sudėtas
į
40
susijudino,
kada
jam
prane

tiki, kad žmonės gyvena ant
kus. Ir neatsimena, jog ge
ta 1021 stirna.
skrynių,
geležimis
apkaus

šė,
jog
Vatikano
daržinin

žemės jau nemažiau, kaip
žuvo laivas ir 42 žmonės.
riausia dovana — laikraštis.
Krasos
streiko
vadovai
tytas
ir
užpečėtytas.
At

kas
Antolini
norėjo
nusižu

500,000 metų. Tą patvirti
Laikraštis tinka kiekvie
Montreal, Kanada. — An
areštuoti.
vežus
auksą
Paryžiun,
skry

dyti,
nes'
jam
buvo
taip
pi

nam: broliui, tėvui kaimy
glinis laivas "Bridgeport,” Jau buvo rašyta, kad New na tie kaulai. Jis taipgi sa
nios
iš
lauko
išrodė
visai
ne

giai
mokama,
kad
sunku
bu

ko, kad Darvino teorija teinui, draugui, draugei, myli
kuris jau dvi sąvaitės atgal
palytėtos.
Bet
kada
pradė

vo
pragyventi.
majai ir t.t. Žmogus netik
turėjo pribūti čionai iš Au Yorke sustreikavo krasos singa, tik nekurtose vietose
ta
jas
kontroliuoti,
pasiro

džiaugsis tokią dovaną ga
Japonijoj streikas.
stralijos su 10,000 tonų ang siuntinių išvežiotojai. Už ją reikia paimti iš kito galo,
dė,
jog
daug
aukso
štangų
vęs, bet ir apsišvies. Todėl Iš Tokio pranešama, kad
lies, matoma sudužo kur į tą streiką likos areštuotas Sulyg jo nuomonės, antrotrūksta.
Kas
ir
kur
jas
kas užrašo laikraštį dovanų, Higašijana kasyklose strei
uolą. Šv. Laurino upėj ant vežejų unijos pirmininkas poidas beždžionė atskilo nuo
pavogė,
niekas
nežino.
Po

ir da 5 vadovai, o šešių da primitiviško žmogaus, o ne
tas atlieka gražų apšvietos kuoja angliakasiai. Polici
vienos
salos
atrasta
kairudarbą. Kas prikalbina laik ja padarė daug kratų strei licija tvirtina, kad vagystė rias vandens išneštas lieka jieško. Jie kaltinami už žmogus nuo antropoido.
raščiui naują skaitytoją, tas kierių namuose ir visur "ra papildyta ne Francuzijoj. nas.
Ant "Bridgeporto” "suokalbį" pertraukti ir su
žemės drebėjimas.
stabdyti krasos veikimą, už
atlieka gražų apšvietos dar do” dinamito. Vadovai a- Valkata karalius vis valkio buvo 42 vyrai.
ką gali būt baudžiami 2 me Pietų Amerikoj pereitoje
bą.
jasi.
reštuoti.
Vėl
gaisras
ant
laivo;
tais kalėjimo ir $2,000.
sąvaitėje vietomis buvo
”Keleivis” tokiam tikslui Amerikietis organizuoja
Numestas nuo sosto ir iš
103
žmonės
išgelbėta.
žemės drebėjimas.
yra geriausis laikraštis. Jis
vytas iš tėvynės buvęs Por 15 lapkričio atėjo į New žvėriškumai bepročių ligon- smarkus
Persijoj
žandarus.
Perų
sugriuvo
visas Challniekam nepataikaudamas
butije.
tugalijos karaliukas Manu- Yorką žinia, jog ant ispanų
Tegheranas,
Persija.
—
Adrožia teisybę į akis visiems.
elis vis da valkiojasi po svie laivo "Baimes" vidurij jūrių Massachusetts valstijos hhuanca miestas ir daug žu
merikietis
John
N.
Merrill,
"Keleivio” leidėjai ne
tą. Neseniai jis apsivedė su užgimė gaisras. Ant laivo bu bepročių ligonbutije, kuris vo žmonių. 250 lavonų jau
iš
Skowhegan,
Me.,
likos
pa

išimta.
trokšta nieko daugiau, kaip
randasi
Worcesterije,
iškel

Vokietijos
kunigaikščiute
tik apšvietos lietuvių darbi skirtas ' Širaze suorganiza ir gavęs daug pasogos nuva vo 103 žmonės ir gal visiems ta aikštėn baisus atendantų 20 užmušta, 250 sužeista
prisiėję žūti, jei nebūtų žvėriškumai. Visą sąvaitę
ninkams. Vieninteliu gi ap vimui 1000 žandarų.
žiavo Ispanijon. Pabuvęs butų
gelžkelio nelaimėj.
tuo
tarpu
užėjęs laivas Cu- ėjo tardymas. Bepročiai bu
švietos šaltiniu darbininkui Garlaivių kompanijų trus- tenai, dabar važiuoja Pary
linijos "Pannonia," ku vo netik badu marinami, bet Montgomery, Ala. — Ties
yra tik geras, teisybę rašan
tas.
žiun, paskui Viennon, Ber nard
ris ir paėmė ant savęs žmo ir mušami nežmoniškai. Clayton, Ala., 13 lapkričio
tis laikraštis. Bet ir tas laik Austrijos valdžios agen lynan, Londonan ir t.t.
nes. "Baimes" išplaukė per- Vienam bepročiui daktaras susikūlė greitasis traukinis.
raštis darbininkui kartais tai susekė, kad Vokietijos
20 žmonių likos užmušta, o
sunku įgyti, kada jis uždir garlaivių kompanijos turi Pabėgo kunigaikščio pati. eitoj sąvaitėj iš Galveston’o, sulaužė 8 šonkaulius,
be- 250 sužeista.
ba tik $9. Todėl laikraštis sutverusios trustą ir sten
Stokholm, Švedija. —17 Texas.
spardydamas.
turi būt kuopigiausias, kad giasi visus pasažierius pa lapkričio oficijališkai ap Lawrence vėl streikas.
39,306 vaikai medvilnės
Meksikoj
sumišimai.
visiems butų lengvai priei veržti nuo Anglijos ir Au skelbta, kad švedų kunigai Lawrence, Mass.
dirbtuvėse.
Pranamas. Ikišiol "Keleivis” strijos kompanijų. Rusiška kščio Williamo pati pametė ėjusį panedėlį, 17 lapkričio, Turbut seniai jau Meksi Washington. — Iš 387,771
ir buvo pigiausis laikraštis linija taipgi esanti vokiečių savo vyrą ir pasakė, kad sustreikavo Lavvrence’o au koj nebuvo tokių sumišimų, žmonių, cfirbančių medvil
pagal savo didumą ir todėl rankose.
daugiau pas jį jau negrįžš. dinyčių fajermanai, reika kaip dabar. Iš vienos pusės nės dirbtuvėse, Suvienytose
jis taip greitai platinasi.
laudami 8 valandų darbo kitų šalių kapitalistai spiria Valstijose, 39,306 yra vaikai.
Vokiečiai
tyrinės
Rusiją.
Katsuros
kūnas
supjausty

Šiandien "Keleivis" turi
dienos. Jei kapitalistai tuo Huertą apsaugoti jų turtus, Pusė iš tų yra mažų mergai
tas.
Berlinas.
—
Apgailėtinas
daugiausia skaitytojų. Bet
jaus jų reikalavimo neišpil- iš kitos pusės revoliucijonie- čių. Apskritai imant, tie
Rusijos
tamsumas
privertė
Didžiausis
Japonijos
val

jis jau permažas. Pusės ko
dys, tai gali būt jog $35,000 riai plaka Huertai kailį. Jei vaikai dirba nuo 54 iki 60
respondencijų negalim su vokiečius sutverti draugiją dininkas Katsura, kuris mi audėjų taipgi pames darbą. Huerta galėtų, išsmaugtų valandų į sąvaitę.
visus maištininkus ir gal vi
talpinti. Reikia didint. O Rusijos tyrinėjimui, paaiš rė 10 spalių, da gyvenda
Vario
kasyklose
karė.
Bankai bankrutija.
kino
profesorius
Sering,
mas
atidavė
savo
kūną
mo

skas nusiramintų, bet to jis
kad padidinus jis nepabrangtų, tai prigulės nuo Jūsų, naujos draugijos pirminin ksliškiems tyrinėjimams. Calumet, Mich. — Strei negali padaryti. Perstiprųs
Pastaruoju laiku pradėjo
kas. Draugija užvardinta: Taigi dabar .jis likos supjau kas vario kasyklose netik jie. štai 15 lapkričio mies vienas po kitam bankrutyti
Draugai-skaitytojai.
"Deutsche Gesellschaft zum stytas. Jis mirė nuo vėžli- nesibaigia, bet kasdiena da tas Jaurez vėl likos revoliu- dideli bankai. Tas prana
Su pagarba,'
gės.
rosi vis aštresniu. Reta die cijonierių paimtas. Bėgije šauja lyg krizį.
"Keleivio” Leidėjai. Studium Russland.”

Į SKAITYTOJUS.

Larkin jau liuosas.
Dublino (Airijoj) vežėjų
unijos pirmininkas ir da
bartinio streiko vadovas James Larkin, kuris andai bu
vo nuteistas 7 mėnesiams
kalėjiman už "maištiškas”
kalbas laike streiko, da
bar likosi paliuosuotas.
Jis tuojaus nuvažiavo Anglijon ir Manchesterio dar
bininkams sakydamas pra
kalbą aštriai kritikavo An
glijos valdžią, papročius, įstatymus ir visą dabartinį
surėdymą; pasmerkė dvasiškiją, kuri vardan tikėjimo
eina prieš strėikierius ir atima jiems duoną. Kalbėjo
ir Haywoodas.

IS AMERIKOS.
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KELEIVIS

gul bus pagarbintas šven
čiausias sakramentas, tik
ras kūnas ir kraujas Jėzaus
Kristaus.” Lazdauskas gin- «
damas kunigus nurodinėjo,
Byla už Lawrence’o strei
kad kunigai turi savo moks
ko aukas.
lą
parėmę ant biblijis, o kad
Nors Lawrence’o streikas
kunigas kokią merginą nu
seniai jau užsibaigęs ir dar
žudė, arba atėmė nekaltybę,
bininkai pradeda apie jį vi
arba
atkalbino pačią nuo ko
sai užmiršti, bet buvusieji
kio bedievio, tai yra kunigo
to streiko vadovai vis da teypatiškas dalykas, bet visgi
betąsomi po teismus. Kapi
kunigai mokina visuomenę
talistai nenori jiems dova
doros.
P-nas Lazdauskas
noti, kad tokį didelį streiką
taipgi pasisakė, kad ant ši
BENLD, ILL.
darbininkai laimėjo. Jie ka
Pas mus yra tiįs anglia- tų diskusijų jį atsiuntė ku
binasi prie buvusių streiko
kasyklų šaftai. Kiekvienam nigas. Pirmininkas leido
vadovų, buk tie savo tiks
šafte dirba po 700 žmonių. publikai nubalsuot, ar žmo
lams sunaudojo streikie
Uždarbiai neblogi ir kasyk nės gali tikėt į kunigų mok
riams aukas. Buvęs streiko
los geriau apsaugotos, negu slą, ar ne. 43 balsavo, kad
kasierius išdavė atskaitą, iš
kitur, nes nesužeidžia taip negali, o 5 kad gali, kunigai
kurios pasirodė, kad nebuvo
daug žmonių. Darbas ka esą geri. Deklamavo J. Doką "sunaudoti savo tiks
vidaitis. "Kunigas Bimba"
syklose eina kas diena.
lams,” nes per tris mėnesius
pasakė "pamokslą," kas la
streiko buvo daugiau išlai
Daugelis lietuvių rašosi bai
prijuokino publiką, net
dų, negu įplaukų. Aukų
prie S. L. A. 155 kuopos ir geri katalikai juokėsi. Žmo
duoda)- "margumą,” savoti tai daugiausia i pašalpos
gauta:
Šį
laišką
paminėję
visi
ru

Sausio mėnesije .... ... $4,791.11
šęs ir kun. Pranaitis, bet škumą, tai vieni ir kiti labai skyrių. ° Kuopa turi jau' 23 nių buvo tik apie 100, nes bu
... 39,638.24 sų ir latvių laikraščiai. La- kada Kijevo teisme tam teoVasario
vo didelis šaltis, šturmas ir
klysta.
narius, o per tris metus bu sniegas.
... 28,835.18
Kovo
>ai puikiai musų kunigėliai logui reikėjo prirodyti tai,
vo kaip ir apmirus. Ketina
....$73,264.53 reprezentuoja save visuome- ką jis savo knygpalaikėj ant "Draugas” ir jo redaktoriai.
Viso gauta ...
ma atgaivinti ir L. S. S. kuo <11 lapkričio I. W, W. uni
Kun.
Kaupas
mirė
ir
nės
akyse,
šis
faktas
mums
žydų
pripliauškė,
jis
negalė

ja parengė prakalbas; kal
Išlaidos:
pą.
Taigi
lietuviai
čia
pra

"Draugas"
pasiliko
be
radabėjo L. Grikštas, iš Bosto
996.75 vra gana svarbus. Jis mum* jo, ir turėjo eiti iš teismo su
Sausio mėnesije .
38,404.31 jarodo, kaip skaudžiai ta didele nosia.
Vasario
”
ktoriaus. Nėra kam paves deda veikti. Turim ir 7 savo no, ir rodė paveikslus. Jo
biznierius. Iš laikraščių dau
34,610.33 . uodoji armija atjaučia lais
Kovo
”
ti jo plunksną. Suteikti ne giausia
kios temos kalbėtojas nesi
skaito
"Keleivį,"
toKas
bus
"Draugo"
redakto

kunigui redaktoriui, sergėk liaus seka "Laisvė," "Tėvy laikė, viską maišė į krūvą, o
$74,Q11.39 vąjį žodį. Ji aukauja 15,000
Viso išleista ..
rium?
Dieve,
"smertelnas griekas,"I
rublių, kad nutildyti tokias
ateina taipgi "Lietuva,” daugiausia plūdo ant So.
Nedatekliaus buvo .... $746.86 "Rygos Naujienas,” kurios
Kaip matyt, kun. Kaupui pertai ir Kl. Jurgelionis jos nė,"
"Katalikas" ir, rodos, "Ko Bostono lietuvių socijalistų
nekaip da išsiplatinusios ir numirus, "Draugas" tebėra negavo; tiesa, buvo jau bei va.
”’
J. J. Guzevičia. ir ant "Laisvės,” vadino ją
Tuomet kapitalistų val nedidelę turi Įtekmę visuo vis da be redaktoriaus. Mu mąs Į savo rankelę, kaip tuoj
"vyža” ir kitokiais vardais.
džia atrado, kad prie tų iš menėj. Ji velija sau geriau sų korespondentas iš Chica ir vėl atimta. "Striokas" iš
Sakė, kad tik sabotažas ga
LAWRENCE, MASS.
laidų priskaityta tokie išmo netekti 15,000 rublių, negu gos praneša, buk kunigai visų pusių: nėra redakto
li pagerint darbininkų būvį
kėjimai, kurie su streiku matyti platinanties tarp nutarę "importuoti" redak riaus, nėra nė "Draugo;" j Tarp dievobaimingų musų |I ir pertraukė savo kalbą.
"neturėjo nieko bendro." Ir žmonių laisvos dvasios laik torių iš Škotijos, kun. Ke pertai generališkas agentas parapijonų 11 lapkričio buvo I L.S.S. 116-tos kuopos orga
taip "nelegališkai” išmokė rašti. Iš to galima suprasti, mešiu, vadinas tą patį, kuris daktaras Graičiunas, kaip šitoks atsitikimas. Vaiki nizatorius K. Keršenas pa
tų pinigų ji priskaito $18,- ant kiek jiems yra mielas Škotijoj rengėsi leisti jau sa žmonės sako, graudžiai kas nas P. be darbo vaikštinėda siprašęs
bąlso, 'paprašė
695.86.
mas
užėjo
išsitraukęs
pas
"Keleivis" ir kiti Amerikos vo laikraštį ir kovoti su so- rytas raudąs ant kun. Kaupo
Grikštą i debatus su socija
Tokiais "nieko bendro su pirmeivių laikraščiai.
vieną
gaspadinę,
kurią
rado
antkapio.
cijalistišku "Rankpelniu.”
listais, kas gali darbinin
streiku neturinčiais reika
Taigi lauksime, gal turėsim Klausimas kįla, kas bus: gulint lovoj. Atsidėjo jis ant kams pagerint būvį. Grikš- lais" buvo išsiuntimas New
da geresnių "sorkių,” negu redaktorium? Balutis? Ne. lovos ir išsiėmęs pusdolerį tas apsiėmė stot su socija
Da vienas faktelis.
Yorkan ir kitur streikierių Socijalistų laikraščiai
išvelionio Kaupo.
"Draugas" neduos jam tokio pradėjo prašyti degtinės. listais į viešas diskusijas.
ir
vaikų iš Lawrence’o, kad tė
gero džiabo, kokį jis dabar Moteris liepė jam eit saliu- Paskui rodė paveikslus, aiš
kalbėtojai nuolatos darbi
vams lengviau butų strei ninkams
nan. Tuomet jis pradėjo kino ką jie reiškia ir pra
turi.
tvirtina,
kad
jų,
kuoti ; pasamdymas strei darbininkų, reikalais teisin
Jurgelionis taipgi nebus, prašyti ko ten kito. Moteris dėjo girti socijalistus. Pa
kieriams svetainės; spaudos gai rūpinasi vien tik socija
nes jis turi neblogą vietą ir iššoko iš lovos ir išvijo ne sakė, kad socijalistai pagelb
darbai (plakatai, atsišauki listai. Musų "tautiečiams" Iš CHICAGOS DIRVONŲ. prie "Kataliko,” regis, jis ten prašytą svečią. Musų spor sti darbininkams laimėti
mai, blankos aukoms rinkti darbininkai rupi tik ant 5,000 lietuvių socijalistų! yra "biznis menedžerio" asi tas nuėjo pas kitą gaspadi streikus ir remia gausiomis
ir t.t.); kalbėtojų kelionės tiek, ant kiek galima iš jų
Eina gandas, jog Chicago stentu. Tai kas bus redak nę. Užfundijo alaus. Vyro aukomis
streikuojančius.
lėšos; apginimas areštuotų
nebuvo
namie.
Išsigėrę
pra

je
norima
suorganizuoti
torium
?
Kunigai
impor

Ant
galo
pasisakė,
kad ir
pasinaudoti. Neseniai vie 5,000 lietuvių socijalistų. To
streikierių ir, pagaliaus, ap nas
dėjo
kokį
ten
"biznį."
Mo

tuoja iš Škotijos kun. Keme
pats esąs socijalistų.
musų
‘ korespon
ginimas Ettoro ir Giovannit
ji žinutė semta iš lupų gerų šį, kuris kadaise buvo "Šal teriškės sūnūs tai patėmijęs
Žmonės sėdėdami traukė
aiškiai
tatai ir darbščių vyrų, taigi gali
yr
ti. Taigi šitiems ir kitiems dentas
išbėgo
ir
atvedė
policistą.
i
tinio" redaktorium. "Var
pečiais ir stebėjosi iš tokios
panašiems reikalams išmo nurodė savo korespondenci ma tikėtis, kad užpakalije to na nuo mieto, kita jos vie Policistas užklupo ant karš kalbos, kad pats priešai sa
kėta virš 18 tūkstančių dole joj iš Chicagos. Kada reikė išsireiškimo yra spėka, kuri ton.”
tųjų ir abudu areštavo. Ant ve kalba.
jo
aukų
Tautos
Namui
Vil

rių, o sulyg "Civic Federatą uždavinį bandys išpildyt.
teismo P. nuteistas užsimo Paveikslai buvo neaiškus,
niuje,
tai
musų
tautiečiai
"Branginamos
mįslės.
”
tion of New England" (ka
kėti $20, o pinigų nabagas tamsus, mašina senoviška,
Musų linkėjimas butų kuopitalistų ir biznierių sąjun lenkė savo galvas prieš dar širdingiausias. Linkime kuo- Kada "Katalikas" paskel neturi. Ar negėda?!
šviečia aliejum. Mašiną bu
ga Naujoj Anglijoj), kuri bininkus lig žemės, bet ka didžiausio pasisekimo tame bė, jog bus spausdinamos
M. S—nis. vo
pasidėjęs ant kėdės, 3
"mįslės" "Katalike," tai vi
skundžia I. W. W. vadovus, da surinkę aukas tie ponai darbe.
žingsnius nuo pagrindų.
DETROIT, MICH.
tie pinigai esą išeikvoti "ne parengė Shermano hotelije Viešas Knygynas ant 18 si laukėme tų p. Jurgelionio
Žmonių buvo 122. Įžanga
sunkiai
surinktų
mįslių,
už
teisingai," nes jie buvo su puotą, tai tenai darbininkų
2
lapkričio
buvo
L.S.S.
116
gatvės.
kurias sunkiai p. Tananevi- kp. prakalbos; kalbėjo drg. buvo 15 centų ypatai. Žmo
dėti streikieriams ant duo jau nereikėjo. Susirinko 100
Neseniai
įsikūrė
naujas
nėms taip nusibodo klausy
nos, o ne Ettoro apginimui, kunigų, karčemninkų ir ki viešas lietuvių knygynas ant čia jam ir užmokėjo. Išvy D. J. Kasparka apie žmo tis
tų aiškinimų, kad pradė
atsišaukimų spausdinimui, tokių "biznismenų,” valgė, Union ir 18 gatvių, tiesiog dome, džiaugiamės. Na tik gaus kraujo veikimą ir ro jo eiti
laukan ir mažai kas
arba vaikų į kitus miestus gėrė, sakė prakalbas, išgyrė prieš "Apveizdos Dievo” daugiau, susimildami dau dė nufotografuotą žmogaus liko; ant
galo ir tie sustojo
Rusijos carą, o apie darbi
giau, tų "branginamų mįs kraujo sistemą. Minėjo to
siuntimui.
bažnyčią.
Tą
knygyną
įstei

ir pradėjo sakyt, kad su
Šiomis dienomis bus byla. ninkų būvio pagerinimą nė gė pažangesnės draugijos, lių," visi prašome. Bet, deja! kius žodžius, kaip "mitolo stotų.
Gana, užteks, sako.
"Kataliko” skaitytojai pasi gija,” "oksigenas,” "fiziolo
Kaltinami Bedard, Yates ir neužsiminė.
kurioms
rupi
apšvieta.
F. Mažamokslis.
kiti. Reikės turbut ir "Ke Taip išrodo netik Ameri Draugijų apie šią vietą yra piktino ir pradėjo bruzdėti. gija" ir t.t. Publika nerima
leivio” leidėjams eit į teis kos lietuvių "patriotai," bet gana daug, tik nežinia dėl Pasipylė laiškai, kad atsisa vo, nes nesuprato, ką kalbė
CHICAGO, ILL.
mą, kad prirodyti, jog aukos ir Lietuvos. Štai "Dilge kokios priežasties kitos jų kys skaitę ”Kataliką,” jei tojas aiškino. Deklamavo
Musų miestas yra pagar
buvo renkamos ne vien tik lėms” dabar iš Vilniaus pra dar neprisideda prie viešojo tos "mįslės” ir toliau eis per L. Paučauskiutė ir J. Dovineša,
kad
"tautiškoj
”
fabriDabar musų "Ka- daitis; ant piano skambino sėjęs bomais. Tankiai už
ant duonos streikieriams,
knygyno palaikymo, nors laikraštį.
koj
"Vilija,
”
kurią
kun.
Tu

talikas”
verkšlendamas Ona Šatulaičiutė; nusisekė puola žmogų vidurije gat
bet ir Ettoro apginimui, ir
kaip girdėti, buvo net ir skundžiasi,
mas
su
"tėvu"
Olšausku
vės ir apiplėšia. Ypač ant
kad dėl svarbių gerai.
vaikų išsiuntimui ir kitiems
kviestos, bet atsisakė.
rinkdami
andai
"Saulei"
au

jis tą "branginti Buvo parduodama litera lietuvių užpuldinėja, štai
reikalams, kurie tik su Law' Nekurios draugijos turi priežasčių
kas
tarp
amerikiečių
taip
koks buvo pernai atsitiki
ną lituvių veikalą" turėjo tūra ir
rence’o streiku buvo surišti.
prenumeruojami mas. Atvažiavus iš Philareklamavo, šiomis dienomis įsitaisiusios savo mažus sustabdyti.
I
Kapitalistų šunims būti buvo streikas. Įsitėmykit: knygynėlius, pertai ir neno
darbininkiški
laikraščiai. delphijos Mikui Kasparavi
nai norisi diskredituoti ir Vilniuje, "Vilijos” dirbtu ri prisijungti prie didžiojo "Kaip Svečiam Sekasi." Žmonių buvo apie 200.
čiui ir vieną vakarą grįž
apšmeižti visuomenės akyse vėj sustreikavo darbininkai. viešojo, nes, girdi, mums ne Kaip girdisi, tai blogai ei 9 lapkričio buvo laisva- tant jam nuo savo draugo
I. W. W. vadovus. Jie nori Tame pat Vilniuje eina tau liks kuo bepasigirti prieš nasi ponui Balučiui, nes jau i manių diskusijos, "Kodėl su kūdikiu ir žmona namo
būtinai pasėti tarp žmonių tiškos "Lietuvos žinios” ir žmones. Faktiškai nė viena nebegalįs pranešti taip svar I kunigai, Dievo apginėjai, es- ant 14 Place ir Jefferson
neužsitikėjimą prie tos or "Lietuvos Ūkininkas," bet draugija neįstengia užlaiky bių žinių, "Kaip svečiams se ti žmogžudžiai, vagįs ir di- gatvės užpuolė vienas val
ganizacijos, kad žmonės nė vienas tų tautiškųjų or ti atskirai gerą knygyną, kasi.” Net bevielinis tele ’ džiausi paleistuviai pasauli kata ir pradėjo mušti Kas
daugiau neaukautų I. W. W. ganų apie, streiką nepami pertai butų geistina susivie grafas nieko apie juos ne ne?” Laisvamanių pusę lai paraitį, nežiūrint, kad tas
streikams pinigų, bijodamie nėjo. Vadinas, jie "gina" nyti ir padidinti viešąjį kny praneša. O butų labai svar kė M. Mockus, o kunigų — nešėsi kūdikį ant rankų.
si, kad vadovai jų nesunau darbininkų reikalus.
gyną.
bu žinot, kaip jie ant laivo J. Lazdauskas. Abudu kal Kasparaitienė matydama,
dotų "savo tikslams.” O tas
Knygynas atdaras vaka miega ir ką valgo. Musų bėjo po tris kartus, po pusę kad jos vyrą muša, išsitrau
labai tiems ponams svarbu.
rais.
"Sūkurys.”
tautai tas labai svarbu. Sa valandos. Mockus nurodė, kė revolverį ir šovė, lengvai
Nes kada visuomenė streiko Tokiuo antgalviu pasiro
koma, jog iš tos desperaci kiek kunigai yra žmogžu užpuoliką sužeizdama. Ži
"Aušra.”
nerems, kapitalistai visuo dė naujas juokų laikraštis iš
Visiems yra žinoma pa jos, kad nėra apie juos žinių, dysčių atlikę, kiek išžagę noma, užpuoliką suėmė, bet
met laimės. Nebus tuomet Tilžės, leidžiaimas p. Vana garsėjusi draugija "Aušra.” p. Balutis visus kojų nagus nekaltų mergaičių, kiek su paskui da labiau pradėjo
iš ko ir Ettorus ginti.
gaičio. Laikraštukas mažo Jos darbai irgi žinomi: ap nusikramtęs. Ta "švelnioji" ardę šeimynų; pasakė, kad ant lietuvių užpuldinėti. Su
jo plunksna, kuri taip riebiai jau ne Dievas valdo kuni ėmė ir Kasparaitį ant ryto
Kunigai nori nupirkti bedie formato, 8 puslapių. Iš tech švieta, apšvieta ir tik ap margino "Lietuvos" špaltas, gus,
bet kunigai Dievą. jaus, ir tik po kaucija jį pa
niškos pusės laikraštukas švieta, ir dar šelpimas betur
višką laikraštį. *
esanti perduota Vilniaus "Šiandien kožnas kunigas leido. Byla tęsėsi ikišiol ir
gana švarus ir popiera gra čių moksleivių.
Rusų dienraštije "Rižs- ži, tik sunku suprasti, kam
Tautos
Namų Muzėjiui, kai turi Lievą nusikalęs ant sa tik dabar pasibaigė. Žino
Chicagoje "Aušra” turėjo
skaja Mysl" (No. 1864) tilpo jis reikalingas. Juokų jame du skyrių: vieną ant Brid- po istoriškas paminklas.
vo kurpalio,” sakė disku- ma, Kasparaitį išteisino, bet
"Rygos Naujienų" leidėjo p. visai nėra. Yra kelios eilu geport’o, o kitą ant Town of Kaip žmonės kalba, tai po santas. "Musų, lietuvių ku kas jam atlygins už visus išJakavičiaus šitoks laiškas: tės, keli "špikučiai,” bet taip Lake; dabar įsteigta ir tre nas Balutis ir kiti dabar nigai, išplaka Dievą taip, kaščius, už sugaištą laiką?
"Gerbiamasis Redaktoriau!
Ka
dangi kunigas A. Vitartas savo laiš skysti, taip tušti, kad per čias skyrius — Kensingtone. laukia, kad vėl kas nors atsi- kaip blyną, ir kiša kvailiems Žmogus buvo užpultas ir da
ku j, šio laikraščio redakciją užsigi skaičius vieną, daugiau jau Ir dar manoma atidaryti kur baladotų rinkti aukų
dėl žmonėms į gerklę, liepdami jį tąso po teismus, norėda
na savo nasiulijimo, tad aš priverstas
"Tautos labo.” Kitaip nebus muštis į krutinę ir sakyt te- mi nubausti, kad gynėsi.
nors ketvirtą.
esu patvirtinti tą, kas buvo šiame nesinori.
laikraštije rašyta: rugpiučio mėnesiIr kas keisčiausia, kad to Toji draugija užlaiko die
je š. m. netikėtaai atėjo pas mane ku
nigas Vitartas ir, akivaizdoje mano kį "Sukurį" leidžia p. J. Va ninę ir vakarinę mokyklas
tarnaujančių ir šeimynos meldė nau nagaitis, kuris ką tik su ir didžiausį viešą knygyną
dai katalikų dvasiškijos permainyti
'Rygos Naujienų’ pakraipų. Aš ži stabdė savo /'Birutę.” Jeigu Chicagoje. Nauda labai di
noma, nesutikau su tokiu kunigo Vi- trūksta spėkų "Birutei” lei delė, bet gaila, kad ne visi
tarto pasiulijimu, paaiškindamas, kad
eikvo- vienodai ją tesupranta. Vie
savo persitikrinimų perkeisti negaliu. sti,
. . , tai
. . kam tas
vvspėkas
.Tuomet kun. Vitartas pasiūlė man j tl tokiam tUSČiam darbui, natiniai tokiai draugijai, ro
nuo Kauno šv. Kazimiero draugijos i •r»
įlrurve
dos, reikėtų puikiai tarp
(kurios nariais yra kunigai ir davat-I
kos), 15,000 rublių, kad aš atsisaky- |
50,000 lietuvių gyvuot, bet,
čiau nuo leidinėjimo laikraščio ir duo Lietuvių juodašimčių raštai. Dieve brangiausis, vos-vos
čiau parašą daugiau nieko nerašyti ‘
"Rygos Naujienos” prane teišsirita iš skolų.
prieš katalikų dvasiškiją. Aš atsa
kiau, jog rašiau ne prieš kunigus, ša, kad Rygoje pasirodė lie
Dėdė Šernas sako, kad to
kaipo tokius, bet tik prieš jų juodus
darbus, kuriuos jie dirba tarpe tam tuvių kalboje knygutės, kur ji draugija nuvažiavo nuo
sių Lietuvos žmonių, kairiuos aš, kiek stančios žmones prieš žydus.
grūdo, užtai jai taip ir eina
mano jiegos leidžia, stengiuosi nuo
jų išnaudojimo apsaugoti. Tuomet Viena tų knygučių esanti si, ji užsiėmusi ne savo dar
kun. Vitartas pradėjo grasinti, gąs užvardinta ”Oi, gevalt, ar
bu, t. y. mokyklą ir knygy
dindamas mane materijaliniais nuo
stoliais, kuriuos aš turėčiau panešti, ba žydų vargai Kijeve.” Toj ną palaikyti.
jeigu visi kunigai sukiltų priešais ma knygutėj aprašoma Beilio
Kiti gi iš tolo pašiepia ir
ne per išpažintis ir pamokslus. Kuo
met ir grasinimai nepagelbėjo, tuo byla ir tvirtinama, buk žy sako: matai, kaip* tik rau
met
kunigas Vitartas prasišalino, dams
"tikrai reikalingas donkakliai užėmė "Aušrą,”
prabuvęs pas mane nuo 9-tos vai.
krikščionių kraujas.” Kny taip tuoj ją ir nusmukdino.
vakaro ligi 5-tos vai. ryto.
"Kaslink gąsdinimo kun. Vitarto gelės esą taip juodašimtiš
Taip aiškina tautininkai.
mane su teismu, tai aš su nekantru
mu laukiu, kad kun. Vitartas paduotų kai parašytos, kad net Ry Bet tiek to. Jeigu socijalis
mane į teismą, kuris smulkiai ap gos miesto
policmeisteris tai arba tautininkai mato
šviestų užpuolimus ir atsinešimus
liepęs jas konfiskuoti.
prie manęs kaikurių kunigų.
apšvietoj (kaip "Aušra" kad
"L. Jakavičius.”
Panašų šlamštą yra para

KORESPONDENCIJOS

i

/

jau to antgalvio "Kaip sve
čiam sekasi," ir nebus ką re
klamuoti. Bet kaip tik į lai
ką dabar pabudo ponas Va
nagaitis su savo "tautišku
reikalu” ant karštų "svečių”
pėdų, kad blynai neatauštų.
Ponas Balutis ir "Birutės"
atstovas jau tik trina del
nus ir miklina pirštukus,
kad ir vėl bus apie ką peckioti "Lietuvoje.”
S. Daubaras.
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KELEIVIS

Kodėl tad vagįs ir plėšikai Ramigalos parapijos, Kau stumdosi po šapas, kitą syk
SHIRLEY MILLS, ME. )/5S
BROOKLINIEČIŲ ATIDAI!
neužpuldinės. Halsted gat no rėdybos, Panevėžio pavie ir su šluota šlavinėja, bile
Nelaimė.
ve pavojinga nakčia ir per to. Amerikoj išgyveno su dirbt, bet tie, ką viską "ži Apie 40 metų lietuvis, pir-!
eiti. Man pačiam ištraukė virš 12 metų. Kas norėtų no,” o nieko negali padaryt, miau dirbęs, apie Bostoną
$2.50. Į Chicagos policiją plačiau dasižinot, lai krei j tik anglišku kryžium (pi pas kokį ten farmėrį, pa
ir nesikreipk, nes tenai tik piasi šiuo antrašu: Edvar kiu) žemę ardyt, tai susi- siuntė uždirbtus pinigus sa
išjuoks tave, ypač taip vadi das Bliumas, 930 W. 33rd kimšę saliunuose ir laukia, vo pačiai su vaikučiais Lie-j
Rengia Lietuviu Moterą Progresiviško SusivienijiRo pirma kuopa
namas Maxville Station.
_st., Chieago, III.
J. K-s. j kad kas "užpundytų” stik tuvoj ir atvažiavo čionai į
Seredos vakare, prieš padekavonės di<t na (Thanksaiving Dav.)
Teisybės perkūnas.
lą raugalo.
girias dirbti pas Guilford
DETROIT, MICH.
Todėl patariu, kad "Kel.” Co. už $32 ant mėnesio. Čia
SPRINGFIELD, ILL.
_
pasidavęs kaipo
Kada žmogus dirbi, veiki, j skaitytojai nevažiuotų į jis buvo
TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE
Anglių kasykloj patiko nereikalaudamas už tai sau Hardfordą, nors čia ir rei-ijohn Smith.
r._:.'j.
’ . JI.'
Jis pradėjo
vieną lietuvį nelaimė. Ap i asmeniško atlyginimo, su ketų kelių pirmeiviškų žmo- dirbti 25 spalių, o 8 lapkri
101-103 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
nin
cn
evroilrit
Vari
r»€»_
:
*•
_
'
j
_
r
_______
x
Bus sulošta keturių veikmių drama ‘‘PAKULOTOJI LAIME”
degė veidas ir viduriai; da ' pasišventimu ir vilčia, kad nių su sveiku protu, kad pa čio prie darbo medis sutriuš
bar guli ligonbutije ir var itavo darbai skriaudžiamai rodytų musų
"mandruo- kino jam kojos pėdą. 12 Svetainė atsidarys nuo 7 vai., lošimas nuo 8 valandos.
giai beišgis. Jo vardas Jur ■darbininkų klesai ankščiau liams,” kaip gyvent ir dar lapkričio bosas užmokėjo ,,
įžanga visiems 25 centai.
gis Norkus. Prie jokių drau ar vėliau atneš pageidauja buotis visuomenės labui.
Nuoširdžiai uikviečia KOMITETAS.
jam $14 ir išvarė iš kempės
gysčių neprigulėjo ir savo mus vaisius, o tie skriauNeinteligentas. už tai, kad su ištinusia-paskatiko neturėjo, nes labai įdžiamieji jokiu budu neno
juodusia koja jis negalėjo rudžio ir degtinės ir gerai Dr-ja statė scenoje pirmu
PARK CITY, UTAH.
mėgdavo rudį; gal ir tuo ri pažinti savovgeradarių ir
dirbti.
V. Smilgius. išsigerta ant Dievo garbės. kartu J. Uktvėrio farsą
sykiu galva buvo apsvaigus, i net drauge su skriaudikais Jau ne sykis buvo rašyta
K. Sheikus. "Aktorius sudegino teatrą.”
kad nelaimė atsitiko.
PITTSBURGH, PA.
daro tau visokias kliūtis, apie Park City lietuvius,
Turi būti: "Aktorius sude
Darbai pas mus kasyklo kad ir ant toliaus paliktum kad tarp jų labai išsiplati Sulaukus vėsesnio laiko, Waukegan, Wis. — Šio gusio teatro.”
se eina neblogai.
įjuos tamsybės ir nesuprati nus girtuoklystė, ir tas tei ir pas mus lietuviai pradeda mis dienomis musų "tėvelis’
P. P. Yndrelle.
P. Baranauskas.
mo liūne, tai jau rodosi, sybė; daugiausia jų uždar darbuotis. Ant Šoho tve išsikraustė su savo gaspadižmogus ir energijos netek bio eina saliunų naudai.
riasi valgomų daiktų koope ne Chicagon, palikdamas LAIŠKAS J REDAKCIJĄ.
CHICAGO, ILL
Nedėlioj, 26 spalių, keli racija. Lapkričio 9 d. turė musų parapijonams "dova "Laisvės" No. 90-tam til
si. Vienok socijalistai nėra
Prigėrė lietuvys.
tokie silpnadvasiai, jie per musų sportukai nuėjo susi jo antrą susirinkimą. Kal nų" $27,000 skolos. Žmone- po pastaba kas link Liet. Im.
Subatos naktį, S lapkri leidžia audras ir vėl žengia tarę pas anglų merginas; bėjo J. Baltrušaitis ir B. K. liai ir mirs neužmirš.
Šelp. Draug. stovio. Ir aš
čio, du katalikai rudžio ge prie tikslo. Vieni nenuils nors jie angliškai susišnekėt Kondrotavičius iš Wilmer- Darbai čia eina labai pra pripažįstu, kad reikia iš
Karvelis. duoti raportą L. I. š. D. Cenrai išsitraukę užsimanė ei tančiai besidarbuodami pri- negali, bet tiek to; juos, ži ding, Pa. Abudu savo už stai.
ti pasivaikščioti. Beeinant duoda kitiem draugam drą- noma, ir priima kaip vilką duotis atliko gerai, nurody St. Louis, Mo. — 9 lapkri trališkai Valdybai ir atsto
vienam iš jų vėjas nuputė sos ir energijos,
pirtije.
dami kooperacijos naudin
Lss. kuopa mėnesinia vui, nes atstovo raportas
kepurę. Besivydamas pasMęs atsimenam
atsimenam Lietuvoje
Lietuvoje. Vienas sportas, J. S., tur gumą. Įsirašė 95 nariai. Ki čio
me susirinkime nutarė pa nepagarsintas jau nuo dau
kui kepurę tas nė nepasiju- p0 Maskolijos despotiška but daugiaus buvo išsitrau tas susirinkimas bus lap statyti
Br. Vargšo dramą gelio mėnesių, o juk visuo
to, kaip įbėgo į kanalą^
kanalą.^ Įpuo- valdžia musų draugus so- kęs, kad daugiau drąsos tu kričio 23 d. ir bus jau šėrai "Žmonės" ir parengti disku menė nori žinoti, ką musų
lęs kanalan nabagas šaukė- cial-demokratus. Jie tai gv- rėdamas, norėjo paštukuoti parduodami.
Šero kaina sijas "Ar Socijaližmas ar atstovas veikia imigracijos
si prie savo draugo pagel- vas šaltinis musų veiklumui, j —įsidėjo į kešenių mergi $25.
Krikščionvbė
atneša didės- name. Kiek man yra žino
•z
bos, bet jo draugas negel Jie kankinami užtai, kad nos laikrodėlį ir išėjo lau L. S. S. 6-tos kp. teatrališ nę
naudą darbinikų klesai?” ma, tai L. I. Š. D. Centrališbėjo. Nelaimingasis taip ir užtarė darbininkus, reika- Į kan. Merginai jo štukos ne ka kuopelė mokinasi du vei
Nutarta kreiptis į bažnyti ka Valdyba ir atstovas daug
užbaigė tenai savo gyvastį. laudami visiems laisvės iri patiko ir ji tuojaus užtele- kalu: "Gyvieji nabašninkai" nes
draugijas, kad jos pa nuveikia sušelpdami musų
Jis paėjo iš Kauno rėdybos lygybės, kad skelbė brolys fonavo policijai. Tuojaus ir "Jaunavedžių naktis.”
skirtų tris debatantus, nes imigrantus, bet visgi reikia
ir pavieto. Gudžiūnų apie- tę ir meilę. Jie sėdi net po musų "sportą” dėdė paėmė
Pitt. Knablys. socijalistai iš savo pusės nu pranešti tai ir visuomenei,
linkės. Jo vardas Jonas kelis metus kalėjimuose ir ir šmakšt belangėn. Ant
nes ji remia L. I. Š. D. Gi
tarė statyti taipgi tris.
WEST LYNN? MASS.
Žiupsnis. Tai vis girtuokly vėl nenuilstančiai darbuoja rytojaus buvo teismas ir J.
B. Šidiškis. kas link mano pasiskundimo
stės pasekmės.
si. Kada jie yra kankina K. už tas "štukas” užsimo 9 lapkričio buvo S. L. R.
visuomenei, tai "Laisvė” ne
Kapitalizmo Vergas. mi ir nedatekliuje laikomi, kėjo $15 bausmės.
K. A. 20 kuopos prakalbos.
Montello, Mass. — Pas turėtų iš ko stebėtis. Juk
Park City anglų mergi Kalbėjo Adomavičius iš So. Mykolą Bižuką, po No. 20 kiekvienas gali suprasti, jog
męs
turim
juos
medegiškai
CHICAGO, ILL.
šelpti. Tai viena iš didžiau nos nepripažįsta musų spor Bostono; publikos susirinko Intervale st., pereitoj nedė ir gaidys ant savo šiukšly
Nelaimingas gyvenimas ir sių priderysčių. Ir kada tų "štukų.
neperdaug. Kalbėtojas la lioj buvo krikštynos ir ke no ponas. Slovakų namas
.............”
tragiška mirtis.
Skeldų Pošius. bai džiaugėsi ir didžiavosi, lios bačkutės rudžio. Sve ir rakandai, kuriais lietu
męs nors iš dalies savo priŠiomis dienomis nusišovė derystę atliekam, mums ykad Massachusetts valstijoj čiai taip įsismagino, kad ne viai naudojasi, tai jie ir no
CHICAGO, ILL.,
čia Antanas Bliumas, 34 m. ra malonu. Tą ir kitiems
likosi išrinkta visa adminis tik stalą su indais sudaužė, ri kad per jų akinius žiūrė
amžiaus, pirmos klesos rub- savo draugams apskelbiam.
Brighton Park.
tracija iš katalikų, o socija bet ir žandus apsiskaldė. ti. Tokiuo budu musų atsto
siuvys. Nusižudymo prie Taigi 9 spalių buvo čia K. 2 lapkričio čia buvo pa- listų neivieno (jis klysta. Užtiko tą "jomarką” "dė vas perdaug aprubežiuotas.
žastis — šeimyniškas nesu Baltakio vestuvės su Adeic rengtos L.S.S. 174 kuopos Red.) Italijonus, girdi, ge dė,” pasišaukė sau į pagel Todėl laikas lietuviams dau
tikimas. Jis buvo vedęs M. čiubaičiute (K. Baltakis y- prakalbos. Kalbėjo drg. P. riausia myli darbdaviai vien bą da 6 "dėdes" ir 1 vai. na giau šelpti imigrantus. Jei
Paleikiutę — 19 metų am ra nariu L.S.S. 116.). Ves M. Kaitis, nurodinėdamas, tik dėlto, kad jie katalikai. kties susodinę kruvinus peš gu visos draugystės prigu
žiaus mergaitę, 1 liepos 1912 tuvės atsibuvo jo paties na kaip' kapitalizmas išnaudoja Čia p. Adomavičius labai to tukus "makabiliun" išvežė lėtų prie L. I. š. D., tai vie
metuose. Jau antroj dienoj me taip, kaip pridera apsi- darbininkus.
Darbininkai li apsilenkė su teisybe. Ita- šaltojon. 10 lapkričio buvo toj dabartinių 20c. ant metų,
po apsivedimo ji pasakė sa švietusiems žmonėms. Ant sukrauna didžiausius turtus lijonus darbdaviai ne dėl to teismas. M. Bižukas ir P. užtektų 10c. ir lietuviai ga
vo vyro brolio pačiai, Onai vakaro buvo užprašyta ke kapitalistams, o patįs lieka myli, kad jie katalikai, bet Bižukas užsimokėjo po $20 lėtų užlaikyti savo namą, at
E. Bliumienei, kad ji su savo liolika draugų. Susirinko. pusnuogiais ir alkanais. To kad jie pigiaus dirba. Aš bausmės. Tai bent krikšty stovą ir geriau sušelptų imi
vyru, Antanu Bliumu, ne Varde
besilinksminančių liaus, buvo monologas "Ka žinau tokių šapų, kur nepri nos ! Tai nesocijalistų.
grantus. Manau, jog visuo
gyvens, nes per senas ir ji Chas. Kirshen trumpoj kal rė," kurį atliko drg F. Že- ima unijistų darbininkų, o
Laisvas Vaikas. menė supras iš to dalykų
jo nekenčia. Ir nuo to lai boj naujavedžiams išreiškė maltis, Gaila, kad mažai argi tai yra iš ko džiaugtis?
stovį ir rūpinsis įsisteigti
ko pradėjo jų gyvenimas draugiškus linkėjimus. Prie j publikos atsilankė. Mat Baigdamas savo "prakalbą"
Chieago. III. — Po No. savo namą.
krypti, ir kuo tolyn, tuo ėjo progos J. Valiukas padarė i daugeliui geriau patinka ragino rašytis prie katali 908 35-th pi. nedėlioj, 19 spa
M. F. Trakimas,
blogyn. Pradėjo namų ne įnešimą sušelpti musų drau prie alaus bačkutės laikas kiškų draugysčių ir katali lių, vienas karštas katalikas
L. I. Š. D. atstovas
žiūrėt, atsikėlus 10 vai išva gus kankintinius po rusų praleisti, negu į prakalbas kiškos kuopos. Iš publikos pasigėręs peiliu perdūrė sa
žiuodavo kur, o pargrįždavo valdžia. Visi mielai prita lankytis.
atsistojęs vienas užklausė, vo pačią taip, kad peilis įlin
J. A. š—gas.
. 11 vai. vakare, o kitą kart rė tam įnešimui ir, be-maž,
tai prie kokios kuopos rašy do 3 colius į plaučius. Ne SKATYTOJO BALSAS
visai tą dieną nesugrįždavo. Į visi aukavo.
tis ir kokia konstitucija tos laiminga moteriškė nuvežta "Keleivio” Redakcijai.
CLEVELAND, O.
(Žiūrėk at
Kur būdavo... ne vieta čia sa-! skaitą aukų skyriuje. "Kel.” Užmanyta sutverti savi kuopos? Adomavičius sa ligonbutin, o piktadaris ka Draugai!
kyt. Vyras būdams apkrau-! No. 47. Red.)
šalpos draugystę vardu Lais ko: "Kaip prisirašysit, tai lėjiman, iš kur neseniai dai Gavau nuo jus paraginitas darbu, nežinojo ką dar-l
Ten buvęs. vė, kas ir pavyko; išsyk su konstituciją pasidarysit ko buvo paleistas. Paliko 4 vai mą. Sakot, kad su 36 nu
ryt. Matydamas, kad nie
kuriuos pasiėmė mie meriu mano prenumerata
sirašė 10 asmenų. Prie šios kią norėsit.” Ir vėl iš publi kučiai,
J. F. Y. už „Keleivį” pasibaigė. Tai
ko jau nebus, pamokinimai
MONTELLO, MASS.
draugystės galės prigulėti kos pasigirdo balsas: "Jei stas.
ir barimai nieko negelbsti,
prisiunčiu $2.00 ir mel
4 lapkričio buvo L. Tau kaip vyrai, taip ir moterįs. taip, tai reiškia tvert naują
Ansonia, Conn. — 19 spa gi
nutarė žūti. Vieną dieną tiško Namo draugijos susi Draugystės pakraipa bus draugystę ir leist diskusuot,
džiu pakvituot, ant kiek lai
pasišaukęs savo brolį Ed rinkimas. Dabar jau norė grynai darbininkiška — pir kokį publika vardą paskirs.” lių tapo areštuotas čia lietu ko tas apmoka. Kol "Kelei
vardą Bliumą perstatė jam jo prisidėti prie T. Namo ir meiviška, su tikslu budinti Sekretorius pradėjo rėkti, vių politiškas kliubas už par vis” bus toj pačioj dvasioj
savo gyvenimo bėgį ir po a- buvę didžiausi to namo prie savo viengenčius iš letargo kad "diskusijų čia nėra” ir davinėjimą nedėlioj alaus ir vedamas, aš nuo jo neatsisacigarų.
užmokėjo
——. — - - — Bausmės
* streikieriai
... - • Iį ^,siu h*SLdąa ?arŠ
kių jai pasakė: "Jei až pri šai, taip vadinami "kaziu- ir vesti prie apšvietos, supa- taip viskas užsibaigė.
$234.47.
O—. •kaip
žadėjau tave guodoti iki kai” su ”nekaltomis panelė žinti su darbininkų klesos
Darbai čia šiuom sykiu nrašė našalnoę
tai musu S1U* D^rbuokites, draugai.
kSbasSakė kadn3 Nepais-vkitė tautiečių PU°mirties, tai to ir prisilaiky mis,” bet dabar jų nepriėmė. reikalais.
eina prastai.
Korespondentas.
siu iki mirties.” Ji jam Turiu pažymėti, kad pradė Laimingos klotoies!
au;
: vonių. Jie per tūkstančius
neturi.
Alex. Mandelis. metų svietą valdo, o ką jie
atsakė: "Gali sau mirti jus tą namą statyti, jie vi
nors ir dabar po mano ko saip stengėsi kenkti. Jei 25 spalių pribuvo į CleveChieago. III. — 26 spalių'gero padarė? žudynės, kaKAS MUMS
jų, aš einu, kur aš noriu. Ir draugystės parengdavo ko landą p. Pankhurstienė, gar
_____ ____ Ratelis vaidi-' rėš, vagystės ir t.t. —tai jų
Dramatiškas
tau mirus nė laikraščiai ne kį pasilinksminimą ant nau sioji Anglijos sufragisčių va
RAŠOMA no Hull House svetainėje I valdymo vaisiai (aš kalbu atalpins.” Ant rytojaus ji dos T. Namo, tai šv. Kaziu dovė. Ji sakosi, kad jos idė
naują Vargšo dramą "Sveti-. pie visų tautų tautiečius),
rengėsi prasišalinti. Anta ko ”sosaidė” užbėgdavo už ja, kovoti už moterų balsa
Beloit, Wis. — 8 lapkričio mas Dievas." Režisieriavo i O lietuvių tautiečiai kur einas Bliumas įpuolęs despe- akių, rengdama įvairius ba vimo teises, yra prigimta,
pats autorius. Sulošta pui-lna? Jie šaukia: tautiečiai,
racijon išėjo ant gatvės ir lius bažnyčios naudai, ir tik nes jos ir motina buvus su- šv. Antano dr-stės buvo ba kiai.
Melninkas. ! eikim iš vien! O ar ir caras
lius, tik merginų čia trūks
V. Jurkšietis.
paleido sau šūvį. Gyveno kada pamatė, jog namas ir fragistė.
_______
. _ tautietis lietuvis, kad jie eita, moterįs turėjo užimt jų
tik 13 minutų. Jo mirtis nu be jų tapo pastatytas, tai
Lewiston, Me. — Laisvoji na ji sveikinti ir linki jam
vietą, žmonių buvo daug. dvasia ir tarp čionaitinių j]g0 amžiaus? Jie šaukia
NORWOOD, MASS.
stebino policiją ir žmones. primokyti ”gudraus” klebo
Ten buvęs. lietuvių platinasi. Žmonės vis "už tėvynę." Bet kurgi
Už valandos pasipylė angli no sumanė ir jie įlisti į Tau 9 lapkričio buvo L. S. S.
ški laikraščiai ”extra” apie tišką Namą. Šiuo kartu 133 kuopos koncertas, o ant Raymond, Wash. — Tur vienas po kitam vis pertrau- niusų tėvynė? Męs, ar Įle
A. B. mirtį. Jai pargrįžus apsigavo. Nepriėmė jų. Ir galo diskusijos. Diskusuo- but niekur lietuviai nėra kia ryšius su bažnyčia, štai tuviai, ar anglai, ar lenkai,
vakare policija ją areštavo.I gerai padarė montelliečiai. ta, ar socijalistai daugiau taip apsileidę, kaip čia. Bu šiomis dienomis apsivedė^ kiti darbininkai, neturiJos kišeniuj rado Hotelio
Lap. 5 buvo ”Birutės" mo dirba tautos labui, ar kleri vo anuomet susitvėrus soci Kazimieras Poškus su Ona me tėvynės, nes turčiai ir
vardą ir raktą nuo kamba terų d-tės prakalbos. Kal kalai su tautiečiais. Pripa jalistų kuopa iš 27 narių, o Dumkaite civilišku budu. caraį ją mums atėmė. Ir
rio, kurį ji turėjo nusisam- bėjo K. Neviatskas, L. Grik žinta, kad socijalistai. To dabar teliko tik 7. Turbut Vestuvės buvo blaivos, be muSų tautiečiai po tautisliaus gvildenta klausimas, ar užtai, kad čia nėra inteli jokio triukšmo. Labai gra- tės vardu gina tiktai šitą nedžius. Vakare susirinko di štas ir P. Vizbaras.
delė minia žmonių Antano
zu-________ Viską žinąs. ' tikusią sistemą! Remia ca
L. Vaikas. tikintis žmogus laiminges gentų.
Žemaitis.
nis, ar laisvamanis. IšdisBliumo pažiūrėt ir ir atsi
rų valdžias, remia kares, žuHARDFORD, CONN.
sveikint. Velionis tapo pa-[
kusavus klausimas leista pu Stevens Point, Wis. — 5 KLAIDOS PATAISYMAS, dystes ir t.t. Ir ką da jie
laidotas ant lietuviškų tauŠiuomi laiku čia darbai blikai nubalsuoti. Didžiu lapkričio buvo pašventini Meldžiu pataisyti klaidą gali kalbėt apie tautą, apie
tiškų kapinių. Turtas jo šie- labai sumažėjo ir žmonių be ma balsų pripažinta, kad mas naujos bažnyčios, kurią korespondencijoj iš Chica- tėvynę? Na bus gana,
kė $300. Antanas Bliumas darbo šimtai vaikščioja. A- laisvamanis laimingesnis.
pastatėm vietoj sudegusios. go, III., "Keleivio” N 44, kur i Su pagarba
paėjo iš Eržvilkės kaimo, matninkai, tai da šiaip-taip
J. Stančikas.
Pašventinimo dienoj buvo pasakyta, kad Jaun. Dram.
J. G.

j Teatras* Balius
26 diena lapkričio JNovemberj, 1913 m."
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tuojaus gauna tris pasiuli- Burba pareikalavo $25 ir jo burną įkišęs da ko gero ir ša raikščiais. Visas tas ap
jimus: 1) Iš Spring Valley, draugai užmokėjo pinigus. užtrokštų, pagalios-gi—kad daras išrodo j neužlipintą
III., atvyko du lietuviu, mels Kun. Dembskis tai matyda nevystyto gležno kūnelio ne kopertą laiškams siųsti. To
i
dami, kad atsilankytų pas mas, užklausė: ”Kaip tu, galima butų nei ant rankų kiame koperte kūdikis gali
liuosai sau spardytis kojukė
įjuos; 2) kun. Burba iš Ply- Burba, drįsti imti $25 už va nešioti.
'mouth, Pa., meldė, kad va landos darbą, nuvaręs to Toliaus tuojau pamatysi mis ir judinti rankutėmis,
žiuotų pas jį, Pennsylvani- žmogaus dūšią pragaran? me, kad visi tie prirodymai gali išsitiesti, susiriesti, ant
jon; 3)generališkos lenkų Argi aš negirdėjau iš tavo ne kam yra verti: vystymas, šonelio pasiversti. Žinoma,
i „Związko” sekretorius kvie- paties lupų ant pamomksli- bent toksai, kokis yra pas kad ant materacėlio pasiklo
nyčios, kad neatlikęs velyki mus, kūdikiui sveikatos ne ja nepermerkiama ceratukė
' tė jį Detroitan.
Dembskis nuvyko Detro- nės išpažinties kiekvienas priduoda, bet gali, da daug arba vaškuotos popieros ga
tan. Tenai lenkų kunigas eis į pragarą, be vilties išga užkenkti jo kūnelio augimui. balas. Kūdikiui nusišlapinus
Kolesinskis pasiųlė jam dar nymo? Tu nėši lietuvys. Tu Užtat motinoms ir nešio- vystyklai gali būti permai
tėms tasai vystymas yra iš nyti da greičiau, negu seno
bą organizuoti lenkus, ku popiežiaus žandaras!”
Taip rašo pats kun. tikrųjų naudingas, nes suvy viškai vystant. Varžyt kū
rie nenorėjo sutikti su Ro
styto kūdikio nereikia taip dikio nė juosta, nė kitokiais
mos valdžia. Pasikalbėjęs Dembskis.
su kun. Kolesinskiu, Demb Būnant jam da Plymou- dažnai žiūrėti ir jisai sma aprišimais čia nereikia. O
kūdikiui tame koperte ir šil
skis važiuoja į Spring Val th’e, Burba jį nuvedė į King- giai yra rankose laikyti.
Per tai turbut toksai vys ta, ir liuosa, ir sveika.
ley, pas lietuvius. Išklausęs stoną pas karčemninką F.
K. G.
tenai jų išpažintį, leidžiasi į Paukštį, "kur netikėtai aš tymo būdas labai tvirtai lai
Plymouth’ą, pas kun. Bur- susipažinau su d-ru Šliupu... komas ir sunku jisai išnai
; bą. Šis veža Dembskį į ir aš jam pritariau. Bet kinti, nes kiekvienas žmo
| Scrantoną pas episkopą taip pasielgdamas padariau gus pirmučiausia žiuri, kad
iš revoliucijos
O’Harą. O’Hara peržiūrė iš kun. Burbos aršiausi sau pačiam butų geriau ir sma (Tikras atsitikimas
laikų.)
giau.
jęs Dembskio dokumentus, priešą.”
leidžia jam darbuotis tarp Toliaus kun. Burba paty Kūdikiams gi tasai vysty
I.
Amerikos lietuvių.
rė, kad Dembskis susiraši mas yra nesveikas štai dėl- Buvo atvelykių šventė.
Burba parsivežęs jį namo nėja su lenkų ”nezaležniku” į ko.
Saulė rūpestingai kaitino že
ir pasakęs: „Tuom tarpu ta- kun. Kolesinskiu Detrote ir 1. Suspaudžia gįslas ir są mę; ore jautei lengvą per
mista gyvensi pas mane ir prižada jam pašventinti narius, per tai neduoda pri mainą, žiemoso šaltis iš
padėsi man išklausyti vely kampinį akmenį. Kun Bur deramai kraujui tekėti. Iš nyko prieš švelnius ir viską
kinės išpažinties mano skai ba tai sušnipinėjęs už to kūdikio sąnariai turi nu gaivinančius saulės spindu
tlingų parapijonų, nes aš tu klausė kun. Dembskio, ar tirpti ir sopėti.
lius.
riu aprūpinti daug lietuviš ištikro jis mano griauti ka 2. Suspaudžia pilvelį ir Dideliam * pramoningam
talikų bažnyčią, ant ko kun. krutinę, iš to turi kiek ga- mieste, kuris gulėjo ant upės
kų kolonijų.”
dintis malimas ir kvėpavi- kranto, stovėjo Rekušo dirb
r~
Tas kun. Dembskiui ne Dembskis atsakė: ”Taip!
Povilas su Petru išgriovė mas, nes kūdikis negali pil- tuvė, kur liejami buvo gele
labai patiko:
”Oho!” pamislijęs sau ku Romos viešpatystę, dėlkogi‘ nais plaučiais kvėpuoti.
žies ir plieno daiktai, ūkės
3.
Neduoda
kūno
dalims
lietuvių
kunigai
Amerikoje
nigas Dembskis. „Aš, bu
mašinos. Dirbtuvė dirbo pil
Pereitoj subatoj po pietų, Dembskio krutinę, pataiko į vęs apaštališku misijonie- negalėtų itališkos Machia- kaip reikiant augti ir lavin ną laiką, išskyrus nedėldie- ✓
15 lapkričio, gavom liūdną sagtį ir nuslista į šalį, tik rium Kanadoj ir klebonu 25 velių politikos pakeisti lietu tis, nes tik tos kūno dalis ge nius.
rai lavinasi, kurios juda ir
žinią. D-ras Šliupas tele lengvai sužeisdamas jam šo metus senesinu už Burbą, viškąją?”
Aplinkui dirbtuvę spietėsi
grafuoja: „Scranton, Pa. ną ; bet už tai Dembskio kar dabar lieku jo degraduotas Šitoks tai epizodas buvęs dirba. Vystymas gi atima į krūveles
darbininkai; dirb
Kunigas V. Dembskis mirė. das patiesia užpuoliką ant į jo kamendorius! Jaučiau persiskyrimo priežastimi,! ir kojoms, ir rankoms ir vi tuvėje dirbo
apie 300 žmo
Laidotuvės nedėlioj, Mas- vietos. Ženklą nuo to dur si nužemintas... Bet tiek to. pagal paties kun. Dembskio. sam kunui tąjį labai reika nių, visi jie gyveno
samdy
path krematorijoj, New tuvo kun. Dembskis ikišiol Visai nusižeminusiems lie Nuo to laiko jis lieka atvi-; lingą judėjimą.
tuose nuo turtuolių kamba
turėjo ant savo šono.
Yorke.”
tuviams prieš kiekvieną ku ru laisvamaniu ir veda ko 4. Suprantama, kad krei riuose. Už miestelio buvo
vos kojos ir kupra gali grei
Negalint niekam iš „Ke Galų gale rusų valdžia nigą, reikia ir mokytojo nu vą su Romos kunigija.
ant kalno nedidelis miškas,
Žymesni jo raštai tai „In čiau pas vystomą, negu pas kuris šiuom laiku jau pradė
leivio” nuvažiuoti ant laido paskiria už kun. Dembskio sižeminusio.”
tuvių asmeniškai, ” Kelei- galvą premiją. Prisiėjo Ir taip kun. Dembskis lie kvizicija,” „Kankintojai ir nevystomą kūdikį atsirasti. jo atsigauti po žiemos miego.
vio” redakcija per telegra slapstytis. Kada sukilimas ka kun. Burbos pagelbinin- Kankiniai už mokslą,” „Iš Taip turbut ir yra, nes pas Iš pat ryto žmonių buvo
mą užsakė New Yorke vai likos nuslopintas ir prasidė ku. Bet neilgai jis jam „gel ko kįla melai ir skriaudos mus, nors ir labai vystomus, pilna gatvėse. Daugelis dar
niką su užrašu: ”Laisvės jo buvusių jo vadovų perse bėjo.” Pamatęs, kaip bėdi žmonijoj?" „Dvyniai Va kuprotų ir kreivakojų rodos bininkų būreliais šnekučiuo
Kareiviui, nuo ’Keleivio,’ kiojimas, Dembskiui pasida ni žmonės be pasigailėjimo gių,” „Ar vysk. Valančaus- netrūksta.
dami ėjo į karmalitų bažny
Bostone.” Vainikas turėjo rė da didesnis pavojus gy yra plėšiami, kun. Dembskis kas nebuvo vyliugiu Lietu- 5. Bamba ir abelnai vidu- čią ant pamaldų.
vos?”"”Kaip maskoliai per- riai gali išsiveržti greičiau
būt pristatytas krematori- venti Rusijos rybose. Kun. pasipiktina.
| pas vystytus, negu pas nevy- Viename nedideliame me
jon.
'
i| Dembskis smuko į užsienį.
Sykį Burba išvažiuoda sekioja Lietuvą?” ir t.t.
------ Įstytus, nes suvystytas ne- diniame name su šviesiais ir
Nėra turbut laisvesnės Kokiais metais tai buvo, mas rinkti pinigų kitur, pa
■ smagiai besijausdamas daž gražiais langais, aptaisytais
dvasios arba šiaip kiek nors tikrų žinių po ranka šiuo liko Dembskiui visą parapinai ima smarkiai rėkti, o verankomis,prie lango sėdė
inteligentikesnio, apsiskai- žygiu neturim. Matom tik, _onų surašą ir velykines
prie to reik pridėt, kad vys jo jaunas vyriškis — dirbtu
tusio lietuvio, kuriam kun. jog 4 sausio, 1864 m., jis at korteles, įsakydamas, ’ kad
vės darbininkas, su knyga
Dembskis nebūtų žinomas važiuoja Paryžiun. Kaip jo neužsimokėjusiems $12.50 Pas lietuvius nuo neatme- tomo kūdikio pilvelio sienos rankoje. Jis taip buvo už
savo raštais. Buvo tai vie paties raštai liudija, Pary kortelių neduotų. Bet Dem menamų metų mažytėlius esti silpnesnės, negu nevys imtas knygos skaitymu, kad
nas iš didžiausių laisvama žiuje jis klebonavo 7 metus. bskis davė ir užsimokėju kūdikėlius daugių daugiau tomo — mat, šitas besikėto- visai nepatėmijo, kaip šalia
Ar buvo jis tuomet laisva siems. Tas, žinoma, Burbai sia šitaip vysto: susuka drū damas tas sieneles geriau iš jo rėdėsi ir dabinosi prieš
nių.
čiai į palutes ir da stipriai lavina, negu anas.
Trumpai ir paviršutiniš maniu, taipgi nežinom. Bet nepatiko.
veidrodį linksma, suvis dar
kai jo gyvenimas išrodo ši su popiežių jis kovojo visur. Negana to: ”Aš per porą suvaržo standžia plačia juo 6. Suvystytas kūdikis daž jauna moteriškė — jo pati.
Sykiu su kitais kunigais jis sąvaičių spaviedodamas vy sta. Kūdikis negalėdamas nai iššunta — nuo savo šla Šiandien jos gimimo diena,
taip:
Lenkmečio metu j'sai da protestuoja prieš jo „ne rus ir moteris raginau juos, nei kojų, nei rankų pajudin pumo ir nuo prakaito.
ji puošė save, šukavo plau
lyvauja sukilime. Revoliu klaidingumą.” Būnant jam vietoje kalbėt už pakutą po ti, turi suspaustas bent dve- 7. Suvystytas kūdikis esti kus ir užsidėjo ant rankos
cijos dvasia pas ji apsireiškė Paryžiuje, tarp Francuzijos terius, mokintis skaityt.” jatą valandų išgulėti, iki jį i neramesnis už išvystytą. Ne bransolietą, kurį jai vyras
jau iš pat jaunystės. Griau ir Vokietijos kilo karė ir Eina da paskalas, kad vie valandžiukei išvysto ir tuo be reikalo sako — ”miega, buvo dovanojęs.
ti senąjį pasaulį, o statyti mus Dembskiui reikėjo per nam karštam katalikui už jaus vėl lyg į luobus įdeda. I kaip išvystytas.”
— Jonai! Tu ir vėl skaitai
naują — tai jo svajonės ir gyventi Paryžiaus apgulimo „pakutą” kun. Dembsikis Tiesa, taip suvyniotas — su- Tai tokios yra svarbes- knygą?... Jonai-gi!
troškimai. Taigi ir lenkams laikas. Kokį vargą reikėjo liepęs per trejus metus nei bandažuotas kūdikis gana nios blogos vystymo pusės.
Jonas labai nenoroms per
sukilus prieš Rusijos prie tenai jam kentėti,' galima ti išpažinties. Tas tečiaus dailiai išrodo — kaip žvaku Tokiuo budu, iš visų „ge- traukė skaitymą ir, lyg sap
spaudą, męs matom tarp jų suprasti iš laiško, kurį pas paabejojęs, kad tokia ”pa- tė, kurią visą už viena galo rųjų” vystymo pusių palie ne atsisuko į savo jpačią.
kun. Dembskį. Kaipo kar kui jam Šveicarijon rašė kuta” vargiai gali būt „vož- paėmęs gali pakelti, tartum ka tik ta, kad suvystytas kū — Jonai! žiūrėk, ar gra
štas ir gabus kareivis, kun. J. Tanskis, išgirdimas na,” nuėjo išnaujo išpažin visas kūdikio kūnelis butų dikis geriau nešiot, negu ne žiai? Ar gražiai pasipuo
jisai lieka vadu. Turėda paskirtą dabar Dembskiui ties, bet dabar jau pas patį iš vieno medžio padarytas. vystytas. Ale apie tai, kas šiau?
mas apie 100 žmonių po sa- gaspadinę, kuri „laike Pa Burbą, ir pasakė, ką Demb Šitaip vysto kuone visos yra smagiau ir sveikiau mo — Labai gražiai, mano
• vo vadovyste, ačiū savo gu ryžiaus apgulimo darydavo skis jam „uždavė.” Burba Lietuvos kaimietės. Mies tinoms, nešiotėms, auklėms, miela Vandute.
drumui, jis ne sykį ivarė jiems iš šunų ir kačių tokias net pašoko, išgirdęs tokius telėnės elgiasi šiek-tiek ki męs čia tuo tarpu nekalba
maskoliams tiek baimės, jog gardžias dešrukes, kad net dalykus, ir išvijęs kun. taip. Jos mat nemokėdamos me. O kad vystymas kūdi — Na gi, tu nė nežiūri!
Dembskį, kuris ”griauja Ro juostų austi savo kūdikius kiams nesveikas, rodos, pri Ah, Jonai, Jonai!—ji liūdnai
jo vardas neprastai pagar ir Jelovickiui patiko.”
žiurėjo į savo vyrą. Bet va
varžo tam tikrais austais rašėme prirodymų gana.
sėjo. Sykį jis dagirdo, kad į Taigi dabar kun. Dembskį mos katalikų bažnyčią.”
vieną miestelį atjoja šimti męs jau matome Šveicari Bet pats kun. Dembskis pirktiniais arba numegstais Dabar pereiname prie to, landėlę. praleidus ji vėl nusinė kazokų. Kelias, kuriuo joj. Jį tenai pakvietę iš Pa- kitaip rašo apie savo persi aprišimais. Jie esti minkš kaip gi reikėtų mažytėliai linksmino.
tesnį už juostas ir netaip kū kūdikiai užlaikyti, kaip gi —Jonai! Ei va šiandien į
maskoliai turėjo joti, ėjo per ’ryžiaus „nauji katalikų ku skyrimą su kun. Burba.
miestą ar sodą; ten nors ant
jie geriau vystyti.
Sugrįžus kun. Burbai iš dikį kankina.
girią. Nieko nelaukdamas nigai,” kurie taip pat nepri
tyro
oro pabūsim ir pamaty
kun. Dembskis pasislepia pažino popiežiaus „neklai kolionijų, atėjo pas jį du Yra da ir kitas čia skirtu Taigi apšviestesnėse šaly
toj girioj su savo žmonėmis; dingumo.” „Važiuok su mu mėnesiu sirgęs lietuvis mel mas tarp kaimo ir miesto. se, kaip Francija, motinos sime, kada bus išvažiavimas
ir laukia maskolių. Tiems mis į Šveicariją. Berno kan sti velykinės kvitelės. "Ne Kaimietės suvystytus kūdi apsieina be juostų, be suri ant gegužinės.
atjojus, netikėtai iš girios tono rėdąs kviečia ten gerus duosiu,” Burba atsakęs. „Tu kius kiša į paduškaites, mie šimų. Suvynioja jos kūdikį — Negaliu aš šiandien,
iššoka sukilėliai po Dembs kunigus, idant jam pagelbė neužsimokėjai ant bažny stelėnės — į tam tikrus ilgus į palutes, susega jas liuosai Vandute... Čia turiu labai
kio vadovyste. Tarp mas tų kariauti prieš savo kuni čios ! Eik prašyti pas kolek patalukus, kurių vienu galu sagėmis (špilkomis), tik ne daug darbo...
kolių pasidaro didžiausis gus, kurie nori savo tėvynę torius.” "Buvau,” atsakęs kūdikį užkloja ir pačius pa paprastomis, bet taip vadi — Ką, ar su draugais į gi
sumišimas.
Jų vadus nu parduoti Romai,” patarė nuvargėlis, „bet kolektoriai talukus suriša tam tyčia namomis neduriamomis, ku rią eit? Tai butą čia darbo!..
traukia tuojaus nuo arklių, jam du francuzų kunigu. atsakė, kad tėvelis įsakei prie jų kraštų prisiūtais rai- rių smaili galai susikiša į — Ah, mano mylimiausia
tam tikrus lizdus ir kūdikiui Vandute, Vanda! Ar aš gir
suima ir nuginkluoja. Ka .Tas patarimas Dembskiui jiems neužsimokėjusiems ksciais.
Dabar pažiūrėkim, ar negali įdurti. Po to įdeda tuokliauju su savo draugais?
zokai visi beveik lieka išžu patiko ir jis išvažiavo Švei neduoti ir nedavė.”
Ir taip tas žmogelis neat sveika yra kūdikiui toksai kūdikį į tam tikrus patalė Ir ką tu vis man prikaišioji
carijon.
dyti. • .
lius, kurie darosi šitaip: i- tai kas sykis?
Buvo ir daugiau panašių 2 spalių, 1880 m., kun. likęs velykinės išpažinties ir didelis suvaržymas.
susirėmimų. Kun. Demb Dembskis atvažiavo Kana- negavęs kvitelės, nuėjo ant Musų motinos sako, kad masi ilgas užvalkalas, ku — Geriaus velyk išdykau
skis visur atsižymėjo nepra don. „Kanadoje, episkopo rytojaus kasyklon dirbti. sveika ir prirodymui to tvir ris turi iš šalių prisiūtus da tum, ne kaip...?
stu drąsumu ir visur turėjo ir lenkų mylimas, išgyvenau Pirmutinis kirtimas į uolą tinimo pasakoja, kad nevy du skvernu, į viršutinį da — Ką: ”ne kaip?”
laimę išlikti gyvas. Vie 12 metų, nuo 2 spalių, 1880 užgriovė ant jo galvos gaba stytų kūdikių išaugtų krei lį užvalkalo įsikiša matera- — Ne kaip po miškus slap
nam sisirėmime kareivis už m., iki 10 vasario, 1892 m.,” lą anglies ir ant vietos už vos kojukės, kupra, išsiverž cėlis arba paduškutė; ant jos stytis su tais kvailiais, nes
puolė jį su durtuvu ir, rodė pats jis rašo savo knygoje mušė. Jo draugai parvežė tų bambutė, kad nevystytas guldosi kūdikis, kuris užsi esi mokytas, o už tuos suo
suardytą jo kūną ir atėjo kūdikis greitai peršaltų, kad kloja kitu užvalkalo galu ir kalbius ir iš komisijos išvijo,
si, bus jau po Dembskio. Bet "Inkvizicija.”
ir čia taip pasitaiko, kad ka Iš Kanados kun. Dembskis pas kun. Burbą , susiderėti jisai savo nagučiais akutes da anais iš šalių; šie gi už dabar su prastais darbinin
reivio durtuvas, paleistas į nuvyko Chicagon. Ten jis palaidojimą su mišiomis. išsidraskytų, kad kumštelę į sisega guzikais arba susiri- kais jau atsišaukimus plati■v •
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Pajieškau švogerio Petro Mikaliu-!
Pajieškau švojęerio Jokūbo Šlajaus
ni ir jiems rašai... Net šiur F. J. Bagočius.
Žiobų sodžiaus ir Jono Mazuikos Ga- no, Kauno gub., Novoaleksandravos
puliai pereina atsiminus...
lintiškių viensėdžio.
Abudu Kauno pav., Pandėlio parap.,, 8 metai kaip
gubt Papilio parapijos.
Taipgi ir Amerikoj, pirma gyveno Chicagoj, o
— Atsiminus, ką tu, neiš
Petro *Vapsevičiaus, kuris atvyko iš dabar nežinau kur. Aš atvažiavau
Scotlando. Jis negavęs darbo Gard- Amirikon ir turiu svarbų į jį reikalą.
manėle, plepi ? — dabaigė Jo
A. P. — Jums reikėjo stot į kariiu- nerij, pasiskolinęs nuo manęs 5 dol. Jis ar kas jį žino malonės pranešti.
Parengtas 81-mos kuopos L. S. S.
nas.
menę 1901, ir jei parvažiuosit ka da išvažiavo į Springfield, III. AsišauAntanas Pavilionis,
— Ak, mano mielas! atsi bus jums suėję 33 metai, į kariūneię- kit patįs, arba žinantieji juos malo- 114 W. Carsau str., 20 ward
į ; Subatoj,
nę neims. Pereit rubežių geriaus
nėkit pranešti šiuo adresu:
Pittsburgh, Pa
>
minus apie Šarką ir Skrups- su konsuliaus "prochodnaja.” Piliaa
i®*
Jokūbas Punis
Orange, Mass.
kj, štai apie ką! Sakau, tiek tiškas popieras geriau palikt čia, ir 229 W. Main st.,
Pajieškau brolio Jurgio Laurinai i
A'rLAS SVET AINTKJE
jei norėsit grįžt atgal, kad pasiusitųčio Suvalkų gub., Marijampolės pav.,
baimės ir išgasties! Atėjo Su pinigais ir geriausiai oasiimt ki
Pajieškau pusbrolio Antano Vai«»- Aleksoto valsčiaus, Zapyškio mieste 1 1435-40 Emma st., irti kaupo Noble ir Miliaukee gatvių. Chicago, III.
branktuoti žandarai ir sura su savim, o kitus palikt atsakančil0J Šimo ir Kastanto Jokubėno Abu Kau- lio.
Turiu labai svarbų reikalą. Jis
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 25 c. y pata i.
kaip "Keleivio” agentūra ar no gub., Aleksandravos pavieto; Vapats
ar kas jį žino malonės pranešt.
kinę nuvarė į kalėjimą — ot įstaigoj,
kita žinoma banka, kuri ant pareik a* lašimas paeina iš Papilio dvaro; ir
Antanas Laurinaitis,
tau ir raštai! jie rašė viso lavimo prisius.
gyveno Cambridge, Mass. Jokubėnas 2 W. Broad str.,
Burlington, N. J.
kius atsišaukimus ir net suo M. Ulinski. — Tamista turit Li —Kvatkų vai.,; ir gyvena So. Bostone. Jie patįs arba žinantieji apie
kalbį padarė kjesoje prieš tuvoj kelias seseris, kurios gimė j juos malonės atsišaukti šiuo adresu: Pajieškau brolio Juozapo Mikučionies ir seserių Julios ir Elenos Mimerikoj. Bet jų tėvas nebuvo pili
Charles Cherka,
profesorių, o tėvai nežino, čių.
Bus prakalbos, dainos, deklamacijos bei monologai, taipgi bus ir lekiokučioniukių, paeina iš Karkliniškių so
Jos gali važiuot be jokios b: į.* Care of D.H.Haums",
Pearl River,N.Y džiaus, Alytaus parap., Vilniaus gub.
janli krasa su dovanomis. Todėl kviečiame visus atsilankyti ant šio vakaro,
nes leidžia mat į gimnaziją, mes, podraug ir motina, nes jos y:
Suv. Valstijų pilietės, ir jų nebrokyrs»
nes retai kada būna tokie vakarai, puiki orchestra griež visokias šokius.
Pajieškau apsivedimui merginos 20 metų kaip Amerikoj, pirmiau gy
kad paskui į seminariją butų nors
ir butų nesveikos. Tik siunčia nt t^P 25 ir 35 metų amžiaus, laisvų veno Pittsburghe Pa. dabar nežinau.
KOMITETAS. ~
lengviau, o čia už kalėjimo laivakortes reikia tam tikrus popi e' pažiūrų, apsipažinusią
su Ameri- Jie patįs ar kas apie juos žino ma
rius ir paliudijimus nusiųst, kad j< 5.s kos gyvenimu, dorą ir mylinčią gra- lonėkit pranešti, už ką busiu dėkinvartų. Viešpatie, ir už ką neturėtų sunkumo darodyt savo p
'1* žią tvarką. Aš esu pusėtinai užsigyAleksandra Mikučionis,
man tokia negerovė!... Ne lietystę. Tą sutaisys per laiškias
venęs. Malonėkit kreiptis šiuo adr.:
"Keleivio” agentūra.
Jefferson
st, Cambridge, Mass.
P. P. Jankauskas,
(49)
laiminga aš! — ir gailios aScenos Mylėtoju Choras su pagelta gerbiamo
Osterville, Mass.
šaros, lyg žirniai, pradėjo bi- P. Masiunas. — Lietuvoj servitiuM. PETRAUSKO surengia žymų koncertą
tai priklauso žemės savininkams, jr ------------------ - —- —————-—rėti iš jauftos moteriškės a- pasidalinus
į viensėdžius, bežemi ai
Pajieškau susiedes Onos Denbmckių.
neęali nieko daryt, nes jei jie naiu- kiutės Suvalkų gub., Mariampolės padojos
tai buvo ne jų ti e- vieto, Šunėkų gmino, Tarpučių kaimo,
— Perstok tu, neišmanė sa, betservitutais,
žemės savininkų duodanria metai kaip iš Lietuvos; prašau atsiLINKSMAS BALIUS
le...—susirūpinęs tarė Jonas. privilegija. Suprantama, tie kurienis šaukti šiuo adresu:
Lietuvių Ukėsų Kliubas, W. Lynn,
duotas sklypas žemės, gali d;aJohn Kiczas,
, ass. parengia labai linksmą balių
— Boba — daugiaus nieko. yra
ryt su juom ką nori, ir jei ant j<js 152 Stanton avė.,
Akron, Ohio. , banksgiving dienoj, t. y. ketverge
Nueik dnt Janavos gatvės, randas trobelninkas, gali jį nuvary
lapkričio; prasidės 2 vai po pietų,
arba priverst randą mokėt. Kas jaijPajieškau giminių: Juozo Dauk- ralius
tenai apie Viliją. Pamatysi čias
bus Lietuvių Ukėsų Kliubo
nuskriaustu tokiuose atsitikimuia- ros, Juozo Segevičiaus, Jurgio Sabo
etainėj, 25 Camden str., W. Lynn,
ką tenai bobos daro. Ir pri- se, turi paduot skundą žemiečių viir- ir Vinco Abraičio. J. Daukra Pusiau- ass.
įžanga vyrams 25c.; mergi
skilių kaimo, Segevičius Magoriškių nus 15c.
Koncerto pradžia 8:15 vai. vakare.
stavo nebijo, knygų pas jas šininkams.
Gerbiamąją visuomenę
v
—Abraitis Dickų; Visi Naumiesčio r eldžiam atsilankyti.
Su pagarba
Koncerte dalyvaus atsižymėję šioje apieliukėje dainininkai. Čia bus duinuo'
visokių...
S. šniokis. — Tamista esi kalt: is pavieto, Garlevos par., Sabas Suval- r eldžiam atsilankyti.
ta: solo, duetai, kvartetai ir maišyto choro dainos. Tikimės, kad kiekvienas
už laivakortę ir negali gaut atsakai i- kų gub. Petras Beržinis ir Petras
— Tik tu nutilk! Kaip po čio
Su pagarba,
KOMITETAS.
darbo, bet skolintojas nenor i š- Jurevičius abu Krūvelių kaimo Suatsilankęs bus pilnai užganėdytas. Kadangi šitas vakaras bus paskutinis prieš
licija dažinos, kad tu briežu- leist, kol kaltas. Gali važiuot ki ir valkų gub., Mariampolės pav.; jie pa
adventus, todėl kiekvienas nori išgirst gražių dainų ir gražiai pasilinksmint.
DIDELIS TEATRAS!
kų dirbtuvėje prakalbas sa nori, dėl skolos nieks negal žmogai ts tįs ar kas apie juos žino malones praPo koncertui bus lietuviški šokiai.
♦
sulaikyt nė suareštuot Kada turės i, nešti už ką busiu dėkingas
Lietuvių
Teatrališka
Dainorių
kai, tai ir gyvo tavęs nepa atiduosi. Kur galima butų gaut st: iPetras Colkevičius,
į)raugija stato ant scenos pirmu karTikietp kaino?: 25, 35 ir 50 centų.
lioriaus darbą,, nežinau, bet bile d i- 443 Collinsville avė., E. St. Louis, III. t u Waukegane vieną iš didžiausių ir
leis....
Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS
dėsniam mieste tas nebūtų sunku.
. žingeidžiausių 4 aktų ir vieno paveik
— Nerėkauk, mano VanPajieškau brolio Pranciškaus Va- sto dramą "Blindą,” Svieto Ligintoją.
dele, juk žinai, kad ir sienos Pittsburgietis. — Lipgardas, išl 5* lučkos, paeina iš Kauno gub., Rasei- I■Jedėlioj, 23 lapkričio, 1913 metų, Lie"Slavonic Exponent” ir ”1 e nių pav; šeši metai kaip Amerikoj, t uvių Svetainėje, kampas So. Lincoln
turi ausis. Jeigu nori man tojas
Immigrant” yra tas pats Lipgard
Nežinau ar jis gyvas ar miręs. Pats i r 9-tos gatvių, Waukegan, III. Loši
išskaityti savo oracijas, tai kurs rinko 1908 "Kovai” apgarsi * arba žinantieji apie jį malonės pra- nkas prasidės 6:30 vai vakare. Tarp
mus, atnešdavo orderius, ant kui !> nešti šiuo adresu.
a ktų dainuos garsusis Chicagos S. V.
eiva Į Veselupką,*) taip vietoj
garsintojaus, pats pasirašy, i“
Marcijona Valučka,
c horas. Meldžiame visuomenę atsivo, kad gaut ”commission.”
gražiai saulutė šildo.
91 E. 22 st.,
Bayone, N. J. 1;ankyti ir gražiai praleist laiką. Po
♦ eatro bus balius, turėsite progą pasiVanda paputusi lupas, už J. J. Žemaitaitis. — Jus likote r
Pajieškau draugų: Prano Medausio, inksminti labai dailiai. Užtikrinam,
simetė savo plosčių, pasiėmė baustats už pikietavimą laike str Prano
ir Juozapo Jespel- . ad šis spektaklis bus kuogražiausis
Apeliaciją padavus reikia ne: ' kos; visiVeiksaus
KOMITETAS.
raktą nuo kambario ir išėjo. ko.
paeina
iš
Kauno gub., Šiaulių Er linksmiausis.
būtinai turėt advokatą augštesnij

BALIUS SU PROGRAMŲ

Tiesu I
*

29 Lapkričio {NovJ, 1913

ra

KONCERTAS

Draugysčių Reikalai.

29 Lapkričio įNov.L 1913

McCADDIN MEMORIAL HALL
BERRY ST.,
so. ž-n>s ir 3-a«s gatvės. BROOKLYN, N. Y

teisme, kur dalykas bus tardomas
prisaikintojų. Jei nuosprendis t
nebus prielankus, galima apeliot
augščiausį teismą, bet tas pasku
nis žingsnis prekiuoja daug — m
žiausia $100, jei norėsi gerą advok
tą gaut.

?
“
n
1
’

pav., Užvenčio parapijos. Jie patįs
arba žinantieji lai praneša šmo adresu:
‘
Eneck Wasilewski,
BOX 254,
Divernon, III.

i
*

Nereikia Paliudijimu
Patįs už save kalbi.

II.
iet Imigrantų šelp. Dr-tėf
Viršininkai ant 1913 m.
Miške
viešpatavo tyla.
p
•alininkas, St Jankauskas,
Saulės spinduliai atsimušda350 Newark st., Hoboken, N. J
mi Į medžių želmenis, liejo
Pajieškau Nikodemo Lipnicko, Vii- p gelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
Jų vertė ima viišų.
niaus
gub.,
Trakų
pav.,
Darsūniškiu
184
New
York
avė,
Newark,
N.
J
savo drungnas vilnis į tanku
J. Grigas. — Daktaras apsiimda - miestelio; metai kaip Amerikoj. Jis s Pretorius, A M. Stanelis,
myną. Jonas gardžiai kvė mas
ant veido su
gvdyti, kaip ir advokatas pro - turi mažą randą
211 Jefferson st., Newark, N. J
aš — pa - spuoguota burna.
Kalba lietuviš- L lininkas, P. Vaiceliunas,
vą —
vesti, paprastai sako ”"aš
pavo ir su pasigerėjimu žval —
'* 38- Fariey avė., Nevvark, N. J
darysiu.” Bet tą teismai supranta n<e kai, lenkiškai ir angliškai. Bebūnant
gėsi aplinkui, tarsi draugiš kaipo
gvaranciją, bet kaipo užtikri- mums ant vieno burdo, jis pavogė nuo ’ manęs pinigų ir prasišalino. Girdėt,
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIU BA*
kai sveikindamas kiekvieną nimą, jog ”aš darysiu kuogeriausia’, kad
ir kitus jis nuskriaudė, pavogdaChicago, UL
pagal savo mokslą ir supratimą/
vietelę.
VALDYBA:
Taigi ir Dr. Carteris, prižadėdamass mas kokius ten daiktus. Jeigu kas
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS,
— O ką, ar ne gerai, Van pritaikyt akinius, nieko daugiau ne patėmytų tokį meldžiu duot man ži- p rezidentas — Julius Joneliunas.
KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
3249 So. Halsted st., Chicago. UI
prižadėjo, pagal teismų supratimą . nia sekančiuo adresu:
dute? Kas ten dabar tam Ir jei nenusisekė, o labiausiai jei ne
K. Gillis,
P rez. pag. — Jonas Simbalis,
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
833 — 33 pi., Chicago, IB
mieste! Tik dulkės keliamos vartojai jo duotų gyduolių, nors iir 52 Washington st., Pittston, Pa.
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų,
rot rašt. — Mikas Titiškis.
manei, kad jos kenksmingos, nieke
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų
merginų sijonais. 0 čia... jam per teismą negali padaryt.
3415 Auburn Avė., Chicago, H?
Pajieškau apsivedimui merginos,
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų
Ah! — jis giliai atsikvėpė.
nuo 17 iki 27 metų, aš esu 25 metų, F inansų rašt — Franciškus Valai***
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo712 — 17 pi., Chicago, D1
pusėtinai pamokintas, kalbu keliom
tais aplinnk konverįais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
Vanda, matoma, da vis
kalbom ir myliu dorą gyvenimą. Tai- K asierius — Vincas Paplauskas,
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
922 — 35 pI.._Chicago, U’
jam neprijautė ir purtėsi.
gi merginos, kurios mylite apsivedimą
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:
•«'
A Bitautas,
ir dorą gyvenimą, meldžiu atsiliepti D rg. užžiurėtojas
— Na ir ko tu vis da bijai
W. S. WAIDELIS
3211 Union avė., Chicago, D)
ant sekančio antrašo, bet geistina, kad
POLITIŠKIEMS KANKINIAMS.
Susirinkimai atsibuna kas paskusi, neišmanėle?
atsiliepdamos
ir
savo
paveikslą
priMontello, Mass... 9 lapkričio atsi
112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. —
Y.
įę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30
----------------------------(49)
— Na, ne, geriaus tu pa_- buvo krikštynos Aleksandro Mickevi siųstumet S. Matulis,
kare,
"Aušros
”
svetainėje,
po
No.
VJ
dukters. Svečiai besilinksmin
Wilkes Barre, Pa g 49 S. Halsted st. Metinis susirinsakyk man, ko tau trūksta? čiaus
Telephone Yards 275u
NAUJAS IŠRADIMAS.
dami sumanė paaukauti politiškiems P. O. BOX 120,
mas pripuola sausio mėn. BertainiGERIAUSIA
ŠOKIŲ
MOKYKLA
Draugas R. Likšis
ženklai
nuo raupų galima labai len
—užklausė Vanda.—Gyve kankiniams.
ir Spalių mėn. PusPajieškau pusbrolio Liudviko Rui- ™ ai:Balandžio
trumpoj prakalboj paaiškino jų var
gvai išgydyt Norėdamas išsigydyt
CHICAGOJE.
stinis
Liepos
mėn.
nam sau švariai; darbą nors gingą padėjimą ir svečiai atjausdami bio ir dviejų draugų — Kazimiero
sugadintą veidą, rašyk man reikalau
Kurioje gali kiekvie damas
ir Antano Merkelio. Vi
informacijų ir įdėdamas ž d
ir ilgą turi, bet nedykai, ne kukavo: Justinas Mickevičius $1.00, Vaitiekaičio
TĖVYNĖS MYLĘTOJŲ No. 1
nas gerai ir gražiai iš centu štampą ant atsakymo
Ona Tamošiūnaitė — 25c.; R.Zulonas, si 3 paeina iš Kauno gub., Šiaulių p.
(46)
Town of Lake, Chicago, III.
taip kaip kokis tartoko pjo v'iadas Adomėlis, Jonas šidlauskis; Girdėjau pirma gyveno apie Bosto-'
mokti šokt i trumpa
J.
GARSON,
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
ną, o dabar nežinau kur. Jie patįs ar
laiką ir už labai mažus 3222 Auburn avė., 32 pL, Chicago, I1L
vėjas, rralkų kirtėjas, arba _ton?s Bartkevičius, Al. Mickevičius, kas
juos žino malonės pranešti, už ką a.r it Town of Lake, Chicago, III., įm
pinigus.
Vaikinai ar
T''
’
-''š?un?s.
no
50c.;
Rom.
Likšis,
igai atsibuna kiekvieną pirmą nedvaro kumietis. Galėtume P. Vaičiūnas, V. Dubendris, I. A. Vai- busiu dėkingaas.
merginos,
kurie
nemo
ldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio
PARSIDUODA
Antanas Petriškis,
da ir skatiką susidėt. ie*gu -Vnvas, K. Peslis, A. Greviškis,P.
ka
šokti,
niekuomet
tlėj,
kampas
46
ir
Paulina
sts.
P.
O.
Box
720,
Struthers,
Ohio.
ttokunes, P. Valiackas, I. Kiaunė,
negali užganėdinti sa
. tu ne’širėtytum ant tų kny- "a*
ADMINISTRACIJA
". Tamošiūnienė, A. Vaičiūnienė, D.
vęs
ir negali turėti
■ezidenta^ A. J. Bieržynskis,
Pajieškau Zigmo Brinzos, paeina
gelpalaikių...
’i-’-uskis po 25c.; V. Valeckienė, K.
linksmus laikus, nes y4600
S.
Paulina
St.,
Chicago,
po 15c; Iš viso suaukauta iš Vilniaus gub., Merkines parap.,
Norintieji platesnių žinių kreipki
ra taip,- kaip numirę, o
— Bet gi, mano Vandute, Likšienė
ce-prez. F. A. Misius,
■7 55. Pinigai pasiųsti "Keleivio” re Druskininkų (Salenikų) sodžiaus; du
tės pas
kuomet
moki
gerai
šok-'
5235
S.
Bishoff
st.,
Chicago,
knygelėse ir laikraščiuose y- dakcijom
metai kaip Amerikoj, pirma gyveno
L. WHYTE,
ti, visuomet busi link
■ot. rašt. K. A. Čiapas,
Pittsburgh, Pa., dabar neižnau kur.
Monteliečiai
verti
pagyrimo
už
jų
494 Broadway,
So. Boston, Bass.
ra apšvieta. Juk skaitant
1736
W.
47
st,
Chicago,
m.
smas
ir
kitų
paguodojamas.
duosnuma; ar tai dėl streikierių, ar Jis pats ar kas apie jį žino malonės
irtų
rašt
A.
J.
Kareiva,
Norinti
mokytis,
meldžiu,
atsilan

dvasia atsilsi ir gyvenimas dėl
kankiniu jie visada gausiai au pranešti.
1805 W. 46-th st, Chicago, m. kyti po numeriu:
PARSIDUODA
J. Kursavičius,
lieka smagesniu. Pradedi ir kuoja, jei tik kas perstata teisingai 533 W. Barre
įsieriuš
K.
K.
Strzyneckis,
936
W.
33RD
ST.,
CHICAGO,
ILL
str.,
Baltimore, Md.
Kostumieriška Kriaučių Dirbtuvė, su
aukų.
R. Liksis.
4612 So. Ashland avė., Chicago, UI.
save suprasti, žinai ko ki reikalą
Arti Morgan gatvės,
visokiais
įtaisymais pirmos klesos,
Pinigai priimti. ”KeL” Adm.
ižiurėtojas org. St. Ragauski,
Mokinama:
Panedėlyje,
Utarninke
ir
biznis
išdirbtas
per 6 metus, geroj vie
Pajieškau
draugo
Felikso
Vaitkaus,
tam žmogui reikia ir kas ap
4612 S. Wood st, Chicago, UI.
toj, geram kriaučiui geras uždarbis.
Ketvergė nuo 8 iki 10:30 vak.
metai atgal gyveno Dubois, Pa. o da- —
POLITIŠKIEMS
KANKINIAMS.
linkui dedasi.
Dasižinai,
Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas, Savininkas išvažiuoja į savo šalį ir
nežinau, nes jo antrašą palikau
Detroit, Mich. — Vestuvėse K. Bal bar
SUGAUKIT VAGĮ.
parduoda už prieinamą prekę. Atsi
Lietuvoj.
Norėdamas
su
juo
susiži

Misa B. Tisaiti.
(47)
Vandute, ir kaip mums rei takio
su Adele čiubaičiute kankiniams
šaukit tuojaus, kad nesigraudytut
noti
meldžiu
jo
paties
arba
jį
žinančių
Kurs
apiplėšė
mano
baksa
išsiėmė
po Rusjjos valdžia suaukauta $10.35.
kia gyventi.
Kreipkitės pas:
(50)
pranešti
šiuo
adresu:
$5
).oo
subatos
nakčia
jir
išvažiavo
Popieriai
laiškams
rašyti
su
viso

Aukavo: K. Baltakis, Adelė čiubaiLEON
MATCHUS,
Antone
Raila,
ne
— O kaip da gyventi? Ne- čiutė-Baltakienė,
iinau
kur.
Nedidelio
ūgio,
bliedno
kiais gražiais pasveikinimais ir su
T. Pasudis, Chas
38 Westminister St.
be usę, 19 metų, angliškai ne- tam pritinkančiomis dainelėmis, su
vogk, negerk, neskriausk ki Kirshen po $l.oo; Eleonora Palčaus- 2401 N. Ninth str., St. Louis, Mo. ve do,
Bellovs Falls, Vermont.
i
kalbėti,
lietuvis,
antri
metai
šilkinėmis kvietkomis ir su visokiais
ciutė, J. Valiukas, P. Vilimas, J. Martų, savo triusu maitinkis, tai tinkaitis, K. Antanaitis, K. Masis, M. Pajieškau draugo Prano Griciaus is Ar įerikoj, Povilas Vilnonis; Kauno paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
PARSIDUODA SALIUNAS.
Masis, A. Masis po 50c.; J. Grunckis, Salantų, Telšių pav., Kauno gub., Tu- gU sernijos, Vilkmergės pav., Nočiu- giai. Kas prisius 25c. pačtos mar
ir viskas.
riu
svarbų
reikalą.
Taipogi
pajieškau
pų
kaimo;
kas
žino
tokį
praneškite
kėmis,
aplaikys
12
popierų
su
konPuikioj vietoj lietuviais apgyvento}.
Dovidaitis, Marijona M. Baltakie
— Na, bet aš juk ne vie A.
nė, J. Didzekis, Ant Varnas, P. Var- draugės Barboros Večerskiutės, pa- m: n už patarnavimą atsilyginsiu, vertais ir dar pridėsiu dovaną, labai Biznis gerai išdirbtas, nes jau 7 me
gražią stainelę Kristaus užgimimo, iš tai, kaip laikau netoli nuo lietuviškos
nauckas, B. Petrenkas, P. Sedeckas, eina iš Palangos, Kuršo gub., taipat W irrantas ant jo išimtas.
nas esu, Vandute!
Peter Poška,
leidžiamą ant pavydalo altorėlio, ver bažnyčios, prošalį eina karai, Digios
V. Dambrauckas po 25c.; K. Skinulis turiu svarbų reikalą. Teiksis atsi
— Ne vienas! Bene aš ko 10c. Viso $10,35.
liepti jie patįs, arba , kas apie juos ži- 65 Waverly str.,
Brighton, Mass. tės 25c. Už $l.oo duodu 6 tuzinus iaisnės, kaina prieinama, priežastis
no.
—
popierų. Reikalaujam agentų ir duo pardavimo, — važiuoju į Lietuvą dėl
Chas Kirshen.
nuo tavęs noriu!
K. Joneckis,
dam gerą uždarbį. Adresuokit:
nesveikatos savo moteries. Norintie
Pinigai
nusiųsti
Kankinių
šelpimo
Reikalingas
kepėjas,
— Ne tu... Pati sakei—ku- Kasieriui J. Ramanauskui, Miners- 655 W. Lombard str., Baltimore, Md.
K. J. INTAS,
(48)
ji tokį biznį pirkti, prašau atsišaukti
■turis moka atsakančiai kepti juo- P. O. Box 73,
(47)
Chicago, III per laišką arba ypatišk^i.
miečiai, piovėjai ir malkų ville, Pa.
”KeL” Administracija.
Pajieškau brolio Jurgio Spurkio, jis dą pusbaltę ir baltą duofią; taipgi
POVILAS
PRANCKAITIS,
kirtikai!... Juk jie taip-pat
paeina iš Kauno gub., Vilkmergės pa- ke ių gatunkų keiksus ir pajus. MoPARSIDUODA SALIUNAS IR
244 Chestnut Str, NEWARK, N. Y.
vieto, Vėsintų parap., Maldeikių kai- ke ;tis nuo $15 iki $18 į sąvaitę. GeFARMA
žmonės... musų broliai, tik
mo. Meldžiu jo paties ar kas jį žino rai n ir blaivam vyrui gera proga. At
Puikus saliunas su 10 ruimų ir že
DARBO BIURAS
tamsesni jie. O kokis jų gy
pranešti, už ką busiu dėkingas.
sis sukdami, ar platesnių žinių reika- mės
80 akrų priemiestij pigus laisniai
lai dami rašykit:
Męs visuomet samdome žmones i
(48)
venimas?
Kaip katorga! Pajieškau brolio Antano Mockaus; Box 374,Emilija Spurckaitė,
dėl saliuno, netoli mokykla ir sviesto
Grafton, Mass. V L. PETRONIS ir P. PETRULIS, dirbtuvė su storu. Priežastis par’a- Kanados dirbtuves, ant farmų ir go
Nors męs ir negalėsime ka&- 3 metai atgal gyveno So. Boston, o
— ■
»)UŽ! ! Joseph are.,
Rochester, N. Y. vimo savinikas pasenęs.
Norintie ležinkelių.
dabar
nežinau
kur.
Jis
pats
ar
kas
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
Pajieškau
Juozapo
Matečio
iš
Kaukartą jiems pagelbėti, bet apie jį žio malonės pranešti.
pirkti rašykit arba atvažiuokit pa
48) no gub., Vilkmergės pav., Švedosų
UNITED
STATĖS EMPLOYMĘNT
žiūrėti
(48)
GERA PROGA.
visgi reikia rūpintis, kaip
Jieva Mockus,
parap.,Vikonių sodžiaus. Jis pats ar
OFFICE
JURGIS
KRIAUKLIS,
juos iš to vargo ištraukti... 65 E. Merrimack St, Lowell, Mass. kas jį žino malonėspranešti, už ką 1 as užsirašys per mane laikraščius
Bloomville,
Wis.
43
Portland
Street,
Boston, Mass
busiu dėkingas.
”P 1MYN” ir ŠAKŲ” ir prisius $2,
Tą kalbant, Jono veidas Pajieškau brolio Tamošiaus Šiito
A. Motelis,
tas gaus per metus tuos du puikius
KRAJAVA TREJANKA
SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
gub., Vilkaviškio pavieto, 229 Ames st.,.
Montello, Mass. lai raščius ir labai puikų, kietos gupasidarė labai gražus. Akjs Suvalkų
(Trejes Dėvineris)
Tartininkų kaimo ir gmino; apie vie ---mn plunksnakotį su atramentu viParsiduoda saliunas labai geroj
žėrėjo ir skaistus raudonis nuolika metų kaip Amerikoj. Taip Pajieškau pusseserės Malvinkos durije ir labai dailiai sidabruotas. Galima gauti pas aptiekorių S. J. vietoj ir pigiai. Vieta apgyventa lie
pajieškau švogerių: Kazimiero ir ^ukšiutės Vilniaus gub., Trakų pav., Ši puiki dovana, vertės $1.00 skiria Jankų, 204 S. Oak str., Mt. Carmel, tuviais ir lenkais; priegtam randasi
pasirodė ant jo skruostų, o gi
Simono Jomantų, Naumiesčio pav., Merkinės vol.,_ Marcinkonių parap., ma tik laike 30 dienų, tat pasi- Pa., Pinigus galima siųstį pačtos ant pat kampo didelės gatvės. Prie
nuovargio vietoje atsirado Karališkių kaimo. Taipgi ir Kazimie vapiniškių kaimo; girdėjau gyvena skubinkit' užsirašyti tuodu laikraščiu, (krasos) ženkleliais( markėmis); pa žastis pardavimo — savininkas turi

25,000 Katalogu Dovanai!

Geras kriaučių biznis.

Paj ieškojimai

*) Parko vardas.

(Toliaus bus.)

ro Ulinsko; visų meldžiu atsižaukti Worcester, Mass. Ji pati «r kas ją kad pasinaudoti šiaja proga. Adre kelis 25c. Agentams ir krautuvnin- išvažiuot į Lietuvą. Meldžiu greitai
sekančiu adresu:
(48)
žino malonės pranešti.
(50) atsišaukti
suokit taip:
(50) kams duodu didelį nuošimtį.
Joseph Alita. •
JOZEPH AMBROZATYS,
S. J. JANKUS,
John Lukšis.
JUR. G. DAUGĖLA,
R F D 2 No. 67, Shaffer, Dubois, Pa. 11 Vine str.,
Exeter, N. Y. 789 Bank str.,
Mt. Carmel, Pa. 425 Grand avė.. New Haven, Conn.
Waterbury, Conn. 204 S. Oak st.,

Gera pati.
Olšauskienė buvo ant viešo iš
pardavimo (auction sale) ir pa
rėjo namo labai linksma. Pama
čius savo vyrą ji apsikabino jį
apie kaklą, pabučiavo į užriestą
nosį ir tarė:
— Brangiausis širdele, tu turi
tuojaus prisirašyt prie kremaci
jos draugijos.
— Kodėl ? — užklausė Olšaus
kas.
— Aš nupirkau ant licitacijos
puikią vazą tavo pelenams su
pilti.

Paveikslas netolimos ateities.
Sugautas.
Vincas: — Jonai, jei tu ką
nors pavogsi, tai taip ir žinok,
kad anksčiau ar vėliau busi už
tai nubaustas.
Niekus kalbi, VinJonas:
cai. O tu ar nevogei bučkių ?
Vincas: — Taip, bet ar aš
neapsivedžiau ?

Moteriškė sugrįžus iš SingSing kalėjimo, pasakoja savo
kaiminkai: ”Ak, mano miela, aš
vos tik sugrįžau iš pasimatymo
su savo vyru, kuris sėdi SingSing. Kad žinotum, kokius jis
turi draugus: Senatoriai, kongresmanai, gubernatoriai, teisdariai ir augštesnieji policijos činovninkai. Tai.’
Surinko Marytė.

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!

Pusrytis
gerai
/apšildytam
Kambaryje

Jis užlaiko gerą BestaaraeUą, vinok ios ruSie# Alaus, Degtinės,
Vyne ir Cigarą.
Pneinamiausia ir parankiausia
vieta lietuviams.

304 Broadny Ir 259 D streets,
S0. BOSTON, MASS.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su
džiausią atyda, nežiūrint ar ii
Lietuvos atvežti ar amerikoniški
Gyduolių galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
P JATULOV1ČIUS.

EOVARD DALY, sarisiskas
18 Bnraduf S- Boston, Mass.

I

Galit* nukalant iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydulaa pri-

RFECTIO

Profesorių* medk iuo*

Lietuviukas D-ras M. Zisibnan.
7 Parmenter St

Ekonomija.
— Mano pati pasidarė labai
ekonomiška moteris, taip kad
aš tikiuos šią vasarą sutaupyt
apie $30.
— Na, kaip tai? Ar ji mano
su pernykščia skrybėle apsieiti?
—»- Ne, skrybėlę jau nusipir
ko, bet ji sako, kad aš galėsiu
apsieiti su pernykščiu siutu.
Taipgi priežastis.

Vaikas: — Mama, pasakyk
galniui, kad atneštų man mažą
sesutę.
•
Motina: — O kodėl tu užsino
rėjai sesutės?
Vaikas: — Petlas nukilto mu
sų katei uogegą, dabai as netuliu su kuo bovytis.

Svarbus prirodymas.
Vienam nedideliam miestelij e
muilo dirbtuvėj įtaisyta elekriškas apšvietimas, kokio tame
miestelije ligšiol da nebuvo. Vie
ną dieną tenai iškilo gaisras ir
sudegė visa dirbtuvė. Ant ry
tojaus iš policijos nuovados li
ks atsiųstas policistas ištirti
gaisro priežastį. Susij ieškojęs
dirbtuvės užveizdą, jis klausia,
kur tas žmogus, ką prižiūri elek
trišką šviesą.
Užveizdą paaiškino, kad elek
tros sujungimą jis pats visuo
met prižiūri .
Policistas: — Tai, vadinas, ta
mista esi tas žmogus, ką uždega
žiburius dirbtuvėj?
Užveizdą: — Taip, aš esu tas
žmogus.
Policistas: — Gerai. Dabar
tamista saugokis atsakydamas
ant sekančio mano klausimo, nes
tai bus svarbus prirodymas prieš
tamista. Taigi klausyk: kur
tamista vakar numetei degtuką,
užžibinęs savo elektrą?

Melagiai pasakė teisybę.
— Ko jus tenai taip ginčijo
tės už sienos? — paklausė Kal
nas Tamsinevičiaus.
— Ginčijomės su Kaupu, nes
klausimas buvo neišrišamas: jis
sakė, kad aš melagis, o aš sa
kiau, kad jis.
— Tai pirmą syki aš girdžiu,
kad judu abudu pasakėt teisybę.

Moksliška kalba.
Panelė Brigida atėjus iš kole
gijos, atsisėdo už stalo ir krei
pėsi į motiną šiais žodžiais:
— Mama, jei apsupančios ap
linkybės tau leidžia, tai teiksies
su jieškoti man diminutiviškąjį
emeliuotąjį nuplautąjį konusą,
su gaubtumu ant viršaus ir pu
siau perforuotomis simetriško
mis indentacijomis aplinkui.
Ar įspėsit, ko ji norėjo?
Siuvamojo pirštuko.

Nežino skirtumo.
Dėdė: — Jonuk, ar tu žinai,
koks skirtumas tarp kiaušinio ir

sloniaus ?
Jonukas: — Ne.

Dėdė:

Tai reikia man pa
čiam eiti tuziną kiaušinių nusi

pirkti

Fas juos biskį geriau.
Jackus: — Klausyk, musų ba
rakuose yra kareivis toks dide
lis, kad tu nėkuomet tokio žmo
gaus da nematei.
Prickus: — Na kaip didelis
jis jau gali būt?
Jackus: — šešias pėdas ir de
vynis colius.
Prickus: — Chm’... Ir tu sa
kai, kad tai didelis ? Jei tu žino
tum, musų barakuose yra ser
žantas. tai ištikrųjų didelis;
taip didelis, kad neatsiklaupęs
negali pasiekti kepurės sau nu-I
siimti.

Redakcijos atsakymai.
K. A. — Eilės "Ilgėjimas tėvynės”
be poezijos, netalpinsim. Eilėse neuž
tenka pasakyti teisybę, bet turi būt
ir poezija, nekalbant jau apie taisyklišką žodžių skambėjimą. Korespon
dencijos apie tą "tėvelį” taipgi nega
lim dėti, nes kaip žemai jis nupuolęs
nebūtų, vadinti jį per laikraštį tokiais
žodžiais, kaip "girtuoklių,” "valkata”
ir tt. butų kriminališkas šmeižimas.
Beto, ir laikraščio etika neleidžia 'okių epitetų vartoti. Katalikų laikraš
čiai gali sau koliot žmones, kaip
jiems patinka, bet męs to nedarysim.
L. G. Darbininkų kapucinui. — Per
žiurėjom — nieko svarbaus. Apie De
troito miestą buvo jau seniau rašyta.
Už linkėjimus ačiū.
M. Stakioniui. — Tokios knygutės
męs neturim.
K. H. G. — Mums tamstos raštelis
nesuprantamas; kreipkitės į "Lais
vę,” nes, kaip sakot, tenai buvo apie
tas prakalbas rašyta.
S. Stankui. — Nelabai svarbi žinu
tė, netalpinsime.
Teisybės mylėtojui. — Gal būt tas
ir teisybė, ką tamista apie Denver,
Col., moterėles rašot, bet laikraščiui
tas perdaug riebu, netalpinsime.

Nauji Raštai
žmogaus Išsivystymas, pagal Boelsche, Errheniusą ir kitus paraše S.
Michelsonas, su paveikslais, 128 pus
lapiai, kaina 35c. Išleido "Keleivis.”
Sielos balsai, eilės, dainos ir ba
lados, gražiai iliustrouota, parašė J.
B. Smelstorius, 222 puslapių, ant gra
žios parieros, kaina 75c. Išleido "Ke
leivis.”
Nihilistą, tragedija trijuose aktuo
se, nežinomo autoriaus. Veikalas per
stato nihilistų suokalbį ant caro Aleksandro II gyvasties ir jo užmuši
mą, 62 pusi., kaina 25c. Išleido "Ke
leivis.”
O. S. S. arba • Šliubinė Iškilmė, vie
no akto farsas (juokingas sceniškas
perstatymas), parašė Feldmann, ver
tė J. Uktvėris, 30 pusi., kaina 15c.
Išleido "Keleivis.”
Nuosavybės
Išsivystymas,
nuo
nuožmybės iki civilizacijos, parašė
Paul Lafargue, sulietuvino A. J. Ka
ralius, išleista J. Ilgaudo, Chicago,
III., 168 pusi., kaina 50c.
Kaip prižiūrėti ir auklėti žindomus '
kūdikius. Parašė d-rė J. F. Baltru- į
šaitienė, išleista "Dilgėlių,” Pittsburgh, Pa. Kaina 25c.
Girtuoklių ir Blaivininkų Kantičkos.
Knygelė išleista "Dilgėlių,”
Pittsburgh, Pa. kaina 10c.
Pigiausis ir Geriausis Darbininko
Pragyvenimas, arba ką daryti, kad
Kooperacija gyvuotų ir tarptų. Iš
leista "Dilgelių,” Pittsburgh, Pa. Kai
na 10c.
Griuvėsiuose,. gyvenimo vaizdelis,
parašė K. Jasiukaitis, išleido "Lais
vė,” So. Boston, Mass. Pusi. 46. Kai
na 15c.
Ženyba ir žmogaus Gyvenimo Sie
kinys, parašė Barabošius, išleido
"Laisvė.” Pusi. 30; kaina 10c.
Geras ir Blogas Auklėjimas pavyz
džiuose, parašė Moščenska, vertė Bedruskis, išleido "Katalikai.” Kaina
25c., 84 pusi.
Vienuolio disputą su Rabinu, vieno
veiksmo juokai. Sulietuvino Vaide
vutis, išleido "Katalikas.” Chicago,
III., kaina 15c., 18 puslapiių.
žiemos Ledai, 3-jų veiksmų dabar
tės sodiečių gyvenimo dramos pa-f
veikslėlis. Parašė Vyturėlis, išlei
sta Jagomasto, Tilžėje. Kaina 25
kan., 46 pusi.
Gyvenimo Banga, apysaka, parašy
ta ir išleista Seno Vinco; kaina 15c.
48 pusi., So. Boston, Mass.

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

QlLTI pusryčiai — tai aplinkybe, kuri jus padaro smagiai prirengtu dienos darbui
Kad su noru imtis už dieninio darbo, valgykit šiltus pusryčius ir gerai apsildy
tame kambaryje
Jys pražudote pusę savo maisto, jeigu jps jaučiatės neramys, kada valgote,
Perfection Beduminis Apšildytojas daro jusp pusryčius priimniais visai šeimynai.
*

------- —

- *

— *

-

—

—

—

—

“

. .

e

1

Nėra dumy, nėra dvokimo. Perfection Apšildytojas lengvai apvalomas ir perne
šamas iš vietos į vietą. Gal būt papuošimu visur, o priimnumu miegruimije; didelis
parankumas siuvamam kambaryj, ir maudynėj

MOKYKLA ŠOKIV!

Pardavėjai visur.

Profesorius Julius
Šalkauskas užtikri
na, kad išmokys
šokti kiekvieną jau
ną ar seną. Išmo
kina valcą 6 rušiu,
taip, kad gali drą
siai eit šokti publi
koj. Taipgi išmo
kina ir kitus šo
kius su keletu va
karų. Mokina kas
vakaras.
Lekcijos
yra nuo 8 valandos
vakaro iki 10 vai.
Prof. Julius Salkauskas praneša visiems, kurie nori
išmokti šokt, ateiti dienomis nuo 9
vai. ryto ir net iki 11 vaL vakaro.
Taipgi mokina visokius šokius:
Buck & Wing, Buck Skirt, Irish
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz,
Two Step ir kitus. Subatomis ir
Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti
dovanai. Moytojai: Miss Antani
na, Miss Joanna Walets ir profesor
Julius Šalkauskas. Pirma lietuviš
ka mokykla Amerikoj.
(48)
Phone Canal 3762
1843 SO. HALSTED STREET,
CHICAGO. ILL.

Dėl aprašančio cirkulioriaus rašykit

i

STANDARD OIL COMPANY
New York. N Y.
Buffalo, N. Y.

- D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis

Albany, N. Y.
Boston, Mass.

iš
1S
NEW YORK’O

Telephone So. Boston. 845 M.

DANTV DAKTARAS.

495 Broadway, So. Boston.

fOisv

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

naujausio* mado*

i

atlieka visokį darbą di;o palaidojicn
ruosreriausiai už nebrangs

Ant 2 I
akmens

336 Br«adway.

S<»

flvvenimo vieta

Gelžkelio laikro

Medeliams iki 8 rai. pa pietą.
Si

f
Tie, kurie ilgą Laiką sirgo landžiodami nno vieno daktaro prie kito ir daug pinigą išmokė* jo tiem-., kurie netik neišgydė, bet <'ar paaržino labiau užsendinant ligą: per ką negalėjo
'J gerai dirbti; t:d aptu ėjo dirb '.tavą r.::ostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimą
jg uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su raenos vertes daktarais, kurie negali išgydyt.
M
E3T kiti, kur:e susecatę, no^s silpni IR SERGANTI ŽMONES;
f bet su visokiems šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai* po geriausio Amerikoje PšELAEELPlIUCS MC3ICAL KLINIKOmckslinčią daktarą, tad ta
po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pini~ą ir uždarbio; per ką apturėjo didelį
dubeitavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus suččdijo.
IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISORIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
PR1SIUNČ1ANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:

GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padėkavong nž greitą išgydomą
nuo skau'dėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, Let anie tik vietoj pagelbos daug pinigą iškaušg, o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jųs liekarstas suvartojau, tad pasilikau
pilnai išgydytas, sveikas ir lsftningas. Ųž tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus
garbingą vardą garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodone J. Bernot, 42 Franklin SL, Springfield, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI
Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rią pastojau kaip naujai ant
svieto užgimgs, išgelbstint nuo
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos, kad į trumpą laiką
net 15 svarą daugiau sveriu.
Prisiunčia savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S.Kolomčiakas, 41 Avė, L., Salveston,
Tez.
TEIPAT Mr Žukas, McKees
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
vo paveikslą, nemažiau yra dė
kingas už išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti
negalėjo išgydyt.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg„ CHICAGO. ILL

Keliaujantis Iietuvys Agentas
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso

kius dailins rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemos.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS

Reikalaukite tuojaus.

Washington St.
lUHlIld, 822
BOSTON, MASS.
J• 1P e Tuinila

Parduoda Namus, Intiunna U
padarau Morgičiu*
<4» DORCHESTER AVĖ.
SO. BOSTON Mam*.
_______________________________

^Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
žmonėms.

ant kiekvieno adreso už $5.75 G. O. D.
ir persiuntimo kaštus, su teise jums
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento/ Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALlOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių anksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

J. H. C A R R

> P-E-L-N-A-S

tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiulijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį

50.000 Kataliogų DYKAI!

I

Nu. 12-2 dieną ir nno 7-9 vakare.

r

821HIGH ST.,

Parduoda pigiai Namus

Valahdvtc

ilohn E. nolan 1
I

So. Boston 784.

r»l

Dr.F. Matulaitis

lenkiška.

MtABAKIVS IR 8ALSAMI

dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais
dubeltavais viršais. Labai tei
singai eina ski
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran-

*

HOLYOKE, MASS.

l
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Mr Žakas.
Mr S. Kolomčiukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and SL Pači sL Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus
kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Clinikui, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moterišką
nesveikumą ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimą. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytą.

i

KAD JAUTIESI NESVEIKAS,

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

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurią kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausią gvaruntuotą medika
mentą naujausią išradimą, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila.
M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarą, terp kurią yra net Amerikos valdžios medalią apdovanotą.
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai,Profesonal. Daktarai, pirma ranka p. > Kliniko;
Daktaras ALEX. BRO1VNAS, Superintendent,
Dr. 5VINCAS YODER, Medical Director.

ĮSITEMYK, Icad slaptybės ligą saugiai užlaikoma, visada.

V A n FNFCVFllfAC

bet nori pastoti sveiku ir lai.
MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
veni, tad apršyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasftrdėkavoja, nes čionai išgydo ir
tokias, kurią kiti negalėjo išgydyti kai p Šviežias teip ir užsisenėjesias ligas nuo skaudėjimo:
pečiuos, rankose,kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šoną; išbėrimai spuogais nuo
blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjmo, viduriu nedirbimo, už
kietėjimo slogos. greito pailsimo, nervišktfmo, baimės, silpno ir numažčjusio kraujo, užkrečia
mą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepenų, inkstą, silpną plaučiu, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
nu peršalimo slogą, blogą sapną, nemigos, neturėjimo apetito, be. peilio, be pjaustymo be ope
racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingą mė
nesiniu irkitokiąligą, kurios užpnola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant

LNEm v

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

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT §TREET,

PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS; nu<> 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctam. ir Pėtnyčiomis nno
6iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras”.
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. CUnico,

t
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F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
*

Teisybės Jieškotojas. Apie 60 m.
tam atgal jūsų tėvas apgyveno 15
dešimtinių
žemėsK priklausančios
dvarponiui už girios saugojimą. Po
lenkmečiui nuo dvarponio žemė buvo
atimta ir pateko rusams,
_____ dabar
___ gi
ją valdo Verevkinas. Jus tėvas vie
nok gyveno sau ir saugojo girią. Jam
mirus, tą darė jūsų vyresnysis brolis.
Sudegus troboms, jus pastatėte nau
jas. Bet 1904 m. jus vyresnis brolis
ir motina padarė sutartį su Verevkinu ir gavo užmokėt apie 150 rub.
Dabar dalykas yra taip: jūsų tėvas
ir brolis jau buvo užgyvenę tą žemę,
ir ta žemė būt likusi jūsų šeimynos
nuosavybe, jei ne ta sutartis 1904 nu,
kuri užgyvenimą suardė ir žemę vėl
sugrąžino žemvaldžiui. Nors jaunes
nis brolis ir nepasirašė, ir nors pagal
teisybę jam priklauso dalis ir jis gal,
pagal tiesas, iki 23 d. balandžio 1911
m. užvest provą (paskui jau ir ta
tiesa dings), vienok gauti ką —viltis
yra maža, nes Verevkinas, — general-gubernatorius ir milijonierius, su
tokiu bylinėtis yra sunku, ir kaštai
dideli. Vienok, jei susimislytumete
mėgint užvest provą, tai turėtumėt
patįs grįžt į Lietuvą ir ten užvest
reikalą, nes per doviernastį čia ne
taip gerai.
Konsulis gubernskų pasportų neiš
duoda, bet tik rubežiui, grįžtant į Ru
siją, pereit paliudijimus, kurie kaš
tuoja 80c., jei turit kokį seną pasportą ar biletą. Jei ne, da popui
New Yorke reikia mokėt $2.00 už
paliudijimą.
Dėl vien paprasto nesutikimo per
siskyrimo neduoda. Reikia diktokos
priežasties. Be advokato, čia Ame
rikoj jau taip sutaisyta, persiskyri
mo negalima gaut.
Jei pora nesutinka, nežiūrint, kad
pati nemyli vyro, ji tuoj su kitu negal gyvent. Tas pagal įstatymus yra ”fornication,” ir hfeudžia gana sun
kiai, o dabartinis draugijos moralis
supratimas tą vadina paleistuvyste.
Ji turi pirma gauti persiskyrimą, ki
taip bus baudžiama už gyvenmą su
kitu. Kodėl? Todėl, kad tokie įsta
tymai dabar.

Lopeta. — Tamista klausi manęs:
"Pagal jus supratimą, kaip durnas
tur būt' žmogus, kad teismas nebaus
tų už sunkų kriminališką prasižengi
mą?” Pilnam atsakymui _ reikėtų
knygą parašyt, todėl aš turėsiu pasiganėdint trumpu paaiškinimu.
Principas buvo padėtas Anglijoj
1843 garsioj McNaghtens byloj (10
C. F. & 200). Augščiausi teisėjai ten
pasakė: "Idant išteisint žmogų pasi
remiant ant beprotystės, turbut aiš
kiai darodyta, jog kada piktadarystė
buvo papildyta, apkaltintasis buvo
tokiame silpname protiškame stovije, dėlei smegenų pagedimo, jog ne
žinojo ką jis daro, arba jei žinojo ką
daro, tai nežinojo, kad tai. ką jis darė,
buvo blogu.” Nuo to laiko visi teis
mai Anglijos ir Amerikos vadovau
jasi šiuomi principu: Ar prasikaltėlis
galėjo atskirti gerą nuo. blogo ? Jei
taip, jis gali būti nubaustas, jei ne —
jis už savo* darbą neatsako. Vienok
ta maksima yra neteisinga, nemoksli
ška. ir geresni teismai vienas po ki
tam ją apleidžia. Mat, teišėjai, ku
rie ją įsteigė, buvo nekokiais psychologais; jie padalino žmogaus smege
nis į tris atskirus departamentus, bū
tent: intelektuališką — žinojimą, at
jautimą ir norą. Idant atrasti žmo
gų už savo darbus neatsakančiu, jie
visai uždarydavo duris darodymams
į žmogaus galę atjaust ir valdytis
savo noru, o tik tardydavo vien tre
čiąją dalį žmogaus smegenų: t. y. intelektuališkąją. ar jis atskiria gerą
nuo blogo. Tas standardas tebėr
vartojamas didžioj daugumoj Suv.
Valstijų teismuose.
Vienok kaip teismas gerai išaaiškina reikale Statė versus Jonės, (50
N. H. 369) žmogaus protas yra ne
padalinamas unitas, ir jei bent vie
nas iš žmogaus protiškų fakultetų
yra ligos suėstas, jis neturėtų būt
valstijos traukiamas atsakomybėn.
Bet šis protavimas nors yra parem
tas ant vėliausių psychologišku tardinėjimų, 'nėra visų teismų priimtas.
Todėl ar žmogus yra užtektinai
"durnas." kad išsisukt nno atsakomvbės. nriklauso nuo jo "durnumo” ir
jurisdikcijos, kokioj dalykas yra tar
domas.
S. Josuweith. — Tamista netekai

akies Am. Steel Wire Co. 1903 m. ir
susitaikei už $100, su ta išlvga, kad
gausi darbą ant visados. Nežiūrint
ant tto,' dabar paleido iš darbo. Pada
ryt kompanijai nieko negali. Viena,
provos negali atnaujinti, nes po 6
metų toks dalykas yra amžinai palai
dotu.
Antra, negali apskųst už su
laužymą kontrakto, nes ant popie
rių kur už $100 pasirašei, yra pasa
kyta, jog už tuos pinigus amžinai
paliuosuoji kompaniją nuo atsako
mybės. Podraug yra pasakyta tame
rašte, kad visi Riti prižadai padary
ti kompanijos agentų yra be vertės.
Apskųst kompaniją už neįgaliotus agento žodžius negalima, tuom labiauj, kad žodžiu daiyti kontraktai
neturi vertės, jei prasitęsia daugiau,
kaip metus, o tamista podraug ir pa
sirašei, jog vienintelis atlyginimas—
$100, nieko daugiau.
Prie progos priminsiu visiems šio
skyriaus skaitytojams, jog visi pri
žadai duot darbą ant visados, jei su
sitaikys be provos, neturi jokios ver
tės, jei nėra padaryti ant rašto. Taip
yra apgauta tūkstančiai ateivių.

NORTH GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš’Bremo į Bostoną
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės
Išplaukia sekantie laivai:

f

I

“Hannover”— Spalio 29tą
“Koeln”—Lapkričio 19tą
“Frankfort”—Gruodžio 10tą]fl
“Hannover”—Gruodžio 31mą

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

OELRICHS & CO.
Užtvirtinti agentai

Boston. Mass

čia aš vėl patarsiu: niekad neklau
sykit, ką jums pasakoja žemės par
davimo agentai, nežiūrint kas jie yra, lietuviai ar žydai. Jei nori že-1
mę ar namus pirkt, tuoj nueik pas j
žmogų, kurs apsipažinęs su tais rei- i
kalais, kurį žinot esant ištikima y- i
pata ir gausit atsakančią rodą. Ge- į
riau užmokėt $10.00 ar kiek už at
sakantį patarimą ir žinosit ką pęrkat, vietoj aklai sukišt savo sunkiai į
surinktus centus nežinia kur.
A. Radzevičius. — Dėlto, kad
važiavai į Ameriką be prizyvo ir
bar norėtum grįžti ir atitarnauti
neturi pinigų, Rusijos valdžia nevežš
uždyką. Jei papnltunf į biednųjų na
mus, ir jei Amerikoj neišgyvenai dau
giau, kaip 3 metus, Suv. Valstijų val
džia privers laivų kompaniją, kuri
jus atvežė, parvežt jus atgal.
Ant darbinių laivų sunku. Viena,
kad ant pasažierinių yra visada pil
na senų jūreivių, laukiančių darbo,
o važiuot ant tavorinių, gyvulius šer
” Susirenka ten
ti — tai tik ”pakuta.
1
biauriausi elementai, ligoti, vagįs ir
kitokie. Taigi jų kompanijoj važiuot
nepatariu, nesidžiaugsit. Kol gausit
darbą ir ant tokio agentui užmokėsit
kokius $5.00, x> parvežš tik į Angliją,
o iš ten reiks pačiam užsimokėt iki
Rusijai, nes iš ten darbą ant laivo
dar sunkiau gauti.

"Kel." Skaitytojas. — Ar Lietuvoj
valia viešai iškabint tautišką vėliavą
— nežinau. Greičiau ne.
Čarteriai valdžios duodami daugeliems yra visi geri, bet nevienodi. Ir
taip: vertelgiškoms korporacijoms
reikia atskaitas išduot kas metą ir
mokėti taxas. Labdaringoms drau
gijoms, kaip Bostono ir Norwoodo
lietuvių išimta per nežinojimą — yra
po px*iežiura Statė Board of Chari
tes. Moksliškoms draugystėms, kaip
nano išimta VVorcesterio ir Stoughieno suvienytoms draugystėms, ir
pašeloinčms draugystėms — valddžia legalizuoja jų buvimą, bet į jų
reikalus visai nesikiša, todėl jokių
apsunkinimų nėra.

Gražus paveikslai) ■

I

Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laikro
džius, deimantinius ir šliubinius žiedus, bntvas ir
įvairius kitusauksoriškus daigtus. Pataisome l^krodėlius, laikrodžius, žiedu* ir kitokius auksiimus
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
ant naujų. Parduodame taipgi laivakories ir siunčia
me pinigus į Lietuva. Perdirbame paveikslus iš ma
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz
nieriams, parduodam sekretnaskortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikalaujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(48)

LITHUANIAN JEWELRY CO.
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.

Akušerka
<>. Pabaigusi kursųlVomans Medical S i
<>
College, Baltimore, Md.

o
Pasekmingai otlieka savo darbą < >
? 5 prie gimdymo, toipgi suteikia vi- ;;
< i sokia's rodąs ir pageibą invairiose •;
moterų ligose.
<>

I F. Stropiene

h

H SO. BOSTON, MASS. H

Dėlto
vyrai,
mergi
nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusitraukt paveiks1 us, o išrodysitdagražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų, kurie ėmėsi paveikslus nas:

I

)
I

J. TAUKEVICIA <«>
727 N. Main st..

1

Dn Ignotas Slankus i
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. :

Montello. Mass

Hamburg- American Linija.

Lempa |
Kad namai butŲ malones, privalo būt geansviARti. RAYO lempos
lemnos šviesa yra
vra ge
^e-
rai apšviesti.
riausia akims, o apart to yra tikru pagraži
nimu jūsų kambariui.
Geresnė, negu kitos, o ne daugiau kaštu
RAYO lempa padaryta iš geriausios me<
gos, ir gali atstoti daug brangesnes lemp
Užžiebti galima nenuimant kaminėlį ar k
šą. Nuvalyt labai paranku.
Parduodamos visur.

STANDARD OIL COMPANY
New York
Albanv

iš
NEW YORK’O

g Buffalo
Boston

J. Vaitulicnis. — Ateiviui grįžtant
dabar į Rusiją yra geriausia paimt
"prochodnoje” nuo konsulio. Ir ne
daug tekaštuotų, ir jokio nesmagu
mo valdžia nedaro. Amerikos val
džia išduoda pasportus tik savo pi
liečiams, ir su juom galima pereit
rubežių, bet jeį Rusijos valdžia dasižinos, kad tą pasportą turi buvęs
Rusijos pavaldinis, jį „elgiasi su to
kiu žmogum kaip su‘saVo pavaldiniu
ir Amerikos valdžia nieko negal pa
daryt. Važiuojant į Rusija geriau
to pasporto neimt, nes daugiau bėdos,
negu gero turėsi.
Jei kokie turtai yra palikti Lietu
voj, geriausia pačiam nuvažiuot, bet
jei aplinkybės neleidžia, tad galima
padaryt doviernastį ištikimo žmogaus
vardu, kurs galės, jei norės, viską
padaryt kaip ir pats.

Brooklyniečiui. — Ar Paukštys ištikrųjų yra nepilno proto, ar jį tik
prikalbino, kad bepročiu pasiduotų,
kad Bagočius negalėtų provoties, ir
ar dabar ”V. L.” ponai jį tyčia laiko
kvailųjų name, kad jiems paliktų
spaustuvė ir knygos, aš nežinau. Yra
paimtas atsakantis advokatas, katras
neužilgo visą dalyką ištirs ir jei yra
kaltininkai to žmogaus varginimo,
bus savu keliu nubausti. Atsidėkit
_ Dr-stės Naris. Chalsea. Jei naris ant Brooklyno užinteresuotų drau
sirgo 5 sąvaitės, dr-stė ir turi jam gysčių, ten yra protingi žmonės, ir
užmokėt už 5 sąvaitės. Jei daktaro jie padarys viską, kas yra galima.
paliudijimo netur, gal gauti, bet kam
Eastonietis. — Vaikščioti po stubas
žmogų verst dar kelis dolerius dak
ir
rinkti parašus prieš tūlą duonke
tarui atiduot, jei dr-stės nariai žino,
kad tas žmogus ištikrųjų sirgo? Tei pės darbininką dėlto, kad tas pasi
sme, suprantama, jis gaus už 5 są- rašiusiems, kaip ir parašų rinkėjams
vaites, nes darodys, kad tiek sirgo. nepatinka, nėra joks prasižengimas.
Kad dr-stė. čarterio netur, tas tik Nepatinka žmogus, ir jie nuo darb
reikalauja, kad jiems kitą pa
tiek reiškia, kad negal skųst dr-stę, davio
tarnautoją
pristatytų. Darbdavis ga
bet visus narius
vardais. Vienok li tam darbininkui
kitą darbą duot.
skirtumo nedaro,
Bet kam mėtyti Bet jei yr_i reikalaujama
nuo darb
pinigus teisme?
davio, kad išvarytų iš darbo, tad yra
Melchisedeksas. Jokioje valstijoje konspiracija, kriminališkas prasižen
ir jei darbininkas bus išvary
sutartis padaryta žodžiais
kaslink gimas,
tas,
jis
gali paduot į teismą visus apirkimo žemės
visai jokios vertės
ir pasirašiusiuosius kriminetur ir jokie prižadai padaryti per gitatorius
nališkai,
ir
civiliškai už skriaudą.
agentus nėra įvykdomais.

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

į

Didžiausia Garlaivių Kompanija
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.

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
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HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston,
arba 41 Broadway, New York.

>
i
i

Gera diena!

Na, o kur
tamista eini? - Pas
JONĄ
KULBOKĄ

Gramafonas ant išmokeščlo

Po 10 c. kasdieną.
Jaigu apsiimate mokėti po 10c.
kasdien, tai išsiųsime Jums ant išmokesčio labai dailų Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais visokių dainų: valcų. polkų,
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafonų GVARANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvafancija. Išsiųsi
me naujus specijališkns rekor
dus: lietuviškus, lenkiškus, rasi,
škns ir mažaKrusiškno. Rašyki

te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, kraso
ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIALCO.
233 East 14t» st., leaYort, N.Y,

W

HAMBURGO ir BOSTONO.
Niekados nereikia mainyti laivo.
I dešimts dienų iš porto į portą.

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —

!!Salin su Nusiminimu!!

ET

Vienatinė tiesi Linija tarp

•išsigert sti
klą alaus,
nes ten šal
tas ir geriausis vi
sam Brooklyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
misliju, kad ten geriausia užeiga,
nes labai rami vieta. Pas jį geri
cigarai ir gardi degtinė, todėl
žmonės ten gali gerai susistiprint.
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai,
po numeriu:
(16-4)
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Serganti netrotyleit laiko ir pinigų,bet tiesiog f
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro ;
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau
paskutine didžiųjų daktarų mokykla visame
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt,
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po bošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Pbiladelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

0- GYDO LIGAS

Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir koj jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu< matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia.
• mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant
J veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu1 rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą
’ plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies,
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos,
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines.skaudėjimą
strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas
i
i ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą.
> Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra
i ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su
i
liekarstomis ir po reikalavimui pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl
i
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių
galima permatyti visą žmogaus kūną.
I
Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo ;
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje,
«
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki «
«
tės ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: «
i

Dr. Ignotas Slankus. >
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. i

Ant išmokešdo po 5 c. kasdien
Jums prisiusime dailų 14k.
s pas tas (14k. eold filled) laikrodis,
tuojaus su lenciūgėliu (retežėliu)
su geriausiais viduriais Elgin arba
AValtham, gvarantavotas ant 20 metų.
Rašydami delei paaiškinimo, įdėkit krasos ženklelį atsakymui:

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

v

Vietinės žinios
So. Bostono Lietuvos Dukterų Draugystė

Pereitoj sąvaitėj tarp So.
Rengia labai gražų Balių
Bostone lietuviškų moterų
ir valgomų daiktų krautuv- SeredosV akare
ninkų iškilo aštri kova, ku
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE,
rią galima, butų pavadinti
tikrai lietuviškom ”sorSvetainėje ST. OMER HALL
Vysai Dykai
kėm,” ar kokia tai nesusi į 376 BROADWAY,
Ar Esat Kankinami
SOUTH BOSTON, MASS.
pratimo komedija. Nesusi
augščiau socijalistų svetainės.
Vienais trepais
trep
Užnuodijimu Krauju arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
pratimas tame, kad moterįs
Triperiu, A bei n u Prastoimu Spėkų,
įžanga; Vyrams 35 c., Moterims 15 c.
reikalauti vieną iš tu stebuklingu
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
pakėlė kovą prieš krautuvknygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Balius bus labai gražus, nes rengia tikrai lietuviškų; bus gėrimų ir
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
ninkus, bet ištikrųjų išeina, užkandžių. Todėl visi geri lietuviai ir lietuvės atsilankykit.
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
Džiūsna,
Užsiveržimu šlapiname
jj
Su
pagarba
užkviečia
KOMITETAS.
gėrė
per
mierą,
katrie
pareidava
kad jos kovoja pačios su sa
Kanale, Reumatizmu, Organiškamenamo
vielai
ir
katrie
pervirš
davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
vimi. Dalykas štai kame.
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms!
t
Krautuvninkai nutarė pa laiko jau praėjo, kaip ji pra
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
Jeigu turėt skausmus strenosi,
Susirinkimas
1>rastoinia apetitą, surugusi pylva,
naikint taip vadinamas ”le- puolė, tečiaus ikišiol polici
katrie negabė pri darba ir katrie ne
>iauru skausmu galvos, tulžinius priNedėlioj,
23
lapkričio,
10
gale
'nauduoti
pylnai
linksmumą
gal stamps” ir kai-kurioms jai nebuvo apie tai praneš
puolimus,
i cgalet miegoti, jaustatesi pavargęs! u ir silpnu iš rita,
gaspadinėms neduot ant ta. Dabar Salisbury paju- vai. ryte atsibus vienas iš gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
pvktas ir aržus,—turetė gauti tą
vieną iš tu dykai duotu knygų.
knygučių, o vietoje to biskį rėje atrasta merginos lavo svarbiausių L.S.S. 60 kuo lauti
knygą, Knyga ta pasaka prastais
Ta
knyga
pasakis
kaip
vyrai
naikia
ir aiŠKieis žodeis dielko kenti ir kaip
pigiau parduoti valgius. nas ir spėjama, jog tai bus pos susirinkimas, nes bus sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
; gali būti sveiku.
Bet gaspadinėms, kurios už ta pati Mosickaitė. Kas ją renkama centro valdyba. goms ir kaip jie gal pylnai sugra
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos branlaiko vyrus, tas nepatiko... nužudė ir dėlko — tai tuo Todėl visus narius kviečiu žinti sava sveikata, stipruma ir
gina knygos. Knyga ta yra krau
energiškoms į trumpa laika ir su
Ypatingai nepatiko toms, tarpu da giliausia paslap-: atsilankyti.
tuve
žinios ir talpina tam tykrus
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
Sek. J. Klevas.
daiktus, katrus kožnas vyras,jau
kurios darė savotišką „biz tis.
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, lagotas arba bied
nį.” Būdavo prisiims nuo
nas, nevedęs arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
Su Cambridge’iaus kuni Anglų teatre lietuvių kal
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
gali tą
krautuvininkų ant visai ne go gaspadinė irgi atsitiko
vaistus ikikolaik n eparskaitistč tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
boj
perstatymas.
pasekti.
būtų žmonių vardų valgių, kas tai neaiškaus. Dabar ji
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink j tą, jog ta knyga yra
„Marija
Magdalietė
”
—
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka
o paskui, kada tie ateina esanti ligonbutije, o pas ku
arba daktariška nėr a ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
tai
veikalas
iš
Kristaus
lai

kolektuot pinigų, pasako, nigą, kaip žmonės kalba, bu-Į
sava varda ir pavar J© ir adresa aiškei idėkiet ta dikinį kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.
kų.
Veikalas
šventas,
o
so

kad jau tas žmogus išvažia vo atėjus jau policija.
čijąlistai lošia, todėl visi
vo ir neužmokėjo. Tokios
rengiasi eit žiūrėti — kata
SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
gaspadinės pasisiūlė už „lyPereitoj nedėlioj socija likai
ir
pirmeiviai.
Ir
verta
DR.
JOS.
LISTER
CO„ L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.
derkas” ir per jų agitaciją listų svetainėj d-ras Matu
Godotinasai
Tamista:
Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
iškilo boikotas priešai krau- laitis davė lekciją apie mai jis kiekvienam pamatyti.
Dykai Knygą, me ldziu prisiūti man viena vysai dykai.
tuvninkus. Tuo tikslu tapo stą, iš ko žmonės galėjo pa Neužmirškit, kad tai bus 6
Vardas i. ‘pavardė
surengta jau net dvejos pra simokyti daug naudingu da gruodžio, subatos vakare,
Adresas
kalbos, kuriose buvo maišo lykų. Klausytojų buvo apie teatre Dudley St. Opera
House,
po
No.
113
Dudley
ma dangus su žeme. Ir tas, pusantro šimto. .
st., Bostone.
kurios eis dabar pirkti pas
Stabmeldiška Lietuva
Nuvažiuot
geriausia
ant
»
30 lapkričio socijalistų
Kiekvienas lietuvis turėtų ją per
lietuvius krautuvnikus, ke
„elaveitės
”
ir
ant
Washingskaityt
.......................................
svetainėj bus
koncertas.
tina išvyti net ant Marso.
Koks nesusipratimas! Jei Aktoriai, kurie nori jame ton ir Dudley st. išlipt. Ten
laikykit saugiam
Taupinant pinigus \
Tik ką išėjo iš spaudos:
gu krautuvninkai duoda dalyvauti, meldžiami jau iš pat ir teatras. Galima nu
Br.
Vargšo
3-jų
veiksmų
drama
BANK
štampas, už kurių pilną kny kalno prisirengti, Kas no važiuot ir karais. Kiekvie
"SVETIMAS DIEVAS.”
nas
Dudley
str.
karas
nugutę gaunama $2.oo, tai rei rėtų platesnių žinių, tegul
Lošime dalyvauja 7 yp., kaina 15c.
GENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT BANK
ir Br Vargšo 4 veiksmų drama
kia žinoti, kad kol pririnksi kreipiasi į koncertų rengi vežš.
"GADYNĖS ŽAIŽDOS.”
1112 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, HL
pilną knygutę tų štampų, tai mo komisiją, kuri susideda
Lošime dalyvauja 9 yp., kaina 25c.
Vienatinis
Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra
būtinai užmoki krautuvnin- iš M. Balčiūno ir J. P. RauKuopos ir Draugijos! Tai darbi
Kapitalas $250,000.00
ninkiškos dvasios veikalai. Jie ykui apie $10.oo viršaus. Ir linaičio. Juos galima ma
ra gražus. Statykite juos ant
Priima
depozitus
kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
štai kodėl: krautuvininkas tyt kiekvienam kuopos su
scenos. Reikalaukit visur.
(49)
Knygelė dykai. Pinigas galima iš Banko atsiimt kada neri.
turi nupirkt štampas, turi sirinkime.
LaivafiiOrtėS. Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
M. G. VALASKAS,
--------------------- — Saugios dėžutės parsamdomos už $3 metui.
perduot pirkėjams ir už tą
349 E. Kensington av, Chicago III.
Padaro visokias popieras. pasportus. dokumontus, etc
Praėjusioj
nedėlioj
ant
darbą turi gaut atlyginimą.
LIETUVIŠKA^ANKAS^^^^^^^
neprivalo būti lengvai
Vadinas, už $10 gauna štam 4-th ir D gatvių So. Bosto
traktuojamas. Jis reika
RUSISZKAI-AMEBIKONISZKA
pų $2.oo vertės. Bet čia kai- ne buvo didelės riaušės. Vi
lauja greitos pagelbos ir
1
greito palengvinimo. Im
kurioms yra išrokavimas. sų pirmiausia susimušė du
LESTI JA..
kit
Kaip minėjau, šitą kovą ke lietuviai, kurių vardus ang
.Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
lia daugiausiai tos gaspadi liški laikraščiai paduoda
Geriausi Lietuviški
siais, geriausiais ir greičiausiais paė
nės, kurios laiko po 4, 6 ir kaipo M. Rodis ir J. Kazulis.
jimais dvišriubiais Laivais.
Severos Plotkeles nuo
FOTOGRAFISTAI.
8 burdingierius. Taigi toms Pešėsi juodu apie 20 minufRussia—16,000, Kursk—13,500 tonų.
Czar—13,000 tonų.
gaspadinėms nerupi, kad tų. Tuo tarpu apie juos su
Galvos
Skaudėjimo
ir
Mus dirbtuvė yra įrengta
. .
Užlaiko geriausį
ji
ROTERDAMĄ
per
9
d.
be
persėd.
sirinko
Į
200
airių.
Vienam
sulig
naujausios mados, ap
krautuvininkas pigiau im
: per 11 d.be persėdimo į LIBAVĄ
rūpinta naujausiais apara
Elių, Vyną, Likierius ir
Neuralgijos
tų už tavorą, nes jos perka airiui, matyt, taipgi pradėjo
tais. Padarom fotografijas
§31.00
.... 3-čia klesa.......... $33.oo
kitokius gardžius gėrimus
Severas Wafers fer Headache aod
kuopuikiausiai;
malevojam
$45.qo
...... 2-ra klesa.......... $50.oo
už burdingierių pinigus; te niežėt rankos ir išėjęs iš mi
naturališkomis
farbomis;
iš
$65.oo
.......
1-ma
klesa
..........
$75.oo
Neiralgia
o taipgi ir geriausio taba
gul jis ima kiek nori ir gali nios jis kirto vienam lietu
mažų padidinanti ir tt. Esant
TANKUS IŠPLAUKIMAS
reikalui einam į namus foto
būt prastesnis tavoras, bile viui veidan. Tuomet abudu
ko Cigarus.
Norint platesnių žinių kreipkitės
o atjausite tą, ko reika
grafuoti.
prie
generališko
agento
•
lietuviai
pagriebė
airį
ir
ėtik štampų jos gautų. Tai
laujate: greitą palengvi
Meldžiame užeiti o visados rasite
J. Andrušis, Pr. Laurinaitis Co.
nimą galvos skaudėjimo.
gražų patarnavimą.
kame svarbiausia priežastis mė dirbti jam kailį lietuviš
A. E.JOHNSON &CO.
(Stanaičio galerija)
Jos
išeis
jums
ant
svei

tos neišmintingos kovos. kai. Airiai puolėsi savo
362 2nd st.,
So. Boston.
27 Broadway, New York. 458 Brodway, So. Boston, Mass.
katos. Laikykit visados
Bet čia da negalas. Kada tautietį ginti ir prasidėjo aarba
prie
vietinių
įgaliotų
agentų.
jų dėžutę po ranka.
gaspadinės pakėlė kovą belnas sumišimas. Mušėsi,
Kaina 25 cetai už dė
prieš krautuvninkus už pa kad net viskas braškėjo.
žutę su 12 plotkelių
VIENATINE LIETUVIŠKA
naikinimą štampų, burdin- Pribuvo policija ir išsitrau
Į
Keliauk
j
arba
iš
Europos
įį
------------------ per------------------gieriai pradeda kelti kovą kus lazdas ėmė daryt tvar
i
ką.
Abudu
lietuviai
ir
vie
prieš gaspadinės už reika
White Star Unija per Bostoną.
lavimą nuo krautuvninkų tų nas airys likos areštuoti.
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Pigios Kainos
Dideli Laivai
štampų. Jie sako, kad ge
tiražus patarnavimas
Anądien
ant kampo I
Gyduolly galite gaut tokios tik pasaulyj nrtujaios,
Laivai išplaukia reguliariškai iš
riau gaspadinei mokėti 25c.
galvos sukimai, tulžiaviBostono nuo Charlestovvn.
mas ir panašus nesveiku
į sąvaitę daugiau, bile tik Washington ir Dover gat
Parsitrauk giminiečius ar draugus
h ypatingai geros sekančios gyduolės:
mai iš jaknu duodasi len
nebūtų štampų, o jeigu gas vių, žydai bemaž ko ne
iš tėvynės per Mhile Star Liniją.
gvai gydyti, jeigu varto
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Dėl ateityj reikalingų platesnių
padinės ant to nesutiks, tai užmušė airį. Buvo jau
sime
paaiškinimų arba agentų adresų
Nuo kosulio, |rrippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
11
valanda
vakare,
kada
iš
jie eis gyventi pas svetim
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Nuo
saulės
nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. tautes gaspadinės, arba pra ”Hub” teatro pradėjo eiti
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Geo. Bartaszius, 261 Broadwav,
Severos Pigulkas
dės gyventi komunistiškai, žydai ir girtas airis įžeidė
Nuo
viduriavimo
suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c
So. Boston.
vieną
žydą,
teatro
savinin-j
Gydanti
mostis
nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Polish Industrial Assn, 37 Cross st
t. y. susidėję patįs laikys
Dėl
Kepenų
P. Bartkevičia, 877 Cambridgest.,
<o
tėvą,
kuris
nemokėjo
an

Mostis
ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
kambarius. . Tai matot, kaip
East Cambridge.
Gyduolės
dėl pataisymo apetito $1.00.
(Severas Liver Pilis)
J. Rottenberg, 115 Salėm st.
netikėtai iškilo „revoliuci gliškai. žydai tuoj apipuoGyduolės
dėl
suvalninimo vidurių 50 c.
Nutilę Shapiro Co., 92 Salėm st.
ja.” Bet, tur būt, kaip urnai ė airį ir pradėjo tąsyt. Pri
Gyduolės
nuo
kosulio
ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj
sulig padayadijimo.' Jos
Gyduolės
nuo
vištakių
(corn’s) 15. 20 ir 25 c.
ir karštai šita kova iškilo, buvus policija jį atėmė ir aveikia smagiu budu ir pa
reštavo.
Pilės
dėl
Kepenų
ir Inkstų 75 c.
taip urnai ir be jokių pasek
taiso sirguliuojančiu žmo
Pročkos
nuo
nerviško
galvos
skaudėjimo 10 ir 25 c.
$50 TAU PREMIJOS.
nių sveikatos padėjimą.
mių ji ir pasibaigs, nes tan
Gumas
nuo
dantų
gėlimo
10
c.
Tikra
Lietuviška Trejanka 25 c.
17 lapkričio- Labdarystės
Imkite po vieną arba po
kiai taip būna, kad iš dide Draugijos
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
name prasidė
dvi kas vakaras, o ištik
lio debesio mažas lietus. Ir jo ferai, kurie
Perfumos
visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
ro jausitės daug geriau.
trauksis per
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
duok Dieve!
Raulinaitis;
Kaina 25 centai.
visą šią sąvaitę ir užsibaigs
ir kitokių ligų.
Pereitoj subatoj Bostone tik subatos naktį, 22 lapkriJeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų
kalbėjo pagarsėjusi Angli C1O.
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
jos sufragisčių vadovė, p.
Aptiekose. Neimkit kitu. Sa
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
DIDELIS BALIUS.
kykit ‘‘Severos”. Jeigu netu
Emelina Pankhurst. Žmo
Receptus sutaisau teisingai,
nių susirinko apie 3,000. So. Bostono Lietuvių Ukėsų rėtų, parsitraukit stačiai nno
Parašyk numerius nuo 1 iki 9
mus.
kiekvienoj
duobukėj,
taip,
kad
su

t
Pardavinėta ir sufragisčių Draugystė, 27 Lapkričio, t. y.
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
skaičius vieną bile kurią eilę gau
literatūra, ką nekurios Bos (Thanksgiving Day) parengia
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
kiekvienam prisiųsim kredi
tono „draugijos” vadovės gražų balių su visokiais už- W. F. everą
o jimą,
to čekį ant $50, kuris geras tik
prisiusime jums expresu.
ceOar papids. iowa
norėjo uždrausti.
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
bovijimais. Balius bus lietu
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
' —■ 111 '" ■ y ■ ■■
.....
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
Jau trįs mėnesiai, kaip vių salėj, kampas E ir Silver šios visos gyduoles ir visokios ki tų
$119, tečiaus, kas turės tą mu
kokios tik reikalaujamos, gau
prapuolė So. Bostono lietu gatvių, prasidės 2 vai. po pie tokios,
sų
čekį, gaus tą lotą už $69. Iš
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint
vių šv. Juozapo parapijos tų ir tęsis iki vėlai nakti. Vi tur negauni nueik pas jį, jis turi. geresnių
informacijų ir mapų nuo
klebono gaspadinė Izabelė suomenę užkviečia atsilan Tai viena iš didžiausių aptiekų.
žemės, rašykit ant šio adreso: (50)
K. ŠIDLAUSKAS
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8.
Mosickaitė ir ligšiol niekas
S0. BOSTON, MASS.
Hudson st.. Jersey City, N. J.
kyti.
Su
pagarba
Komitetas.
226
Broadway,
So.
Boston.
apie ją negirdėjo. Nors tiek

1913 m.

26 Lapkričio
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