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gyveno pas Rėklaičius ir Ammons pasakė, kad jeigu
aplankys Filipinus, o iš te
nai važiuos Japonijon, NauRėklaičiai buvo jau paliepę valstijos* milicija negalės
”tvarkos” įvykdinti, tai jis
jon Zelandijon ir t.t. Tyri
jam išsikraustyt.
reikalaus
federališkos ka
M.
Marcinkevičius
paėjo
nėjimai
tęsis
pustrečių
meBulgarijos caro žvaigždė
Kanadoj organizuojasi
| tų.
iš Suvalkų gub., Seinų aps riumenės.
Ragina boikotuoti Ameriką.
jau gęsta.
”Unijonistų Lyga.”
Peterburgas. — ”Novoje Bulgarijos caras Ferdinan Katalikams nevalia šokti Toronto, Ont. — Kanadoj kričio, Ūdrijos parapijos. J Unijos vadas nuteistas nuo
palaidojo kun. Kuras ant
Tango.
Vremia” reikalauja drau das, kuris atvažiavo šian
6 ki 12 metų kalėjiman.
pradėjo organizuotis ”Uni- lietuviškų kapinių.
džiančio muito ant Ameri dien į Koburgą, randasi to Tarp aristokratijos dabar joįistų Lyga” su skyriais
Jersey City, N. J. -r Peter
Ona Reklaitė, kuri taipgi P. Murphy, unijos vadas, 21
kos prekių, kaipo ”atlygini- kiam krizije, kad čia nebe labai madoj naujas šokis visuose Kanados miestuose.
mo” amerikiečiams už jų abejojama, jog jis atsisakys ”Tango.” Ji šoka Europoj Tcs lygos tikslas toks pat, mirė, palaidota ant lenkiš lapkričio likos nuteistas nuo
naują muitų įstatymą, ku nuo sosto, užleisdamas jį sa ir Amerikoj. Katalikų dva kaip ir Anglijos unijonistų, kų kapinių.
6 iki 12 metų kalėjiman už
ris uždeda 5 nuošimčių mui vo sunui Borisui. Mat jis siškiai jis nepatiko. Keli kurie kovoja prieš atsisky Peršovė lietuvių politikierii į tai, kad pasamdė du žmog
tą ant prekių iš tų valstijų, važiavo pas kaizerį prašyti vyskupai kreipėsi į Vatika rimą Airijos nuo Anglijos.
žudžiu, kad tie -užmuštų
ir saliunininką.
su kuriomis pertraukta su sau politiškos paramos, bet ną su klausimu, ar galima
John
Burke’ą, taipgi unijisIš Chicagos ”Keleiviui”
Bažnyčia
platina
ligas.
tartis, taigi ir ant Rusijos. išgirdo, kad kaizeris atvi duoti išrišimą katalikams,
telegrafuoja: 24 lapkričio tą, ant kurio Murphy turėjo
už
šokimą
”
Tango.
”
Vati

Susekė Juščinskio užmušėją rai pasakęs, jog jis nerems kanas atsakė, kad tas šokis Washington. — Visuome tapo peršautas lietuvių sa- piktumą. Jo pasamdyti
nės sveikatos šalies komisi liunininkas ir politikierius žmogžudžiai per nepažini
Iš Odesos praneša, jog Ki Ferdinando, kurio žvaigž
yra nemorališkas ir katali ja išdavė 7 lapkričio rapor Ažukas. Jį peršovė buvęs mą pašovė kitą žmogų. Tie
jevo policija susekusi tikrą dė jau nusileidžia.
kams turi būt uždraustas. tą, kur nurodoma, kad baž jo bartenderis Mačiokas. gavo už tai po 18 mėnesių
jį Juščinskio užmušėją ir Vėtra padarė $7,500,000
nyčia yra pavojingiausia Pradėjus Ažukui šaukties kalėjimo.
neužilgo jį areštuosianti.
1,000 orlaivių Rusijai.
nuostolių.
Murphy yra airys ir ka
Kunigui Pranaičiui vėl Londonas. — Vėtra, kuri Londonas. — Laikraščiai sveikatai vieta. Niekur ne pagelbos, atbėgo jo sūnūs su
talikas.
gali žmonės taip greit lim
pasitaiko
• • v • • • proga
•• parodyt sa- siautė paskutinėmis dieno čia paskelbė žinią, kad Ru I pančiomis ligomis užsikrėst, šautuvu ir šovė užpuoliką,
vo žinojimą.
mis ant Didžiųjų Ežerų, sija yra užsakius 1,000 or kaip bažnyčioj, ypač kada kuris tuojaus mirė. Plates Užmušė policijos viršininką
ir du šerifu.
vien Lloyds laivų kompani laivių karės tikslams. Or bažnyčia prisigruda žmonių nis aprašymas tos tragedi
Carukas sužeistas.
jos bus korespondencijoj.
Salt Lake City, Utah. —
jai padarė $7,500,000 nuos laiviai turi būt pabaigti ir dideliam karštije.
Pereitoj sąvaitėj atėjo iš tolių.
S.
Daubaras.
22 lapkričio meksikietis Lopristatyti į 3 metus.
Peterburgo žinia, kad besipez užmušė čia policijos vir
24,047
darbininkų
dirba
Patįs rusai tik žydus mo
Užmuštas
ant
geležinkelio.
Milžiniškas
protestas
prieš
važinėjant carukui automošininką ir du šerifu, kurie
prie cukraus.
ka mušti, bet kada reikia ką
Rusijos despotizmą.
Fort
William,
Ont.
—
21
biliuje atsitiko nelaimė ir
buvo nuėję jį areštuoti.
tai reikia kreiptis Washington. — Sulyg pa
Londono laikraščiuose 21 įpadaryti,
lapkričio
netoli
nuo
Angier,
jis vėl likos sužeistas.
užsienį.
skutinio cenzo surinktų ži Ont., susikūlė traukinis. ' Kun. Schmidt sveikas ir
Jau kad nesiseka, tai ne lapkričio pasirodė karštas
stos prieš teismą.
nių,.
1909 metais Suvienyto
siseka. Matyt, kad Rusijos protestas prieš Rusijos val Naujoj Zelandijoj badas. se Valstijose padaryta 528- Sužeista keliatas pasažierių
Kun. Schmidto byla pa
sostui lemta be įpėdinio likt. džios despotizmą . Po tuo Iš priežasties generališko 540 tonų cukraus, kurio ver ir užmuštas pečkuris.
skirta ant 27 lapkričio. Jo
protestu pasirašo, 'apie 50 streiko, kuris traukiasi jau
tė
buvo
$32,059,302.
Prie
to
advokatai
prašė teisėjo, kad
Revoliucijonieriai dabos
Generališkas streikas, kaipo politikų, mokslininkų, artis antras mėnuo, Naujoj Ze
duotų laiko komisijai ištirti
amerikiečių turtus.
protestas prieš valdžią.
tų, literatų ir šiaip visoj Eu landijoj prasidėjo badas, bet cukraus dirbo 24,047 darbi
Peterburgas, 25 lapkričio. ropoj pagarsėjusių vyrų. kapitalistai vistiek nepasi ninkai, daugiausia ”foreig- Suvienytų Valstijų vice- jo protą. Teisėjas atsakė,
Pereitoje sąvai t ėję Peter Tas pat protestas tilpo ir«ki- duoda. Valdžia atsišaukė į neriai.”
admirolui Flecherui buvo iš kad Schmidt yra sveikas ir
burge ir visoj šiaurinėj Ru tų Europos miestų laikraš Australijos valdžią, prašy Bijosi užpludimo ateivių. Washingtono paliepta būti turi Moti prieš teismą.
sijoj prasidėjo generališkas čiuose.
Jame nurodomą, dama kokios nors pagelbos. A. F. of L. sekretorius gatavam prie apginimo a- 22,000 darbininkų pareikalavo daugiau algos. .
darbininkų streikas. Su vie kad nuo caro manifesto, iš;
Frank Morrison sako, kad merikiečių gyvasties ir tur
Rado bombų fabriką.
na diena, 19 lapkričio, 65,- leisto 1905m., spalių mėnesi- Kalkuta, Indija. — 22 lap- Taftas negerai padarė, at to apimtose revoliucijos vie Winnipeg, Kanada. - —
000 žmonių pametė darbą. je, kur caras apskelbė Rusi■ kričio policija padarė nuž- mesdamas bilių, suvaržantį tose Meksikoje. Revoliuci- 22,00 Canadian Pacific ge
Streikas yra grynai politiš jos gyventojams laisvę, virš’ velgtoj vietoj kratą ir užti ateivystę. Girdi, kada atsi jonierių vadas Aguilar pra ležinkelio darbininkų parei
ko pobūdžio. Žmonės ap 40,000 žmonių buvo areštuo ko bombų fabriką. Keturi' darys Panamos Kanalas, tai nešė vice- admirolui, kad jo kalavo daugiau algos, gra
skelbė tuomi protestą prieš ta už politišką prasikalti žmonės likos areštuoti. At 800,000 ateivių atvažiuos žmonės netik nepajudins a- sindami streiku. Kompanija
- valdžią, kuri patraukė atsa mą. Iš tų buvo 3,000 nužu rasta daug laiškų, iš kurių pirmutiniais metais. O pa merikiečių turtų, bet da ir prižadėjo pakelti.
komybėn nekuriuos Bucho- dyta, o 10,000 uždaryta ka policija tikisi sužinoti daug sekmės tokio užpludimo bus apsaugos juos.
Kruviną tragedija lietuviš
vo fabrikos darbininkus už lėjimuose prie sunkių dar anarchistų
tokios, kad reikės dirbti už Kariškas teismas teis strei
koj šeimynoj. x
paslapčių.
nelegališką darbo pertrau bų.
50c.
ant
dienos.
kierius.
Iš Dorrisville/IIL, mums
Uždarė ^bažnyčią.
kimą. Byla prasidėjo čia 19 300-metų Romanovų vieš
Pietų Coloradoj tikra ka praneša štai kokią žinią:
lapkričio ir tą pačią dieną patavimo jubilėjaus mani Londonas. — Katalikų Kaliniai taisys vieškelius.
Musų miestelije atsitiko
prasidėjo streikas.
festas, kurį caras šįmet iš dvasiškija ir šiaip dievobai Trylika valstijų šįmet jiu- rė. Angliakasiai apsigink- baisi žmogžudystė. 18 lap
šaudo
' Solidariškumas tarp Rusi leido, politiškų kalinių taip mingi žmonės likos labai su tarė, kad kaliniai butų ima-Į klavę karabinais
naktį Jonas Ėdikis
jos darbininkų ir jų neapy kaip ir nepalytėjo. Vagįs judinti, kada lordas Nelson mi pravedimui ir taisymui; kompanijų sargus, kurie pil- kričio
peršovė
savo moterį ir išbė
do privatiškos policijos pa
kanta prieš valdžią su kiek ir kriminalistai paliuosuoti, liepė uždaryti bažnyčią, ku vieškelių.
gęs laukan pridėjo revolve
viena diena vis auga.
o žmonės jieškanti teisybės ri nuo senų laikų stovėjo ant Reikalauja daugiau algos. reigas, saugodami streike rį sau prie krutinės ir tris
kankinami katorgoj. Kalė jo žemės. Nelson ir pats y- Fall River audinyčių dar laužius ir areštuodami strei- syk šovęs krito ant vietos
Keblus padėjimas.
jimai taip prikimšti, kad ant ra katalikas, bet ant savo bininkai pareikalavo dau kierius. Andai streikie negyvas. Moteris pasimirė
riai nušovė tris tokius sar
Rusijos vadžia pasijuto plikos žemės nėra vietos vi žemės bažnyčios nenori.
giau
algos.
Gali
būt
strei

gus
automobiliuje ir vieną į pusę valandos. Moteries
keblam padėjime. Suvieny siems sugulti. Absoliutiš Alkani streikieriai tarp
kas.
skebą. Milicija paskui 6 vslfigs Marcelė, po tėvų
tos Valstijos nusiuntė jai kas badavimas ir žvėrišelektrizuotų
vielų.
Protestas
prieš
moteries
streikierius areštavo ir šį Dručiutė,-iš Seinų, Suvalkų
pakvietimą, kad ji prisiųstų kiausis apsiėjimas —tai kas Londono ”Daily Mail” ko
pakorimą.
panedNį, 24 lapkričio, jie li gub. Vyras paeina nuo Sin
savo laivyną parodon, kokia dieninis jų gyvenimas. Ka respondentas praneša iš
bus ant jūrių prie atidary liniai užsikrečia įvairiomis Durbano, kad streikuojan Connecticut valstijoj da kos atiduoti kariškam teis tautų, Suv. gub. Jonas Emo Panamos kanalo. Mas ligomis ir ligoniai turi gu tieji angliakasiai tenai lai bar yra. pasmerkta ant pa mui, kuris atsidarė Wal- dikis keli metai atgal buvo
koliams labai norėtųsi daly lėt tokiam susikimšime, nie komi alkani vieliniam ap korimo viena moteris, Ba- senburge ir teis juos be liu doras vaikinas ir turėjo susičėdijęs keletą šimtų dole
vauti toj parodoj, bet sar ko neprižiūrimi. Dėlei to tvėrime, o vielos smarkiai į- sie J. Wakefield, už žmog dytojų ir apginėjų.
mata pasirodyt pasauliui su kio baisaus padėjimo kali lektrizuotos^ taip kad nie žudystę. Prieš jos pakori Kariškoji valdžia Trini rių, bet kada susidėjo su
supuvusiais savo laivais, o niai pradėjo žudytis ir da kas negali prie jų dasilytėti. mą pakilo dideli protestai. dade, toj pat valstijoj, 21 blogais draugais, tai ir pats
lapkričio paliepė surinkti ži oaliko tokiuo. Jo moteris
ir tų jie da mažai turi. Ge bar saužudystė jau labai Visi esą Rytų Indijų indijo- Panagios kanalas lėšuos
išėjus už vyro jau Lie
riausius laivus japoniečiai madoj.
375 milijonus.
- - nias apie užmušimą detektf- )uvo
nai
ir
toks,
su
jais
pasielgi

tuvoje,
Seinų mieste, Suv.
iš jų atėmė, kitus gi prie Pasirašiusieji po tuo pro mas taip juos įerzino, jog Washington. — Iškasimas vo Geo W. Belcherio, kuris
Tsušimos nuskandino. To testu sako, jie apskelbia europiečiai pradėjo dabar Panamos kanalo apsieis Su 20 lapkričio likos nušautas gub. Ten vyrą pametus at
dėl Rusijos laivyno ministe tuos faktus, kad akyvaizdoj ginkluotis, bijodami, kad iš vienytoms Valstijoms K išvi čia pačiam vidurmiestij. Už vyko Amerikon pas savo
rija dabar suka galvas ir ne- (civilizuoto pasaulio padary siveržę alkani indijonai ne so $375,000,000. Šalis kana jo užmušimą kariumenė a- brolį, pradėjo vest nepadorų
reštavo mainierį L. Zaccellį, ;gyvenimą ir susidėjo su požino, kokį duot Suvienytoms ti Rusijai gėdą.
lą iškasė, o kapitalistai nau kuris
pradėtų
juos
skersti.
taipgi bus atiduotas iu Ėdikiu. Abudu užsidegė
Valstijoms atsakymą.
dosis.
Ir Austrija San FrancisDidelis suokalbis prieš
kariškam teismui, Ištikrų- caršta meile ir išvažiavę į
cos parodoj nedalyvaus.
Lietuvis nušovė mergaitę jų gi tą detektivą nušovęs Šast St. Louis apsivedė. Bet
Juan ši Kajų.
7
PRANEŠIMAS. ‘
ir pats nusižudė.
Austrijos fabrikantai ir Iš Šanchajaus
ta karšta meilė greit atšalo.
visai kas kitas.
(KynuoŠįmet kalėdinis* ”Kelei- pramonininkai labai norėjo, se) į Londoną telegrafuoja, Iš Scrantono, Pa., mums Pereitoj sųbatoj Colora- Vos susilaukė vieno kūdikio
vid” numeris bus padidin kad valdžia nutartų oficija- kad tenai susekta didelis praneša šitokią žinią: 13 don atvažiavo iš Washingto- ir jau norėjo persiskirt, bet
tas, iš 16 puslapių. Jame liškai dalyvauti visapasau- suokalbis numesti dabartinę lapkričio Mikas Marcinkevi no darbo sekretorius W. B. moteris nesutiko, norėjo ištilps daug įdomių dalykų. linėj San Francisco parodoj Juan ši Kajaus valdžią. Do čius, 23 metų amžiaus vaiki Wilson, kad sutaikyti strei gaut sau užlaikymą. Tai
Verta butų jį paplatint. To 1915 m., bet valdžia atsisa kumentai liudija, kad revo- nas, peršovė iš revolverio ką, bet kapitalistai atsisakė gi įdūkęs vyras peršovė ją
dėl kas norės paimti, teiksis kė.
liucijonieriams buvo priža Oną Reklaitę, 13 metų lie visai su darbininkų atsto ir pats nusižudė, palikda
prisiųst užsakymą ne vėliau
Tirinės jūrių gilumą.
dėta ir kariumenės pagelba tuvaitę, o antru šuviu pats vais kalbėti. Ir kur jie kal mas tik vos trijų mėnesių
15 gruodžio. Kaina atskiro Kopenhagen. — 21 lapkri iš Šanchajaus, Nankino, ir nusišovė. Tas atsitiko po bės, kada jų reikalus gina kūdikėlį ant šios ašarų pa
numerio bus 5c.; skaityto čio iš čia išvažiavo po d-ro Hankou, o taipogi iš Kian- No. 711 Court st. Priežastis milicija ir kariški teisinai. kalnės. Tegul tas bus pa
jams, kurie ims ant parda Mortense vadovystė ekspe gajin ir Usung tvirtovių, še tos baisios tragedijos nie Jie tikisi, kad durtuvais dar*, [.mokinimu toms moterėlėms,
vimo, po 3c.
dicija tirinėti jūrių ^gilumą. ši suokalbininkai esą areš kam nežinoma. Tik tiek ži binikai liks priversti grįžti kurios apleidžia savo vyrus,
”Kel.” Administracija. Visų pirmiasia ekspedicija tuoti.
noma, kad Marcinkevičius prie darbo. Gubernatorius o bėga su svetimais. J. B. J.
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Iš Rusijos.
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pai ir kardinolai, vietoj ru-(
Siunta.
rų rengime. Ir tas mena mis suvadžioja. O kas link sumušė ir už ką? Jis man
mas
lenktynes pavadinta grubijoniškumo, tai su ne atsakė, kad jo brolis buvęs
”Jau kad įsiuto pas mus
Ip
i
ntis
api
,
e
dvasiškus
.
žm
?nių reikalus, visupirmiausia visokie juodašimčiai, tai „nedailiu ir kūdikiškų” dar teisybių platintojais reikalą girtas ir pradėjęs savo mo
i rūpinasi, kad paėmus tų
bu. J. Šukys „Keleivio” No. turint be vertės butų man terį nežmoniškai mušti; jis
Socijalizmas „užmuštas.” pusalkanių žmonelių centus sunku ir aprašyt,” sako vie 45 priparodė, jog tas „nedai dagumas.
matydamas savo brolio žvė
nas musų korespondentas iš
Kada socijalistų kandida- į savo rankas. Parapija nt> Baltimorės, ir patvirtinimui lus ir kūdikiškas” lenktinia- Ir galų gale užbaigdamas rišką įsiutimą, norėjo muša
tas sumuša republikoną ar turi tiesos rinkti jokių ko- to įdeda lapelį, biauriai šmei rimasis ne iš Siuvėjų Unijos p. Račkauskas sako: ”Šituo mąją apginti. Girtuoklis pas
demokratą, tai bažnyčia ir mitetų, ji neturi tiesos kon- žiantį I. W. W. uniją. Lape į ir ne iš socijalistų kuopos, atitaisome aną klaidą ir pa griebęs kokį tai aštrų įran
kapitalistai tik griežia dan- troliuoti savo pinigų, tas vis- lis, matoma, parašytas Ame bet iš klerikališkųjų tauti sakome, kad unijos ‘skyrius kį ir, sakydamas, „kokią tu
timis ir spaudžia savo kum-. kas turi būti globoje visa- rikos patrioto arba dirbtu ninkų pusės buvo daromas, ir vietos socijalistų kuopos • turi tiesą čia kištis, ji mano
ščias, vienok nesako, kad I galinčio klebono,
vės savininko, atspaustas prie kurių ir p. Račkauskas vakarų rengėjai nė nemanė pati ir aš galiu ją mušti,”
demokratų arba republiko-į Taip buvo ir Montelloj. ant brangios popieros ir su priguli. Tą ir pats p. Rač daryti konkurencijos Brook- kirto savo broliui į galvą.
nų partijos jau užmuštos. Montelliečiai žmonės pro ’ amerikonišku veliuku, tik kauskas „Tėvynės” No 49 lyno komiteto rengiamiems Taip man pasakojo pats su
Bet kada Schenectadv’je ka taujanti, nesutiko, kad kuni labai prastai išverstas į lie i pripažįsta ir anąjį apkaltini vakarams. O Šukiui da sy muštasis.
pitalistai suvienytomis pa- gas juos už nosies vedžiotų. tuvių kalbą ir spausdintas mą atšaukia. Bet visgi čia kį tariame ačiū.” (Turbut už Paskui žiūrim, išeina ant
pat tuojau ir kitas nesąmo privertimą atšaukti netei gatvės ir tas mušikas, svy
jiegomis vos-ne-voš įstūmė Jie išrinko komitetą ir nuta ne lietuvių spaustuvėj.
savo kandidatą prieš socija- rė pinigus laikyti pas kasie- Paduodam čia iš to juoda nes platina.
singą žinią.)
ruodamas, kaip veršis put
listą, tai ir laikraščiai ir rių. Bet Romos agentams šimtiško lapelio porą ištrau Pirmučiausia jis sako, jog O Šukys ant to p. Račk. ros persigėręs, ir radęs sa
bažnyčios pradėjo giedoti tas nepatinka. Ir, kaip ma- kų, nieko netaisydami:
Šukys „neprirodys, kad a- sako: ant sveikatos, ant vo brolio kraujo latakus,
socijalizmui ”requiem,„ visi | tyt, teismas turės nuspręs- ”Del visu lietuviu baltimorei, brolei ir noji 'Tėvynės’ žinia išėjo iš sveikatos, p. Račkauske. pradėjo teirautis, kur ir kas
seseris iou gano mumi miegotti iou po Račk. plunksnos.” Ma
j’uodvarniai ir grafteriai su- i ti, kas turi būt Montellos lie- ira
Linkiu kaip nors išsigydyt nunešė jo brolį. Anglai pa
laikas kad mes atsikeltum isz tamšuko, kad socijalizmas jau tūrių parapijos turto savi- sibiu,
nau,
kad
šito
nė
pirodinėti
ira suprastum kad mes darome
iš tų nešvarių intrigų plati matę tą žvėrį, tuoj pašaukė
„ užmuštas.” V
* “ j ninku.
* ’
Bvla, jeigu
• •
prie jos ne prigulmingei, kada mes buvom luo- nereikia, nes ta žinia „Tė nimo ligos. Bet matoma, policistą. Policistas paėmęs
Jie nusiuntė
seis unijsteis mes tureiome varda liesocijalistų majorui Lunnui ' prieis, bus sunki. Reikia ži tuviszka
no darbdaviu ir kitu uniu, o vynės” peržvalgoje tilpo, o kad mano linkėjimas neina nudangino jį sklepukan ant
net gėlių socijaiizmo "palai not, kad Mass. valstijoj vis dabar paslikome nustumti no visu ge p. Račk. yra „Tėvynės” re p. Račkauskui ant sveikatos, nakvynės.
žmonių per musu durna pasielgi
dojimui.”
ką valdo airiai, kurie grei ru
Potam žiuriu, ir jo pati iš
mą su kveila organizacia katręj nie- daktoriumi. Jeigu tas nėra nes jis vieną neteisybę at
turi
ioku
drougu
szitoi
szalie
svieto
Majoras Lunn sakyda čiau užtars savo kardinolo ir iu vardas niekam nievertas ira, bei- darodymu, tai kaipgi per šaukęs, tuojaus kitų griebia bėgo ant gatvės, visa krau
mas prakalbą sąmojingai reikalus, negu lietuvių. By- sus dalikas kad snargliei leiko mus po žvalga be redaktoriaus ži si.
J. Šukys. jais aptaškyta, klausdama
savo
globa
ir
dar
no
mus
broliu
krau

'
la
gali
būt
laimėta
tik
augšnios
galėjo
tilpti?
Man
ro

kur jos vyras yra.
tuos ponus pajuokia:
na savo kiszenius, tej nie sirupina kad
”Tie vyrai mano, kad jie užmušė čiausiam valstijos teisme, darbinikas badum mirszta ois sau 35 dos, kad redaktorius turi ži
Ta visa revoliucija buvo
didijį visapasaulinį darbininkų judė taip, kaip ir su Scrantono dollerus paimdamas tik iokavoia ir noti, kas jo redaguojamame
apie vienuoliktą valandą na
jimą. Judėjimas apimantis 50,000,000
gerus szesus turi su zydalko,”
laikraštije
telpa.
„Tėvynė
”
žmonių dabar guli Schenectady’je ne parapija buvo. O tas bran
ktį, ant Waldo st., pas Kazi
Tai ris „komplimentai” I. nėra toks didelis laikraštis,
gyvas dėlto, kad Schoolcraft gavo giai lėšuos ir tąsvnėms ne
t 1,470 balsų daugiau, negu Lunn.”
W. W. vadovams. Autorius kad ją keli redaktoriai ves SAN FRANCISCO, CAL. mierą Banį.
bus pabaigos.
matvt ant tiek vra ant tos
Važiuojant man į San Panedėlije buvo teismas,
Ištikrųjų gi —
tų.
Jis
taipgi
negalėjo
ne

Ir
kiekvienam
tokiam
at

unijos įsiutęs, kad jos ir žinoti, jog tas apkaltinimas Francisco, 2 spalių ant Di bet neužsibaigė; reikės stoti
"Socijalizmas šiandien Schenecta
sitikime
musų
kunigai
eina
dy’je stipresnis, negu jis buvo sąvaivardas jį purto.
džiojo okeano buvo tirštas į augštąjį teismą. Kazys
tė atgal, o už sąvaitės jis bus stipres ne liž savo žmones, bet už
yra
neteisingas,
nes
pats
buBanis tuo tarpu pastatytas
Užbaigia jis tą lapelį ši
rūkas.
Aš
stovėdamas
ant
nis, negu jis yra šiandien. Ką jie ai
vo
„Brooklvno
svečių
priėpie mus kalba, tas nedaro jokio skir „žaliosios salos” patriotą.
tokiu atsišaukimu:
laivo patėmijau, kad prieš po $200 kaucijos ir paleistas
miko
komiteto
”
pirmuoju
iki teismo.
tumo. Męs gyvenam permainų pa
Širdį skauda, kada žiuri į "mano brangus brolei lietuvei mes tu
saulyje ir socijalizmas su tikrai pro- ' tokią žmonių skriaudą ir no- rime mokitis kakita kad mes galetu- sekretoriumi ir be jo žinio© mus ateina kitas laivas. Pamie būti gerels citizens ir godoti szitėmijo tai, matoma, ir mu Tai matot, mieli skaityto
gresiviška savo programa turės už
tos
išleistuvės
negalėjo
būt
kaip puikiai musų lietu
roms nenoroms veržiasi ta amerikoniszka kanstitucia... iusu
viešpatauti.”
sų laivo kapitonas, nes jis jai,
geras
pretelius
ira
tik
vienas
vienas
surengtos.
Ir
jeigu
jis
lenk

Toliaus d-ras Lunn pa klausimas: Kada gi bus tai viso galiszkas dievas ir geri drougei,
(tuojaus laivą sustabdė ir viai kelia savo tautą! Ar ga
tiniavimąsi
vadina
nedailiu
aezu labei zamei uz parskeitimą, asš
juokia tuos "didvyrius,” kad skriaudai galas?...
Bet anas: lima tad stebėtis, kad sve
pasilieku sugodonie iusu drougas pou- ir kūdikiškų darbu, tai to (pradėjo švilpti.
jie nori apginti nuo socija Tautos Namams surinkta ksztis”
laivas plaukė stačiai link ■ timtaučiai musK.niekina.
kūdikiškumo
išvengimo
dė

Pocius.
listų Dievą:
Reikia įsitėmyti, kad dar- lei turėjo pasiteirauti, ar nė mus ir taip kirto, kad mu
$23,722.45.
"Kodėl jie neišeina čionai kaip vy
(bininkaų organizacijų šmei ra kitų vakarų tą pačią die sų nedidelis laivas „Beaver”
HARTFORD, CONN.
rai ir nepasako, kad jie kovoja su so„Tėvynės
”
redakcija
pri

žikai nekuomet neapsieina ną rengiama, o sužinoti tai be maž ko neapvirto. Aš I
cijalizmu dėl to, jog socijalizmas prie
šingas darbininkų išnaudojimui? Ko siuntė „Keleiviui” nuo d-ro be Dievo. Ir šitas žmeižikas
kritau, kaip akmuo. Kiti 2 lapkričio, L. A. U. P. N.
dėl jie nepasako, kad jie kovoja su Basanavičiaus ir p. Yčo ši ar šmeižikai, neužmiršta sa labai lengva, nes Brooklvno
kurie stovėjo, Kliubas parengė prakalbas
socijalizmu dėl to, jog prie socijalis- tokį laiškelį:
lietuviškųjų draugysčių sek pasažieriai,
s.veta?^'
vo „viso galiszko dievo.” retorius visas informacijas faVgf n"si papuolė?” Pas“ritiškos tvarkos negalima bus taip len
”
Gerbiamajai
Amerikos
lietuvių
vi

gvai gyventi iš svetimo triūso? Jie suomenei, ypač tų, kurie dėjo aukas Dievas lieka stačiai įrankiu
kui pasidarė sumišimas.; J° JGegužis, is So. Bosjums sako, kad socijalizmas panai Tautos Namams statyti Vilniuje, šiuo kovoj su darbininkų organi kiekvienam kas vakarą gali
Žmones pradėjo grūstis vie tono, Mass. Prakalbų ren
kins Dievą ir tikėjimą. Sulyg jų aiški turime garbę pranešti, kad musų ke
duoti.
Taigi
ir
p.
Račk.,
kai

I
nimo išeina, kad Dievas ir tikėjimas lionės laiku po lietuvių naujokynus zacijomis. Ir gėdos neturi po minėto komiteto sekreto nas ant kito, patįs nežino gėjai suko galvas, kaip ge
riau surengti ir plačiau ap
yra totkie silpnučiai daiktai, jog so- Amerikoje mums pasisekė surinkti tie chuliganai!
rius ir tam pačiam bloke gy dami kur bėga. Visi mane, garsinti, o katalikai — kaip
-cijalistai gali užvaldyti visus dangaus 23,722 dol. ir 45c., už kurias iš gilu
kad laivas jau skęsta. Nors
ruimus ir paliepti saulei,: ’Paslėpk sa- i mos širdies visiems aukautojams ta
Lietuvių Socijalistų Sąjun venantis, Unijos ir 19 L. S. ir labai sudaužė musų laivą, geriau suardyti prakalbas?
vo veidą,’ o mėnuliui: ’Tu nešviesk riame ačiū!
S. kuopos rengiamųjų vaka
”Lai gyvuoja Amerikos Lietuviai.
ga stovi gerai.
daugiau’’ Argi ne. juokinga? Ir
Gal dėlto, kad Kliubas ne
■
’
D-ras
Jonas
Basanavičius,
rų negalėjo nežinoti, vienok bet visgi išnlaukėm.
Dievas turėtų nusijuokti iš tų mažu
Martynas Yčas,
'
G. C. M. ' klebono ir ne iš Brooklvno
Iš L. S. S. sekretoriaus at gi per „Tėvynę’’ neteisingai
čių schenectadiečių savo apginėjų,
"Ant
garlaivio
’
lmperator,
’
kvietė kalbėtoją. Kada ko
kurie taip rūpinasi, kad tie ’baisųs ”Lapričio 5 d. 1913 m.”
skaitos, kuri tilpo „Kovos” ant minėtų organizacijų ap
socijalistai’ nesunaikintų jį.”
mitetas nuėjo pas kleboną,
KENOSHA, ILL.
No. 47, matyt, jog Sąjungai kaltinimą paleido. Tas jau
Iš
tokios
naujienos
galima
Tas nudėvėtas argumen
einasi gerai. Per spalių mė vra neteisybės platinimu.
• Socijalistų kuopelė buvo kad pagarsintų bažnyčioje
tas. buk socijalistai išvarys tik pasidžiaugti.
prakalbas (jis pats sakė ne
nesį įplaukų buvo $1282.42,
Toliaus jis sako: „Šukys parengus 2 lapkričio prakal reikia dalyti apgarsinimų,
iš dangaus Dievą, nuolat v- Nors faktiškai daugiausia išlaidų — $792,91. Taigi už
Kalbėjo K. Rutkus, o
ra vartojamas visu £ocija- tų aukų sudėjo konservati- vieną tik mėnesį ižde lieka taipgi neprirodys, kad mu- bas.
jis pasakysiąs bažnyčioje už
P.
Petraičiutė
deklamavo.
I
su
žinota,
jog
ir
unijos
ir
so

viškoji
lietuvių
visuomenės
r lizmo priešų. Mūsiškiai ka
$489.51. Gražus pinigas!
Nors kuopa neturtinga, bet $L00), klebonas atsisakė
pitalistų čebatlaižiai — ku dalis, tečiaus padėkavot rei Kuopų iš rišo sausio mė- cijalistų vakarų rengėjų draugai susideda, parsitrau dėl to, kad Gegužis kalbės.
kreiptasi į kun. Varnagirį
nigai ir tautiečiai — taipgi kia už tai socijalistams.
nesije buvo 212. Didžiausia : sulyg perkėlimo Brooklvno kia knygų ir parengia pra Ir taip tą nedėlią pasakė sa
Oho! — sušuks musų prie (kuopa So. Bostone, No. 60.
visuomet ji turi įsikandę.
vo avelėms, kad bus pasku
kalbas.
Dabar
kuopoj
yra
komiteto
rengiamų
vakarų/'
šai.
—
Socijalistams
už
vis

Socijalistiški laikraščiai pas
i Ji turi 108 narius.
už $10 knygų, kurios parsi tinis vakaras „gyvojo rožan
juos platina „bedievybę,” o ką reikia padėkavot, nors Pilnų narių Sąjunga turi Žinoma, dokumentais ne duoda be pelno. Advente čiaus?’ ir kad neleistų ap
parodys, nes p. ftačk. su kun.
socijalistai griauja bažny jie kam ir kenktų!
2,400, suspenduotų — 658, Varnagiriu ranka rankon ketinama surengti dideles ir garsinimų dalyti. Kaip tik
čią. Kad tai yra melas, ty Kalbėkit,
pradėjau dalyti apgarsini
gerbiamieji, taigi iš viso 3,058.
pamargintas prakalbas.
čia platinamas tarp tamsių kaip sau norit, o kad ne soci Sekretorius sako, kad per išvien eina, tad vienas prieš
mus, A. Pateskis atsivedėžmonių, kad atbaidyti juos jalistai, aukų Tautos Na paskutinius 3 mėnesius pri kitą juk nepaliudys. Bet Turiu da pranešti, kad policistą, sakydamas, kad aš
nuo socijaiizmo, tai nesykį mams Vilniuje nebūtų tiek augo 13 naujų kuopų ir 170 Šukiui to nė prirodinėti ne pas mus atvažiuoja iš tai darau prieš bažnyčią ir
i reikia. Užtenka to, kad kun. Spring Valley „ganytojas.”
blogiausis esu tarp lietuvių.
buvo jau prirodyta. Čia jie sudėta. Męs žinojom labai narių.
Už
kiekvieną
žygį,
ką
atva

i
Varnagiris
yra
pirmininku
tvirtina, kad socijalizmas gerai, žinojom da prieš Ba O juodoji armija ris loja,
Taip man sakė policistas ei
žiuoja
automobiliuje,
paima
I
to
komiteto,
o
p.
Račk.
jo
nant į nuovadą. Pas bažny
jau užmuštas, kad bažnyčia sanavičiaus ir Yčo atvažia kad socijalistai puola.
po
$30
ir
apkirpęs
aveles
vėl
į
sekretorium,
tai
ir
viskas
aičią triukšmas pasidarė,
taip tvirta, jog ir pragaro vimą, kad kunigai parems
I
išvažiuoja.
Už
tuos
pinigus
Išku.
Apie
kuopos
vakaro
Milicija
už
darbininkus.
traukė apgarsinimus vieni
vartai jos nepergalės; o čia juos tik tuomet, kada socija
liepia
žmonėms
būti
aklais,
rengėjų
pas
kun.
buvimą
nė
nuo kitų, nors mažai buvau
vėl rėkia, kad socijalizmas listai pradės juos kritikuoti. Kapitalistiškoji laikrašti
neskaityti
gerų
laikraščių,
nebuvo
minėta,
nes
kuopa
išdalinęs, visi nori žinot, kas
griauja bažnyčią. Taigi ne Taip ir buvo. Jei socijalistai ja praneša, kad gatvekarių
j knygų ir 1.1. Exparapijonas.
su
kunigais
jokių
reikalų
rašyta. Policijai paėmus
tik meluoja, bet ir kvailai butų karštai svečius iš Lie kompanija Indianapalije tu
z meluoja.
*
tuvos parėmę, kunigai butų rėjo pasiduoti streikuojan neturi. Jie mums ne auto RUMFORD FALLS, ME. mano vardą, mane paleido
be jokios parankos, tik liepė
užsigrįžę nuo jų. Netik ku tiems savo darbininkams, ritetas.
Biaurus
darbas.
Kada gi bus galas?
Da
toliaus
p.
Račk.,
nekal

ateiti panedėlį teisman. Ant
nigai, bet ir taip vadinamie nes taip policija, taip mili I
tą
avinėlį
nuduodamas,
ra

prakalbų publikos susirinko
Pirmą
lapkričio
naktį,
tai
Šiame „Keleivio” numeri- ji ”tautiečiai” nebūtų tuo cija atvirai užtarė streikieje telpa iš Montello, Mass., met-juos taip karštai rėmę. rius (was in open šimpathy šo: „Męs sužinojome apie yra iš subatos į nedėlią, au veik 300 ypatų. Prakalbos
tai tik iš Šukio straipsnio, ir štant buvo pas vieną tautie nusisekė gerai, visi liko už
korespondencija, iš kurios Juk Waterburv’o saliuninin- with the strikers).
matyt, kad Montellos lietu kas p. Povylaika, protestuo Plutokratai nors sykį pri už
X • •painformavimą prideran- tį „krikštynos.” Parėjęs iš ganėdinti, išėmus gerus ka
ištariame jam a- tų krikštynų vienas girtuok talikus. Buvo ir muzika dėl
vių parapijoj prasideda jau damas prieš socijalistus, ai sipažino, kad kuomet milici ciai
V” •
C1U,
pabrieždami,
kad lis namon pradėjo mušties; pamarginimo. Aukų surin
toks pat skandalas su kardi škiai pasakė: „Aš maniau ja ir policija jiems nepade
nolu, kaip buvo Scrantone, j duoti tik $10, bet dabar, ka da, jie turi pasiduoti darbi nuo Šukio negalima bu- sakoma, kad pirma su savo kta $5.40. Kadangi plaka
vo tikėtis tokios gru- pačia, o paskui su broliu. tus dalinti nėra jokio prasi
Shenandoah’rije, Mahanoy da socijalistai ant svečių už ninkams.
bijoniškos pastabos, iš ku Tos pradžios aš pats nega- kaltimo, tad teismo visai ne
City’je ir t.t. Tenai lietuviai Į sipuolė, duodu $100!” Kaip
rios matyt, kad Šukiui ėjosi vau matyti, tiktai mačiau, buvo ir’man nieko nelėšavo.
nesutiko atiduoti savo kru matot, ačiū socijalistų "už
ne atitaisyti klaidą, bet į- kad vienas su perskelta gal
S. Kičas.
vinomis rankomis uždirbto sipuolimui,” $90 Tautos Na Polemika
kąsti kitam žmogui.” Aha, į- va, visas kruvinas, išbėgo
turto airių vyskupui ir buvo mams tuoj ir yra.
MONTELLO, MASS.
kąsti
?
klūpčiodamas ir virsdamas
tąsomi po teismus per kelia- O ar manot, kad tik vie
ir Kritika. Užtikrinu
Dvasiškoji „apšvieta.”
skaitytojus, ir parpuolė ant šaligatvio.
tą metų; buvo gaišinamas nas p. Povilaika buvo taip
laikas, aikvojami pinigai ir "sujudintas?” Buvo ir dau P-nas Račkauckas Šukiui kad toki žmogų, kuris viso Kur tas sumuštasis gulėjo, Musų kaziukai su nekalto
kius protestus mėgsta fab tai tenai kraujų buvo di- mis panelėmis giriasi turį
varginami žmonės, čia lietu giau tokių "patriotų,” kurie
ačiuoja.
rikuoti, platina visokias ne džiausis klanas.
mokytą kunigą ir pusę tuzi
viai nesutiko užrašyti savo aukavo po šimtinę Tautos
Turbut
už
prirodymą,
jog
sąmones ir su įvairių įvai Paskui subėgo svetimtau- no kuniginių studentų. Šie
turtą kokiam ten airiui, ir Namams ne dėlto, kad tuos
jų bažnyčia likos uždaryta. namus paremti, bet dėlto, per „Tėvynę” neteisingos ži riausiais tamsios reputaci čiai ir paėmę primuštąjį į- mokytojai skleidžia katali
jos elementais išvien maišosi nešė vos gyvą į ten pat esan kišką literatūrą ir mokina
Žmonės nutraukdami savo kad socijalistus "sumušti? nios platinamos.
kūdikiams maistą dėjo po Ir tokiuo budu sudėta $23,- Dalykas štai kame: „Tė ir veikia, tokį ne tik į burną, čią barzdaskutyklą ir pa juos apšvietos ir doros. Ir
vynės” 42 num., peržvalgoje kad „įkąsti,” bet nė į rankas šaukė gydytoją, kuris pribu tiesa, kaziukai su panelėmis
centą, po penktuką, kad pa 722.45.
vęs sustabdė kraujo plūdimą kad išmokinti, tai išmokinti.
sistatyti sau bažnyčią. Nu Taigi socijalistams reikia tilpo apkaltinimas siuvėjų be pirštinių neimčiau.
unijos
ir
L.S.S.
19
kuopos
Šukiui
ne
p.
Račk.
rupi,
ištarti
už
tai
didelį
ačių.
ir po valandos primuštasis Štai jųjų "apšvieta” ir "do
pirko ir žemę ir užmokėjo
už pastatymą, o dabar netu Kad ne jie, gal nė pusės tiek už lenktiniavimąsi su kleęi- bet tie skaitytojai, kuriuos atsigavo ir pradėjo šnekėti. ra.” Ga—kas, bačkutę bekališkais tautininkais vaka- p. Rač. neteisingomis žinio- Aš paklausiau, kas tave taip tuštydamas, gerai įkaušęs
ri tiesos ją valdyti. Vysku- nebūtų surinkta.
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KELEIVIS

pradėjo kauti savo pačią. Iš- j je visų kitų tautų per tai, nės šv. Roko parapijos var-jkurs matydamas budelį rikilo kliksmas ir atbėgo jos!'kad----- tik po kardinolo
.......................
nėra lietuvių tarpe tur- do,
globa, šant mane nelaisvės retėmotina gelbėti ją. Peštu tuolių—kapitalistų, kaip ki- tai tuomet jis duosiąs kuni- žiais, taria: dėkit juos ant
kas ir motinai pramušė dvi tose tautose...” (Na, o kodėl- gą. Komitetas ant to sutiko! manęs, darykit su manim,
žaizdas galvoje ir stumda gi italai taip tamsus? O juk ir padėjo į banką $750.00 a*it ką norit, bet duokit tėvynei
mas ją per duris net laiptus pas juos netik turtuolių ne- parapijos vardo, tik po kar- laisvę.” Matyt tie žodžiai
sulaužė. Antras, Ka—tis, truksta, bet ir savo popie- dinolo globa. Padėjo 11 d. ateina jiems mintin, kas
taip jau rudžio prisimaukęs, žiu turi. Red.) Toliaus pa- spalių, o 15 d. spalių kardi- juos ir kankina.
apkūlė pačią. Trečias, M. sakė, kad anglų mokyklose nolas su vietiniu kufiigu iš- j Pradeda gailėtis jau ir
B..turėjo krikštynas, vadi išmokinti musų vaikai lieka ėmė iš bankos. Tuomet kun. Halsted streeto organas, ku
nas darė vaiką kataliku. Bal- išdidžiais prieš savo tėvus. Urbanavičia pranešė, kaa ris buvo pašventęs savo skiltak e ir alumi besivaišinda- Girdi, vaikus reikia leisti į jis tik ant šitokių išlygų su- itis šlykštiems karčemninkų
mi, susipyko ir M. B. pradė parapijines mokyklas arba ! tiks į šv. Roko bažnyčią atei kitų žemos rūšies gaivalų
jo mušti savo brolį. Staiga tokias, kaip ”Saulės” moks- ti: 1) kad jokio parapijos ko ir
protestams prieš socija
pribuvo policija ir nugabe llaines. (O gal da kapuciną miteto nebutų; 2) dešimtu listus,
vardan
no "bosą” į belangę. Dabar paimt ir už mokytoją? kai už įžangą bažnyčion ku Lietuvos kurie
kankinių, var
vėla, 10 lapkričio vaikai ra Red.) O jau d-rą Basanavi nigui ir 3) pobažnytinė salė dan
musų
do vieną nekaltą panelę gir čių su kun. Tumu tai iškėlė turi būti kunigo globoj. Tai brolių kankinamų
katorgoje
ir
Si
tą po K. S. laiptais gulinčią; į pat padanges. Sako, prieš gi komitetas sušaukė susi bire, išreiškė Yčui papeiki
plaukais buvo apsiląidus, ba tuos du tautos didvyriu ne rinkimą aptarimui, ką da mą už laižymą Lietuvos bu
sa, išrodė kaip šv. Magdale tik lietuviai turi kepures ryti, ar priimti kunigą jo pa
rankų. Dabar ir tie
na. Jos vardas J. J—nė. Tai nusiimti, bet ir ant kelių at statytomis išlygomis, dova deliui
streeto organo gize
matote, kokie "šventakup- siklaupti. Da ir daugiau vi nojant išimtus iš bankos Halsted
liai supratę, jog negerai pa
rių” apsiėjimai.
sokių nesąmonių pripliauš $750, ar traukti į teismą už sielgė,
Hg nekalti avinėliai,
11 lapkr. buvo kokių tai kė, bet visko neužsimoka pinigų išėmimą. Klausimas bando jau taikytis prie tų,
buvo paleistas per slaptą prieš kuriuos neseniai rašė
L. R. K. mass-mitingas ir jau nė rašyt.
prakalbos. Kalbėjo vietinis Pasibaigus ”prakalbai," balsavimą. Kad priimti ku ”protestus." Dabar su gėda
kunigas, ragino savo ištiki vienas iš publikos, drg. Bu- nigą jo pastatytomis išlygo prisipažįsta, jog socijalistų
mus avinus aukauti po $25 belis, pastatė keturis klausi mis, dovanojant išimtus pi buvo teisybė. M. šilkaitis.
ant statymo naujos bažny mus. Kalbėtojas nė vieno nigus, balsavo 112, o kad at
čios. Matyt, žmonės neuž klausimo neišaiškino. Vis imti pinigus teismo keliu ir
PITTSBURGH, PA.
ganėdinti, purtos. Da pa kalbėjo apie ką kitą — žo atmesti kunigo išlygas bal
Kunigas giria bedievius.
sakojo ir So. Bostono Mika džiu sakant, nuvirto nuo te savo 285.
lauskas savo pasaką; girdi, mos. Bet juokingiausia at Taigi daugiau negu dviem 2 d. lapkričio švento Kazi
R. K. yra svarbiausia orga sakė į pirmąjį ir ketvirtąjį trečdaliais nubalsuota ne miero bažnyčios klebonas J.
nizacija, nes kada atsibuna klasimą. Pirmas klausimas priimti kunigo išlygas ir ap S. per savo pamokslą išgyrė
susivažiavimas, tai atlaiko buvo toks: ”Aš skaitau 4 skųsti už išimtus iš bankos bedievius. Sako, pažiūrėkim
mišias už gyvus ir už negy laikraščius, ’Draugą,’ ’Kata- pinigus. Kasoj yra da apie į tuos bedievius...Jie vadina
vus; praėjusi konferencija liką,’ ’Kovą’ ir ’Keleivį.’ $100 ir čia pat nekurie da su- save socijalistais; jų visai
paskyrusi ant Chicagos da ’Draugas’ ir ’Katalikas’ be aukavo apie $30.00 bylos ve maža saujalė, tik kregždės
vatkų klioštoriaus $300. Dar veik nieko nerašė apie kun. dimo reikalams.
Amerikoj, o įstengia išleisti
sako, turim geriausi laikraš Schmidto. žmogžudystę. Gi Nekurios bobelės eidamos net 6 savo laikraščius. O męs
tį, ką ant bedieviškų užmeti ’Kova’ su ’Keleiviu’ plačiai nuo susirinkimo verkė, kad ką turim? Visai nieko ir
mų atsakymus duoda. Tik apie tą žmogžudį rašė. Ka ”tėvelį suareštavos,” girdi, nieko neveikiam. Musų ka
nepasakė, kaip tas laikraš trie iš tų laikraščių geresni nė Dievo nebijo.
talikams negalima laikraštį
tis vadinas. Buvo girdėtis ir teisingesni?” Kalbėtojas
Laisvas vaikas. į rankas įbrukti, bijo kaip
žmonės tarpe savęs klausi smarkiai atkirto: ”Kun. Nuo Redakcijos: Apie tą velnias kryžiaus; jeigu da
nėjo: ”0 kokis tai laikraš Schimdt yra valkata, netik patį mums praneša ir Jau bedieviškas, tai da ima, skai
tis? gal ’Keleivis’?” Sunku ras kunigas. Jeigu ’Kova’ na Mergaitė. Faktai ir skai to, o musų laikraščių, tai vi
buvo ir suprasti, ką tas žmo su ’Keleiviu’ rašo apie tokius tlinės sutinka abiejų kores sai neskaito. (Nes jų laikra
gus norėjo pasakyti.
nešvarius kunigų darbus, tai pondentų.
ščiuose nėra kas skaityti.
Jauna Mergaitė. drasko tvarką-vienybę tarp
lietuvių.” Kodėl-gi tas po
CHICAGO, ILL.
KENOSHA, WIS.
nas nieko nesako apie tau Chicagiečiai pradeda jau
D-ro Rutkausko "prakalba." tiečių laikraščius, kurie tal atsikratyti nuo Romos jun
Apie šį miestelį ir lietuviš pino tokius biaurius protes go. Kaip^andai buvo "Re
kos visuomenės gyvenimą tus prieš socijalistus? Ar lei viję” rašyta, lietuviai čia
buvo jau daug rašyta laik tautiečių laikraščiai neardo nupirko triobą tautiškai ba
raščiuose. Todėl nėra rei vienybės tarpe lietuvių, ne žnyčiai, taigi 9 lapkričio
siundo ‘vienų ant kitų?
kalo atkartoti.
buvo jau tos bažnyčios pir
Ketvirtas
klausimas
buvo
2 lapkričio buvo "Birutės”
mos pamaldos. Žmonių pri
vienas
iš
svarbiausių
:
”
Kaip
dr-stės parengtos prakalbos.
sirinko labai daug. Kun.
Kalbėtoju buvo d-ras Rut- galima darbininkų būvį pa Kanckis yra lenkas, bet pra
kauckas iš Chicagos. Šis gerinti ? Švedai, čekai ir ki moko jau ir lietuviškai. Pa
žmogelis, kaip "Keleivio” tos tautos turi savo tautiš tartina visiems lietuviams,
skaitytojai žino, buvo sukri kus namus, bet jų būvis nė kuriems da bažnyčios patar
tikuotas Racine, Wis., lai kiek negeresnis.” Na! čia navimas reikalingas, kreip
kytose savo prakalbose, to- ponas daktaras kad išaiški ties geriau pas šitą kunigą,
dėl-gi męs su atyda ir klau no tai jau išaiškino! Sako: negu pas Romos trustinin”Darbininkai, tai žemiausi kus, kurie apiplėšia žmogų
sėmės jo kalbos.
žmonijos, susidedanti kaip "stebuklingų” institutų
Tiesa, reikia pasakyti, kad luomą
iš
girtuoklių,
prąs- daktarai. Tautiškoj bažny
d-ro Rutkausko kalba "įvai čiausios klesosvalkatų,
žmonių, per čioj už šliubą ir krikštą kai
ri.” Svarbiausi jo židžiai bu tai ši luomą ir yra
darbinin na nepaskirta, kiek kas duo
vo: "pekla,” "velniai,” "die kais.” P-nas daktare,
da sy da, tiek užtena. Ši bažny
vas,” "tautiečiai” ir ”pieme-Į kį pagalvok, argi šitokia
ta- čia randasi po No. 4538 So.
nįs.” Pekla §u velniais, tai i mistos kalba ištikrųjų nėra
Marshfield avė.
tos įstaigos ir tie žmonės, žemiau kritikos?
16 lapričio Lietuvių Dar
katrie nešoka pagal tautie
Šiame
laike
darbai
čionai
bininkų D-ja vaidino "Iš ga
čių muziką. Tautiečiai tai
visai
sumažėjo.
Simmon
’
s
mą.” Tai buvo pirmutinis
svarbiausis elementas. Kas!
lovų
dirbtuvė,
kaip
girdėt,
perstatymas šios draugijos
netautietis-patrijotas,
tas i
paleido
apie
900
darbininkų.
gyvenime. Nusisekė neblo
negeras žmogus, išgama ir j
Kitos
taipgi
paleidžia.
Togai.
t.t. Na, o piemens, tai gal
■
dėl
darbas
čia
gauti
visai
ne

Tą pati vakarą D. L. K.'
būt socijalistai ir jų spauda.
galima.
Vvtauto Choras vaidino
Nors kalbėtojas pasigirė,
Ex-V
alparaisietis.
”Užburtą Kunigaikštį.” Kaikad logiškai kalbąs, bet pub
<urie aktoriai persilpnai
lika, matyt, to nepripažino.
raibėjo. J. L. Veversėlis.
MONTELO, MASS.
Paskui turbut ir pats supra
to, kad niekus pliauškia, nes Kardinolas išėmė parapijos
CHICAGO, ILL.
pasakė: "Aš žinau, kad ma
pinigus.
ni tie piemens kritikuos per 17 lapkričio buvo Lietuvių
Tautiečiai gailisi.
savo piemeniškus laikraš šv. Roko parapijos susirinki Karštieji tautos stulpai
čius. Bet aš persenas, ma mas. Perskaičius protoko (katalikai),kurie nesidrovė
ni išmokinti negalima.” Tas lų, sekė raportas komiteto, jo pakelti protestą prieš tik
tai jau tiesa! Bet aš jį mo kuris buvo išrinktas suradi rus Lietuvos liuo’sybės apge
kinti ir nebandysiu.
mui kunigo i šv. Roko baž nėjus ir jų spaudą, dabar
Kalbėdamas apie Lietuvą nyčią. Raportas toks: Ko pradeda jau gailėtis. ”Blopasakė, kad Lietuva senovė mitetas rašė keletą laiškų gai padarėm” galvoja jie
je, būtent 13—14-tam šimt kardinolui, bet jis laiškus ig sau ir vaikščioja gatvėmis,
mečiuose, buvo viena iš kul noravęs. Tada komitetas lig pavojingų cigarų užsirū
tūringiausių tautų Europo nuvažiavęs pas kardinolą kę, eimanuodami, kad socija
je. Girdi, lietuviai ėjo pas pasikalbėti apie dalyką as listai ant juoko juos palaikė.
romėnus ir graikus mokin meniškai. Kardinolas pa Vienas, gerai visuomenei ži
tis. Čia jau kalbėtojas pats reikalavo parapijos pinigus nomas, savo panašiems
save sumuša. Lietuviai bu padėti ant vietinio kunigo draugams pasakė: ”Ar aš
vo kulturingiausi, tuo tarpu vardo į banką, tai duosiąs nesakiau, kad socijalistai pa
ėjo pas kitus mokytis. To kunigą. Komitetas nesuti statys mus ant juoko?" Mai
kias nesąmones kalbėti gal ko, nurodydamas, kad jau tiems "patriotams” pradeda
tik vienas Rutkauskas tega ne vienoj vietoj "tėveliai” graužti sąžinę tėvynės bai
li.
nunešė parapijos pinigus. sa: "Ne tas mano sūnūs, ku
Toliaus sako: "Lietuva Tuomet kardinolas sutiko, ris veidmainingą vardą ne
šiandien pasilikus užpakali- kad pinigus padėti ant vieti- šioja, bet tas manoo sūnūs,
•v

Poterius žmonės ir taip jau kas, g v vena ant Turkey Run.
moka. Red.)
Ed. 0.
Geistina butų, kad musų
Hartford, Conn. — LA.
klebonas tankiai pasakytų U. N. P. Kliubo prakalbose,
tokius pamokslus, tai žmo kurios buvo 2 lapkričio, A.
nės daugiau pradėtų protau R. Zokaičiui surinkta $12.32
ti ir daugiau laikraščius im aukų, už ką Zokaitis su savo
tų skaityti.
šeimyna ištaria aukavu
Pitt. Vandrauninkas. i siems širdingą ačių. K. U.
!

Chicago, III. — Tėvynės
Mylėtojų Draugystės No. 1
p 4 (4. v . - > susirinkime 2 lapkričio buvo
K AuUhiA pakeltas klausimas apie pn-------ėmimą moterų, bet atidėta
Los Angeles, Cal. — 1 lap- ant kito susirinkimo. Stock
kričio susilaukėm 'lietaus. Yord Co. baronai reikalauja
Ikišiol čia buvo taip karšta daug merginų į kokį tai
ir sausa, kad kalnai sutruko, miestą; siūlo po $2 į dieną ir
T. Kassalis.
apmoka už kelionės laiką,
u- ' 7 ~ —n
Merginos turėtų apsisaugot,
M alnngford, Conn. — fca(} nebutų tame kokios žaVietmių socijalistų kuopelė bangos.
šilkaitis.
surengė prakalbas ir parsi-.
.
-----------kvietė drg. Stasiulevičių pa-' Chicago, III. — 1 lapkrikalbėti. Prakalbos nusise- čio buvo parengtos prakal
bę gerai. Laisvės vaikas.
bos L. S. S. 37 kuopos. Kal---- LT“—
n
bėtojais buvo drg. Gugis ir
^ass- ~ $ lap- Jančauskas. Gugis kalbėjo
kričio čia buvo katalikų
ves.........
. valandą laiko ir aiškiai išdė
uvės, iš kurių visas mieste stė darbininkų padėjimą.
lis dabar juokiasi. Prieš na- Drg. Jančauskas kalbėjo dvi
kti Įsigėrusios moterėlės už valandas suviršum, išrodysidarė jaunąjį ir parsimetę damas šunybes dabartinės
apžiurėjo, ar viskas yra, valdžios ir Romos agentų.
kaip reikia. Ant rytojaus Ge;stina daugiau tokių pra
vėl parsimetė ir vėl žiurėjo. kalbų.
P. P. Yndrelle.
Gėda!
B. V.
Shenandoah, Pa. — Vie PRIE MONTELLO STREInas lietuvis, prisigėręs am KIERIŲ ATSKAITOS.
vestuvių, parėjęs namo pra Likusieji Montello streidėjo mušti savo žmoną, ir kierių šelpimo kasoje pini
taip dūko per keliai dienas, gai, $10.55, pasiliko sunau
kad moteriškė, neturėdama doti suareštuotų streiko lai
kitokio išėjimo, apskundė jį. ku streikierių bylos vedimo
9 lapkričio įkišo jį belangėn, reikalams.
ir tik 11 lapkričio paleido.
Perž. Komitetas:
Per tą laiką darbdavis liepė
S. Šleinis,
paimti kttą darbininką. ToJ. J. Žemaitaitis.
kiuo budu per girtybę tas
A. Budris.
ir kalėjime pasėdėjo ir darbo
Streiko šelp. kasierius,
neteko. Jo vardas K—kaus- r
A. Vaitkus.

KAS MUMS
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— Vakar naktį, ant Janadaugiau protaujanti žmonės Geri veikalai ne- į
PRAŽUVO
vos gatvės, Vilijos pakran
ir pritaria kremacijai.
iš revoliucijos tėj gavo galą šnipas Bulbuk,
pageidaujami. (Tikras atsitikimas
— Gal būt, kad tas ir ge
laikų.)
į pristovo pagelbininkas ir du
rai, bet aš, vaike, nesiduoMęs
tankiai
skundžiamės,
(Pabaiga.)
policistai!
čiau degint. Tik pamislyk.
i
kaci
lietuviai
nesupranta
ge

pas jį drąsa ir energija. Van — Puiku!—pagyrė Jonas.
žmogų degint! Nuo tokio
resnių
sceniškų
veikalų.
Bet
į
da tylėjo. Vyras dar nie VanSa vėl užsipuolė eiti
karščio gali da atgyt pečiu
!
tas
pats
yra
ir
su
„civilizuokuomet taip atvirai su jaja namo. Jonas nenorėdamas
je. Eik sau. vaike, namo;
i
tais
”
amerikiečiais.
Amerinesišnekėj’o, o jau keturi mė jaunai savo pačiutei prie
man jau baisu pasidarė nuo
,
kiečių
scenoj
geri
veikalai
nesiai, kaip buvo apsivedę. šintis, sutiko grįžti.
tavo kalbos.
visai neturi pasisekimo. Mi Ji netikėjo į tą, ką jis dabar
III.
nia jų nesupranta. Teatra šnekėjo, vienok kažinkas to
Per miegą Jonas išgirdo
Ar moka bezdžio- liškos Liebler kompanijos kis gilus, pilnas pajiegos jau i bildesį
ir keiksmą. Pravė
perdėtinis, p. George C. Tay- smas, kuris skambėjo jo- bal
pasakė: „Šiemet aš sta se, dabar surišo ją ir nedavė, ręs akis pamatė, kad pilnas
nes protauti. lor,
kambarys žandarų. Jie datysiu tik vieną veikalą. Jei j jai nė žodžio ištart.
tas nenusiseks, daugiau ne-Į xAnt galo ji, lyg nuo skaus Į re kratą ir keikė. Jonas
Dvasiškija visuomet tvir bandysiu. Aš mėgstu sta
įžeistas žandarų keiksmais,
mo sunkaus mėšlungio atsi kirto vienam jų per žandą,
tina, kad tik žmogus moka tyti
tik gerus veikalus, bet kvošėjus, tarė:
protauti, nes tik jis turi „dū publikai
už ką kitų žandarų likos ant
tokie
nepageidau

—
Išgaudys
jus
visus
žan

šią.” Bet mokslas tuomi ne- jami. Ikišiol man prisieida
vietos padėtas. Vanda pa
bus tuomet...
pasikakina ir daro tyrinėji vo statyti po 20—25 veikalus | darai, ir____
mačiusi savo vyrą negyvą,
— Išgaudys,,_____
sakai ? Gau nebežinojo ką daryti. Ją ap
mus. Mokslinčiai važiuoja
net į Afrikos girias tyrinėti per sezoną, nes nebuvo pasi-j^o tiktai žuvis Nemune, o nei ėmė toks pasiutimas, kad
beždžionių gyvenimą,. Vie sekimo. Ot, duokit. kokių : mus Vandute, negalima su-į ji pačiam carui dabar galė
na tokia ekspedicija neseniai purviųų žmogžudysčių, . pi- gaudyti bangų juroje, nė su tų galvą nusukti. Ji spjau
juoko, tai vjeną veika- į stabdyti jų audringo siubavi-1 dė žandarams į akis ir dras
sugrįžo iš Vakarų Jlfrikos, gaus^
lą
galėsit
vaidint kelis. mėne mo. O męs — tai jūrių ban
kur gana ilgai tyrinėjo bež sius ir jūsų
kė juos. Ant galo pasitai
teatras
visuomet
Į
gos,
Vandute.
Męs
greičiau
džionių gyvenimą. Tie ty
kė jai po ranka bonka su ko
paskandysime.
- _
'X kiu tai skystimu. Ji pagrie
rinėtojai, patyrė įdomių da bus prisikimšęs pilnas žmo- visus savyje
.
v
1—_ *į budelių
negu pasiduosime
lykų — beždžionės moka nių.
Ir
Amerikos
žmonės
torankas.
Męs
—
galybė, Van- bus ją paleido žandarui į
protauti. Negana to da, go lei nenorės tikrai artistiškų
* aną- galvą. Bonkoj butą nitro
dut. Ar pameni, 'kaip
—Na Maike, ką jus dabar!
—Nekalbėk, vaike, tokių rilos turi daug ir kitų ypaty
glicerino. Pasidarė baisus
mislinat daryt pasilikę be niekų. Kur matei tokią ma bių, kurios randasi pas žmo- veikalų, švarių perstatymų, Mien krūptelėjo fab^
kol neatsiras koks vadovas, rektorius, kada męs jam sa- sprogimas ir visi jie žuvo.
kunigo?
dą, kad lavonus šertų šu gugenijališkas aktorius arba vo reikalavimus
■- ’ •
----- _i
perstatėme
— Kas, tėve?
nims?
KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Gorila niekados nenusigą aktorė, kurie savo genijum l ir
da pagąsdinom streiku?
— Ogi bedieviai, žinoma
—Matai, tėve, kaip be rei sta. Net ir tuomet, kada ji
Pereitam numerije pir
kas.
kalo tu nori ginčytis. Ko tu esti sunkiai sužeista, ji grei patrauks ir užhipnotizuos i Ir balsas jo persimainė, toks
— Bedieviai, tėve, jokių nežinai, tau rodos, kad to tai nutaria kaip gintis ir minią. Tik tuomet galės švelnus pasidarė... Tiktai, mutinėje šito vaizdelio skil
prasidėt judėjimas, nes mi girdi, brolužiai, nusiramin tije paliko 3 zeceriškos klai
kunigų nepripažįsta ir pui negali ir būt.
kaip apsaugoti savo šeimy nia — tai būrys avių.
dos. 4-toj eilutėj nuo vir
kiai be jų apsieina.
— Argi tokia mada yra ? ną, kuomet žmogus, būda „Scenoje yra taip pat, kaip kite... Tiesa, męs da nemo šaus pasakyta: „žiemoso
reikalaut, da nedaaugo
— Kam tu, vaike, meluo-; —Žinoma, kad vra.
mas tokiose aplinkybėse, ir politikoje. Šalis neturi ti kame
pas mus-viekas. O tu, Van-' šaltis,” turi būt: ”žiemos
ji. Ar aš nežinau, kad jus — Kur?
tankiai netenka „galvos?
kro vadovo ir visur viešpa dute, vis da apmaudauji? šaltis;” paskui 21-moj eilu
turit savo kunigus.
— Pas kamčadalus, tėve.
Naminis arba šeimvniškas tauja suirutė. Bet staiga at Juk,
katras tiktai iš musų tėj: ”Už miestelio,” o turė
— Klysti, tėve.
Jų tikėjimas reikalauja la- gorilų gyvenimas yra beveik siranda vadovas, kuris ant apsišvietė,
katras tik savo j jo būt: ”Už miesto,” nes tai
. v— Ne,
.. xvaike, aš ,neklystu.
x x . vonus šert šunims. Jie augi- ideališkas. Kada iškįla ne syk visoj šalije padaro judė padėjimą suprato,
tas jau ne vaizdelis iš tikro atsitikimo
As galiu tau parodyt net ir; na net tam tikrus šunis, kū sutikimas, šeimynos galva
jo paveikslą. Barzda didės- rje SUėda numirėlius. Tie* padaro teismą ir sutaiko su jimą. Tuomet kiekvienam begrįš i pirmvkšti tamsų ir čia kalbama apie didenė, negu Šliupo. Jus jo kū šunįs paprastai esti .dideli ir sipykusius. Jeigu sutaikyti miestelije atsiranda žmogus, gyvenimą. Ne! kas ' miela lį miestą. Paskui, trečioje
kuris stengiasi su juo susily- diena, vis naujos mintįs, vis; eilutėj nuo apačios, pasakyną sudeginot New Yorke. gražus.
nepasiseka, prasikaltėliams gint, o paskui šitą eina ir ki nauji pienai duskena galvoj, ta: ”išvijo iš komisijos,” tuAr da sakysi, kad aš neži — Tai turbut tie žmonės liepia pasidaryti lizdus ki
ti.
J Taip ir lėktum, lyg ant spar- ri būt: ” išvijo iš komercinau?
visai netiki, kad žmogus tu tuose medžiuose.
„Dabargi Amerikos teat nų, tarsi kieno tai keliamas, | jos.”
— Tai tu kalbi apie kuni-, ri dūšią,
Vienas
iš
tų
tyrinėtojų,
J. J. Nenius.
ras pasiekė tokį laipsnį, kugą Dembskį?
— Jie, tėve, net ir per būtent d-ras Osler, patėmi- ris teatralui daro stačiai gė- ir jokios baimės nejunti. Tik
— Taip, vaike.
daug tiki. Jie tiki taip kaip jo da įdomesnį dalyką bež dą. Iš visų Amerikos miestų nori žinot, ką ir kaip daryti! |
O nuo skaitymo viskas lieka !
— Taigi tu klysti.
ir tu, kad numiręs žmogus džionių gyvenime. Kuomet tik vienas Bostonas turi da aišku.
Kiekvieną knygutę, |
— Kaip tai klystu?
eina į kitą pasaulį, ir kad „vyriškis” gorila lieka jau sveikesnį skonį. New Yor- kuri rašo
apie musų gyveni- i
—Kunigas Dembskis bu tas, kurį šunįs suėda, anam
persenas
ir
kuopai
nenaudi

Į mą, apie ekonomiškus bei po
vo katalikų kunigu, b ne be pasaulije augins tokius pat ngas, netinka nė veislės pla kas visiškai supuvus.”
Tokiuo
budu
lietuvių
este

litiškus reikalus, męs dar
dievių.
šunis.
tinimui
nė
pakojui
atsitikus
tiškas
skonis
nėra
da
taip
že

skaitome
slaptai, slepiamės Vienas mokytas vyras iš— Vaike, tu manęs neap — Bet aš, vaike, nenoriu, šeimynos apginimui, ”motegausi. Katalikų kunigai bar kad mane atiduotų šunims. riškos” gorilos pertraukia mas, kaip mums išrodo. Pas! su knygomis, bet ateis laikas, skaitliavo, kad jei musų že
mus visuomet geresnį pasi kada nereiks slėptis, skaity mė pradėtų suktis 18 kartų
zdų nenešioja.
—
Naujoj
Gvinėjoj,
tėve,
su
juo
visus
reikalus.
Šis
—O jūsų kapucinas ar yra madoj mesti numirėlius tuome.t apleidžia kuopą, už sekimą turi geri veikalai. sime viešai visi ir visur. Ka greičiau, negu ji sukasi da
be barzdos? O jis dievotes- į jūres. Tas paprotis irgi leisdamas savo vietą jau Tik reikia stengtis juos vi da įsiskaitai, žmogus, tai ne- i bar, tai žmogus ties ekvato
suomet gerai sulošti, o tas jučioms apima tave piktu-! rium nesvertų nė tiek, kiek
' nis da ir už kunigus.
i
arti
surištas
su
jų
tikėjimu.
niems.
Bet
jei
kartais
toks
— Na tai apie barzdas Žmonės, kurie mėto numirė senis nenori nuo ”gražiosios skonis da daugiau išsivystys. mas. krūtinėj užsidega kers- dabar sveria lengviausia
ai-rk -iv. r»nrnai
taip
ir norisi plunksna. Ir jeigu jis tuo
daugiau, vaike, nekalbėsim. lius į jūres, tiki, kad tokiuo lyties” atsitraukti, tai jau Paprastai didžiausią klai tas ir pagieža:• 4-<
dą
daro
musų
aktoriai
mėgė

atkeršyti už skriaudas musų met pašoktų į orą, tai ore ir
Bet pasakyk tu man, kam budu paskandina netik to nikliai išveja jį po prievarta
jai
atsidėdami
ant
sufliobrolių, kaip kad Skrupskio. pasiliktų.
jus sudeginot jo kūną?
žmogaus
kūną,
bet
ir
dva

ir
jis
tuomet
traukia
sau
į
riaus,
ir
išeina
ant
pagrindų
j
Ant
tvirtovės sienos liptum, Jei žemė suktųsi 18 kartų
— Nes jis gyvas būdamas sią. Kiti palieka numirėlius pelkes, kur susideda su ki
išreiškė norą būti sudegin ant vietos, kur jie numirė, o tais seniais ir ten gyvena nemokėdami savo rolės. Ne i ten savo draugo jieškotum, greičiau, tai žmogus, kuris
žinodamas ką sakyti toks kur jis, kas jis, ot kaip, Van- <i ties ekvatorium nieko netu.
—4...
patįs
persikelia
kitur.
Se

pats
sau.
ant žemgalių (polių)
— Taigi, vaike, tas ir pa novės skytai numirėlius su Šeimynose vadovauja vi ”aktorius” nusigąsta, suflio- dutė! — jau įsikarščiavęs iri' svertų,
į svertų 200 svarų.
rodo, kad jis buvo ne kata valgydavo. Užmuštas gi suomet stipriausia gorila, ir rius skaito, kad ant visos piktai kalbėjo Jonas.
svetainės
eina
balsas,
o
„ak

Priėjo jiedu prie lauko. Jo Mat daikto sunkumas prilikas.
tai
vyriškos
lyties.
Kaip
tik
perkūno
žmogus
pas
juos
torius
”
negirdi.
nas atidžiai apsidairė ir išro i klauso nuo daugelio aplinky
— O kas gali būt tame ne-; buvo skaitomas šventu ir to ta pasensta, tuoj jos vietą
Toks ”lošimas” netik ne dė neramus.
bių: nuo oro spaudimo, nuo
katalikiško?
J
užima
sekanti.
kį
pasidaliję
suvalgydavo
pakelia
publikoj
estetiškų
— Ko tu dairaisi? — už žemės traukimo, nuo greitu— Katalikai, vaike, laido-.
kunigai.
Kiti
da
kitaip
su
Gorilų
pasaulij
nėra
drau

jausmų,
bet
užmuša
juos,
iš

j mo jos sukimosi ir 1.1. Ir to
klausė Vanda.
ja numirėlius ant kapinių, ■
lavonais
apsieina
ir
visi
tiki,
gijų
apsaugojimui
vaikų
nuo
šaukia
pasipiktinimą.
—
Daili
lankelė...
labai
dėl ant kiekvienos planetos
nes tai yra žmoniškiausis
kad
jų
laidojimo
būdas
yra
žiaurumo,
sako
toliaus
d-ras
Nė vienas aktorius nepri tinkama — šnibždėjo Jonas. i žmogus turėtų vis kitokį
būdas ir taip daro visas
geriausis.
Dabar
pas
mus
Osler,
bet
jos
ir
nereikalin

valo
eiti ant pagrindų, pakol Lanka kažinką jam priminė : sunkumą. Kuo didesnė pla
svietas.
įėjo
madon
kasti
numirėlius
gos tenai. Kiekviena gorila nemokės savo rolės iki pas ir jis tarė savo pačiai:
neta, tuo didesnis jos trauki— Nežinai, tėve, ką kalbi.
žemėn
ir
žmonės
tiki,
kad
motina
augina
ir
prižiūri
sa

kutinio žodžio.
— Žinai ką, Vandute, tu i mas ir tuo daugiau tenai sveLaidojimas numirėlių ant
tai
yra
geriausis
būdas.
Iš

vo
vaikus
su
didžiausiu
at

•Nemokėdamas
rolės
žmo

šiandien nepyk. Man labai j ria kiekvienas daiktas. Ir,
kapinių visai nėra geriausis
tikrųjų
gi
jis
yra
labai
neti

sargumu
ir
švelnumu,
iki
jie
gus
negali
ir
judėjimo
nu

reikia su draugais pasišne ! atbulai, kuo mažesnė planebūdas ir'visas pasaulis taip
kęs.
•
'
patįs
pradeda
maitintis.
duoti, kaip pridera, palieka kėti... Eikim dabar namo. j ta, tuo mažesnis jos trauki
nelaidoja.
Krikščionybės
—
Kodėl
netikęs?
Daugelis
žmonių
kūdikių
nė
nerviškas ir užmiršta net Vanda nenorėjo eit dar mas ir tuo lengvesni tenais
pradžioje visos beveik civili-*
namo. Jos nepratusi mą daiktai. Ant mėnulio, padezuotos tautos numirėlius de — Todėl, kad labai nešva per pus nėra taip atsargiai tai, ką žinojo.
gino. Tuomet ir katalikai i rus. Užkastas žemėn kūnas auklėjami, kaip tų beždžio Profesijonališki aktoriai styti galva negalėjo supras kim, vidutiniškas žmogus
sakydavo, kad deginti nu I pradeda puti ir leisti pavo nių. Kada tik maža bezdžio- išeidami ant scenos turi mo ti tų žodžių, kuriuos jos vy svertų tik apie 50 svarų ir
mirėlius yra daug žmoniš jingus sveikatai gazus, už naitė pasikelia, motina vi kėti netik kiekvieną savo ro ras kalbėjo, bet ji negalėjo galėtų iššokti apie 50 pėdų
kiau, negu kasti juos žemėn. teršia žemę. Iš žemės gi kį suomet sutaiso jai naują ir lės žodį, bet kiekvieną žing jų nė užmiršti; tai buvo jai i i Orą.
Taigi gerumas priklauso la gazai ir lietaus pavydale minkštą guolį. Kad sveikiau snį, kjekvieną pozą, kiekvie naujas dalykas ir karšti Jo Taip pat sunkumas susi
nuo mados. Pas žmones pa krinta į upes ir ežerus, iš ir parankiau jiems butų, go ną pasijudinimą. Jie papras no žodžiai jokiu budu nėjo mažina ir nuo smarkaus pla
netos sukimosi. Taigi pra
prastai kas madoj, tas ir ge kur dideli miestai semia rilos vaikai guli visuomet po tai daugiau mokinasi nuda- jai iš galvos.
vieną.
l
vandenį.
Arba
ir
stačiai
vimo, negu žodžių. Viduti Miesto gatvėse buvo gir-’ dėjus žemei greičiaus suktis,
ra.
vanduo
sunkiasi
žeme,
plau

Tas
viskas
liudija,
kad
šios
niško veikalo žodžius išmok dėtis linksmi kareivių bal- ’ apie ekvatorių viskas palen— Na jau -taip negali bū
ti, vaike. Pabandyk tu nu damas lavoną, ir išsimuša beždžionės moka protauti. sta į sąvaitę, o nudavimo pa sai ir pusiau girtų dainos.I• gyėtų. žmogus galėtų paimJeigu tikėti d-rui J. L. skui mokinasi dvi-tris są- Jonas pasuko prie vienos, ti namą ir nusinešti jį, kur
mirėli išmesti šunims ir į- kur nors pakalnėje šaltinio
Williamsui,
tai gorila nuo vaites. Tenai nėra tokio at žmonių krūvelės, kur darbi !jam patinka; galėtų vaikšpavidale.
Lavonas
gi
gali
kalbėt žmonėms, kad tokia
mada yra gera, nes ir šunįs būti užkrėstas labai pavo žmogauš juk ir paeina. Wil- sitikimo, kad aktorius už ninkai pas Šuvalovo fabriką : čiot po didžiausius kalnus ir
karštai ir garsiai apie ką niekados nepavargtų; jis be
paėda, ir" laidoti nereikia. jingos ligos bakterijomis, liams turi surinkęs 15 prieš- mirštų, ką turi sakyt.
kurios
dabar
gali
būt
suneš

istoriškų
žmonių
galvų
Taip turėtų mokintis n tai kalbėjosi.
jokio sunkumo galėtų per
Pamatysi, ką žmonės apie
tos
į
tą
šaltinį
ir
užkrėsti
kiaušių,
iš
kurių
vienas
tu

lietuviai.
Tik
taip
išmokus
— Na, kaip einasi? — šokti per plačiausią upę, per
tai pasakytų. Gal da ir ka
daug
žmonių.
Ne
vienoj
vie

rįs
500,000
metų,
kas
liudi

galima
tikėtis
pasisekimo.
greitai
užklausė Jonas.
augščiausį medį, per namą
lėjiman pasodintų...
toj
ir
nevieną
kartą
iš
kapi

ja,
kad
tiek
metų
ant
žemės
Nauda iš to ir publikai, ir Tai buvo jo draugai, Re- ir visai lengvai ant žemės
— Gali būt, tėve, kad ma
nių
jfra
jau
išsiplatinus
lim

gyvena
jau
žmogus.
Nuo
oatiems
lošėjams^ Aktoriai kušo darbininkai, kurie bu j nusileisti. •
ne pasodintų už tai kalėji
man, nes pas mus nėra ma panti liga. Todėl toks lai to primitiviško žmogaus at smagiai jaučiasi gerai atli vo susiorganizavę į darbi 1 Žinoma, visa tai yra tik
dos lavonus šerti šunims. dojimo būdas ir netikęs, tė skilusi ir pirmutinė antio- kę darbą, o publika džiaugia ninkų sąjungą.
spėjimas, bet paremtas ant
ve.
Krematorijoj
gi
sude

poidų
šaka,
prie
kurios
pri

si
iš
gero
teatro
ir
su
mielu
— Puikiai! — linksmai apskaitliavimo sukimosi pa
Bet kur yra tokia mada,
ga
viskas.
Ugnis
sunaikina
klauso
ir
gorila.
noru
ateina
kitą
sykį.
jam atsakė sykiu keletas, jiegos ir jos veikmės ant
žmonės pripažįsta ją už ge-.
visas bakterijas^
Todėl
Iksas.
Teatro mėgėjas.
balsų.
1 sunkumo.
A. B. C.
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KELEIVIS

per pakaušį vienas kitam užvažiuojam. Argi tai ne vei
kimas? *1 •
• • • .
•

i

Pajieškau švogerio Domininko Šle
žo ir sesers Antaninos; turiu labai (y
svarbų reikalą ir prašau jų ęačių ar
ir labai linksmus
kas juos žino pranešti. Girdėjau, gy
rdjivbKdu
urulio
a
ovuo
o
<
iiikiu
,
ou
Pajieškau
brolio
Povilo
Saliklo,
Suvena
Chicagoj.
CHESTER, PA.
tO veikimo vaisiai taip- valkų gub., Seinų pavieto, Šventežerio
Vincentas Guzauskas
9 lapkričio buvo L. S. S. 68 gi nebile kokie. Štai į porą gmino, Staderų kaimo. Turiu svarbą 1505 Allen
str.,
Hyde Park, Mass.
reikalą, kas apie jį žino malonėkit
kp. prakalbos. Kalbėjo drg. metų iš 70 šeimynų 7 poros pranešti,
, arba lai pats atsišaukia
Pajieškau tikro brolio Juozapo ŽeJ. Stasiulevičius. Kalbėjo jau persiskyrė. Jei tai bu- šiuo adresu:
mireitos, Kauno gub., Šiaulių pav., ((
Saliklis,
Pašvietinlo volosties.
Turiu labai
gerai ir faktiškai. Iš pra tų tarp socijalistų, tai ir 39 FranklinJuoąps
st., New Britain, Conn. svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
džios perskaitė iš „Keleivio” stebėtis nebūtų galima, nes
no malonės pranešti
(50)
įjį Lietuvių svetainėj, Kampas E ir Silvers st., S. Boston
ištrauka apie teisėją, nuro kunigai visuomet sako, kad Pajieškau dėdės Juozapo Juknos, Box 82, Jonas žemireita,
Sun, W. Va.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
sodos, Kauno gub., Rasei
dydamas, kokie tie ponai tei socijalistai šeimynas griau- Palukščių
nių pavieto. 12 m. kaip Amerikoj.
.Marė šiugždienė, pajieškau sa $ Bus perstatoma du juokingi veikalai: “Jaunavedžių
sus. Paskui kalbėjo apie ja, bet čia karšti katalikai, Aš atvažiavau iš Lietuvos ir negaliu vo Ašvyro,
pusantro meto atgal
rast.
Malonėkit
kas
apie
ii
žino
pra

I
darbinikų išnaudojimą ir surišti moterystės ryšiu baž nešt arba lai pats atsišaukia už ką išvažiavo įkuris
Benld, III palikdamas ma
Naktis” ir “Meška.” Po teatro bus šokiai.
ne su mažais vaikučiais ir dabar ne
nurodė, kas ir kaip juos iš nyčioj, o persiskyrė ir gana. busiu didei dėkinga
Įžanga 25c. ypatai. Visuomenę malonei užriečia atsilankyti.
atsišaukia, todėl aš nežinau ar jis gy
Kuieišaitė,
naudoja. Paskui buvo sta Yra čia ir draugijų, ir net P. O. BOXPrakseda
552, New Bedford, Mass. vas, ar miręs. Jis geltonų plaukų, rau
Su pagarba, RENGĖJAI.
plėto veido, neturi kairės rankos ma
tomi klausimai, į kuriuos L. S. S. 123 kuopa iš 9 narių,
žojo
piršto,
vidutinio
ūgio,
34
metų
Pajieškau kaimyno Ciprijono Makalbėtojas taipgi atsakinėjo bet neką ji nuveikia. S. M. lavkos,
Jis pats ar kas jį žino moKauno gub., Ušpalių parapi amžiaus.
lonės pranešti, už ką busiu labai dė
gerai, už ką publika pagyrė D-ja buvo nutarus jau švies jos, Armališkių
sodos. Girdėjau ne kinga
ir pasistengsiu atlyginti (49)
atvykęs Amerikon, buk į Chiranku plojimu.
MARY ŠUGŽDIENĖ,
tis ir paimti „Keleivį” už or seniai
Jis pats ar kas apie jį žino
Shaft,
Penna.
Žmonių prisirinko apie ganą, bet kažin, kas tą or cagą.
meldžiame tuojaus pranešti šiuo adre
šimtą su viršum ir užsilaikė ganą skaito. Yra šv. Kazi sų:
Pajieškau Domininko Pilvino RauVeronika Umariute-Nerienė,
c gafoerttes
laičių
Gruzdžių volostie^,
labai ramiai; deklamavo miero d-ja; iš tos, kaipo 192 Sitgreaves
st., Philiipsburg, N. J. Šiaulių sodžiaus,
pav., Kauno gub. Vienuolika
drg. P. Mickeliunas.
šventos, negalima, žinoma, Pajieškau kaiminkos ir draugės metų kaip išvažiavo į New Yorką.
J. Bukanas. nieko ir reikalauti. Ji net į- Barboros Kubiliutės, paeina Vareikių Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.
kaimo, Stumbriškio vals., Kauno rėd.;
statymais
apsisaugojus
nuo
Kazimieras Tamošauskas,
MILVVAUKEE, WIS.
trįs metai ji gyveno California, Pa. 10550 Indiana avė.,
Chicago, III.
apšvietos; jos įstatuose pa Ji pati ar kas apie ją žino meldžiu
9 lapkričio S. D. P. lietu sakyta: ”jei kuris iŠ broliu pranešti, už ką busiu'dekingas
Pajieškau brolio Antono PaplauJ. S. Mažeika,
viškas skyrius statė scenoje skaitvs bedieviškus laikrašcko ir sunaus Aleksandro Paplaucko
ir švogerio Vilimo Gudos, Suvalkų
trijų aktų dramą „Pikta čius, tas turi būt išbrauktas 203 Penn avė., Youngstown, Ohio. gub.,
Jų verte ima viišų.
Mariampolės pav., Gulonių kaiDvasia.” Aktoriai savo ro iš draugystės.” T. M. D. Pajieškau Katrynos Radzevičienės, ! mo, Višakio-Rudos parapijos. Jie pa
i^M|
tėvų Lazauskiutė Suvalkų gub., tįs ar kas juos žino malonės pranešti.
les atliko gerai, iš darbinin kuopa taipgi miega ir negir po
Jonas Paplauckas,
Mariampolės pav., Sasnavos gm.,
kų negalima geriaus ir norė dėti, ar ji da gyva, ar jau Surgučių kaimo. 4 metai atgal gyve 2016 Lorian avė, Cleveland, Ohio.
no Chicagoje. Malonėkite atsišaukti
ti. Vakaro programas buvo mirus.
Alksnis. arba žinantieji praneškite už ką bu- Pajieškau Leono Sebeckio, pirma
pamargintas monologais, disiu dėkingas
jisai gyveno Brighton, Mass., pas
Vincas Mikulis,
kui buvo išvažiavęs į Pennsylvanios
ologais, deklamacijomis ir LAIŠKAI J REDAKCIJĄ.
Gen. Dėl.,
Cedar Point, III. steitą, vėliaus sugrįžo į Brighton’ą ir
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS,
dainomis. Po perstatymo
ėmė manęs prašyti važiuoti į Denner,
KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Gerbiamoji
Redakcija:
—
buvo šokiai su lakiojančia
Pajieškau pusbrolio Juozapo Kud- Colo.; aš ir išvažiavau. Jis buvo pas
Jeigu
neturi
mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
mane
ant
burdo
ir
paėmė
mano,
$50.
JKauno gub., Panevėžio pav.,
krasa. Milwaukiečiai soci „Keleivio” No. 44 tūlas F. rovsko,
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų,
Krakinavos par., Šventupiu kaimo; Jeigu kas jį sužinosit, malonėkit pra
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų
jalistai yra verti pagyrimo. Mažamokslis, rašydamas ži girdėjau, kad jis gyvena Waterburv, nešti, už ką busiu labai dėkingas.
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popiekų
Augustas
Narmontas,
Conn.
Turiu
svarbų
reikalą,
jei
kas
Jie netik Milwaukee’je daug nutę iš Detroit, Mich., apie apiejį žino malonėkit pranešti arba 4623 Penn avė.,
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuoDenver, Ohio.
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
nuveikia, bet padeda ir ra- drg. Kazimiero Baltakio ve pats lai atsišaukia.
I
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
Fel. Kudrauskis,
Pajieškau brolio Jono Dačiolo,
ciniečiams socijalistams. Po stuves, pridarė klaidų.
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:
249
3-rd
st.,
Troy
N.
Y.
Gimbogalės
kaimo,
Šiaduvos
parap.,
kalėdų žada sulošti ir Raci- Pasakyta, jog drg. K. Bal
Kauno rėd., Šiaulių pavieto; 7 metai
W. S. WAIDELIS
brolio Julijono Kavaliau- Amerikoj, 5 metai atgal gyveno Chi
ne’je tą pačią „Piktą Dva- takis apsivedė su.Adele Ken- ckoPajieškau
112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
paeina iš miesto Joniškės, Šiau cagoj. Kas apie jį žinot meldžiu pra
S. Narkys. kiute.. Ištikrųjų gi drg. Kaz. lių pav.,
šią.”
Kauno gub.. Pirmiau gyve nešti arba pats lai atsišaukia.
Baltakio buvo vestuvės su no Grand Rapids, Mich., paskiau iš
Juozapas Dačiola,
Popieriai laiškams rašyti su viso
važiavo
į
Chicagą,
III.,
dabar
nežinau
2132
W.
23-rd st.,
Chicago, III. Vice-prez. F. A. Misius,
RACINE„WIS.
Adele Čibaite, ne su Kenkiu- kur jis yra. Kas apie jį žino prašau
kiais gražiais pasveikinimais ir su
5235
S.
Bishoff
st.,
Chicago,
III.
ŠV. Kazimiero parapija te.
tam pritinkančiomis dainelėmis, su
prenešti, nes turiu svarbų reikalą.
Pajieškau brolio Mikolo Poškos, Prot. rašt. K. A. čiapas,
šilkinėmis kvietkomis ir su visokiais
Ant. Kavaliauckas,
seniai jau gyvuoja, bet ka- „Keleivio” gi No. 45 tas
1736
W.
47
st.,
Chicago,
III.
kuris trįs metai tam atgal gyveno
i paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
316 W. Bridge str.,
Turtų
rašt.
A.
J.
Kareiva,
Chicago,
III.,
Girdėjau,
buk
išvažiavo
žin kodėl vis nesiseka. Pa pats p. F. Mažamokslis di
Grand Rapids, Mich.
1805 W. 46-th st., Chicago, III. giai. Kąs prisius 25c. pačtos mar
kur ant farmų. Paeina iš Kauno
kėmis, aplaikys 12 popierų su kon
kol buvo Jurgis Miškinis ra džiai nupeikia Lietuvių Lite
gub., Raseinių pav., šilelio parap., Kasierius K. K. Strzyneckis,
vertais
ir dar pridėsiu dovaną, labai
Pajieškau
brolio
Pilypo
Valentuke4612 So. Ashland avė., Chicago, III.
Deblių sodžiaus. Jis pats ar kas jį
štininku, viskas ėjo gerai, ratiškos Draugijos balių ir vičiaus; pirmiau gyveho So. Boston, žino
gražią stainelę Kristaus užgimimo, iš
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
malonės pranešti.
bet kun. Slavynas jį praša teatrališką perstatymą, ku o dabar nežinau kur, turiu svarbų
4612 S. Wood st., Chicago, III. leidžiamą ant pavydalo altorėlio, ver
K. Poška,
tės 25c. Už $l.oo duodu 6 tuzinus
reikalą;
jis
pats
ar
kas
apie
jį
žino
2615
E.
Allegheny
avė.,
Phila,
Pa.
lino ir parapija apmirė. Da ris buvo parengtas 25 d. spa malonės pranešti.
i
________________________ ____
popierų. Reikalaujam agentų ir duo
Liet. Imigrantų šelp. Dr-tfe dam gerą uždarbį. Adresuokit:
bar net ir suirinkimų nebe lių. Matoma koresponden
K. Valentukevičius,
Pajieškau brolio Antano Mockaus;
J. INTAS,
(48)
Staughton, Mass. 3 metai atgal gyveno So. Boston, o
Viršininkai ant 1913 m. P. O. Box K.
laiko. Kunigėlis sakosi ga tas yra labai priešingas vi P. O. BOX 206
73,
Chicago,
IIL
dabar nežinau kur. Jis pats ar kas Pirmininkas, St. Jankauskas,
lįs pats savo „biznį runyt,” soms toms draugijoms, ku Pajieškau brolių Kazimiero ir Sta apie
jį žio malonės pranešti.
48)
350 Newark st., Hoboken, N. <■
PARSIDUODA SALIUNAS IR
ir kam dar tų susirinkimų? rios yra ne jo pažvalgų, už sio Žvingilų; Kazimieras, girdėjau,
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
Jieva Mockus,
FARMA
gyvena
W.
Va.
valstijoj,
o
Stasys
Md.
65
E.
Merrimack
St.,
Lowell,
Mass.
ti
184
New
York
avė,
Newark,
N.
Kun. Slavynas ikišiol laiko tai ir niekina, ką jos veikia. valstijoj; jie patįs ar kas žino malo
Puikus
saliunas
su 10 ruimų ir že
Sekretorius, A. M. Stanelis,
V
si rimtai ir socijalistų per ! Turiu pasakyti, jog akto nės pranešti.
mės
80
akrų
priemiestij
pigus laisniai
211
Jefferson
st.,
Newark,
N.
Pajieškau apsivedimui merginos
dėl
saliuno,
netoli
mokykla
ir sviesto
Iždininkas,
P.
Vaiceliunas,
L.
Žvingilas,
tarp
25
ir
35
metų
amžiaus,
laisvų
pamokslus neplūsta, kaip tai riai perstatymą atlošė neblo 620 E. Main st.,
dirbtuvė
su
štoru.
Priežastis
par’a38
Farley
avė.,
Newark,
N.
J
Collinsville, III. pažiūrų, apsipažinusią
su Ameri
vimo savinikas pasenęs.
Norintie
kiti kunigai daro.
kos gyvenimu, dorą ir mylinčią gra
giausia, ypatingai, kaip varNEPRIG. KLIUBA?
pirkti rašykit arba atvažiuokit pa
Darbai pas mus silpnai ei- gšas-darbininkas prieš ka Pajieškau Jono Marduso, Vilniaus žią tvarką. Aš esu pusėtii ai užsigy- LIETUVIŲChicago,
IIL
žiūrėti
(48)
gub«, Jezno pavieto, Žemaitkiemį) venęs. Malonėkit kreiptis šiuo adr.:
na. Pragyvenimas^ bran- pitalistą iškėlė raudoną vė kaimo; apie 30 metų senumo, augšVALDYBA:
JURGIS
KRIAUKLIS,
P. P. Jankauskas,
(49)
Bloomville, Wis.
Prezidentas — Julius Joneliunas.
St. Narkis. liavą, padarė nemažą įspūdį tas, pailgo veido, tamsių plaukų; kal Osterville, Mass.
gus.
Iii
3249
So.
Halsted
st.,
Chicago.
ba lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir
KRAJAVA TREJANKA
ant
visos
publikos,
ką
liudijo
biskį angliškai; nezgrebnaus sudėji
Pajieškau apsivedimui merginos, Prez. pag. — Jonas Simbalis,
CLEVELAND, OHIO.
833 — 33 pi., Chicago, D
(Trejes Devineris)
mo
ir
karštas
katalikas,
visuomet
ne

nuo
17
iki
27
metų,
aš
esu
25
metų,
delnų plojimas.
Prot. rašt. — Mikas Titiškis.
šioja
kryžių
prie
Laikrodėlio.
Jis
pusėtinai
pamokintas,
kalbu
keliom
Galima gauti pas aptiekorių S. J.
Čia yra viena vilnų audi- Laike monologų niekas mus labai nuskriaudė 4r prasišalino
Auburn Avė.. Chicago, H? Jankų,
kalbom ir myliu dorą gyvenimą. Tai Finansų3415
204 S. Oak str., Mt. Carmel,
rašt.
—
Franci
skus
ValaiHnyčia, vadinas ”Worsted ant knygos neskaitė, mono iš Niagara Falls, N. Y. Jei kas to gi merginos, kurios mylite apsivedimą
Pa.,
Pinigus
galima siųstį pačtos
712 — 17 pi., Chicago, IT (krasos) ženkleliais
kį patėmysit malonėkit pranešti už ir dorą gyvenimą, meldžiu atsiliepti
( markėmis); pa
Mills Co.” Žmonių joje dir logus sakė visai viena ypata, ką
Kasierius
—
Vincas
Paplauskas,
gaus $5.00 dovanų.
ant sekančio antrašo, bet geistina, kad
kelis
25c.
Agentams
ir krautuvnin922 — 35 pi., Chicago. IF
ba apie porą tūkstančių, be su fIi oriaus pagelbos.
J. Jankauckas,
atsiliepdamos ir savo paveikslą pri- Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
kams duodu didelį nuošimtį.
(50)
(49)
S. J. JANKUS,
daugiausia merginos. Se- Žmonių, kaip paprastai, 1113 E. Falls st., Niagara Falls,N.Y. siųstumet
3211 Union avė., Chicago, O'
S. Matulis,
Mt. Carmel, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pasku 204 S. Oak st.,
niaus audėiai
uždirbdavo buvo pisirinkę vidutiniškai, Pajieškau Jono Gajaucko, Globų P. .O. BOX 120,
</
Wilkes Barre, Pa. tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30
nuo $7 lig $14, o dabar tai nė daug, nė mažai. Ir laike kaimo ir Zidoriaus Mozūro, Kavolių j
NAUJAS IŠRADIMAS
vakare, "Aušros” svetainėje, po No.
kaimo, Kauno gub., Raseinių pav.,
3149 S. Halsted st. Metinis susirin
Ženklus nuo raupų galima lengvai
nėra nė mados, kad audėjas nerštatymo publika užsilai Eržvilko
valse. Aš turiu svarbų rei
kimas pripuola sausio mėn. Bertaini- išgydyti. Norėdamas išsigydyt suuždirbtų 14 dolerių ant są- kė visai ramiai, ir niekas jo i kalą, todėl kas apie juodu žino ma
niai:Balandžio ir Spalių mėn. Pus- gadytą veidą rašyk reikalaudamas in
lonėkit pranešt, arba lai patįs atsi
metinis Liepos mėn.
formacijų ir įdėk už 2c. štampą ant
vaitės. Negana to, algą mo kio triukšmo nekėlė.
šaukia šiuo adresu:
atsakymo.
(49)
kant vis išranda priežastį Kam tad taip bereikalo
Kazimieras Gedraitis,
Draugystė Lietuviška Tautiška
GERA
PROGA.
J. GARSON,
Pittsburgh, Pa.
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NO. 1
ir mažiausia po 50c. nuo šmeižti mums nepatinkan 2201 Tustin st.,
Kas užsirašys per mane laikraščius 3222 Auburn avė., 32 pi., Chicago, IIL
Town of Lake,
Chicago, III.
"PIRMYN” ir ŠAKE” ir prisius $2,
šmoto audeklo atmuša, nors čia^ draugijas, arba ypatas? Pajieškau brolio Povilo Juodgudžio,
LIETUVIAI TĖMYKIT!
"GALVOČIUS”
tas gaus per metus tuos du puikius
darbas butų padarytas kuo- Tokie bereikalingi šmeiži paeina iš Kauno gub., Ežerėnų pav., Pusmetinis
laikraščius ir labai puikų, kietos gu
mitingas
minėtos
drau

Mėnesinis
medicinos ir kitų moks
Papilio parapijos, Smaliečių kaimo.
mos plunksnakotį su atramentu vi- lo šakų laikraštis.
gystės
atšilus
7
d.
Gruodžio
(Dec),
geriausia. Man nesykį te mai sukelia tiktai kerštus Seniau
Tik augštesni
gyveno Clinton, Iowa. Jis pats
durije ir labai dailiai sidabruotas. mokslai bus gvildenami bet populia1
vai.
po
pietų,
Bieržyskio
svetainėje,
ar
kas
jį
žino
malonės
pranešti.
ko matyli, kaip katrai mer tarp vienų ir kitų.
kampas 46 ir Paulina gatvių, Chica Ši puiki dovana, vertės $f.00 skiria riškoj formoj. Ant pažiūrėjimo už
Petras Juodgudis,
ma tik laike 30 dienų, tat pasiginai atmuša, tai atėjus prie
Taft, III. go, III. Yra labai svarbių reikalų, skubinkit užsirašyti tuodu laikraščiu, dyką niekas negaus. Pasirodys ant
Lietuvos Paukštelis. Box 9
Naujų Metų. Redaguos medicinos
taipgi
bus
rinkimai
naaįps
admini

staklių tik paverkia ir tiek.
’kadJ pasinaudoti
J
šiaja proga. Adre- studentas A Montvidas. Kairia $l.oo
stracijos
ateinantiems
metams,
todėl
Pajieškau savo brolio W. V. Ju
suokit taip:
(50) metams.
Žinoma, labai didelis vargas Gerbiamieji: —
(49)
I saičio. kuris keli meti atgal gyveno malonėkit kiekvienas narys atsilan
DAUGĖLA,
JUR.
G.
"GALVOČIUS”
kyti. Norintieji prisirašyt prie drau
merginoms lietuvėms, kat Meldžiu suteikti šitam San Francisco, Cal.; turiu svarbų rei gystės
789 Bank str.,
Waterbury, Conn. 1650 Fulton st.,
Chicago, IIL
meldžiami ateiti.
(49)
kalą. Jis pats ar žinantieji jį malones
ros nemoka kitaip nė susi laiškui vietelę savo laikraš pranešti.
Su pagarba
KOMITETAS.
PASARGA
PARSIDUODA
kalbėti, kaip tik lietuviškai. tije. Aš žinodamas, kad
J. B. Jusaitis,
STANLEY ZAMARMAN,
Kostumieriška
Kriaučių Dirbtuvė, su
Lawrence, Mass.
Labai reikėtų audėjams su „Keleivį” skaito žmonės ap 502 Eutaw st.,
DIDŽIAUSIAS BALIUS
lOth St., North Chicago. Ind. Jums visokiais įtaisymais pirmos klesos.
Draugystės Palaimintos siunčiau ploščių per pačtą ir gavau iš biznis išdirbtas per 6 metus, geroj vie
siorganizuoti. Praėjusį pa sišvietę ir amatninkai, no Pajieškau Juozapo Biliausko, paei Parengtas
Lietuvos
subat. vak., 29 lapkričio pačto pranešimą, kad tokio adreso toj, geram kriaučiui gerr.s uždarbis.
vasarį I. W. W. čekų unija rėčiau paklausti, gal kas na iš Žvirių Skirsnemunės parapijos, (Nov.), 1913 Pilsen Auditorium Sve neradanda. Tuojaus praneškit tei Savininkas išvažiuoja į - :
Raseinių pav., Kauno gub. Jis pats tainėje 1655-57-59 Blue Island avė. singą adresą.
buvo parengus prakalbas, nors iš gerbiamųjų „Kel.” ar
parduoda už prieinamą r rėk
kas jį žino malonės pranešti, už Chicago, III.
šaukit tuojaus, kad nesig
kviesdama audėjus prie uni skaitytojų paaiškintų man ką busiu labai dėkingas.
Pradžia 8 vai vak.; įžanga 25c po
•o- ,82 Sfieldon st.,
HardfortKConn. Kreipkitės pas:
Joe Apinaitis,
__________
rai. Už atvirutes skiriamos didelę --------- -c-------jos. Ant prakalbų atėjo net šiuos dalykus:
LEON MATCHUS,
Necanicum, Oregon.
dovanos. Grajins E. Bakševičiaus Or
J7MOVANNI VISALLI
38
VVestrainister
St.
superintendentas su bosais, 1) Kaip užartavoti (užI "(į?▼tujas
rv muzikos ant smuikos
kestrą.
į
Beilows Falls, Vermont
pusbrolių A. Mozuraičio
Kviečia
KOMITET
turėjo da vieną šnipą M. grudyt) sprendžinas ir riso- ir Pajieškau
jitaiafe). Duoda lekcijas seredomis i
F. Mažeikos; abudu Suvalkų gub.
J ■’lz I
subatįmis. Norint platesnių žinių
žinii
SALIUN \S ANT P AR n
S—guri. Ant prakalbų at rus, ar vanderiije, ar šiaip Šakių parapijos. Nežinau, ar jiedu
*kr< itės
■ šiuo adresu:
y
METINIS
LIETUVIŲ
BALI
Parsiduoda
saPun?.?
’
gyvi, ar mirę. Jiedu patįs ar kas
ėjo keliolika darbininkų. kokiam mišinije, kad būna juos
So. Boston, Mass/ vietoj ir pigia’. Vieta
33! ?roadway,
Draugystė D. L. K. Gedimino
žino malonės pranešti.
tuviais ir lenkais; priegtam randasi
Bet tuos neužilgo atleido. minkštesni ar kietesni?
rengia metinį Balių 26 d. gruodž
Joe Mozuraitis,
IEŠKAU
ĖMIMO.
ant
pat kampo didelės gatvės. P,ie(December),1913,
t.
y.
pėtnyčiojSveVilnonietis.
2) Kaip užartavot (už- 3208 St. Clear avė., Cleveland, Ohio. tainėje Washington Hali ant 14-os
ašinos Krutamujų Pa žastis j-ardavimo — savininkas turi
į Lietuvą. Meldžiu grėdai
grudyt) aštrius daiktus,kaip Pajieškau savo pažįstamo Jono avė ir Fir str., Seattle, Washington. veikslų ir moku tą darbą atsakančiai. išvažiuot
atsišaukti
(48)
AURORA, ILL.
(Daveža
Yesler
Way
karai).
Svetai

Jeigu
toks
darbininkas
būt
kur
reii
Baltramaičio, Daeina iš Kauno gub.,
tai
peiliai,
kad
nesusisuktų
JOZEPH
AMBROZATYS.
nė
atsidarys
nuo
4
po
pietų.
Balius
kalaujamas, malonėkit pranešt, už ką į
Nors apie šio miestelio ir nesutruktų?
Šiaulių pav., Gruždžių volosties Gul425 Grand avė., New Haven, Conn.
trauksis iki vėlai nakties. Įžanga vy labai bučiau dėkingas,
bėnų
sodos;
15
metų
kaip
Amerikoj.
lietuvių gyvenimą laikraš 3) Kaip suvirint geležį su Pirmiau, girdėjau, gyveno McKees- rams 50c. moterims ir merginoms
B. M. YURKUNAS.
(50) 249—3rd st.,
PARSIDUODA
Troy, N. Y.
čiuose žinių nesimato, te plienu; kuomi plienas ap Rocks. o dabar keli metai nežinau dovanai.
Kviečia KOMITETAS
GRAŽUS
STORAS IR BANĖ.
kur.
Jis
pats
ar
kas
jį
žino
malonės
čiaus skaitytojai tegul ne saugot ugnije, ar grynu pranešti.
Yra
tai
labai
gera vieta dėl buReikalingas kepėjas,
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
mano, kad čia jau nieko męs smėliu, ar ko pridėt?
A. Emeta,
černės. šitame mieste randasi daug
Kuris moka atsakančiai kepti juo fabrikų ir geras skaitlius lietuvių,
Town of Lake, Chicago, III.
113 S. Watkin str., Philadelphia, Pa.
ir neveikiam. Oi veikiam!
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, dą, pusbaltę ir baltą duoną; taipgi bet krautuvninko biznieriaus nėra.
Už paaiškinimą tų daly
Ypač blaivybė pas mus eina kų busiu labai dėkingas, ži Pajieškau pusbrolio J. Survilo, pa ant Town of Lake, Chicago, III., mi k lių gatunkų keiksus ir pajus. Mo Norinti padaryt gerą gyvenimą mel
(50)
ir Kauno gub., Panevėžio pav., tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne- kė tis nuo $15 iki $18 į sąvaitę. Ge džiu atsišaukti šiuo adresu:
smarkiai. Nėra tos nedė nau, kad ir kitiems bus nau eina
M. ALGMINOVICZ,
Plukų kaimo; 9 metai kaip Amerikoj, dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio ram ir blaivam vyrui gera proga. At
sišaukdami ar platesnių žinių reika 12001 Indiana ave_
lios, kad nesunaikintume ke
Chicago. III.
pirmiau gyveno Chicago, III. Jis pats Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
tai dasižinoti.
laudami rašykit:
(48)
ADMINISTRACIJA
arba pas:
ar kas jį žino malonės pranešt
lių bačkų alaus. Prie to ir dinga
VL. PETRONIS ir P. PETRULIS,
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
A. ALGMINOVICZ,
Mikolas Stocka,
Su pagarba,
Rochester. N. Y. 200 Meeker are..
4600 S. Paulina St., Chicago, IR. 502 Joseph avė.,
belangėj tankiai patupim,
Joliet, IIL
1310 S. Church st.,
Rockford, III.

KORESPONDENCIJOS

Paj ieškoji mai

Teatras

0

ĮNov.i,,_____
1913'm
i . 27
-- Lapkričio
—f___ ,___

54

IO ,

Nereikia Paliudijimų
Patįs už save kalba.

25,000 Katalogu Dovanai!

I

7

Draugysčių Reikalai.

J. Strazdas.

i

K E I. E I V I s
i

i

ŪM0R1STIKA
X'__ .

nėms ir Dievui, ba ir pats
Ant 21
Ei, Tyrai, visi pas j
Džizus Krais, kada atėjo
D-RAS ST. *HDRZEJEWSII
akmens
ant savo tautiečių veselijos Pisoriui. — Jeigu nepatinka baž
YUDEIKO!
Gelžkelio laikro
Vienetini* ienki&K*»
dis Sriubelių už
Jis užlaiko gėrę Restauraciją, vi
ir pamatė, kad per mažai nyčios tarnų apsiėjimas, tai geriau
sukamas, vyriš
tenai neiti. Kritikuoti tuos žmo
sokios rūšies Alaus, Degtinės.
DANTĮ/ DAKTARAS.
yra gert, sufiksino iš van sia
ko didumo, ant
nes neužsimoka.
Vyne
ir
Cigarų.
20 metų auksuo
Užtaisau pasigadinusiu* dantis ir
dens šeri vain ir pasakė: P. Samulioniui. — Ką "Draugo”
tas su išrašytais
Prieinamiausi* ir parankiausia
korespondentai
pliauškia, tai visai ne
įdedu
naujus. Barbę gvarantuoju
everibadi gud lak! Bet apie svarbu ir nereikia jų paisyt. Kriti
dubeltavais virvieta lietuviams.
Taipgi
ištraukiu dantis be skausmo.
šais. Labai tei
madas jis niekur nepasakė, kuoti tokius bėdinus sutvėrimus
singai eina ski
304 Broadny ir 259 D streets,
butų perdaug žemas darbas.
238 HARRISON AVĖ., BOSTON.
kad leidėms reikia perkirp mums
J. G—gui. — Ačiū už žinutę. Bet riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
SO. BOSTON, MASS.
ti dresę, kad pančeka maty apie tai mums jau kitas pranešė.
suomet tikras laikas žinoti. Gvarantųsi iki kelio. Nosary! Jis
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiuMOKYKLA ŠOKU !
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
pasakė: ”Jei turi dvi dreant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
Profesorius
Julius
ses, tai vieną atiduok savo
Tetapkime 8*. Boetoa. 845 M.
ir persiuntimo kaštus, su teise jums
Šalkauskas užtikri
viską
peržiūrėt.
Jei
busi
neužganė

frentui, kuris nė vienos ne
na. kad išmokys
naujausiom mados
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
šokti kiekvieną jau
Dr.F.
Matulaitis
turi, kad jis galėtų uždeng
kite,
jus
užmokėtumet
už
tokį
pat
ną ar seną. Išmo
GRABARIUSIR BALSAMGOTOJ .*8
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
ti savo griešną kūną.” Jekina valcą 6 rusiu,
495
Broadway,
So.
Boston.
kitur.
Puikus
auksuotas
lenciūgėlis
Atlieka visokį darbą p tie palaidoji »rą
taip, kad gali drą
sary. O išeikit jus ant stryir kabutis dykai su kiekvienu laikro
siai eit šokti publi
Valandos:
kuogeriausiai
už nebrangi* nreke
dėliu.
to — ką ten pamatysit? Lei
koj. Taipgi išmoNuo 12-2 dienq ir nuo 7-9 vakare.
336 Broadway. So. HojUhh
kiną ir kitus šodęs eina netik su plikoms
Escelsior Watch Co.
I
Nedalioms iki 8 vai. po pietą.
kius su keletu va906 Athenaeum Blg.. CHICAGO. ILl
Gyvenimo vieta *4* Rrcad*«v
rankoms ir nuogomis krūti
Mokina kas
karų,
Lekcijos
vakaras,
nėmis, bet ir dresės iškirp
Profesorius medicinos
yra nuo 8 valandos
tos iki kelių, kad kojos iki
vakaro iki 10 vai.
d i d e l is p e l n as
Uetuvlszkas D-ras M. Ziselman.
Prof. Julius Šal
kelių matytųsi. Neužilgo
praneša visiems, kurie nori
7 Parmenter St.
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
išeis mada gal visai be dre- kauskas
išmokti šokt, ateiti dienomis nuo 9
Boston, Mass.
sių vaikščiot. Ai beč jur vai. ryto ir net iki 11 vai. vakaro. Visokias ligas gy
žmonėms.
Taipgi
mokina
visokius
šokius:
Tie.
kurie
ilgą
laiką
sirgo
landžiodami
vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokėlaif. Dabar gazietos rašo, Buek & Wing, Buck Skirt, Irish dau pasekmingin_ jo tiems, kurie netik neišgydė, bet ;r p.’.ar.'iuo J::l ’.-iu užsendinant ligą: perką negalėjo *
□
usiai.
Ateikit
tie

kad ateina kokia ten eks-rei Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, sios pas mane 1
gerai dirbti; tad aptuėjo dub.’.tavą i. ostelį.— ve ba naudos išmokėtus ; i u i gus ir nustojimą
Step ir kitus. Subatomis ir trepais į viršų tik
į uždarbio; tik todėl,kad užsidėjo su men os vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
mada. Jus gal nežinot, ką Two
Pėtnyčiomis vakarais mokina šokti neikit į aptieka:
BET KITI. KURIE SUSIPRATĘ. NOliS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;
tas minina, ba tai labai mok dovanai. Moytojai: Miss Antani mano dury* bal
bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kaina, Miss Joanna Walets ir profesor tos arba telefoną
5 po geriau io Amerikoje PMILAKZLPHIJCS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta
sliškas tinksas, tai. Džian Julius
Šalkauskas. Pirma lietuviš duok o aš atesiu.
po išgydyti trumpam laike, netrotijaut dovanai pinigų ir uždarbio; per ką apturėjo didelį
Bamba jums tą tuojaus iš- ka mokykla Amerikoj.
(48)
dubeltavų pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdljo.
Ofiso valandos
iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO
Phone Canal 3762
ekspleinys. Eks-rei tai to
Nuo 9 iki 11 ryte
PR1S1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAM1:
1843 SO. HALSTED STREET,
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
kia mašina, ką per visą žmo
GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą išgydymą
CHICAGO. ILL.
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmonc
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio
gų parodo viską tru. To
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iškias mašinas juzina visi ste
kaušg, o ligą labiau paarsi no. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus
buklingi daktarai.
Taigi p:
garbingą vardą garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo„Jeigu Jus norit Kalėdoms
žodis ”eks-rei” minina tokį
ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
GEROS
DEGTINES
1
GUODOTINAS DAKTARĖJ
dalyką, per kurį gali matyt
Labui
dėkingas už tikrą išgy
tad pirkit pas
viską tru. Ir tokios dresės
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant
labai dabar madoi. Dabar
WILLLAM ZAKON & CO.
svieto užgimęs, išgelbstint nuo
jas nešioja tik aktorkos, ką Jis užlaiko geriausios ir gryniausios Degtinės, Koniako, Vynų ir Kordielij.
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos,
kad į trumpą laiką
Męs
turime
visokių
gražių
butelių
šventėms.
Pasiimk
musų
kalendorių,
ku

ant tijatrų parodo visokias
net 15 svarų daugiau sveriu.
ris
yra
labai
puikus.
Jeigu
gyvenat
toliau
nuo
Bostono,
galit
užsakyt
per
šio, ale kaip tos dresės pa
Prisiunčiu savo paveikslą, lik
laiškų, męs Jums prisiųsim.
(51)
damas sveikas ir džiaugdama
liks sekenhend, tai jas pra j)
sis, pilnas guodonės S. Kolomdės nešioti ir visos grinorčiukas, 41 Avė, L., Salves ton,
WILLIAM ZAKON & C0.
Tex.
kos. Ai beč jur laif! Jau
TEIPAT Mr Žakas, McKees
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
mano Keidė vakar sakė: 21-23 Cross st., kampas Endicot, Boston, Mass.
vo paveikslą, nemažiau yra dė
Teleplione: Richmond 22142.
”Džian, nupirk man eks-rei
kingas už išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti
dresę!” Ai ges nat, sakau.
negalėjo išgydyt.
Ir kaip tas išrodytų, jeigu
Mr Žakas.
Mr S. Kolomčiukas.
_
•
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus
lietuvės išeitų ant stryto su
kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Clinikui, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moterišką
tokiomis dresėmis, per ku
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.
rias viską gali matyt? O as
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
beeinu, kad šita kreizi mada
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuves.
KAD JAUTIESI NESVEIKAS, ^£^0^
bus nekst pas mus.
Taip
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
kreipsies, nesliekarstas išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busitdėkingi kaip ir
jau visuomet buvo ir visuo
lieka darba. Tavorai gvarantuojanri. Prekės žemos.
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
Aš
keliauju
per.
Mass
ir
CouP.
valstijas
kaip
ir
po
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
met taip bus. Žmonės vis
todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstenge; kad čionai kiek
^ioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.
laikina vienas už kitą pasi
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų medikąrodyt didesniu kreiziu. Kaip
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila. —
K.
P.
ŠIMKONIS
M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda
žmogus gerai išsigeri ir pra-1
lių apdovanotų.
dedi apie viską mislyt, tai j 821HIGH ST.,
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka p. > Kliniko;
HOLYOKE, MASS.
Daktaras ALEN. BROiVNAS, Superintendent,
Dr. tVINCAS YODER, Medical Director.
rodos, ot, tik paimt visą?
ĮSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
svietą ir uždaryt į luni hauz.
V a r*
A C bet noRi pastoti sveiku ir lai- ,
IV/VL/
V EilIa/aO MINGŪ. tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
Ai beč jur laif!
veni, tad apr’yk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
« tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo ir
Jurs truli,
Atokias.kuriųkitinegalėjoišgydytikaip šviežias teip ir užslsenėj-sias ligas nuo skaudėjimo:
Mr. Džian Bamba.
M rečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
(

Redakcijos atsakymai.

dohii E. flolan
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Vyrai ir leidos — šarap!
DŽIAN BAMBA
sako spyčių.

-- = = --

Bai gaš, per tą vikeišiną
daug praliuzinau. Atvažia
vęs dažinojau, kad iš seno
kontro buvo atvažiavę sve
čiai ir rinko ant kokios ten
škulės pinigus. Visi mano
konkurentai davė po šimtą
dolerių ir dabar jų vardai
bus ant tos škulės aukso litaromis užrašyti, o Džian
Bambos nebus. No, taip ne
gali būt, nosary. Džian
Bamba yra biznismen ir jo
frentai senam kontre turi
tai žinoti. Šį vakar parašy
siu mister Yčui puskartę,
kad ant tos škulės ar muzejaus, kaip jie jį iš geografi
jos vadina, paliktų didelį
pleisą dėl mano advertaizės,
ir angelskai parašysiu; te
gul žino, kad Džian Bamba
yra mokytas žmogus ir biz
nį žino olrait. Paskui iš
pirksiu moni ordeli, nusių
siu 100 dolerių ir liepsiu ant
durų aukso litaroms iškalti
šitokį advertaiziną:
”Mister Džian Bamba yra
senas amerikonas ir gerai
sukalba angelskai. Jis yra
smart biznierius ir runija
didelį saliuną, kur užlaiko
" visokio kaino alų ir turkiš
kus cigarus, o taipgi airis
viski, brandę ir džinę. To
dėl kas iš seno kontro va
žiuos į Jemeriką, tegul atsi
lankys į Džian Bambos sa
liuną, bo tai yra geriausis
pleisas dėl užeigos visam Jemerike. Džian Bamba yra
nais vyras, ženotas su Keide Pirštukrapšte ir iš Die
Dėl to.
vo lockos turi jau vieną beibę, ko ir kitiems savo tau — Vladai, ar tamista kuo
tiečiams ščvrai iš visos savo met nors rimčiau mąstei apie moterystę?
širdies vėlina.”
Šiur, kad taip padarysiu. Mąsčiau.
— Dėlko gi tamista likai
Na. ale užsiminus apie
jaunikiu ?
beibę, reikįa apie tai apznai- — Taigi dėlto, kad mąsmyt ir sa^o -koštumeriams, čiau.
J. J. N.
bo žinau, kad apie Džian
Bambą visi nori žinoti.
Be daktaro.
i
Kaip ta beibė atsirado, — O, ką kumete, ar jus
aš čia jums ne ekspleinisiu, mylimam geriau?
bo tokius tinksus visi jau ži — Taip, jam geriau... jau
no.
tris dienos, kaip pakavojoDabar tik eina kvesčen, me.
kas turi draivyt keričių su — Bet ar šaukėt kokį darbeibe — aš ar Keidė? Tą aš tarą?
noriu žinoti dokumentališ- — O kam? Numirė be da
kai, bo mano Keidė nori pa ktaro.
J. J. N.
daryti iš manęs draverį. Jesarv. Ji sako, kad JemeriMielaširdingas Rautas.
ke yra tokia mada, kad kož- Raulas ir Baltrus stovėjo
nas vyras turi savo beibę prie stulpo atsirėmę ir rūkė
vežti, o boba turi eiti užpa pypkes. Atėjo žmogus ir
kalij ir sakyti: ”Ariop, kreipiasi į Raulą:
Džian!”
”Ar nepasakysi, sveikas,
Dabar męs paimsim šitą kaip toli Šliko saliunas?”
punktą ant kritikos. Sako, ”0, apie puse mylios,” at
kožnas vyras turi vežti ke sakė Raulas.
ričių su savo beibe. O ką tė7 Kada nepažįstamas nuėjo,
vas gali žinot, kad tai jo bei Baltrus sako Raului:
bė? Tėvas niekad negali Kodėl tu sakei tam žmo
būt šiur. Nosary.
gui ’pusę mylios?’ Juk tu
Dabar paimkim madą. gerai žinai, kad iki šliko saSako, Jemerike tokia mada, liuno nuo čia yra geros trįs
kad vyras turi vežti keričių. mylios.”
Ai don kėr, kokia mada ne ”Taip, Baltrau, as tai ži
būtų, ba visos mados yra nau ; bet ar tu nematei, kaip
kreizi. Ai beč jur laif! Jas tas žmogus buvo nuvarišmislina leizi žmonės, kurie gęs?”

i

neturi jokio džiabo, o pinigų
turi dąngiau, negu proto. ”0 ne, ne! negalima; ma
Jeigu tie žmonės turėtų ge ma priešinga bučkiams.”
rą biznį, padėkim saliuną, ”Nebijok, tamsta, aš jos
tai butų naudingi ir žmo- ir nebučiuosiu.”
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Keliaujantis Lietuvys Agentas.
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■ blogo ir nečysto kraujo, nuo sa užagystes sCklos nubėgi mo, nusl’pnėj mo, vidurių nedirbimo. už* kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numaž'jusio kraujo, užkrečia- •
mų slaptų lytiškųligti. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope
racijos. bet su liekarstoras, kurios tūkstančius išgydė. Telppat moteris nao skausmingų mė
nesiniu ir kitokių ligų, lurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
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rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresą:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
PHILADELPHIA, PA.

1117 VVALNUT STREET,

* VALANDOS: nu--10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ųr.-i-n. ir Pėtnyčiomis nuo
SikiSvak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai įr skaitykit įmygą „Daktarai
kurie daktarai negali išgydyt, tai gsii kreiptis prie P!
o n r<nri*s rodą.

ĮJ
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI VISIEMS SKAITYTOJAMS.
Klausimas:7 Kodėl žmonės moka už laikrodėlį 4 kartus arba daugiau, negu jis vertas? Atsakymas: Todėl, kad nei viens nenuvokia kokia jų
tikra dirbtuvės kaina, arba nežino kur galima pirkti laikrodėlį, už tiek, kiek jis dirbtuvėje kainuoja. Klausimas: Kodėl pardavėjai ima 4 kar
tus daugiau, negu laikrodėlis vertas. Atsakymas: Todėl, kad pardavėjas parduoda vienų, arba tiktai kelis laikrodėlius į savaitę, ir iš šito jis
turi užsimokėti už savo krautuvę, pragyventi ir uždengti kitokus išleidimus, koki būna prie jo pirklystės vedimo. Apart to, pardavėjas žino
labai gerai tą faktą, kad niekas netiki, idant gerą laikrodėlį butų galima nupirkti pigiai. Duokime sau: Dirbtuvė patalpina apgarsinimus laik
raščiuose ir taip skelbia: — "Kodėl mokėti pardavėjui $25,oo už laikrodėlį, kada galite įgyti tą patį laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės už $6.oo.”
Ką tada žmonės sakys apie tokį pagarsinimą? Žmonės sakys, "tai neteisybė, tai apgavystė, nes kaip galima nupirkti laikrodėlį už $6.oo, kada
kiti ima už tokį pat $25.oo.” Ar tai netiesa, kad žmonės, taip sako apie tikrus apgarsinimus? Taigi dabar jau žinote, kodėl pardavėjas ima 4
kartus daugiau už laikrodėlį, negu jis vertas, bet jus nežinote, kodėl dirbtuvė, gali atiduoti tą patį laikrodėlį 4 kartus pigiau, negu pardavėjas,
šitą męs jums paaiškinsime. Dirbtuvė neperka laikrodėlių nuo kitos kaip pardavėjas, bet padirba laikrodėlius, o apart to dirbtuvė parduoda
ne po vieną, ar kelis per sąvaitę, kaip pardavėjas. Dirbtuvė parduoda laikrodėlius šimtais ir tūkstančiais kasdiena. Duokime sau: — jeigu
dirbtuvė parduoda tiktai 100 laikrodėlių į dieną ir turi pelno 25c. ant kiekvieno, tai ji turi gryno pelno $25.oo kasdien. Taigi, dabar suprasite
kodėl dirbtuvės parduoda laikrodėlius taip pigiai. Jeigu norit pirkti gerą laikrodėlį už tiek, kiek jis kainuoja dirbtuvėje, tai pirkit jį tiesiog nuo
mus ir jųssučėdysite daug pinigų. Musų laikrodėliai gana puikus, naujausios mados marginiai, kuogeriausios medegoos, dirbtuvės gvarantuoti
ant 20 metų, 14 karatų (gold filled), turi trejus stiprius lukštus, lukštai artistiškai gravieruoti. šituose laikrodėliuose geriausis mechanizmas, rū
pestingai nutaisyti ir išbandyti, kad rodytų teisingai laiką. Jeigu norite turėti vieną šitų $25.oo vertės laikrodėlių už $6.oo, apžiūrėkite laik
rodėlių paveikslėlius atydžiai, paskui iškirpkite katras jums geriausiai patinka ir atsiųskite jį ir $l.oo rankpinigių; gavę užsakymą, tuojau pa
siųsime pasirinktą laikrodėlį, įdėtą į dailią aksominę skrynelę. Kada laikrodėlis bus pristatytas į jūsų rankas, apžiūrėkite jį atydžiai ir jeigu
busite užganėdinti visiškai, užmokėkite likusius $5.oo drauge su ekspreso lėšomis, kurių bus apie 25c. Jeigu laikrodėlis nepatiks, nepriimkite
jo ir męs tuojau sugrąžinsime jūsų $l.oo rankpinigių. Turime paminėti, kad perkant laikrodėli nuo mus. jus visiškai nieko nerizikuosite. Tas
yra todėl, kad musų laikrodėliai gvarantuoti ant 20 metų ir per tuos 20 metų gvarantavimo, jeigu laikrodėli* sugestų, męs sutaisysime visiškai
dovanai, ar išmainysime ant kito, gavę 25c. persiuntimo lėšoms.
Męs prašome malonių skaitytojų šito laikraščio parodyti musų apgarsinimą tiems, kurie šio laikraščio neskaito, už ką męs iš anksto padė
tame. Adresuokit aiškiai taip. NATIONAL COMMERCIAL CO. (DEPT. 110), 505 E. 5 ST, NEW YORK CITY, N. Y.
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F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai
*

A. čekanauckas. — Moterįs gali li
kti pilietėmis netik tose valstijose,
kaip III., Cal., kur jos turi balsavimo
teises, bet visose valstijose, nors ki
tose jos neturi tiesos balsuot, bet jos
gali būt renkamos i urėdus. Svetimžemėms moterims reiki x išsiimt pir
mas ir antras popieras, išduot egza
miną, etc., taip kaip ir vyrams. Tos
moterįs, kurių vyrai yra piliečiais, yra pilietės pagal vyro, ir popierų imt
joms nereikia. Jei registruojant jų
nepriėmė, tad reiškia, kad registratai
nežinojo tiesų.
Krutančius paveikslus ima iš gy
venimo. Aktoriai bėgioja, veikia po
girias, laukus, etc. Nufotografuoja
visą veikimą, kiekvieną žingsnį, pasi
daro daugybė paveikslėlių ir leidžia
juos per aparatą, o žmogaus akiai ro
dos, kad vienas ir tas oats paveikslas.
Laukiniai gyvūnai, kurie dalyvauja
tuose paveiksluose, yra paprastai pri
jaukinti, namuose auginti, o kad jie
užpuola ant žmonių, tai tik taip nu
duota. žmonių jie neužgauna. Jie
neva šoka ant žmogaus, o tuo tarpu
permainoma scena ir pakišama iš sku
durų padarytą žmogystė. Per grei
tą paveikslų mainymąsi akįs to neužtėmija.
Paveikslus spaustuvėj atspausdina
štai kaip: Paima paprastą fotogra
fiją ir su pagelba tam tikrų įtaisų ir
šviesos, su pagelba chemiškų skysti
mų atmuša ją ant tam tikros cininės
ar varinės blėtos. Jei pieštas paveik
slas norima padaryti, tad su plonu
kalteliu, su elektros ir chemiškų rūg
ščių pagelba apdegintą metalinę len
telę ašraižo. Paskui įdeda ją tarp
raidžių, uždeda juodylo, prispaudžia
popierą ir atsimuša raidės ir paveik
slai.
J. Nuskriaustas. — Ar Varnagirį
galima vadint L. M. D. labdariu, ka
dangi jis 4 metai atgal draskė ”V.
L.” prakeikdavo žmones už jos skai
tymą, etc ? Kodėl ne ? Ar jis dabar
nesibučiuoja su vienybninkais, nepa
sirašo po tai pačiais "protestais” su
Sirvydu ir Račkaucku? Jei L. M. D.
priima į "garbės” narius žemos rųšies Romos agentėlius, skebų užlaikytojus Bušus, karčemninkus, tai ko
dėl daryt išėmimą su Varnagiriu?
Juk tai "yra tokia kompanija, kurioj
bile vienas gali būt "garbės” nariu.
Paskutiniu laiku pasirodė, jog į L. M.
D. "garbės” narius reikia tik šimti
nės, nežiūrint, kuomi jos savininkas
nebūtų.
Jei kunigas drasko laikraščius
žmogaus namuose, tad paimk tokį už
apikaklės ir išjok lauk.
Jus užmokėjot $20.00, kad patraukt
Varnagirį į teismą už ”V. L..” dras
kymą jūsų namuose ir "Vienybės” po
nai žadėjo jums pagelbėt. Gal dab< pažinot juos, kada Širvydas-Račkeuskas-Varnagiris bučiuojasi?
Byla, jei per 4 metus neišėjo, ma
tyt advokato yra tyčia numesta, kad
iš jūsų skriaudos pasinaudotų kiti.
Aprašykit visą reikalą, • paduodami
faktus ir vardus. Lai pažįsta darbi
ninkai savo bičiuolius, kuriuos jie
maitina.

NORTH GERMAN LLOYD
Veža pasažierius tiesiog iš’Bremo į Bostoną
Laivai išplaukia kas trjssąvaites
Išplaukia sekantie laivai:
“Hannover”— Spalio 29tą
“Koeln”—Lapkričio 19tą
“Frankfort”—Gruodžio lOtąl
“Hannover”—Gruodžio 31mą

Kraujo Valytojas...............I fl.N
Nuo vaivos skaudėjimo. 15c. ir
Gyvasties Balsams................... .n
Nuo koją nuospaudą. 10c. ir
Nervų Stiprintojas....50c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo....................
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00
Nuo peršalimo..........................
.50
Kraujo Stiprintojas..................
Plauką stiprintojas... .85c. ir
Nuo kosulio.................. 85c. ir .50
Linimentas arba Expelleris...
Nuo gerklės skaudėjimo 85c. .50
Nuo plauką žilimo.
Skilvinės proškos.........10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo...
50c. ir
Pigulkos dėl kepenų................ M
Nuo lytišką ligų...
50c. ir
Blakių naikintojas..................... .10
Nuo dusulio..............
Dėl išvarymo soliterio............ 3.00
Nuo kirmėlių............
.25
Anatarinas plovimui.......... ..
Antiseptiška mostis
Nuo kojų prakaitavimo.. ... .25
Nuo viduriavimo..
Gydanti mostis........ ..
.50
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Antiseptiškas muilas......... .85
Proškos dėl dantų.....................
Gumbo lašai................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojas.....................
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros

Dėl laivakorčių kainos bei kity kelionės dalykuose
platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti agentei

Boston. Mass

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

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

VINCAS J. DAUNORA,
MR Bedford Avenue

rai desėtkų metų į kalėjimą gali pa
sodinti. Daktarai ir bobelkos, kurie
tokiais dalykais neva užsiima, yra
šarlatanai, kurie tankiausiai nieko ne
padaro, tik lupa pinigus nuo nepro
tingų savo aukų, o jei daro, tai išsta
to save ant pavojaus, nes jei tokia
operacija nenusisektų, nelaimingąją
moterį paima į ligonbutį, ligos prie
žastis tuoj lieka susekta ir toks "dak
taras” ar "daktarka” eina už grotų.

ra. ir kada prisiusi faktus. pasakvs,
kiek ta* apsieis. Mokė4- už nadnry
Adauckui. - Panašus skundai atma dovievnastios reikės jums, o pro—
k iv ...................
mi® otelių, ant to ”V.
Nekurie skundžiasi ?nt
vos fškaščius T.-ietuvoi — *,nd j’jsn L.” agento
dalvkss «"nsi*s’kv+
tv.n ’mogumi
pasielgimą su moterimis, ravvrams Į darbą išėjus, kiti
kuriam žeme pavešit.

- br-oi

D. čepreckis. — Tamista užsimo
kėjai liepos mėnesije į draugystę iki
nauju metų, nes gyvenai kitam mies
te. Taip darydavai visada, ir drau
gystė ant to sutikdavo. Tie trįs do
leriai buvo duoti užmokėjimui mė
nesiniu duoklių, ir todėl miros vie
nam iš narių draugystė negalėjo ir
neturėjo tiesos iš tų pinigų atitraukt
už posmertinę. Ir todėl posmertinę
turėjai mokėt, bet jokia draugystė
negal suspenduot nario, nedavusi
jam apie tai žinios, jei jis pats neži
no. Ir todėl suspenduodama jumis,
nepr4Fnešvfi, kad mirė narys ir rei
kia posmminės, padarė nelegališkai,
ir per teismą savo pašalpą gausit
visai lengvai. Vienok geriau susi
taikyti. K štų bus ir draugystei ir
jumis, o nauda tik advokatams.

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

NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON

M. J. Marchulionis. — Lošti iš cukerkų sugniaužus rankoj ir sakant:
”lygu ar nelygu?” — nėra toks loši
mas, už ką policija galėtų areštuot
ir baust. Bet jei už neįspėjimą reikia
centą mokėt, tada jau yra lošimas iš
pinigų, taip kaip ir kaulukais ir koziroms lošiant, ir todėl prasižengimas
baudžiamas. Kiek nubaus — priklau
so nuo teisėjo, vietos lošimo, laiko,
priežasties, ir rekordo lošiko. Gali I
gaut tik pabaudimą žodžiais, ir gali
$50.o6 užsimokėk Reikia atmint, kad
nuo advokatų bausmė nepriklauso,
priklauso nuo teisėjo, o jo ištarmė
tankiai priklauso nuo jo gero ar ne
gero išsimiegojimo praeitą naktį, ar
Katinas. — Išvažiuodamas į Suv. ba pusryčių sugrumuliavimo.
Valstijas tamsta pasirodei broliui, bet
K. J. Waškis. — Išsiėmus pirmas
tada tik teturėjai 12 metų, buvai ne
pilnametis ir todėl tas pasirašymas popieras vienam mieste ir išvažiuo
neturi jokios svarbos. Jei brolis ne jant į kitą, teismui nereikia jokios ži
iššaukė paveldėjų ir jums neatsišau nios duot. Prabuvęs naujoj vietoj 2
kus neužsirašč viso gyvenimo ant sa metu ir 90 dienų, gausi antras, tik
vęs, jus savo dalį galit pajieškot, nors turėsi po du liudininku paduot: 2 iš
ir praėjo 8 metai, kaip apleidot tėviš pirmo miesto, kurie paliudys apie pra
kę. Atsimt savo dalį būdamas Ame gyvenimą Suv. Valstijose trejų me
rikoj vargiai galėsi, nes brolis geruo tų prieš išvažiavimą į antrą miestą,
ju neduos; todėl geriau pavest kitam, ir 2 ir dabartinio miesto, kurie paliu
Lietuvoj esančiam žmogui, kurs išpro- dys, jog gyveni čia jau 2 metu. Visi
vos dalį ir jums prisius, arba atskirs liudininkai turi būt piliečiai. Tame
žemę ir galės valdyt ar išnuomuot iki mieste, iš kurio išvažiavai, valdžios
jus parvažiuotumet. TaiD nat jau ir prokuroras pasišauks jūsų nurodytus
ir
”’
motinos aprūpinimas gali būt pada- liudininkus pas save, i.išklausinės
vadvtas minėtoj doviernastije.
nusiųs raportą teismui, kur antras
Dokumentus padarys musų agentū popieras imsi.

J. B. M. — Vagystė yra prasižen
gimas prieš draugija, ne nrieš ta
žmogų, nuo kurio kas ką pavagia,
nors suprantama, tas žmogus nuken
čia už vis daugiau. Ir todėl kriminališkai yra baudžiamas vagis ne to
dėl. kad jis pavogė ką nors nuo kito
žmogaus, bet todėl, kad jis vogė, ne
žiūrint j tai, jog draugija vdgti drau
džia. Tas uždraudimas yra dėlto,
kad apgint draugijos narius nuo nu
stosimo jų turtų netiesotu keliu. Tai
gi ir faktas, kad vagis sugrąžino pa
vogtą daiktą, neišgelbės vagies nuo
bausmės, ir jei tas žmogus, nuo ku
rio minėtas daiktas buvo pavogtas,
sutiktų neit ir neliudvt teisme prieš
vagį; susitarus su vagiu, jis pats per
žengia kriminališkas tiesas, ir netik
kad vagis bus nubaustas už vogimą,
bet ir apvogtasis bus nubaustas už
tokį "susigadijimą.” Slepiantis, pats
kriminališku kaltininku lieka.

BRANGIAUSI ŽMOGAUS

’a^ktąą pasigendę. Aš keliems pata* v* laiškais, ka padaryt, bet čia vii n o*
3 ->.s interesuojantiems pasakau, jog
geriausias ir pigiausias būdas tą val
katą tuoj išvaryt per duris. Geriau
ir neįsileist per duris, negu tampytis
su kokiu ten draugijos išmėtą po tei
smus.

Gražus paveikslail

Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laiurodžius, deimantinius ir šliubinius žiedus, britvas ir
įvairius kitusauksoriškus daigtus. Pataisome laik
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
daigius. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
me pinigus į Lietuvą. 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 88.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikalaujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.

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

Saugokit savo kūdikio akis
Geriausia lempa delei mokinimosi yra RAYO.
Jos šviesa tyra, švelni ir pastovi. Nereikalau
ja žiūros įtempimo ir nearzina akiu.
RAYO lempa padaryta iš geriausios medegos.
Labai patraukianti akį ir užtektina ilgiems me
tams. Tikras pagražinimas jusy seklyčiai. Ją
SĮima užžiebti nenuimant kaminėlio ar klošo.
bai lengva įdėt naują knatą.
RAYO mažai kaštuoja, bet jus negalite pirkti
geresnę už jokią prekę.
Visose sąkrovose parduoda RAYO—apžiūrėk.

STANDARD OIL
New York

Albany

iš

NEW YORK’O

P. D. Takoma. — Biednam žmogui
provoties su turtinga apraudos (insurance) kompanija yra sunku, nes pa
starosios paprastai turi daugybę sa
vo ant metų samdytų advokatų. Vie
nok jei prova gera, advokatas paims
ant pusės ar trečdalio, kaip sutiksit.
Jei niekai prova, tad jis neims be už
mokesčio iš kalno. Kaip ilgai galima
tęst provos nepadavus, negaliu pasa
kyt nematęs kontrakto (insuranče policy).

Melchisedexai. — Už tai, kad mote
riškė jus išplūdo, neužsimoka į teis
mų eit. Geras advokatas neims nė
Moteriškei. — Joks geras, doras provos. Kur jau teismai dingtų, jei
gydytojas vaisiaus nenaikins, jei to jiems reikėtų kiekvienų pliauškalų
nereikalaus moteries sveikata ir gy perkratinėt ir teisti?
vastis. Nedelto, kad daktaras neži
S. L. A. kuopos sekr. — Kad p.
notų ar nesuprastų tankiai reikalo,
bet dėlto, kad tai yra sunkiai baudžia Račkauskas atsisako jus nutarimus
mas prasižengimas — iki kokiai po- talDinti, į teismų paduot negalit

co

Buffalo
Boston

Mostelio, Mass.

Didžiausia Garlaivių Kompanija
Pasaulije. Turi 4S0 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp
HAMBURGO ir BOSTONO.
Niekados nereikia mainyti laivo.
I dešimts dienų iš perto į portą.

PIGIOS PREKĖS,
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.
Gera priežiūra keliaujantiems,
sveikas ir atsakantis maistas ir
užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi
trauk gimines, norint platesnių
žinių, kreipkitės prie
HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston street, Boston,
arba 41 Broad way, New York.

JONĄ
KULBOKĄ

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 G VA RANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusinaujus specijališkns rekordus: lietuviškus,
lietuviškas, fenkiškus,
lenkiškas, rusi
rusi*
škus ir mažai-rusiškus. Rašyki

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

LIBERTY COMMERCI AL 00.
233

Etst 14th st., Nei York, N.Y

i
i
)

J. TAUKEVICIA (51>

GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur
tamista eini ? — Pas

Gramafonas ant išmokeščio

Akušerka

išsigert sti
klą alaus,
nes ten šal
tas ir ge
riausis 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.

š
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| F. Stropiene
I
h SO. BOSTON, MASS. |

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

PWUCI5

!!Salin su Nusiminimu!!

i

Brooklyn, N. Y.

Niekur
taip ge
rai ir
puikiai p Pabaigusi kursąMoniaos Medical
nepada
College, Baltimore, Md.
ro pa
<>
Pasekmingai
otlieka savo darbą
veiks
prie gimdymo, toipgi suteikia vilus, kai
lietuviš i i sokias rodąs ir pageibą invairiose
kas ar
> moterų ligose.
tistas
Montek
lloj.

727 N. Maiu st..

Avinėlis. — Niekad nepirkit žemės
ir neduokit nė cento ant rankos ne
pasiklausę advokato. Moteris be vy
ro parašo, kaip ir vyras be moteries,
žemės negali parduot. Viską ką ga
li padaryt, tai pasiųst popierius į Lie
tuvą jos vyrui pasirašyt, kitaip žemė
nebus perrašyta ant jus vardo. Pas
notarą nėlaikykit popierių, nes iš to
nieks neišeis. Paimkit ir prisiųskit
man, aš pažiūrėsiu, ką galima bus
kitu keliu padaryt.

Vargdieniui. — Teismas visada ap
moka perkalbėtojams, $2.oo iki $5.oo
ant dienos, ar jis dirba visą dieną ar
kelias minutas. Pačiam nereikia mo
kėt, bet paprastai tokie "perkalbėtojai” netik gauna iš teismo, bet dar
išvilioja iš vieno ir kito besibylinėjan
čių. Šarlatanų netik bažnyčioj, bet ir
teismo romuose netrūksta.

Kampas Nonh <-tes gatvės

X

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa.
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Serganti netrotykit laiko ir pinigą.bet tiesiog
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: pc
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau
paskutinė didžiąją daktarą mokykla visame
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi darytvisokiasoperacijas ir gydyti pavojingas ligas.
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po hošpitalią dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokią li
gą. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO EIGAS
Nuo skaudėjimo strėną.sąnarią ranką ir ko
ją, skaudėjimo paširdžią, pečią ir kaulą, reu
matizmo. Nuo visokią kraujo ligą, užkrečia,
mą ir slaptą lytišką ligą. Augimo spuogą ant
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų,
rią, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkam;?
plauką, skaudėjimo galvos. Visokias širdies,
inkstą, plaučių ir kepeną ligas, neuralgijos,
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogą, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokia..
moterą ligas: nereguliariškas mėnesines.skat;
dėjimą strėną ir paširdžią. Visokias vyriškas
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykum?
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti so
liekarstomis ir po reikalavimui pačią pacijentą — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas mašinas dč
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kuri:v
galima permatyti visą žmogaus kūną.
Turi šimtus padčkavonią už išgydymą nuo
visokią ligą. Gyduoles siunčia toliau į kitu
miestas ir miestelius Amerikoje, Kanadoje.
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškai arba laišku aut tikro adreso taip

Dr. Ignotas
Slankus,
Igl

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

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

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

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

t

Iš Amerikos.

negali nusaugot.
Žiūrėk
tik, tai kenukė, tai bonkutė jau ir nuvažiavo. Na, ir
jos reikalauja da štampų!’’

50,000 KNYGŲ

Streikierių muštynė su po
licija.
Pereitoj sąvaitėj ant Troy
Pasakys Kokiu Budu Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Philadelphijoj ant kampt gatvės, Bostone, sudegė So. Bostono lietuviai pra
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų
deda
jau
tverti
ko-operaciBroad ir Cherry gatvių, duonos keptuvę, kur buvo
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų-. Jauni vyrai, kūrė mana apsivesti naudos
22 lapkričio buvo didelė mu dabar kepami Velykoms ma- ią ir mano užsidėti bendrą
jskaitidamė tą knyga. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Neg ruoni ulav ima, Užsikišiina
valgomų
daiktų
krautuvę.
I
cai.
Nuostolių
ugnis
pada

štynė streikuojančių rubsiu
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusilpneima Nervu, Pražudytų
Vyriškumų, Neprijemuų Sapnų, Lytišką Nusilpneimų, Užnuodijimą'Krauja arba
vių su policija. Jei tikėti Phi- rė apie $7,000 ir daugelis žy Tuo tikslu 1 gruodžio bus ir
prakalbos.
Tarp
kitų
kal
dų
turėjo
apsieiti
be
macų.
Brantų,
Skrofula ir Nevalų Kraują, Pulavhna arba Triperį,Užkrečiamų ligų -arba
ladelphijos
”Inquirer’ui,”
• vNaujaTigautu Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs,
bės
ir
F.
J.
Bagočius.
Pra

kurio iškarpą prisiuntė Policija areštavo daktarę
Nusilpneis Spėkų arba keučatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu
mums vienas skaitytojas, Aliciją McCabe už padary kalbos bus lietuvių svetai
atrastį greitą nuolatini isigydymą, pr batistai ir paslapta, sava namie. Knyga ta
nėj,
kertėj
E
ir
Silver
st
tai šitą muštynę pradėjo mą vienai moteriškei nelepasakis aiškei ir paprastoj kalboj aodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
prasidės
7
vai.
vakare.
yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
ta
streikieriai. Antrą valandą gališkos operacijos. Moteris
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
po pietų, lydint policijai ske- paimta ligonbutin, o dakta
pintas tuo Dykai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydvtojei neįstengi sugranzinti jums sveikata,
Prasišalino.
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.
bus namo, staiga ant pasta rė sėdi Charles street kalėji Iš panedėlio Į utarninką,
rųjų užpuolė streikieriai me. Jei moteris mirs, dak
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
lapkričio 25, prasišalino ma
vienos moteriškės vedami. tarei bus blogai.
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio akoljį ir užmokiesni. Mį-s nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
no barbenai ir išnešė visas
nejlovingi gydytojei ir institutaj dara. Ta knyga yra siuntama su sžaskistf
prastin ir slpsistytaa kMrsrts taip, jog ne vienas negale žinoti ka is
Pradėjus policijai ginti sketalpina.
mano britvas, papustus, šu
0R. JOS. LĮSTE R & CO.. L 804. 208 N. Fifth Ars.. Chicaoo, III.
bus, streikieriai pradėjo mu „Laisvė” praneša, kad be kas
Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
ir
kitokius
Įrankius.
Pa

šti policiją. Taip vienam po- sitveriantis gaspadinių kliu ėmė ne tik mano, bet ir kito
Vardas ir pavardė.. ..... ..........
......
licistui likos nuplėšta visa bas persikėlė su savo mitin darbininko, kurs tuom laiku
Adresas
Steita*
uniforma, kitas likos par- gais po bažnyčia.
serga. Vincas Sapiega ne
muštas ir
sumindžiotas.
Na, bus taip, kaip buvo su seniai atvažiavo iš New j dalietė” bus statoma anglų
Septyni streikieriai areštuo Lietuvos dukterų draugija... i
Geriausi Lietuviški
Yorko valstijos, augštas ir teatre Dudley st. Opera
ti.
House,
po
numeriu
113
Dudr
LUSTU A.
FOTOGRAFISTAI.
Lapkričio 23 d. socialistų rauplėto veido; Kostantas
Į,Į . .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
Lawrence’o streikas tęsiasi. svetainėj buvo prakalbos; žardeckas nesenai iš Lietu į ley st., Bostone, 6 gruodžio
«•
i Amerikos, patarnaujanti su didžiauMus
dirbtuvė
yra
j
rengta
vos, mažo ūgio, rauplėtas, vakare.
Kuomet rašoma šita žinia, j kalbėjo J. Neviackas ir L. mėlynu
sulig naujausios mados, ap d; siais, geriausiais ir greičiausiais pačKas apie juos
rūpinta naujausiais apara į ( tir.iais dvišriubiais Laivais.
Lawrence’o audinyčių fa- Pruseika. Abudu kalbėjo praneš, siutu.
tais.
Padarom fotografijas ))> Russia—16.000, Kursk—13,509 tonų.
Marijos
Magdalietės
gaus atlyginimą.
jermanų streikas da nepasi gerai ir pasakė daug kar
kuopuikiausiai;
malevojam |Į
Czar—13,000 tonų.
repeticijos.
Galinis,
naturališkomis farbomis; iš
baigęs. Pereitoj subatoje čios teisybės musų klerika 224 B’way, So.D.Boston,
'
i
J
ROTERDAMĄ
per 9 d. be persėd.
I
mažų padidinam ir tt. Esant
Mass
Nežinodamas
visų
akto

per
11
d.
be
persėdimo
Į LIBAVĄ
lams
ir
tautininkams.
Žmo

valstijinė sątaikos komisija
reikalui einam į namus foto
< $31.oo .......... 3-čia klesa........... $33.oo
rių
antrašų,
turiu
viešai
grafuoti.
t
turėjo posėdi, Į kuri buvo nių buvo apie pora šimtų.
< $45.oo ............ 2-ra klesa........... $50.oo
„Marijos
.
Magdalietės
’
’
pranešti,
kad
repeticija
atsi

1
J.
Andrušis,
Pr.
Laurinaitis
Co.
$65.oo.............. 1-ma klesa........... $75.oo
pakviesti streikierių ir fab Prakalbos buvo parengtos perstatymas jau artinasi.
bus
pėtnyčioj,
28
d.
lapk.
< Stanaičio galerija)
TANKUS IŠPLAUK IMAS
(
L.
S.
S.
207
kuopos,
prie
ku

rikantų atstovai, bet kelios
«(
!(
Kaip
matyt,
žmonės
labai
Norint
platesnių žinių kreipkitės
visiems
žinomoj
svetainėj,
453
Brodnay,
So.
Boston,
Mass.
«
- fa
dirbtuvės savo atstovų ne- rios prisirašė 2 nauji nariai. tuo veikalu Įdomauja. Ko
«(
prie generališko agento
nusiuntė, parodydamos tuo Ateinanti nedėldieni, t. y. tik nepaklausi, kiekvienas lygiai ant 7:30 vakare. To
A. E. JOHNSON & CO.
mi, kad su streikieriais 30 lapkričio, 7:30 vakare, toj atsako: ”Na, jau ant šito te dėl, visų meldžiu neatbūti
27 Broadway, New York.
jos nenori nė kalbėti i pat socijalistų svetainėj bus atro tai eisiu.*’?’ Rengėjai bi nai pribūti punktuališkai.
arba prie vietinių įgaliotų agentų.
J. A. Bekampis.
___koncertas, kuri rengia L. S. josi, kad nepritruktų vietos.
Jei tie ponai ir toliau savo
nosĮ taip augštai kels, tai S. 60 kuopa. Koncertas bus Pusė tikietų jau išparduota.
PAJIEŠKAU BARBERIO,
galima tikėtis vėl generališ. vienas iš puikiausių, nes bus Kas da nenupirko, lai pasi Kuris gerai, labai gerai moka tą
Tik ką išėjo iš spaudos:
netik Įvairių juokų, monolo- skubina. Tikietus galima darbą; o antro mokintis, jaunam vy
Br. Vargšo 3-jų veiksmų drama
Užlaiko geriausį
ko streiko Lawrence.
rui gera proga. Jeigu kurie kreipsi
'SVETIMAS DIEVAS.”
gų ir deklamacijų, bet bus ir gauti ir „Keleivio’’ redakci tės per laišką, tad pridėkit už 2c. Eliy, Vyną, Likierius ir
Lošime dalyvauja 7 yp., kaina 15c.
Iš 20 gubernatorių tik du ; seseris Vilčinskiutės, ku
štampą atsakymui.
ir Br Vargšo 4 veiksmų drama
joj.
Turbut
jau
nereikia
at

D.
GALINIS
ir
Vidurinis
kitokius
gardžius
gėrimus
pritaria Įsikišimui Me- rios jau yra žinomos tiems,
'GADYNĖS ŽAIŽDOS.”
224 Broadway,
So. Boston, Mass.
o taipgi ir geriausio taba
ksikon.
kurie lankosi ant '60 kuopos kartoti, kad „Marija MagLošime dalyvauja 9 yp., kaina 25c.
Pajieškau kostumerių barzdų sku
Kuopos ir Draugijos! Tai darbi
ko Cigarus.
New Yorko dienraštis.'vakarų, savo žavėjančiomis
stis, kurie norit geriausiai plaukus
ninkiškos dvasios veikalai. Jie yMeldžiame užeiti o visados rasite^
pasikirpt tad atsilaankykit, plikiams
ra giažųs. Statykite juos ant
”Sun„ išsiuntinėjo telegra dainomis. Taipat bus pakerpam už 15c.
scenos. Reikalaukit visur
(49)
gražų
patarnavimą.
.
garsėjusi
smuikininkė
p-lė
fu Įvairių valstijų guberna
DEMOKRATU BARBER SHOP,
M. G. VALASKAS,
285 Broadway,
So. Boston, Mass.
362 2nd st,
So. Boston.
toriams užklausimus, ar pri. Janulevičiutė, kuri taipgi
349 E. Kensington av, Chicago IIL
taria jie Suvienytų Valstijų savo smuiku visados užžavi
DARBO BIURAS
Įsikišimui Meksikos revoliu publiką. Taigi ateikit visi.
Męs
visuomet samdome žmones
ci j on. Klausimai buvo šito Įžanga visiems dykai.
Kanados dirbtuves, ant farmų ir g*
neprivalo būti lengvai
ležinkelių.
Koncerto rengėjai.
kie: „Ar pritari tamsta Įsi
traktuojamas. Jis reika
Dabar reikalinga 100 darbininkų
lauja greitos pagelbos ir
kišimui
Meksikon?”
ir Lietuvos Sūnų Draugystė
UNITED STATĖS EMPLOYMEN"
greito palengvinimo. Im
OFFICE
„Kiek tamstos valstija galė rengia balių 27 lapkričio,
Taupinant pinigus
laikykit saugiam
kit
43
Portland
Street,
Boston, Mas»
tų duoti kareivių Į dvi sąvai- Cyprus Hali, 40 Prospect st.,
BAIMK
tes?” Ant tų klausimų atsa Cambridge, Mass.
«(
GENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT 8ANK
kė 20 gubernatorių. Inter
Severus Plotkeles nuo
Keliauk
i
arba
iš
Europos
vencijai pritarė tik du, bū Lietuviškų
gaspadinių
1112 W. 3 5-ta Gatve, Chicago, IIL
tent, West Virginijos gub. „streikas” prieš lietuviškas Galvos Skaudėjimo ir
7
Vienatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiura
Hatfield ir Texas gub. Co- krautuves vis da tęsiasi. Neuralgijos
Kapitalas $250,000.00
Pigios Kainos
Dideli Laivai
quitt. Visi kiti priešingi. Krautuvės, kurios reikalą
Priima depozitus kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
Severas Wafers for HeaUache and
Gražus patarnavimas
Knygelė dykai. Pinigas galimais Bankoalsiimt kada nori.
turėjo vien tik su lietuviais,
i Laivai išplaukia regulia-iškai :š
Nearalgia
Huerta laikysis iki galui. stovi beveik tuščios, nes
Bostono nuo Charlestown. k
T Jliva.kort.PS- Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
________________ —Saugios dėžutes paršai domos už $3 metui.
į
Parsitrauk
giminiečius
ar
draugus
o atjausite tą, ko reika
Padaro visokias pop eras, paspirtus, dokumontus. etc
Meksikos prezidentas Hu „streikuojančios” moteris
j
iš
tėvynės
per
IVhite
Star
Liniją.
laujate: greitą palengvi
)) Dėl ateityj reikaiintų platesnių
LIETUVIŠKAS BANKAS
eina
pirkti
pas
žydus.
Kaip
erta esąs geram upe ir nieko
nimą galvos skaudėjimo.
jĮ paaiškinimų arba agentų adresų
Jos išeis jums ant svei
sau nedarąs iš to, ką kas už jau buvo pereitam ”Kel.”
(t Bostone ir apielinkėse, kreipki ės:
numerije
rašyta,
tas
„strei

katos.
Laikykit
visados
Kompanijos ofisas. S4 Statė St.
Meksikos rybų apie jį kalba.
• Geo. Bartaszins, 261 Broadway,
ju
dėžutę
po
ranka.
kas
”
iškilo
dėl
to,
kad
lietu

Pereitoj subatoj jis buvo a5
So. Boston.
Kaina 25 eetai už dė
Polish tndnstrial Assn, 37Cross st
tėjęs pažiūrėti pirmos šĮmet viai krautuvninkai nutarė
Į P. Bartkevičia, 877Cambridgest.,
žutę su 12 plotkeliu.
VIENATINE LIETUVIŠKA
bulių kovos, kurioj dalyva panaikinti „štampas” ir ne
Į
East Cambridsre
I
daugiau ant knygųĮ J. Rottenberg. 115 Salėm st
vo garsiausis Meksikoj ma beduoti
■v •
( Nutilę Shapiro Co., 92 Salėm st.
tadoras Goano. Užmušus Cių.
) Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoį
Moterįs skundžiasi ant
matadorui ketvirtą bulių,
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Huerta išvažiavo namo, krautuvninkų, krautuvnin
Teisingiau*!* ir Geriančia
kuomet 20 tūkstančių žmo kai ant moterų. Moterįs sa
Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
galvos sukimai, tulžiaviko,
kad
angliškos
krautuvės
nių paliko da žiūrėti.
APTIEKA
mas ir panašus nesveiku
Ije ypatingai geros sekančios gyduolės:
Huerta sako, kitos šalĮs duoda „štampas” ir nebran
mai iš jaknu duodasi len
Sutaisom Receptus su ėr
džiausią atyda, nežiūrint *.r iš
gvai gydyti, jeigu varto
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskaną 75 c
nieko daugiau negali jam giau parduoda tavorus; ko
Lietuvos atvežti ar amerikoniški
sime
dėl
tad
negali
duot
„štam

Nuo kosulio, grippo ir slogos 41.00. K«iujo Valytojas $1.00.
padaryti, kaip tik uždėti uo
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Nuo
saulės
nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
pasaulije vartoja, taipgi visados
stuose blokadą. Visas var pų” lietuviai?
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
randasi lietuvis aptiekorius
gas tik tame, kad pinigų nė Krautuvninkai sako, kad Severos Pigulkas
P. JATULOVTČIUS.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c
ra. Iždas visiškai tuščias. angliškose krautuvėse mo
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
EDVARD
DALY,
savininkas
kama
„cash,
”
o
lietuviškos
Dėl
Kepenų
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Ant visų daiktų uždėta mo
18
Broadway>
S*
Boston,
Mass.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
moteris
ima
ant
knygu

(Severas
Liver
Pilis)
kesčiai, net krasos ženkle
Galite reikalaut iir per laiškus,
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
čių,
kas
labai
daug
nuosto

liai ant laiškų pakelta du sy
o męs per ekspresą gydules priGyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
sulig padavadijimo, Jos
siųsint.
kiu augščiau. Iš tos prie lių krautuvninkams padaro.
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
veikiasmagiu buduirpaPilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
žasties viskas beveik dvigu Gaspadinė ateina su septytaiso sirguliuojančiu žmo
niom-devyniom
knygutėm
Pročkos
nuo
nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
bai Meksikoj pabrango. Re
$50 TAU PREMIJOS.
nių sveikatos padėjimą.
Gumas duo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
ir
ant
kiekvienos
duok.
Iš

Imkite po vieną arba po
voliucijonieriai gi prisispauVisokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
ima
už
kelis
dolerius,
o
pini

dvi
kas vakaras, o ištik.sdino popierinių pinigų ir
Perfuinos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
ro jausitės daug geriau.
tokiuo budu da daugiai! da gų vis nemoka. Žmogus iš
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
Kaina 25 centai.
■' . *
/ ir kitokių ligų.
ro valdžiai skriaudos. *Bet važiuoja kitur, o gaspadinė
eina
da
su
jo
knygute
ir
per
Huerta sako nepasiduosiąs
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint?
pakol jis arba jo priešai ga kokią sąvaitę ima vis ant
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
jo vardo ir gauna da „štam Aptiekose. Neimkit kitu. Sa
lutinai laimės.
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
pų.” Nueini, sako, kolek- kykit ‘‘Severos”. Jeigu netu
Receptus sutaisau teisingai,
Diskusijos su Grikštu, y tuot, gaspadinė tau prane rėtų, parsitraukit stačiai nno I
Parašyk numerius nuo 1 iki 9
mus.
kiekvienoj
duobukėj,
taip,
kad
su

ša: „Šitas jau išvažiavo.
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ,ar Europos daktarų.
Iš Detroito, Mich., ”Kefei- Ir
•'
‘
' I skaičius vieną bile kurią eilę gau
man
už
burdą
neužmokė

tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
viui” praneša, kad lietuvių jo...” Tokiuo budu netik
jimą,
kiekvienam prisiųsim kredi
W.
F.
everą
o
to čekį ant $50, kuris geras tik
prisiusime jums expresu.
socijalistų kuopa tenai nu nieko negalima uždirbti, bet CEOAR RAPiDS. iOVVA
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
tarė iššaukti L. Grikštą,-ku tankiai reikia pridėt. ”Nepėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo
New
Yorko.
Prekė
tų
lo

ris vadina save I. W. W. or
Šios visos gyduolės ir visokios ki
to — pasakė ^vienas tokios,
kokios tik reikalaujamos, gau tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
ganizatorium, Į diskusijas, gana
krautuvninkas
—
nekurtos
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki sų čekį, gaus tą lotą už $69. Iš
kas pagerins darbininkų bu- musų moterįs da ir vagia. tur negauni nueik pas jį, jis turi. mokėt tik po $5 mėnesij. Norint
kampas C st.
geresnių informacijų ir mapų nuo
vj. Diskusijos bus 7 gruo Kada ateina krautuvėn, tai Tai viena iš didžiausių aptiekę.
žemės, rašykit ant šio adreso: (50)
džio, Aurora svetainėj, 1167 taip ir saugok, kaip kokio
K. ŠIDLAUSKAS
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8.
Chene st., 2 vai. po pietų.
čigono, ir da saugodamas 226 Broadway, So. Boston.
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