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Pasikėsinimas ant gubernatoriaus gyvybės.
Honkong, Kynai. — Bėgije
dviejų sąvaičių ant
Užsidaro 300 saliunų.
Juan ši Kai remia
Pirmos gegužės šventė bus
(Kantono
gubernatoriaus
Či
konfucijonizmą.
Sulyg naujo įstatymo, kulegališka.
Kuan
Lun
gyvybės
buvo
paris įėjo galėn pereitą panePekinas.
Čia susitvėrė
"Birževija Viedomosti" lyga, kurios tikslu bus kovo i daryta jau antras pasikėsi dėlį, Ohio valstijoj likos už
praneša, kad 18 lapkričio ti prieš įvedimą Kynuose nimas. Dabar, 29 lapkričio, daryta apie 300 saliunų.
Kišenevo gubernatorius iš konfucijonizmo, kaipo ofici- užpuolikas smeigė jam peiNušovė plėšiką.
siuntinėjo apskričių virši jališko tikėjimo. Lyga susi ‘ liu ąjrdin. Gubernatoriui teninkams įsakymą, kad atei deda iš įvairių tikėjimų
.... v.v
at-| čiaus pavyko peilį atmušti, Columbia, S. C. — Perei
nančiais metais jie nekliu stovų: mohamedų, taoistų, Per
susižeidė tik ran- toje sąvaitėje policija čia
dytų apvaikščioti Pirmos buddistų, Romos katalikų ir
Ishkęs gyvas, guberna- nušovė plėšiką, kuris ant
Gegužės šventę, kur ta šven protestonų. Visi jie priešin-J
priešin-^?,
^rriu
^u®^
® savo
av0 ran^
kaa tuojaus iI gatvekario norėjo apiplėšti
tė įėjo jau į paprotį.
gi įvedimui konfucijonizmo. i užmušė 4 savo sargus paly-1 žmones.
Primta Kynų parlamento dovus
^ovys.’> bijodamas,
D1Joaąmas, kad jie >
šaudymasi su policija.
Žuvo 24 angliakasiai.
tikpiima
kartais
neprigulėtų
prie
to
konstitucija
apie
tikėjimą
Irtais
P
rie
- tlkeJlmią paties suokalbio.
' Batume, ant Kaukazo, po
Birmingham, Ala. — Per
visai
neužsimena,
bet prezi-^
licijos persekiojamas nežino
eitoj
sąvaitėj Alabama Fuell
Po to atsitikimo Kantono
dentas
Juan
Ši
Kai
yra
kar!
mas žmogus pradėjo šaudyt Štašlalininkas konfucijon'iz- i provincijoj pasidarė didelis and Iron kasykloj atsitiko
iš mauzerio, sužeizdamas du
spėjama, kad jis norėsi slėgimas. Visi vaikščioja lig ekspliozija ir žuvo 24 darbi
slaptosios policijos agentu, mo • ir
- •
’
• • ~ i ko tai bijodami. Biznis vi ninkai.
Gavvą ir Urušadzę. Įtaria tą tikybą padaryti viešpa-ssiškai sustojo. Policija pa- Medžioklėj užmušė 11 žmo
mas plėšikas užmuštas. Pas taujančia tikyba Kynuose. : didinta. Nuolat daromos
nių.
jį atrasta daug patronų tam Anglijos krasos darbininkai kratos ir nuolat randama
Bangor, Me. — Nuo 1-os
tikram kišeniuj ir suviniota
rengiasi streikuot.
bombų sandeliai.
[spalių,
kaip prasidėjo me
ant vienos kojos 600 šimtra- 100,000 Anglijos krasos
blinių. Šnipai sužeisti gana darbininkų pareikalavo 15 Rusija protestuoja prieš Vo džioklė, Maine valstijoj už
mušta jau 11 žmonių ir apie
pavojingai.
nuošimčių daugiau algos. kietijos darbą Turkijoje. du syk tiek pašauta.
Generališkas krasos virši Rusijai baisu, kad turkai
Gaisras teatre.
neišmoktų muštis. Kaip žiApriejo 8 žmones.
Odesoj, 18 lapkričio, laike ninkas Herbert Samuel tą inoma, dabar turkų armijoj
perstatymo ant scenos užgi reikalavimą atmetė, paaiš tarnauja daugiausia vokie Brockton, Mass. — 19 lap
mė gaisras, kaip spėjama, kindamas, jog toks pakėli čių oficieriai, kaipo mokyto kričio pasiutęs šuo apriejo
' nuo susijungimo elektriškų mas reikštų $12,500,000 į me jai, už ką turkų valdžia ga čia 8 ypatas. šunį užmušė
vielų. Akies mirksnije ug tus valdžiai daugiau išlaidų na gerai vokiečiams užmo ir jo galvą paėmė ištyrimui.
nis apėmė visą sceną ir išsi- ir reikėtų uždėti naujus mo ka. Bet Rusijai tas nepatin- Kun. Schimdto byla vėl
., plėtojo po visą sale, žmo- kesčius. Darbininkai gi sa- jka. Ji galvoja sau: vokieatidėta.
•
! ko, kad jeigu jų reikalavimo
nes išbėgo. ■
|
čiai
dabar
turkus
išmokys,
New
York.
—
Byla
kata

; neišpildys, ant Kalėdų jie išo tie paskui išpers kailį Ru likų kunigo Schimdto, kuris
Sugrąžino redaktoriui leina Į streiką.
sijai.
Taigi šiomis dienomis papiovė nėščią savo gaspadipabaudą.
Tigras padarė sumišimą. rusų valdžia nusiunntė vo nę, likos atidėta iki 8 gruo
Viatka. — 1911 metais
"Viatskaja Rieč" patalpino Pepernon, Francuzija. — kiečiams protestą prieš tur džio.
keliatą korespondencijų apie Pereitoj sąvaitėj ištruko čia kų mokinimą. Proteste nu Protestai sulaikė moteriškės
žemiečių viršininką A. A. laukinis tigras iš klėtkos, rodoma, kad turkus išlavi
pakorimą.
Miliukovą, kuris imdavo iš kur buvo daromi tigrų me nus paskui bus sunku juos Hartford, Conn. — Pasi
kaimiečių kyšius, prižadėda džioklės kratantieji paveik suvaldyti.
pylus protestams prieš Bamas išsirūpinti jiems už tai slai. Tarp gyventojų pasi Pietų Afrikoj verda kova. sie, Wakefieldienės pakori
po sklypelį miško. Guber darė didžiausis sumišimas. Iš pietų Afrikos kas kar mą, kuris turėjo būt išpildy
natoriui tos žinios pasirodė Išsiųsta 1,500 kareivių su tas ateina vis rimtesnės ži tas sekančio kovo 4 d., baus
ant tiek baisiomis, kad jis medžioti laukinį žvėrį, kuris nios. Tenai sustreikavo tū mė likos sulaikyta.
nubaudė redaktorių 300 rub pasislėpė girioje. 29 lapkri kstančiai angliakasių, dau
Didelis streikas
lių ir išspasdino atšaukimą, čio kareiviai jį nušovė.
giausiai rytinių Indijų indieSchenectady’je.
Kruppo pelnas.
kad Miliukovas kyšių netik
čiai, kurie ligšiol buvo laiko-!
neėmė, bet nė paskalų apie Vokiečių ginklų išdirbimo mi stačiai vergijoj. Dabar Schenectady, N. Y.—Lap
firma Krupp paskutiniais sustreikavo ir cukrinių nen kričio 25 d. General Electric
tai nebuvo.
metais
turėjo gryno pelno drių auginimo apskritij dar Co. sustreikavo 12,000 dar
Na... praėjo pora metų ir
dalykas virto kitaip. Laik $9,000,000. Užsakymai vis bininkai, taipgi indiečiai. bininkų dėlto, kad kompani
raščiui pasisekė prirodyt, didinasi ir nuolat priimama Policija apsiginklavus šau ja atleido iš savo dirbtuvių
kad gubernatorius meluoja, daugiau darbininkų. Dabar tuvais pradėjo į streikuo du unijos vadovu ir 1,500 ukad Miliukovas ištiesų ėmė po Kruppo firma dirba 80- jančius šaudyt, tris iš jų už- nijistų darbininkų. Sustrei
kyšius ir iš viso iš kelių kai 000 žmonių.
mušdama ir daug sužeisda- kavusiems prijaučia gelžkePasirodo, kad civilizuota ma. Ginklu norima priver lio darbininkai, kurie jau išmų iškaulijo 10,000 rublių.
me
pasaulije geriausia seka sti vergus tarnauti kapita kalno pasakė, kad jie taipgi
Miliukovas likos pavary
pames darbą, jeigu į
tas nuo vietos ir patrauktas si žudymo įrankių fabrikan lui.
teisman. Minėto gi laikraš tams.
Suokalbis prieš japoniečius. streikierių vietas kompanija
čio redaktoriui Speranskiui, Apiplėšė krasos traukinį.
Tokio. — Čia gauta pat bandytų statyti streiklau
' kuris dabar sėdi kalėjime už
Brieg, Vokietija. — Neto virtinimas, kad ant salos žius.
straipsnį apie Beilį, guber li nuo čia plėšikai apiplėšė Formoza ištiesų susekta West Virginijoj vėl kare.
natorius pranešė, kad paim krasos traukinį ir pavogė vi chiniečių suokalbis prieš ja- Iš Charlestono, W. Va.,
ta iš jo 300 rublių pabauda są krasą. Vienas iš plėšikų poniečių valdžią ant tos sa ateina žinios, kad apie Paint
1911 metuose yra grąžina davė nelaimės signalą, ant los. Suokalbio pienas esąs ir Cabin Creek, taigi toj pat
ma.
ko traukinis tuojaus susto toks: suorganizuoti apie vietoj, kur pernai buvo ka
Užmušė du sargybiniu. jo ir tapo užpultas. Plėši 100,000 žmonių armiją, su rė, vėl prasidėjo sumišimai.
Čenstakavoj, keliatas re kai su grobiu pasislėpė. Kiek griauti japoniečių valdžią ir Gubernatorius Hatfield pa
sugrąžinti salą Kynams.
sakęs, kad jei policija neį
volveriais apsiginklavusių pavogta, da nesužinota.
stengs
palaikyti "tvarką,”
žmonių užpuolė ant penkių Bulgarų caras neabdikuos. Carukas važiuos Egiptan.
jis tuojaus 'nusiusiąs tenai
sargybinių ir du iš jų padėjo
Vienna, Austrija. — Bul Kairo, Egiptas. — Neuž miliciją
angliakasiams mal
ant vietos, o trečią sunkiai garų caras Ferdinandas, a- ilgo ketina atvažiuoti čionai
sužeidė. Iš užpuolikų vie pie kurį buvo pasklydęs gan Rusijos caro Mikės sūnūs šinti.
nas suželtas, kiti pabėgo, bet das, buk jis manąs atsiakyti gydytis sieros maudynėse.
Atmetė darbininkų
su pagelba policijinių šunų nuo sosto, užleisdamas jį sa Gal greičiau gaus galą.
reikalavimus.
tris jų vėliau suimta.
vo sunui, išvažiavo iš čia So-1 Įstatymas prieš vergiją.
Fall River, Mass. — 1
Naujas Amerikos ambasa fijon. Reporteriams jis pa Manila, Filipinai. — Fili gruodžio audinyčių kompa
sakė, kad tas gandas yra ne pinų komisija priėmė įstaty nijos pranešė savo darbinin
dorius.
mą, kuris draudžia samdyti kams, kad jų reikalavimas
Peterburgas, 25 lapkričio. pamatuotas.
Iš Washingtono gauta čia Vokietijos oficieriams neva ir palaikyti vergijoj žmones. didesnės algos negali būt iš
Jurininkų streikas Italijoje. pildytas. Geležies dirbtuvė
lia šokti tango.
žinia, kad Suvienytų Valsti
Venecija. — 25 lapkričio The Fall River Iron Works
Vokietijos
kaizeris
už

jų prezidentas Wilson pas
kyrė ambasadorių Rusijon draudė savo kariumenės o- sustreikavo atsarginiai juri Co., kuri užima 6,000 darbi
Henry M. Pindellį, iš Peoria, ficieriams šokti uniformoje ninkai ir streikas greitai ninkų, taipgi atmetė reika
lavimą pakelti algą.
platinasi.
"tango” šokį.
ui.
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Metas IX.

12,000 sugrįžo prie darbo. Pasikėsinimas ant L. Ažuko
gyvasties.
Schenectady, N. Y. — Vi
si 12,000 General Electric Chicago, III. — Pereitam
Co. darbininkų, kurie 25 lap- "Kel." numerije tilpo trum
kričio buvo išėję ant streiko, pa telegrama apie pasikėsi
1' gruodžio sugrįžo prie dar nimą ant pasiturinčio lie
bo.
Visus reikalavimus tuvių saliunininko ir politikompanija išpildė, nes soci- kieriaus gyvasties. Šiuo
jalistas majoras iš pirmos žygiu pranešiu apie tą kru
dienos stojo darbininkų pu viną atsitikimą plačiau. Bu
vo taip:
sėn.
Tai jau antras streikas Pas p. Ažuką dirbo baršitam mieste, kaip socijalis- tenderis, Mačiokas, kuris il
tas Lunn yra majoru, ir a- gainiui taip apsipažino su
kad
budu į kelias dienas buvo lai smuklininko bizniu,
pradėjo tarškinti kvoterius
mėti.
sau į kišenių, o tik retkar
Dalijas su darbininkais čiais
į registerį. Patėmijęs
pelną.
tai savininkas atstatė MaThe Youngstown Steel & čioką nuo darbo; pastara
Tube Co. iš Youngstown, sis gi nutarė Ažukui atmoOhio, praneša, kad ir atei nyti. Taip ir atsitiko. Vie
nančiuose 1914 metuose ji ną rytmetį atėjęs pas Ažu
dalinsis su savo darbinin ką užklausė, už ką jis buvo
kais grynu pelnu.
Šimet atstatytas nuo darbo, ir, ne
kompanija išmokėjo darbi sulaukdamas atsako, pakišo
ninkams gryno pelno $300, revolverį po nosią ir palei
000, o pereitais metais — do šūvį, paskui kitą ir tre
$250,000.
čią. Sužeistas Ažukas kri
Organizacija prieš streikus. to ir suriko pagelbos. Ažu- ,
sūnūs išgirdęs šaudymą
Kansas City,Mo. — Čia ko
puolė pagelbon, pagriebęs
susitvėrė nauja darbininkų automatišką
karabiną. Pa
organizacija su tikslu kovo matęs bebėgantį
Mačioką,
ti prieš streikus. Narių ta tuoj liepė jam sustoti.
Tas
keista organizacija turinti nepaklausė. Tada jaunasis
200 ir išsiėmusi jau čarterį. vienrankis Ažukas šovė ir
Išvogė už $100,000 audeklų. tuoj Mačioką paguldė. Pa
Fall River audinyčiose su šaukta policija ir daktariš
sekta didelė vagystė — iš ka pagelba. Mačiokas mirė
vogta maždaug už $100,000 vežant ligonbutin.
audeklų. Areštuota 26 dar Jaunasis Ažukas tapo su
bininkai, šeši iš tų jau prisi imtas, bet Grand Jury jį iš
pažinę prie kaltės. Sakoma, teisino. Senis Ažukas, kaip
kad vogė mažiausia 150 žmo spėjama, pasveiks, nors ga
nių.
na pavojingai sužeistas. Po
litika to vyro trumpa, nes,
Darbai eina blogai.
Cleveland, Ohio. — Gele kaip ir visi smuklininkai, tas
žies ir plieno užsakymai žmogus labai mažo mokslo,
nuolat vis mažinasi ir fabri- Tiesa, norėjo tapti pavieto
kose darbai eina silpnyn. komisijonierim, bet nė no
Nekuriose geležies fabriko minacijos negavo.
S. Daubaras.
se, kaip rašo ”The Iron I
Trade Review,” darbai su-i
Trįs pašauti streiką
mažėjo per pus.
riaušėse.
New York. — Ties S.
Apiplėšė banką.
Vancouver, Kanada.—Ag- Feldman & Co. dirbtuve,
gassiz’e, 60 mylių į rytus kur darbininkai streikuoja,
nuo čia, 25 lapkričio šeši vy 29 lapkričio iškilo riaušės ir
rai, šautuvais apsiginklavę, šaudymas. Šaudyt pradėjo
užpuolė ant bankos ir api kompanijos pasamdyti val
plėšė. Kiek paėmė, nepra katos streiklaužių apginimui. Trįs žmonės likos pa
nešta.
šauti ir trįs streiklaužės,
Geležinkelis užpirko anglies kurios buvo vežamos autolaukus.
mobiliuje iš darbo, apdau
Indiana, Pa.,— Pennsyl- žytos akmenais. Vienas avanijos gelžkelis užpirko reštuotas.
5,000 akrų anglies lauko apie Blacklich ir Conemaugh. Į 3 mėnesius 2,535 žmonės
Mokėjo, rodos, po $300 už užmušta ir 49,441 sužeista.
Šįmet per
akrą.
Čia randas turtin Washington.
giausios anglies nuogulos. 3 mėnesius, balandį, gegu
žės ir birželį, Suvienytose
Viršininkas apvogė banką. Valstijose buvo 3,596 gele
Fort Worth, Tex. — M. L. žinkelio nelaimių, kuriose
Woods, išbuvęs 24 metus užmušta 2,535 žmonės, o su
Statė National Banko vice žeista 49,411.
pirmininku, prisipažino pa
Piniginių nuostolių per
vogęs iš to banko $165,000. tas nelaimes buvo 3,234,289.
Kanadoj pragyvenimas
"Titanico" byla augšciaupabrango.
siam teisme.
Kanadoj pragyvenimas
"Titanico” byla atsidūrė į
augščiausį šalies teismą.'Te taip pabrango, kad valdžia
nai turės būt išrištas galu paskyrė komisiją ištirti to
tinai klausimas, ar kompa pabrangimo ‘priežastį.
nija, kuriai prigulėjo "TitaDidelis gaisras.
nikas,” turi užmokėti pilnai Mahanoy City, Pa. — 25
už nuostolius ir žuvusias lapkričio gaisras čia nušla
gyvastis, ar tik tiek, kiek vė kelioliką biznio įstaigų,
buvo paimta už laivakortės padarydamas $100,000 nuos
ir tavorų persiuntimą.
tolių.
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! sinama, jog renkama prenu Juozuną. Kadangi velionis kurio vardas V. B. Kaip | mi daugiau kapitalo, galėsi- dijimo, vadinasi George G.
merata "geram naujam laik buvo laisvų pažiūrų, tai tik jis pasirodė, tuoj vienas1 me savo ir namą įgyti.
Iš kalbos galima suprasti,
Darbai šiuomi kartu pas jog paeina nuo Reseinių,
daug buvo vargo, pakol iš iš keturių katalikų pribėgo
raščiui."
Jeigu jau pradėta kovoti gavo leidimą palaidoti jį su paraudusiom akim ui mus eina prastai ir patar Kauno gub. Jei tokis butų
Savieji šnipai.
su "stebuklingų daktarų” ant katalikiškų kapinių. Ir kumštis sugniaužęs, dantis čiau savo viengenčiams ne I kur padaręs šelmystę, tai
tai ------reikėtų
"Kova" teisingai pastebi, apskelbimais,
*-------------z —
» nors velionis po karčemas grieždams sako: "Ar ju med važiuoti čionai darbo jieško praneškit mums, męs jį sukad musų klerikališkai-tau-i pradėt kovą ir su tokiais nesilankė, vienok draugys an mai frent?” Socijalistas ti, nes bedarbių gana ir ant i imsim, nes ir čia jis vedasi
_J. Orinis. 'labai prastai.
tiški laikraščiai, kurie taip "laikraščiais," kurie netik tė, prie kurios jisai prigulė daugiau proto turėdamas vietos.
Mot. šukšta,
mėgsta jieškoti šnipų tarp skriaudžia visuomenę, bet jo, paskyrė grabnešius sa- atsitraukė ant kokių trijų
E.
ST.
LOUIS,
ILL.
žingsnių
toliau
nuo
tų
Dievo
Box 264, Coal Gate, Okla.
socijalistų, tarp visai sveti teršia laikraštijos vardą ir liudininkus, kad biskį buvo
sutvėrimų
ir
paklausė,
ko
garbę.
netinkama.
Šiam miestelije randas
mų jiems žmonių, visai ne
jiems
reikia.
Katalikai
at

nemažiausiai
lietuvių. Lig PHILADELPHIA, PA.
nori matyti vieno iš biau-' J. Vanagaitis nubaustas.
Velionis prigulėjo prie S.
riaušių šnipiškų darbų, koks?
L. A., T. M. D., Lietuvių sakymo neduoda, bet eina šiol visi gražiai sutikime Kunigai platina "Keleivį.”
Laikraščiai praneša, kad kliubo ir D. L. K. Vytauto, su kumščiomis artin ir vie tarp savęs sugyveno. Nebu Aną nedėldienį musų ku
dabar buvo teisme prirodyta
"Rygos* Garso” redaktoriui buvęs "Birutės” leidėjas p. žodžiu sakant, buvo darbš nas sako: ”Ju vos a sodžer; vo čia tokio skirstymosi į nigas Kaulakis užsakęs susi
Bajorui. Tas žmogus nuu-l J. Vanagaitis Tilžėj buvo tei tus vyras. Paliko moterį ir dac natinks, vi bost ju teis partijas, kaip kituose mies rinkimą S. L. R. K. A. liepė
latos rašinėjo valdžiai do- smo nubaustas 50 markių du vaikučiu. Tebus jam in a minut." Išgirdę žodį tuose. Bet apšvieta, o ypač visiems prisirašyt, nes tai enosus tai ant "Rygos Nau-, arba 5 d. kalėjimo dėl to, kad lengva šios šalies žemelė! ”we bost jur face” pradė tarpe kunigo avelių, stovi sųnti geriausia organizacija
jienų,” tai vėl siuntinėjo to be valdžios leidimo priiminė Visi parapijos "skanda jo rinktis anglai ir apstojo žemai. Tamsus žmonės ir Amerikoj, numirusiam žmo
daug dau gui pagelbsti ir gyvam siun
laikraščio išleistąjį kalendo davo iš Rusijos išeivius. Va lai” pranyko su pribuvimu katalikus. Socijalistas pa išnaudojami
kad tie giau. Tiesa, E. St. Louise tinėja geriausi laikraštį
rių su pabriežtomis vielo nagaitis teisinosi tuomi, kad naujo klebono kun. V. Gri aiškino anglams,
žmonės
nori
ant
jo
užpulti
ir randasi pusėtinas skaitlius "Draugą.” Ir pradėjo garmis, prašydamas valdžios, jis rūpinasi Lietutos išei kio. Pastarasis mandagiai
kad pabūtų jam už apšviestų
.
lietuvių ir tie ne (binti "Keleivį.” Taigi dabar
kad jį konfiskuotų, tai vėl viais, idant šie nepakliūtų su žmonėmis apsieina ir to- paprašė,
liudininkus,
jeigu
tie
lieturašė donosus ant pirmeiviš į blogas rankas; jis nurodi- dėl žmonės jam prielankus, viškieji indijonai bandys jį siduoda tiems juodvarniams pas mus kurie žmoneliai ir
išnaudoti ir vedžioti save už niekad "Keleivio" nebuvo
kų Rygos lietuvių draugijų, nėdavęs jiems gerą akių gy Tautiškuose
reikaluose mušti, nes policijos arti nene nosies, kaip tamsuoliai. Ap matę užsirašo jį dėl persitik
dytoją
ir
tinkamą
keliauti
buk tenai slepiasi anarchis
lietuviai biskį susilpnėjo. Se- buvo. Anglai už socijalistą šviestieji lietuviai stengiasi rinimo. Sako, kas gi ten
tų lizdai ir t.t. Ačiū tiems garlaivį.
niaus nepraleido nė vieno užsistojo ir dievobaimingi kuodaugiausia organizuoti per "Keleivis,”’ ką jis ten ra
Bajoro donosams buvo pa Taip rašo "Lietuvos Ži streiko, nė vieno viešo už
užpuolikai turėjo atsitrauk lietuvius.
šo, kad jis taip stovi kuni
daryta kelios kratos, viena nios."
manymo nesušelpę auko ti.
V.
Blazonis.
"Tilžės
Keleivis
”
gi
rašo,
Pakol
nebuvo
čia
kunigo,
gams
ant galo liežiuvio.
ar dvi iš tų ir "Rygos Nau-į
mis ; pastaruoju laiku to ne
kad
beto
p.
Vanagaitis
buvo
lietuviai
turėjo
Politišką
Kitas vėl geras katalikas
jienų” redakcijoj; viena ar
simato. Priežastis to visko
YOUNGSTON,
OHIO.
kaltinamas
da
ir
už
kokį
tai
Kliubą,
kur
galėjo
prigulėti
atėjęs pas mane klausia:
dvi draugijos buvo patrauk
tame, kad darbštesni vyrai
"Žalnierių
mučyjimą"
(kavisi
be
skirtumo
tikėjimo,
tos teisman, ir vis tai ačiū
prispausti "cenzūra Dami Nekas pas mus naujienos. bet E. St. Louiso kunigui "Ar tamista negalėtum už
reivių
kankinimą).
Bylai
pono Bajoro pasidarbavi
jonaičių bei žemantauckų” Su ketvirta diena lapkričio tas, matyti, nepatiko, nes rašyt man ’Keleivį’?” Aš ži
s,
"sudžios
prosėprasidėju
mui. "Rygos Naujienos"
susikivirčijo už reikalus S. Youngstone 4 tautiečiai pra jo parapijonai nuėję klubo nodamas, kad tas žmogus ij,
kad
J.
Vanadis
paskaitė
kišiol buvo "Keleivio” prie
viešai apskelbė Bajorą šni gaitis yra dėl Žalnierių mu- L. A. ir tuom pasipiktinę kišo biznius. Nes nuo pa
susirinkiman
gali
išgirsti
šas,
nusistebėjęs atsakiau,
žymėtos
dienos
likos
suma

pu, už ką jis patraukė tą čyjimo su trimis metais ka- pasitraukė nuo veikimo.
ką
nors
naudingo
ir
apsi

laikraštį teisman, bet ir Ry Įėjimo koravotas.” Bet ne- "Tautiečiai" myli daug gir žinta "smuklės” vienu treč šviesti, o tokių, žinoma, ku kad galėsiu, kodėl ne, ir pra
dėjau jam aiškint, kad "Ke
daliu ir tas lietuviams skau
gos apskričio teismas pripa sant tikrų prirodymų
ta tis ir kalbėti, bet ne keikti. džia atsiėjo, nes pirma buvo nigas nekenčia, nes jie ne leivis,, yra geras laikraštis ir
žino, kad Bajoras yra tikru jbausmė nupuolusi.
žiogas.
5-ios, o dabar sulyg naujo į- siduoda kirptis. Taigi kuiri- nebrangus, tik $1.50 ant me"šnipu ir donosčiku.
gui atsiradus lietuviai tuo- tu> ant ko mano katalikas
statymo beliko 1.
DETROIT,
MICH.
socijalistiškam
Ar galima tokį faktą už $50,000.00
1*1 v v* •
praėjusį mėnesį čia jaus suskilo j dvi dali ir pra-' aštriai man atsakė: ”Aš ne
laikraščiui.
tylėti, nepranešus lietuvių
Pirmą syk man teko ma ėjoPer
didelės agitacijos prieš sidėjo nesutikimai. Didės- kėrinu kiek . kaštuoja, ar
visuomenei ? O tečiaus mu
Einančiam Girard, Kan- tyti tokį žmonių tamsumą. rinkimus.
Miestų viršinin nė pusė senojo kliubo prisi daug, ar mažai, aš noriu užsų tautiečių ir klerikalų lai sas, socijalistų laikraščiui Atvažiavęs į Detroitą nusi
glaudė po kunigo skvernu ir i sirašyti ’Keleivį’ ir dac oi.”
kraštija tyli, tartum ji ne "Appeal to Reason” vienas pirkau kelias atvirutes, kad kų ir tarnų rinkimuose da nulenkė jam savo galvą.
Aš tuomet užklausiau, kodėl
būtų apie tai nė girdėjusi. iš draugų socijalistų paau parašyti savo pažįstamiems lyvavo 4 partijos: demokraNekaltas avinėlis. i tamista taip interesuojiesi
Bet kada koks ten vaikiščias kavo visą savo turtą — $50,
■"Keleiviu?” "Dėlto,kadkuKonkolauckas parašė pats 000.00. Bet nenorėdamas paklausti, ar neturi krasos ir progresistų. Nors pasta
SHENANDOAH,
PA.
įnigai žmonėms ’Keleivį’ gi
sau "donosą" ant kun. Ol-j__
_ tai garbės, jis nenori ženklelių. Atsakė, kad tu rieji buvo trečioj eilėj, bet
sau už
L. S. S. 28 kuopa statė 9 į na, o patįs skaito, ką aš pats
šaucko, kaip garsiai tuomet net kad įr j0 vardas butų ri. Taigi meldžiu duot man pasiliko ketvirtoj.
lapkričio du veikalėliu: I savo akimis mačiau. Aš bu
užtriubijo apie "socijalistą” paskelbtas; ” Appeal to Rea- penkis po po centą, sakau. Viršų gavo veik visose "Jaunikis” ir "Jaunavedžių vau nuvėjęs su reikalu pas
republikonai.
"šnipą" rimtoji "Lietuva,” son” vadina jį draugu X.
Tokiems, kurie nieko dau valdvietėse
kunigą ir ant stalo pas jį bu
kaip noriai tuomet atkarto Drg. X aukauja tuos pini giau neperka, krasos ženk Majoras tas patsai likosi, Naktis.” Pirmiausia p-lė O. vo
TCeleivis.’ Taigi jeigu ku
Elinskiutė deklamavo "Ten,
jo tuos "Lietuvos” "atiden-' gus ne stačiai laikraščiui, lelių męs neparduodam, ga nieko žmogus. Demokratai kur
Nemunas banguoja,” nigai nori žinot, ką jis rašo,
Paskui barasi, kam prostitutes iš kas publikai labai patiko. tai ir aš noriu.” Užsimokė
p1™?3.. kiti taip vadinamų
t0 |ajkraščio platinto- vau atsakymą.
tautiecių organai! Is bur- jams. -"Appeal- to Reason"
klausia, ar aš katalikas, ko vijo iš Youngstono.
Socijalistų balsų užaugo Kas link lošimo, tai nusise jo žmogus $1.50 kaipo meti
bulo išpūtė didžiausius daik turi taip vadinamą savo dėl jie nemato manęs bažny
2 svk tiek, kiek orieš 2 me- kė neblogiausia, išskyrus nis prenumeratorius ir išėjo
tus. Bet kada jų pačių aba "platintojų armiją.”
čioj
ir
t.t.
Sakau,
esu
kata

TojiI
keletą mažų klaidų. Bet ne- sau, o aš pasilikęs sau pamize pasirodė tikras šnipas, armija susideda iš skaityto likas ir tik šiandien atvažia tus. Kaip teko patirti, Ohio gaimla
daug nė norėti, nes slijau: o! kad daugiau tokių
kurį net ir Rusijos teismas jų. Taigi katras iš tos "ar vau iš Bostono. Ir tik ta valstijoj išrinkta 7 socijalis visi artistai
buvo pirmu kar kunigų butų! Tai geriausi
pripažino tokiuo, tai jie gra mijos" užrašys 5 naujus da gavau krasos ženklelių, tai majorai ir apie 20 į že tu ant seenos.
Pabaigus lo "Keleivio” platintojai, nors
žiai sau tyli. Mat, tai sava skaitytojus, draugas X duo- kada pertikrinau, jog aš ka mesnes vietas.
Labai linksma girdėti, kad šti pirmą veikalą "Jauni iš atbulos pusės, bet visgi
sis šnipas.
i da tam dovanų vertėje dvie talikas.
kis," išėjo su savo "spyčium" "Keleiviui" ant naudos.
Darbininkų kapucinas. darbininkų partija pradeda Džian Bamba. Nors ir ge
O paskaitykit jų reklamas jų prenumeratų. Ir taip daPašalinis.
viršų imti. Akron, Ohio, tik
— jie yra bepartiviški, beša i rys, pakol išmokės $50,000.
keliais balsais demokratas rai ant atmintis mokėjo, bet
LEWISTON, ME.
liški laikraščiai, paduoda ’ Tokiuo budu draugas X nori
SEATTLE, WASH.
nenudavė taip, kaip priderė
perviršijo.
Taip
ir
kituose
teisingas žinias, nieko nuo ant tiek išplatinti "Appeal 16 lapkričio atsibuvo L. S. Ohio miesteliuose socijalistų jo Džian Bambai. Po "spy- Daug laiškų gaunu nuo
visuomenės neslėpdami.
to Reason," kad juo užkloti S. 105 kp. parengtos prakal
čio” vėl deklamavo p. Elins "Kovos" ir "Keleivio" skaity
Humbugieriai, jus, hum- visas Suvienytas Valstijas bos; kalbėjo J. B. Smelsto- balsų žymiai užaugo. A. Z. kiutė: "Aušta rytas, aušta tojų. Bevelk visi šitokio tu
bugieriai!
ir greičiau sugriauti kapita rius. Žmonių buvo neper- McKEES ROCKS, PA. naujas." V. Turauckas, de rinio: kaip darbai eina, ko
lizmą.
daugiausia. Kalbėtojas ai Lietuvių čia yra didokas klamavo "Vargdienių skur kie uždarbiai, kiek kaštuoja
Nauji laikraščiai.
škiai nupiešė dabartinį neti būrelis. Draugijų yra 4 baž das.” Nusisekė gerai. Taip pragyvenimas ir kiek lietu
kusį draugijos surėdymą,— nytinės, viena pirmeiviška pat ir žvirblis įlėkė kur ten vių yra Seattle. Čia atsaky
Kas sykis vis daugiau ir
nurodė, dėlko kįla streikai ir L. S. S. 50 kuopa. Beto, per langą pasiklausyti, tai siu visiems sykiu.
daugiau pradeda pasirodyti
ir kaip policija elgiasi su turim keliatą lietuviškų ver tūlos moterėlės girdėjau Darbai pas mus daugiau
pas mus naujų laikraščių,
SCRANTON, Pa.
streikuojančiais darbinin telgų ir keliatą "Draugo” kalbant, kad Dievas atsiun sia medžio, prie medžių kir
jeigu juos galima taip pava
Kun.
Dembskiui
numirus.
kais
ir jų vadovais. Kad iš korespondentų, kurie per tą tė socijalistams dvasią šven timo miškuose; apie miestą
dinti.
Tankiai griebiasi
laikraštį leisti tikie žmonės, Męs, scrantoniečiai, susi vengti to visko, ragino rašy laikraštį stengiasi vietinius tą. Žmonių buvo pilna sve yra lentų plovyklų ir keliakurie mažiausio supratimo laukėm liūdnos naujienos — tis į socijalistų partiją ir sy socijalistus šmeižti ir bedie tainė ir net sėdynių pritru tas liejiklų, bet nedaug. Va
apie tokį darbą neturi. Lei netekome vieno iš šviesiųjų kiu su jais stoti prieš kapi viais vadinti, gal už tai, kad ko. Tik peiktina, kad She- saros laiku miškuos darbai
džia jie dėl to, kad užėjo žmonių; 14 lapkričio po pie talistus,—atėjus balsavimui nekuriuos dievočius reikės nandoah’rio publika neišmo eina gerai, bet apie kalėdas
jiems noras "sukritikuoti” tų mirė senelis kun. V. balsuoti už socijalistų parti iš pirmeiviškos draugijos ksta užsilailįti tokiuos su kitas kempes sustabdo ant
Jurą arba Baltrų. Pagarsi Dembskis, apie porą sąvai- jos kandidatus.
prašalinti už pinigišką drau sirinkimuos kaip pridera. dviejų-trijų mėnesių. Taigi
K. Motuzą. apie šitą laiką daugelis ir be na kituose laikraščiuose, kad čių sirguliavęs. Kun. Demb Antru sykiu kalbėjo apie gijos nuskriaudimą. Bet ne
darbo vaikščioja. Uždarbiai
jų laikraštys bus "beparty- skis paėjo iš Kauno gub., kooperacijos reikalus. Ka žiūrint tų visų užpuldinėji
COAL
GATE,
OKLA.
Šiaulių
pavieto.
Tėvynę
ap

dangi
čia
yra
susitvėrusi
miškuose tokie: moka nuo
viškas,” "bešališkas,” tal
mų iš kapucino pasekėjų pu
Lietuvių
Darbininkų
Koope

leido
jau
50
metų
atgal.
600
liko
be
darbo.
$2.00
iki $4.50, yra ir tokių,
pins "moksliškus straips
sės, musų draugija gyvuoja
nius,” ir t.t. Žmonės prade Kunigu išbuvo 40 metų, ir racija ir turi atidarius val puikiai. Narių turi porą Čia yra 5 anglių kasyklos kuris gauna ir 5.00 dolerius
da siųsti prenumeratą, o tas 20 metų jau kaip nekuniga- gomų produktų krautuvę, šimtų ir pinigiškai stipri. Iš- ir ligšiol visos ėjo gerai; už ant dienos.
Pragyvenimas miškuose
"laikraštis” pasirodė kelis \o. Amžiaus turėjo 83 me- tai ragino ją remti. Po pra nuomuoja savo salę susirin dirbti buvo galima nuo $30
kalbai
buvo
monologai
ir
aetus.
Palaidotas
16
lapkrikaštuoja
nuo penkių iki še
kartus, kaip tas meteoras, ir
kimams ir prakalboms. So iki $50. Bet dabar 2 kasyk
vėl išnyko, nunešdamas su-' čio, New Yorko krematori- klamacijos. P. čereška.
cijalistų kuopai duoda už los užsidarė ir 600 žmonių šių dol. per sąvaitę. Mieste
joj.
Išvežant
iš
namų,
d-ras
rinktus žmonių pinigus.
dyką, nes socijalistai dau liko be darbo. Todėl tene- uždirba nuo $2.25 iki $3.50,
LOWELL,
MASS.
J.
šliupas
pasakė
prakalbą
Žmonės paskui pradeda
giausia darbuojasi dėl labo važiuoja čionai niekas dar o pragyvenimas kaštuoja
keikti ir tą laikraštį, kuria apibrieždamas trumpai ve Nedėlios vakare, 23 lapk tos draugijos; jie ir sutvėrė bo jieškoti, nes ir vietos žmo mažiausia $1.25 ant dienos.
Kun. ričio, vienas socijalistas su ją. Pastaruoju laiku drau nės nebežino kur pasidėt. Bet žiemos laiku sunku dar
me buvo tas apgarsinimas. lionio gyvenimą!
Dembskis
buvo
vienas
iš siėjo su keturiais katalikais, gijoj atsirado keliatas kapu Lietuvių čia yra 10 šeimy bas gaut, nes parvažiuoja
Taigi ar nereikėtų pra
dėt su ta liga kovot ? Tokių drąsiausių kunigų, kuris ne kurie pakvietė jį į hotelį. cino pasekėjų, kuriems soci nų ir 6 pavieniai žmonės; y- daugumas žmonių iš Alas
"laikraščių” leidimas yra sibijojo skelbti laisvės ir tie Socijalistas jiems atsakė, jalistai išrodo labai baisus. ra susitvėrus ir S. L. A. 243 kos. Oras geras, vasaros ne
labai šiltos, o žiemos nelabai
stačiai liga, kuri tankiai pri sos žodį, griaudamas visus kad į bažnyčią ir hotelį jis Nekurie norėjo, kad socija kuopa, bet silpna.
kunigų
palaikomus
prieta

šaltos.
Kiek lietuvių yra avisai
neina.
Tada
musų
ka

listų
net
ir
charterio
nebūtų
Dabar čionai atsibeldė vie
daro musų visuomenei daug
blėdies ir skriaudos. Dabar rus iš pat pamatų. Lai bus talikai nutarė socijalistą valia laikyti draugijos buto nas svieto perėjūnas; sakosi pie Seattle, tai negaliu pasa
įsigyvenusi musų laikrašti jam užtai garbė ir amžina "pafiksit.” Nuėję hotelin pakabinus, bet likos išjuokti. buvęs Centralia ir Zeigelr, kyti tikrai, nes labai išsi
ant drąsos išsidrožė, paskui Draugija užlaiko pusėtiną III. Tenai jis palikęs motori skirstę. Taipogi turiu pra
ja neatkreipia . į ta atidos. atmintis.
Bočių
Juozas.
atėjo ant Marrimackgatvės, knygynėlį ir ateina keturi nį dviratį, nes turėjęs bėgti. nešt, kad lietuviai turi čia
Tankiai labai gerai žinoma,
kas tokį "laikraštį” užsima NEW HAVEN, CONN. kuri yra didžiausia gatve laikraščiai: "Kova,” "Kelei Jis pabėgęs iš Illinois apie savo ir advokatą, apie kurį
ant viso Lowellio, sustojo vis,” "Lietuva" ir "Drau pereitų balandį. Ūgio turi laikraščių skaitytojai jau ži
no leisti, gerai žinoma, kad
tie žmonės arba žmogus apie 8 lapkričio vienas studen palei didžiausią A. G. Pol- gas.” Patartina vietos lie 5 p. ir 2 coliu, geltonų plau no, tai Kazys Kraučiunas.
laikraštį mažiausio numa tas čia mirtin suvažinėjo lard Co. krautuvę ir laukė, tuviams rašytis prie šitos kų ir apvalaus raudono vei Taipogi yra ir dvi lietuviš
nymo neturi, o tečiaus gar- automobiliumi lietuvį J. F. kol eis minėtas socijalistas, draugijos, o ateitije, turėda- do; kaip patyrėm iš jo palių- kos smuklės, vieną laiko tik-
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KELEIVIS

ras lietuvis, o kitą lietuvis-i Lipam vienais laiptais, kikas žydelis. Daugumas lie- tais ir trečiais; paklausėm
tuviųparvažiavę iš miškų tarno, kur guli D. Parodė
praleidžia savo laiką tose kambarį. Įeinam, jis guli
išbalęs, negalima nė pažinti,
smuklėse.
Miesto knygyne yra taip kambarys žemas, langai už
gi ir lietuviškų knygų sky daryti, oras troškus, svei
rius ir yra gerų knygų, iš kas turėtum apsirgti. O likurių lietuviai galėtų naudo- gonbutis šventas.
Gaspadinės tarnas.
ties. Dailus ruimai, dailios
sėdynės, daug dailesnės, ne
GARDNER, MASS.
gu smuklėse, bet mažai lie
tuviai tuo naudojasi. Kny Kas mėnesį L. S. S. 89 kp.
gynas randasi ant 4th avė ir perstato vieną veikalą. 15
Madison st. Lietuvių soci lapkričio sulošė „Senvaikį,”
jalistų 182 kuopa turi išrin „Čigonę” ir ” Adomas ir J ie
kus komitetą pagelbėjimui va.” Iš biznio pusės gerai
išsiimti ukėsiškas popieras išėjo, kuopa turės pelno apie
kiekvienam, ar kas priguli 20 dolerių. Lošimas irgi nie
prie socijalistų, ar ne; kas ko sau, tik „Adomas ir Jietik nori, tegul ateina po nu va” išėjo prastokai, nes tą
meriu R. 222 Globė Block. veikalą mokintis mažai lai
182 kuopos sekr., M. M.
ko buvo. Sekantis teatras
bus „Bomba” ir ”Penktas
prisakymas,” 27 d. gruodžio.
ST. LOUIS, MO.
”Kel.” reporteris.
Tom Man, garsus sindikalistas, net antru sykiu atsi
SO. OMAHA, NEB.
lankė į St. Louis, Mo., ir
Avių piovikų streikas.
kalbėjo Trades Union sve
Lapkričio 7 d. Cudahy P.
tainėje. Žmonių prisirinko
neperdaugiausiai, nes lijo. C o. avių piovyklų mažojo
Kalbėtojas kalbėjo 3 valan skyriaus darbininkai metė
das laiko. Puikiai nupiešė darbą ir išėjo į streiką, viso
tikėjimą ir kaip kapitalistai 100 ypatų. Mat kame buvo
dengias juomi dėl savo lobio. priežastis: bosas atleido se
Aiškiai nurodė šiandieninį | ną darbininką, o naują į jo
proletarijato padėjimą ir vietą priėmė. Visi darbinin
naudą vienybės. Bet kaip kai užstojo už senąjį savo
priėjo prie to, kaip iš jo iš- draugą ir metė peilius. Tas
siliuosuoti, tai ne visiems darbininkų reikalavimas li
klausytojams patiko, nes jis kos atmestas; iš ofiso gau
nepripažįsta politikos ir žiu ta žinia, kad visiems strei
ri Į socijalistų platformą kieriams bus išmokėta alga.
lyg koks Taftas. Tom Man Taip ir padaryta. Tarp
šaukia kumščia mušdamas, streikierių yra lenkų, čekų
kam mums reikia politikos, ir lietuvių. Perdėtiniai ap
juk męs patįs esam politika. skelbė, kad jei nuo 10 lap
Kam mums reikia balsuoti kričio nesugrįžš į darbą, tai
už vieną ar už kitą partiją; potam visai nepriimsią. Bet
mums tik reikia susivienyti darbininkai da tik padavė
ir sugriauti kapitalizmą, o reikalavimą, kad pridėtų
tada tik męs galėsime nau ant valandos po 10c.
A. A. ž—p—s.
dotis savo produktais. Kiek
aš išmokau iš Tomo Mano
kalbos, tai neužsimoka nė
PHILADELPHIA, PA.
atminti. Jis priešas socija- 22 lapkričio Lietuvių Relizmo.
Aš norėčiau žinot publikonų Pagelbinio Kliubo
dėlko? Ar dėlto, kad soci svetainėje atsibuvo debatai
jalistai eina prie išliuosavi- temoj: „Kas didesnę naudą
mo darbininkiškos luomos neša socijalizmui: katalikai
rimtu ir teisingu keliu? Ar ar laisvamaniai.” Už kata
dėlto, kad šiandiena kokiam likus stovėjoo drg. J. Stasiu
streikui iškilus socijalistai levičius, o laisvamanių pusę
pirmutiniai skubinas su pa gynė drg. J. Gaigalas. De
gelba?
Kada aš už klau batuose, jei taip galima iš
siau jo, ar jis velytų darbi sireikšti, kaip viena taip ir
ninkams balsuoti už Debsą, kita pusė stovėjo karžygiš
tai jis taip atsakė prieš mi kai ; jeigu ko negalėjo sumu
nią : „Debsas yra geras žmo šti faktais (kurių mažai tegus ir pagirtinas, bet man vartojo), tą dapildė savo
būnant jūsų, amerikiečių, karštais šauksmais. Bet avietoje, aš už jį nebalsuo belnai debatai ant publikos
čiau.” Tai tau ir atsaky padarė neblogą įspūdį. Ant
mas. Jis, matyt, būtinai no rytojaus daug vietose buvo
ri kraujo praliejimo. Aš su galima pastebėti, kaip žmo
jo nurodymu kaslink šian nės užinteresuoti tarpe sa
dieninio išnaudojimo sutin vęs diskusuoja vakarikštį
ku, nes jis gryną teisybę nu klausimą. Tik man įstabu
piešė, bet kaslink jo nurody tas, kad žmonės ne savo per
mo, kad susivienijus galima sitikrinimus, ne savo prin
sugriauti kapitalizmą, nė- cipus gina, bet ypatą, kuri
kuomet.
Darbininkai visų kada tai pasakė jiems „gra
pirmiausia turi susivienyti, žią” prakalbą.
kad paimti į savo rankas 23 lapkričio šv. Pranciš
valdžią. Kitaip butų tik kaus draugystė turėjo pra
kraujo praliejimas.
kalbas Šiaurinėj miesto da
Nekaltas avinėlis. liję. Prakalbos prasidėjo
nuo 2 vai. po pietų, bet kalbė
STOUGHTON, MASS.
tojas,
kuris buvo iškitur,
Lapkričio 16 d. L. S. S. 86 kviestas, atvažiavo tik 8 vai.
kuopa buvo parengus disku vakare. Per tą laiką kalbė
sijas, ant temos, kodėl taip jo visi, kas ką mokėjo ir ži
daug žmonių yra nevedusių. nojo. Pribuvus kun. Micke
Šį klausimą gvildenant išsi vičiui, žmonių prisirinko
aiškino, jog netikęs dabarti tiek, kiek svetainės sienos
nis surėdymas, kuriame dar leido sutilpti, šis kalbėto
bininkui sunku užlaikyti šei jas savo kalboje visus Ro
myną, sulaiko žmones nuo mos agentus sumaišė su pur
apsivedimo. Publikos buvo vais. Kun. Mickevičius ge
ras Romos agentų kritikas
į 200.
V. S. Draugas.
ir neblogas neprigulmingų
parapijų aktorius. Apleidus
SIOUX CITY, IOWA.
Atlankėm su draugu šv, jam svetainę iš daugelio
Vincento ligonbutį, kur gu-! žmonių lupų buvo galithh
Įėjo D. po operacijai. Įėjus girdėti nuststfebėjimą, kad ii
mano draugas tuoj kepurę „varnas varnui akis kaponuo galvos ir po pažasčia,
27 lapkričio Lietuvių MuSakau, kam nusiėmeį
’ svčtalfiėje ant
rę, o jis man atsako, kad "žika
Richrtidti^s
V^ bWojfrakalšventa vieta. Ir tiesa, pilni
kampai
visokių šventųjų. bos, M. Petrauska-koncertah

ir ant galo balius. Čia kai-i Grand Rapids, Mich. —12 Taigi pasirodo, kad ’ toji VAISTAI NUO PLAUKŲ
SLINKIMO.
bėjo „Tėvynės” redaktorius lapkričio prisaikintojų teis-i korespondencija buvo visai
p. Račkauskas apie S. L. A.,1 me likos nuteistas lietuvys neteisinga ir .todėl ją atšau- Viena mergina man rašo:
o senelis T. Astromskas apie V.Rinkevičius nuo l’A iki 14 • kiam, labai apgailestaudami,
„Jūsų patarimas man nie
metų
kalėjiman
už
klastavikad
ji
patilpo.
T. M. D. reikalus.
ko negelbėjo. Ar neturite
mą
čekio
ant
$26.50,
kurį
jis
’
Kel.
”
Redakcija,
jus geresnių vaistų. Mano
Po prakabų
prasidėjo
vienoj
gertuvėj
ant
Monroe
_____
_
■
......
?
plaukai yra ploni ir alivuoti
koncertas, kurio programas
'ATSAKYMAS TIKRO KA- ir pilni plaiskanų. Aš var
buvo ilgas ir įvairus; p. Pet avė. norėjo išmainyti.
tojau vaistus pagal jūsų pa
TALIKO, KATALIKŲ
rausko ir p-lės Kariužiutės Lapkričio 9 d. L. S. S..51
I
tarimus.
BOSAMS.
balsais philadelphiečiai ne kuopa vaidino „Paskutinė’
Banga.
”
žmonių
buvo
daug
j
„Ona.”
galėjo atsigėrėti. Pastara
jai net baltų rožių bukie ir pelno kuopai liks. Tą pa- _ Parėjus man anądien iš Atsakymas.
tą įteikė už jos maloniai ■čia dieną buvo tos pat kuo- darbo pietų,gaspadinė padaGaila, kad tie vaistai jum
bnlkAiA i vė
alp didelį
didpli
pos ir prakalbos;• ’ kalbėjo
vė nusnila
pundą nnniprn
popierų, ale
skambantį balselį. Taipgi j
!
negelbėjo.
Aš bijau, kad ne
L Detroit, | glėbį. Aš pavarčiau ir žiū būtų jums abelnai sveikata
gana puikiai ant smuiko pa- drg. Kasparka iš
riu: keli laiškai ir dar pun
griežė p. Jurčinkonis, kurį Mich., Išėjo gerai.
das
susuktas į pilką popierą nupuolusi. Jei taip, tai nė
„Kel.” korespondentas.
publika net kelis sykius iš
nežinia ko. Išvyniojau — . tie, nė kiti vaistai nieko nešaukė delnų plojimu, žo
jgali pagelbėti jūsų plau
džiu, viskas nusisekė gerai. E. Millincckct, Me. — 9 laikraštis, „Katalikas.” Na, kams. O gal jus neužlaikot
sau, tai pataikyta!
J. D. Taunis.
lapkričio pas vieną tautietį manau
Aš
katalikas
laikraštis švariai? Pabandykit sekan
buvo krikštvnos ir mušty- „Katalikas” ir
ir dar laiškas tį patarimą: Mazgokit gal
SCHENECTADY, N. Y. nes. Nors valstija „sausa,”
nuo katalikų bosų. Paskai vą sykį į sąvaitę su Tincture
bet ištroškę žmoneliai susi čiau ir manau sau, gerai, rei- Šapo viridis, šiltu vandeniu;
Nepaprastas streikas.
Lapkričio 25 d., 8:30 vai. randa šaltinį. Vienas vy i kės užsirašyti. Ir parėjęs ipaskui ištrinkit gerai vandeišryto už vieną ypatą, Frank ras buvo net pavojingai su vakare iš darbo da sukalbi- i "lu suuksusu ir isdziovmkit.
Dupay, išėjo j streiką 12,000 žeistas, daktaras atgaivino. siu penkis poterius už jų! Nevarzykit galvos skepeto
M. T. sveikatą, kad neprašius ir mis ir nukarpykit galus
darbininkų, kurie dirbo general Electric Co. F. Du
už dyką atsiuntė laikraštį ir plaukų kiek galima. Po išATŠAUKIMAS .
pay buvo iš tų, kuris labjaulaišką. Bet vakare kaip pa-i mazgojimo ir išdžiovinimo
sia organizavo darbininkus „Keleivio” No. 47 tilpo iš! rėjau iš darbo ir po vakarie- vartokit šiuos vaistus:
Rp. Acid Salicil. 1 gm.
j uniją. Kompanija norėda Chicagos korespondencija a-: nės ėmiau antru kartu skaiR. Naphtol 1 gm.
ma sulaužyt uniją, sumanė pie A. Bliumo mirtį,kuris į tyti laišką, laiške rašo, kad
vadovą pavaryt iš savo dirb nusižudė dėl šeimyniškų ne-! jų laikraštis netarnauja jo- | Sulphur Praecip. 4 gm.
Vaseline q. s. 32 gm.
tuvių. Darbininkai gi už sutikimų. Už tuos nesutiki-! kiai partijai, o kaip ėmiau
protestavo tam ir išėjo Į mus buvo apkaltinta velionio jį skaityt, laikraštis pasiro-i Trinkit vaistus 'į galvos ostreiką, reikalaudami, kad pati, buk ji nežiūrėjusi na-! dė partiviškas, klerikališkai- dą einant gulti. Atkartokit
jų vadovas ir kiti unijistai, mų, o kur buvusi, tai, girdi, ’ tautiškas, kaip aš supratau sykį į sąvaitę. Einant gulti
iš savo smegeninės. Taigi išimkit visas špilkas iš plaukurie pirmiau buvo pavary ne vieta sakyti.
ti ,butų priimti Į darbą atgal. Dabar Marė Bliumienė reiškia, kad katalikų bosai kų, kad plaukai butų visai
Miesto majoras socijalistas praneša, kad tas yra netei-| man melavo savo laiške, o aš, ‘liuosi.
G. R. Lunn pasakė prakal sybė ir prašo atšaukti.
kaipo geras ir tikras katali- ■ Rekomenduoju kiekviebą streikieriams iš pirmos Toliaus korespondencijoje kas, labai nekenčiu melagių, nam šitą patarimą, tik at
dienos, sakydamas, kad visi buvo pasakyta, kad kaip jos neš ir Dievas sako: nekalbėk minkit, jei esat abelnai nulaikytųsi išvien kiek galėda vyras nusižudė, ji buvo areš-j neteisiai prieš artimą tavo, puolę sveikatoj ir jei plaumi. Socijalistas majoras tuota. Bliumienė sako, kad Todėl aš tariu tik širdingą kai puola nuo vidurių ligos,
darbininkams labai simpati tas irgi neteisybė. Reikalui ačiū katalikų bosams už pri- tai pirmiau reikia vidurius
zuoja.
J. V.
esant ji pati buvo pašaukus siuntimą, bet neužsirašysiu išgydyti, o plaukams vaistų
nereikės.
R. Gzell.
policiją, kuri sergėjo ją na-i laikraščio pas melagius.
( p. s. šiuos vaistus galima
OAK CREEK, COLO.
mie. Areštuota ji niekad į Su tikra pagarba,
savo gyvenime nebuvo.
I
Tikras katalikas. gauti kiekvienoj aptiekoj.
Sutaisė kunigui pirtį.
*
——
Netoli nuo šio miestuko ySS?\
ra 5 anglies kasyklos. Kaip
žinote, męs jau nuo 23 rug
sėjo streikuojam ir streiką
tikimės laimėt, vienok kom
panija vis da bando visokiais
Istoriška 5-ip aktų drama iš Kristaus gyvenimo
budais streiką sulaužyt.
21 šito mėnesio kompani Sii “MARIJA MAGUDALIETŠ”
ja prisiuntė airių kunigą iš
Stoambot Springs, pažadė S$ Tai yra vienas iš puikiausių veikalų lietuviškoje kalboje, perstatantis priežastį kilidama už kiekvieną prikal «<
nio krikščionybės ir atsiradimą naujos eros.
bintą žmogų po $10.00. Bet (««
nabagui nepasisekė tas biz
nis. Rusnakai dažinojo apie jo darbelius ir pasigavę
taip išpylė jam kailį, kad net
dulkės ėjo. Tėvelis sugrį
žęs Stoambot Springs sua
reštavo Unijos viršininkus,
kurie da ir dabar sėdi, tik
pora sugrįžo.
*
Ignotas Naruška.
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MONTELLO, MASS.
Suareštavo spaustuvninką.
Neperseniai tūlas Chas.
M. apsigarsino čia atidaręs
„darbininkų klesos drukarnią,” o 23 lapkričio, turbut
norėdamas da geriau apsigarsinti, išsitraukęs rudžio
pradėjo „džigą” šokti ant
gatvės ir ant nelaimės Įšoko
į dėdės vežimą. Tas tuoj
nusivežė „drukarnijos” sa
vininką į šaltąją ir ant ryto
jaus reikėjo užsimokėti $7
už nakvvne.
Laisvas Vaikas.
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KAS MUMS
RAŠOMA
Providence, R. I. — Labai
prastai pradėjo eiti čia dar
Perstatymas prasidės lygiai 7:45 vakare, svetainė atsidarys 6:30.
bai. Žmonės vaikščioja nuo
dirbtuvės prie dirbtuvės
Subatoje, 6 Gruodžio JDecember-, 1913 m
šimtais ir darbo niekur ne
gauna.
Dudley st., OPERA HOUSE, 113 Dudley st.< Bostone.
Lapkričio 23 d. pas vieną
lietuvį buvo krikštynos, kuPASARGA: Važiuojant iš So. Bostono, Cambridge ar iš kitur, reikia išlipt ant
rios užsibaigė peštynėmis. ’ kampo Dover ir Washington. st. ir atsisėst ant elaveitės. Čekį dėl elavaitės reikia
Gaspatfbrius" su savo" bro
liais'pradėto, o paskui prisi
risi-r paimti “north”. Išlipti reikia ant Dudley st., t. y. antra stotis nuo Dover st.
dėjo ir SVeciaL Apsibrozdi- U&n Šiame veikale dalyvauja gabiausi vietiniai 60 L. S. S. kuopos aktoriai. Taipgi
dalyvauja M. M. Račiutė Herman iš New York.
sr
J, Meldžiame visus atsilankyti L S. S. KOMITETAS.
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Ar reikia tuštesnės, vaikiš- mas negelbės. Reikia uždėti Į
kesnės ir kvailesnės, ambi "linseed oil” ir palaikyti'
cijos?
bent 10 minutų, o paskui nu- i
Ambasadoriui kalbama ne trinti gerai sausai. O jeigu1
Kiekvienas
apsišvietę^ apie šalies reikalus, kuriuos plėtma yra perdaug išsipla
1 žmogus gerai žino, jog siun jis turėtų pildyti, bet apie tinus, tai geriausia senąjį Vienas "Kel." skaityto
timas i svetimas šalis amba tai, kaip jis sveikinsis su ru* liakerį nuskusti ir visą iš jas, Vargdienis, rašo, kad Asadorių yra didelė ir išėjus sų aristokratais, kaip jis su naujo liakeruot. Tai bus merikoj gyvenantieji lietu
pažindins su jais savo duk geriausis darbas atliktas. viai, matydami besiartinaniš mados nesąmonė.
Ambasadorius yra sta teris, kokia tai bus "garbė” 3. Kaip atnaujinti senąjį ! tį krizių-bedarbę, turėtų
čiai pasiuntimo vaikėzas, jo šeimynai turėti tėvą am liakerį ir t.t.? Žinoma, jei persergėti savo vientaučius
kuris priima telegramas nuo basadorium, ir t.t.
gu senas liakeris apsidėvėjo Lietuvoje, kad jie sustotų
savo valdžios ir nuneša jas
Laiške Pindeliui pasaky perdaug ir* sutrūksta, ge važiavę Amerikon, pakol besvetimos valdžios
atsto ta, kad per tuos metus jam riausis būdas, kad padarius |darbe nepereis. Jis sako:
vams.
nereikės atlikti mažiausio’ biskį švelnesnę išvaizdą, bus "Šiandien jau matom, kad
Žino tai ir amerikiečiai, o darbo.
atsakyme ant 5-to klausimo diena iš dienos darosi vis
tečiaus šiomis dienomis Su Kitais žodžiais sakant, žemiaus. O norint padaryt sunkesnis Amerikos darbi
vienytų Valstijų preziden kuomet toks Pindell links blizgantį, nupopieriuok ge ninko gyvenimas. Tad gi
į aš noriu atsiliepti į visuome
tas Wilson paskyrė savo minsis su savo šeimyna tarp rai ir liakeruok išnaujo.
draugą PindelFi Rusijon "augštų aristokratų,” Suvie- i 4. Kodėl prie liakeruoto nę, kad męs praneštume per
ambasadorium. Ponas Wil- nvtų Valstijų žmonės mo daikto limpa, kuomet pride Lietuvos laikraščius, perser
son ir kitų ambasadorių vie kės jam algą, atlygindami di prakaituotą ranką, arba gėdami savo brolius, kad jie
tas pavedė savo ypatiškiems jam tokiuo budu už asmeniš- atsisėdi sušilęs? Priežastis paliautų plaukę į ’aukso šalį.’
draugams. Tuomi pasipik- ką patarnavimą ponui Wil- tame, kad liakerį per Dabar demokratai numušė
tino jau net kaikurie demo šonui, o visi reikalai tarp daug storai uždėjot, per muitus ant įvežamų į Suvie
kratams pataikaujanti laik Rusijos ir Suvienytų Valsti tai greitai negali sudžiūti, o nytas Valstijas prekių, gali
prasidėti bedarbė,
kurios
raščiai. "Boston American" jų gulės padėti archive.
gal tamsta pylėt da kokios pradžia jau pradeda ir pasi
piktai sako: "Musų ambasa O reikalų yra gana svar-j<_
alivos į liakerį, beliakeriuo- rodyt, tai šen tai ten jau at
dos palaikomos yra tik dėl ! bi% _.Tar,P
dyiej^ša'ių jant? 'Arba"gal”prastą ’lia- leidžia
darbinininkus, o ki
to, kad kandidatai į prezi reikėtų būtinai padaryti kerį uždėjai paskutinį kartą
tur ir visai uždaro dirbtu
dentus galėtų suteikti savo naują sutartį, kuri priverstų
''
užbaigdamas,
kuris
yra
var

ves. Ir nėra abejonės, kad
— Maike, ar tu žinai, kad [ su muitais neturi nieko ben draugams geras vietas, at rusų valdžią pripažinti ir
tojamas
paprastai
rakandų
ir aš pradėjau sava tautą dro.
lyginti už politišką patarna paguodoti Amerikos paspor- dirbtuvėse dėl pirmo arba gali išsiplėtoti bedarbė.”
Ištiesų šitas klausimas ykelti ?
v
—Aš jau žinau, kas čia vimą arba atsimokėti pini- tus, su kuriais musų išeiviai
antro
sykio,
dėl
užlyginimo
— Ne, tėve, iškur gi aš tai kaltas. Tai Meksikos vaina. giškiems savo parėmėjams." grįžta Rusijon, kaipo Suvie mažų skylučių aržuolo, arba ra gana svarbus ir bene pir
mą sykį jis bus tik pakeltas.
žinosiu, juk tu man niekad — Neįspėjai, tėve.
Jeigu jau toks "Boston A- nytų Valstijų piliečiai.
kitokio
reto
medžio.
Pasku

Jeigu
šiuomlaikinis darbų
— Tai sunkus laikai.
apie tai nesakei.
merican,” kuris už demokra Reikia naujos sutarties, tiniam kartui yra geras liaO kaip tu mislini, Mai — Ir netas.
tus guldo savo galvą, taip kuri nepavelytų kruviniems kieris, kuris ^prakaituotų ir, susilpnėjimas ir nebūtų da
ke, ar aš gerai padariau, ar — Na tai pasakyk, vaike, kalba, tai kaip męs i toki pa rusų valdžios šnipams me šiltų daiktų nesibijo, ir yra didelės bedarbės apsireiški
mu, tai visgi męs žinom, kad
kodėl man biznis neina?
ne?
protį turim žiūrėti?
džioti Amerikoj politiškus gvarantuotas. O jeigu ta- prie dabartinės išdirbimo si
— Pirma pasakyk, tėve, —Todėl, kad tu nemoki su
Męs žiūrim į tai kaip į pa pabėgėlius ir suėmus gaben mista liakeravai tokiuo lia- stemos tokios bedarbės, ku
ką tu padarei, o paskui aš ! žmonėmis apsieiti. Tu sė- prastą "monkey business.” ti juos atgal Maskolijon.
iI keriu, kuris yra vadinamas rias pagimdo \nršprodukci
tik galėsiu išreikšti savo j di nosį nuleidęs ir nepasa
Dykaduoniai siunčiami Į
Yra daug ir kitų svarbių paprastai "First Coat Var ja, yra neišvengtinos ir ank
nuomonę apie tavo darbą. kai žmogui, kad šiandien užsienį ant vakacijos už i reikalų
tarp Rusijos ir Su nish,’’ tai toksai liakeris nė i sčiau ar vėliau męs vėl turė
— Maike, aš užsidėjau bi I gražus oras.
žmonių pinigus ir tai vadi vienytų Valstijų, bet nėra ra geras užbaigimui ir, atsi- sime tokią bedarbę, kokias
znį.
— O ką tas, vaike, mačys. nama valstybės reikalu.
kada apie juos kalbėti, kada | sėdus ant jo. jis visados prie turėjome Roosevelto ir, da
—Kokį biznį ?
— Tas, tėve, labai daug
Valdžia plėšia iš žmonių ponas Wilson turi atlyginti, drapanos prilimpa. O gal didesnę, Clevelando laikuo
— Senu čeverykų taisy- reiškia prie biznio. Su žmo mokesčius ir už tuos pinigus savo ypatiškiems draugams tamsta pirkot jau tokius ra se.
mą.
nėmis visuomet turi
būti siunčia, daleiskim, kad ir to už aukas, o tie jo draugai kandus , kurie buvo liake- Visi žinom, kiek tuomet
— Labai gerai, tėve, tai draugiškas? Pagirk kiekvie kį Pindell’į Rusijon, kad at-j nieko apie tokius reikalus ruoti su prasčiausiu liake- prisieina darbininkams ken
atsakančiausis tau darbas. ną, kiekvienam įtik; jei at lyginus jam už tai, kad jis y- neišmano. Negeistinas.
riu?
tėti. Roosevelto laikuose 5
eis
tautietis,
tu
jam
pasaNorint pataisyti tokius milijonai bedarbių vaikščio
— Ir aš taip mislinu, vai
ra prezidento rėmėjas.
daiktus,
kad nesibijoti) pra- jo pusantrų metų, negalėda
ke. Aš jau seniai galvoju, ikyk, kad jis panašus į Vy Nusiuntimas
Londonan
tautą;
jei
katalikas,
—
į
Kaip pataisyti i kaito, drabužio, vienatinis mi gauti jokio užsiėmimo.
kaip čia pakėlus savo tautą.
Page’o, kuris turėjo laimę
šventą
Petrą.
Merginoms
būdas yra nupopieruoti ge Žmonės neturėjo nė kuro,
Gabrio biuras subankrutijo,
būti pono Wilsono leidžiamų
ir
moterims
reikia
sakvt,
rai ir gerą liakerį uždėti nė maisto už ką nusipirkti.
liakeri.
į visasvietinę parodą San
knygų platintoju, taipgi bu
I
'ant viršaus; arba, jeigu tie Didesni miestai turėjo steig
Franciscon nuvažiuoti nega- įj kad jos gražiai išrodo. Vi- vo netikęs pasielgimas.
I
i
suomet
reikia
prie
žmonių
rakandai ne taip geri, tai ti taip vadinamas "bread
Įima, tai sumislijau užsidėti!
Nusiuntimas tūlo džentelGerbiamoji
"Keleivio" gerai
taikytis.
Tuomet
jie
ir
kii
atsako ir White Shel- lines,” kur alkaniems buvo
biznį. Biznis greičiausia pa
(meno Viennon vien tik dėl Redakcija! Aš patėmijau
kels musų vardą svetimtau-j; tą sykį pas tave ateis, ir da to, kad jis yra vedęs turtin "K." No.44 laišką arba klau lac, tik ne perstorai uždekit. dalinama duona ir kava. Tū
savo pažįstamiems pasakys, gą pačią ir paaukavo daug
Dėl praskiedimo vartokit kstančiai žmonių stačiai ba
čių akyse.
kad tu gerai taisai čevery- pinigų Wilsono rinkimo fon simus p. A. J. Viznio link "Denatured Alcohol." O jei davo. O tuo tarpu iš Lietu
— Tėve, tu apie tautos pa kuš.
uždėjimo liakerio ant med norėtum liakeruoti, tai var
vos vis plaukė nauji ateiviai
kėlimą negalvok; geriau — Vaike, aš to negaliu pa dan, buvo begėdišku pasiel žio. Ant jo klausimų duodu
tok
gerą
liakerį;
paprastai
čionai "laimės" jieškoti. Ir
žiūrėk, kad pasidarytum sau daryti, nes aš visuomet mis gimu.
atsakymą ir meldžiu "K."
yra
vartojamas
namų
ra

niekam neatėjo į gavą perBet viena iš didžiausių red., kad patalointumete
pragyvenimą. Kas diena linu apie Lietuvą.
kandų
perliakeriavimui sergėt Lietuvos žmones, kad
tos rūšies transakcijų buvo Keleivije.”
eini vis senyn. Neužilgo vi
—
Tai
paliauk
mislijęs.
"Furniture
Varnish, Glass sustotų važiavę, kad dabar
paskyrimas Rusijon amba- 1. Kaip atnaujinti seną
sai dirbt negalėsi. Atmink,
ką tuomet darysi, kur pasi — Bet tai butų juk ir ne sadoriaum pono Pindell’io, I liakerį, jeigu yra kur nudrė Finish.” O geriausis, kuris Amerikoj didelė bedarbė.
dėsi, jei neturėsi nė cento padorų taip meluot žmo kuris mažiausio numanymo ksta, sugadinta ? Jeigu yra, vadinas "Church and School Taigi nors ateitije tu
nėms.
rėtume juos * persergėti
apie diplomatiškus santikius daug nudregstų vietų ir su-! Seats Varnish”
sušitaupęs?
— Tėve, jei tu nori’ būti su Rusija neturi ir visai tam
kad
praside
—Vaike, tu teisybę sakai, teisingas, tai nereikėjo tau
braižymų, tai paimk smil- 5. Norint nutaisyti liake- matant,
da
bedarbė.
Pas
mus
yra
tikslui neatsako.
bet negalima juk ir tautos dėtis tą biznį.
čiuotos popieros, nupopie- ruotus rakandus taip, kad susitvėrus tam tikra draugi

Tą, matoma, gerai žino ir riuok gerai, ir uždėk naują šviestų, reikia imti vieną iš
užmiršti. Aš, vaike, tautie
— Kodėl? Ar tu manai, pats Wilson, kuris tą vietą liakerį. O jeigu butų nu šitų
politūrų:
”Hall’s ja, kuri rūpinasi imigrantų
tis.
reikalais; jos pareiga butų
— Tas labai gerai, tėve; jIi kad aš būdamas teisingu ne jam pavedė.
drėksta lig medžio ir maty Cream Forniture and piano tai
atlikti.
bet neužmiršk ir to, kad kaip i galiu čeveryką pataisyt?
Apie paskyrimą Pindell’io tųsi balta vieta, reikia su Polish,” kurį yra vartoja
—Gali, tėve, bet žmonės ambasadorium,
tu busi alkanas, tauta tau
Pindeli’ui : smilčiuota popiera nutrinti ma ant liakerio, ant metalo,
duonos neduos. Kiti da pa neduos tau darbo. Jei tu, pranešė Wilsono vardu Illi- i gerai kraštus • sulyginti nu stiklų ir t.t. Antra politūra Ar žinote, kad—
sityčios iš tavęs. Taip, tėve, daleiskim, merginai pasaky nois senatorius Lewis laiš drėkstas vietas ir uždėti da yra vartojama vien tik ra
bėdino niekas nekenčia. Jei si, kad jos kreivos kojos, ji ku.
žą. Tik reikia pritaikyt taip, kandams, ji vadinas "Prof. Paryžiuje yra profesijonori būt paguodotas ir turė daugiau neatneš tau savo če Visų pirmiausia tame lai kad nebūtų žymu, kad nebū Katz’s furniture and Gene- nališkų valgių ragautojų
korpusas. Dideliuose banti tautoj garbę, tai buk tur verykų taisyti. Jei tu pasa ške pasakyta, kad Pindellis tų nė pertamsus, nė peršvie- ral household Polish.”
kysi kokiam
parapijonui, turi būt ambasadorium ne sus. Nudažęs padėk, kad 6. Kaslink beržo medžio kietuose jie turi paragauti
tingas.
—Vaike, aš ir misilnu kad jis parėjęs nusimazgotų daugiau, kaip vienus metus. padžiutų sulyg nurodymo liakeriavimo, tai viskas taip kiekvieną valgį ir išreikšti
prie to eiti. Pradžią jau pa sau kaklą, daugiau tu jo ne Kitaip sakant, tą džentel "Kel." No. 33. Paskui uždėk pat yra daroma, kaip ir su savo nuomonę, ar jis geras,
dariau. Jau tris poras če bematysi. Teisybės tėve, meną leidžia į ambasadorius liakerį ant tos vietos, pa raudonmedžiu, tik nereika ar ne. Ypač tas madoj val
žmonės labai nemyli. Bet ir pririša jam virvę prie ko džiovinęs nupopieruok, ir, linga "Mahogany Filler,” stybės vyrams rengiamuose
verykų pataisiau.
— Tėve, čeverykus lopy- meluok, kiekvieną pagirk, jos, kad po metų laiko butų jeigu reikalinga dėl sulygi- nes beržas neturi tokių sky pokiliuose.
damas turtingu tu nebusi ir i tuomet tu visiems patiksi ir galima be jokių ceremonijų ! nimo, galima atkartoti, iki lučių, kaip raudonmedis. Bi
Kanada turi daugiau že
—1_=--------biznis pas
tave eis kaip ant
garbės
nepasieksi.
Pralobti
atitraukti jį atgal, nes iškal- tol, kol bus sulyginta ta vie le kokį medį galima liake mės, negu Suvienytos Vals
galėtum tik tuomet, jei pa- ' mielių.
no žinoma, kad jis tai vietai ta. Žinoma, taip negalima ruoti uždedant Mahogany tijos, bet pastarosios turi
—
Gerai
vaike,
o
ką
sakyt
sisamdytum daug darbinin
netinka, o paskui jo vieton užlyginti, kad nebūtų žymu, dažą (stain), net ir eglės me daugiau gyventojų.
kų ir mokėtum juos išnau airiui?
paskirti kitą kokį Wilsono kur uždėtas naujas liakeris, dį galima taip padaryti, kad
—Ar pas tave ateina ir šalininką, kuris atėjus rinki jei bent nutrinus su tais mil neekspertui sunku bus at New Yorke yra 900,000
doti. Bet prie to reikia ap
airiai
?
sukrumo ir gudrumo, o tau,1
mams galėtų paaukauti ke tais, kaip nurodyta "Kel." skirti nuo tikrojo raudon žydų, t. y. trylikta dalis visos
tėve, kaip vieno taip ir kito — Gal ateis kaip kada.
lioliką tūkstančių jo agitaci NN. 33 ir 44, bet tuomet pa medžio. Tam tikslui yra at jų tautos.
sidarytų perdaug darbo. Pa kartojama Mahogany kvartrūksta.
; — ____
___ r visuomet jai.
Airiui,z tėve,
— Gudrumo,
degtinę ir
Tas juokingas, vaikiškas, prastai norint gerai perlia-! ba (stain), kad padarius bi Pirmutinės pojurinės tele
i
i —vaike,
i > 7 aš
i ga-; 1pagirk
J • airių
1
na gudrus, ale bėda, kad dar-; kardinolą. Bet aš tau pa- paikas laiškas, kurį senato keruoti seną daiktą visados skį tamsesnį dugną, kad ne grafo vielos buvo įvestos
bo nėra užtektinai. Šian- i tarčiau išmokti kokią nors rius Lewis Pindeliui parašė, senas liakeris yra skutamas būtų galima per liakerį per tarp Dover’o ir Calais’o,
dien va sėdėjau visą dieną, o j pasaką, juokingi arba labai aiškiai parodo, * kokios rū žemėn ir liakeruojama iš- matyti koks medis, ar stip 1815 m.
rus, ar ne. Taip ir daro vi Kiekvieno beveik žmogaus
nevieno kostumerio da nesu-; liūdną, kokia geriau tinka šies žmonės atstovauja šitą naujo. v
šliaukiau, Biznis eina labaiI prie tavo budo, ir kas tik at- republiką kitose viešpatys i 2. Kad pataisyti plėtmas sokie medžio išdirbėjai, kad kaulai, (skeletas) yra vienu
’ eis, tu tuojaus ir sakyk savo tėse.
arba nutrintas vietas pa tik žmogų apgavus ir nuo coliu trumpesni, negu gyvas
prastai.
— O ar žinai, tėve, kodėl pasaką. Kaip jau visi tą ži Laiške pasakyta, kad Pin imk "rotten stone" ir vatos. jo pinigus ištraukus už su žmogus.
nos, mokinkis kitą.
tau biznis taip neina?
dell susieis su "aristokra ' Vatą pašlapink į politūrą ir puvusį ir netikrą medį.
—01 rait, Maike; aš mis- tais," o gal būt kad gaus da padažęs į "rotten stone” mil Aiškinau kiek galėdamas Suvienytose Valstijose y— Kas čia, vaike, gali vis
ką žinot. Žmonės kalba, kad linu, kad šitas tavo patari ir pačiam carui ranką pa telius, trink tol, kol tos plėt- ant tamstos klausimų, o jei- ra 8.362,000 telefonų, arba
’ mos nebebus matyti. Jeigu
fa !:as nebūtų aišku, ant trečdalis visų telefonų pademokratai numušė kokius mas bus geras. Einu tuojau duot — jei caras
tam;
prašymo visados at- saulijc. Juose sudėta 18,000mokintis pasakų. Gud bai, ambasadoriams ranką pa ‘ plėtma yra sugadinus liake-' tamstos
ten muitus, gal dėl to?...
'rį
iki
pat
medžio,
tai
trini-j
sakysiu.
L. Noreika. 000 mylių ilgio vielų.
—Ne, tėve. Tavo biznis vaike.

AMBASADORIAI ARBA

Reikia perserget
ateivius.
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KELEIVIS

' “KELEIVIO” KALENDORIUS

įdomios žinios apie blaivybę. dintas.
1914 metams jau atspaus
Kalendoriuje telpa
21 birželio, 1913 m., Californijos senatorius John D.
Works padavė senatui įnešimą, kad pridėti prie Suvienytų
Valstijų konstitucijos vieną skirsnį, draudžiantį išdirbi
mą, pardavinėjimą ir importavimą svaiginančių gėrimų.
Įnešimas skamba taip:
"Kadangi alkoholinių gėrimų vartojimas didinas sta
čiai gąsdinančiu greitumu, vienkart griaudamas visuome
nišką dorą, platindamas ligas, nešdamas daugeliui.gyventojų pirm laiko mirtį ir kenkia netik jų pačių gerbūviui,
bet ir visai tautai gresia degeneracijos (išgimimo) pavo
jumi,
Z
"Todėl Suvienytų Valstijų senatas ir atstovų namas,
susirinkę kongrese, turėtų apsvarstyti ir, dviem trečda
liais balsų abiejuose butuose priėmus, pridėti prie konsti
tucijos sekantį amendmentą:
STRAIPSNIS XVIII.
"Skyrius I.

Pardavinėjimas, išdirbimas ir importavimas (įvežimas)

svaiginančių gėrimų, turinčių savije alkoholio, išskiriant mechaniškiems,
moksliškiems ir medikališkiems tikslams, Suvienytose Valstijose yra drau

džiama tikru kongreso nutarimu per tris metus, kada tą nutarimą užtvir
tins % valstijų.

Skyrius II.

Kongresas turės teisę tą nutarimą įvesti į galę.”

daug geros literatūros ir
gražių paveikslų, 128 pusla
pių didumo. Kaina 25c.
"Keleivio’ skaitytojams bus
pigiau. Platesnis paaiškini
mas tilps sekančiam "Kel.”
numerije.

Paj ieškoji mai
Lietuviškas kepėjas pajieškau dar
bo prie lietuviškos kepyklos. Keliatą
metų tą amatą praktikavęs ir moku
daryti sekančių rūšių duonas: juodą
ruginę, pusbaltę ruginę, lietuviškas ir
baltas kvietines, taipogi vienos rū
šies anglišką (Cream bread). Esu
visiškai blaivas. Reikalaujantie tokio
darbininko malonėkit rašyt:
(50)
.Charles Pocius,
P. O. Box 191,
Mexico, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos
tarp 25 ir 35 metų amžiaus, laisvų
pažiūrų, apsipažinusią
su Ameri
kos gyvenimu, dorą ir mylinčią gra
žią tvarką. A.Š esu pusėtii ai užsigyvenęs. Malonėkit kreiptis šiuo adr.:
P. P. Jankauskas,
(49)
Osterville, Mass.

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO VAKARAS
Scenoje stato antru kartu trijų veikmių komediją, sutaisytą J. J. Zolp.

“SVETIMOS PLUNKSNOS”
Nedėlioję 7 Gruodžio (Dec.), 1913 m.

Aš ,Marė šiugždienė, pajieškau sa
Columbia Svetainėje, 48-ta
vo vyro, kuris pusantro meto atgal
išvažiavo į Benld, III palikdamas ma <
Pradžia 7 vai. vakare.
ne su mažais vaikučiais ir dabar ne
atsišaukia, todėl aš nežinau ar jis gy
vas, ar miręs. Jis geltonų plaukų, rau
plėto veido, neturi kairės rankos ma >»
žojo piršto, vidutinio ūgio, 34 metų
amžiaus. Jis pats ar kas jį žino molonės pranešti, už ką busiu labai dė
kinga ir pasistengsiu atlyginti (49)
MARY ŠUGŽDIENĖ,
Shaft,
Penna.

į

ir Paulina st., Chicago, III.
Kviečia

KOMITETAS.
ZS1
))

TEATRAS ir PRAKALBOS

Pajieškau lietuvaitės merginos dėl
apsivedimo. Mergina turi būti laisvų
pažiūrų ir mylinti apšvietą. Teatsišaukia nuo 18 iki 25 metų amžiaus.
Aš turiu 23 metus. Merginos, krei
piančiosios į mane, molonėkit popo
draug su laišku prisiųsti ir savo pa
veikslą.
W. J.
1250 N. Wood str
Chicago, III.

T----------------------------------------------------------

Pajieškau brolio Jono Žilinsko, pa
eina iš Kauno gub., Aleksandrovos
pav., Papilio vol., Pavausko viensėdi
jos. Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti šiuo adr.:
(50)
O. Žilinskiutė,
99 Willow Str.,
Lavvrence, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui ir
sutinkančios gyventi ant farmos Tu
riu farmą mažiausia vertės 4,000 dol.
Mergina turi būti laisvų pažiūrų,
tarp 20 ir 25 metų amžiaus. Plates
nes žinias suteikiu laišku. Aš paeiniT
iš Kauno gub.
F. Gremell,
F. Gremell,
Necanicum, Ore.

Pajieškau Mikolo Balilonio, Kauno
gub., Panevėžio pav., Biržų miest., se
niau gyveno
pas mane,
Gardner,
Mass; pasiskolino nuo manęs $15 ir
prasišalino;
girdėjau, kad gyvena
Bostone. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti, už ką busiu labai deValeris Linkevičius,
Gardner, Mass.

Pajieškau bekerių, kurie moka kep
ti lietuvišką ir anglišką duoną ir ki
tus smulkesnius daiktus. Darbas ant
visados užmokesnis geras. Malonė
kit atsišaukti greitai šiuo adresu (51)
S. JANKAUSKAS,
P. O. Box 158
Rumford, Me.

Rengia Lietuvių Socijalistų Sąjungos 189 kuopa

Subatoj,

13 Gruodžio 'Dec.', 1913 m.

LENKŲ SALEJE
»

211 FAIRMOUNT AVĖ.,
PHILADELPHIA, PA.
Tarpe 2-ros ir 3-čios gatvių

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Salė atsidarys 7 vai.

Kalbės vienas iš gabiausių kalbėtojų F. J. BAGOČIUS iš So. Bostono.
Bus sulošta labai graudinga ir įspūdinga 3-jų veiksmų drama iš tikro Lietu
vos gyvenimo “KOVOJE UŽ LAISVg” ir labai juokinga vieno veiksmo ko
medija “BE ŠULO”. Tai yra viena iš juokingiausių komedijų.
Gerbiama visuomenę, kaip vietinę, taip ir iš apielinkės miestelių, kviečiame
atsilankyti ir iš anksto tikriname, kad busit užganėdinti. Loš visi gabesnieji
Philadelhijos aktoriai ir griež puiki muzika.
v

Įžanga 25, 35 ir 50 centų.

Širdingai kviečia visus atsilankyti
Tuomet senatorius Works pasakė prie to įnešimo
L. S. S. 189 KUOPA.
prakalbą.
Gerbiamas pirmininke — pradėjo jisai — aš jau se
PAJIEŠKAU BARBERIO,
niai persitikrinau, jog norint prieiti alkoholio klausime
Kuris gerai, labai gerai moka tą
Pajieškau Jurgio ir Juozo Lutkų, darbą; o antro mokintis, jaunam vy
prie pasekmių, tai tik vienintelis būdas gali būt — už pirmiau
25,000 Katalogu Dovanai!
gyveno Orange, Mass., gir rui gera proga. Jeigu kurie kreipsi-*
drausti pardavinėjimą, išdirbimą ir importavimą svaigi dėjau, kad išvažiavo Trenton Conn. tės per laišką, tad pridėkit už 2c.
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS,
Tegul atsišaukia jie patįs arba ži štampą atsakymui.
KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
nančių gėrimų. Bet aš suprantu, jog tokia kraštutinė nantieji juodu malonės pranešti, nes
D. GALINIS
Jeigu
neturi
mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
svarbų reikalą.
224 Broadway,
So. Boston, Mass.
reformos priemonė nebūtų galima. Tas turėtų konfis turiu labai
turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų,
Vincas Spaustinaitis,
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų
Brooklyn, N. Y.
Prapuolė mažas balt-margis šuniu
kuoti arba sunaikinti perdaug didelės vertės turtus ir 222 Berry St.,
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų
kas, jeigu kas rastumėt, prašau duot
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuodaugeliui darbininkų atimtų darbą.
Pajieškau Vadavo Sasnaucko Vil žinot ant sekančia antrašo:
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
Leon Price,
niaus gub., Trakų pav., pirmiau gy
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
Mano šitas įnešimas paliečia išdirbystę, pardavinė veno
Montello, Mass.
Patersone, N. J., dabar nežinau 17 Dyear St.,
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:
jimą ir įvežimą vien distiliuotų gėrimų, t. y. užvis pavo kur. Jis pats arba kas jį žino malo
->
W. S. WAIDELIS
nės pranešti šiuo adr.:
jingiausių ir daugiausia gyvastį naikinančių. Šitoks bū
J. Camblin
112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
So. Seattle, Wash.
das kovai su tuo piktu ne mano pirmutinio buvo sugal 208 2nd avė.,
KĄ PIRKSI DOVANŲ ANT KA
votas arba siūlomas. Tai sumanymas p. S. Bensono, ku Pajieškau savo sesers Teresės AnDraugystė Lietuviška Tautiška
TRAVELERS RAINCOAT CO.
driuškevičiutės, paeina iš Vilniaus
LĖDŲ?
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ NO. 1
Vienatinė
lietuvių
Rainkotų
Dirbtuvė.
ris dabar yra mano valstijos prezidentu, o pirma buvo gub., Trakų pav., Nedžiugių vol. ir Town of Lake,
Jei nori nupirkti geras dovanas
Chicago, III.
Parduodame į storus ir pavieniai.
Meldžiu kuogreičiausiai atsi
Geriausias tavoras ir geras darbas. dėl savo giminių, merginoms, vaiki
LIETUVIAI TĖMYKIT!
Oregono. Jisai samdydavo labai daug žmonių ir patyrė, parap.
šaukti, nes turiu labai svarbų reika
Parduodam labai pigiai. Norintiems nams, vaikams ir tt., kad kožnam pa
Pusmetinis mitingas minėtos drau pristatom
lą.
Tavo
brolis
—
į namus. Jeigu kurie to tiktų, tai užsisakyk Kalėdų bakselį.
kokią pragaištingą veikmę turi alkoholiniai gėrimai ant
gystės atsibus 7 d. Gruodžio (Dec), li nuo Bostono,
Stanislovas Andriuškevičius,
parašykit laišką, pa Tame Kalėdų bakselij randasi dova
Worcester, Mass. 1 vai. po pietų, Bieržyskio svetainėje, aiškinkit kokios prekes ir kokio di nų tiek, kiek savo mieste nenupirksi
darbo žmonių, ypač prastesnės rųšies gėrimai, kokius 7 Richland St.,
kampas 46 ir Paulina gatvių, Chica
nė už $3, o męs, norėdami dabar kuoperka darbininkai; jie suėda netik sveikatą, bet tankiai Pajieškau Katarinos Adomaičiutes, go, III. Yra labai svarbių reikalų, dumo, o męs prisiųsim sampelius.
daugiausiai išparduoti Kalėdų bakse(52)
Suvalkų gub., Pilviškių par., Griešių taipgi bus rinkimai naujos admini
lių, atiduodam tik už $1.00 Ten rasi
JURGIS
ROMAN
(52)
ir gyvastį. Jis, p. Benson, yra turtingas žmogus ir gydy kaimo, paskiausiai gyveno Baltimo- stracijos ateinantiems metams, todėl 104 Harrison avė., Boston, Mass. daug
visokių daiktų, šilkinių skeparėj. Turiu labai svarbų reikalą. Ji malonėkit kiekvienas narys atsilan
taičių, naktaizų, spilkučių į naktaimui to pikto pašvenčia nemažai savo turto. Tiesa, gali pati
ar kas kitas malonėkit prisiųst kyti. Norintieji prisirašyt prie drau
zas. arba kolonikus į rankoves, mar
Parsiduoda
škinių; paišelių,
kvepenčių muilų,
gystės meldžiami ateiti.
(49)
kas padaryti užmetimą, jog pasiūlytas čia amendmentas, man tikrą adresą.
BUČERNĖ ir GROSERNĖ
Elena Jusiutė,
perfumos ir tt Kožname bokselije
Su pagarba
KOMITETAS.
Iš priežasties išvažiavimo į Lietu
Chicago, III.
randasi dovanos. Pasisku
jeigu jį priėmus, daugeliui žmonių išplėš jų turtą, darbi- 1747 Keenon St.,
vą parsiduoda gera bučernė ir prieina kitoniškos
bink
atsiųsk
vieną dol. įdėjęs į laiš
METINIS LIETUVIŲ BALIUS
mąja kaina. Kuris nori gerą biznį ką, o gausi Kalėdų
nikams darbą, o valdžiai daug įplaukų. Tai butų sveri- Pajieškau Kazimiero Rapšio, pa Draugystė
bakselį. Adresouok
D. L. K. Gedimino pa turėti pasiskubinkit greičiau, nes grei taip:
(50)
eina
Kauno
gub.,
Subačiaus
parap.,
mas pinigų ir turtų prieš visuomenės sveikatą, laimę ir Patrakių kaimo; 20 metų kaip Ame rengia metinį Balių 26 d. gruodžio tai išvažiuoju. Kreipkitės šiuo adr.:
A. LIETUVIS,
(December),1913, t. y. pėtnyčiojSveI. DEIVIS.
P. O. Box 12, Grand Rapids, Mich.
gyvastį. Bet gerai apsvarsčius, tai ir iš materijališko at rikoj, seniau gyveno Belle Valley, O. tainėje
Washington Hali ant 14-os 95 Gore St„ E. CAMBRIDGE, MASS.
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas avė ir Fir str., Seattle, Washington.
KRAJAVA TREJANKA
žvilgio tame nebūtų tokio pavojaus, kaip daugelis sau įsi jį žino malonės pranešti ;
drukuojamų
(Daveža Yesler Way karai). Svetai Pirmutinė didžiausia
(Trejes Devineris)
Stanislovas Bernadišius,
mašinukių
ir
Gramofonų
pirklystė,
nė atsidarys nuo 4 po pietų. Balius
vaizdina.
601 E. 16th St.
New York City. trauksis iki vėlai nakties. Įžanga vy kurioj randasi visokiis rūšies druGalima gauti pas aptiekorių S. J.
P-nas Benson pasamdė savo lėšomis p. E. E. Cooverrams 50c. moterims ir merginoms kuojamos (Typevriters) mašinukės ir Jankų, 204 S. Oak str., Mt Carinei,
Pa., Pinigus galima siųstį pačtos
Pajieškau sesers Jonieškos Kale- dovanai.
(50) nuo $5 iki $1.00. Gramafonai ir Re (krasos)
ženkleliais! markėmis); pa
t’ą, gabų ir atsakantį advokatą, kad tas surinktų skait šinskiutės ir švogerio Antano Galinio
kordai
lietuviški
ir
kitokiose
visokio

Kviečia KOMITETAS
kelis
25c.
Agentams ir krautuvninSuvalkų gub., Marijampolės pavieto,
se kalbose, kurie tinka' ant visokių
lines apie degtinės išdirbimą, kiek toj išdirbystėj yra įdė Veiverių
kams
duodu
didelį nuošimtį.
(50)
gmino, Pabartupių kaimo,
gramafonų.
Jeigu
norite
pamaty

TEATRAS
S.
J.
JANKUS,
parap. Jie patįs ar kas juos
ti minėtų daiktų paveikslus ir pre
ta, kiek darbininkų joje dirba ir t.t. Coovert tą darbą Garlevos
Liet. Mot. ”Apšvietos” Dr-jos, ne kes, tai prisiųskite už 2 centu štam 204 S. Oak st.,
Mt. CarmeL Pa.
žino malonės pranešti.
(51)
dėlioj, gruodžio 7, scenoj statoma 5 pą. Adresuokit taip:
Jonieška Kalešinskiutė.
atliko. Aš turiu jo raportą ir surinktas skaitlines. Jis
NAUJAS IŠRADIMAS
veiksmų drama "Orleano Mergelė,”
31 Nelleda (off Fullum)
K. J. KRAUCHELUN CU.,
M.
Meldažio
svetainėj,
2242
—
44
W.
ženklus
nuo raupų galima lengvai
Montreal,
Canada.
parodo, kad nuo 30 birželio 1911 metų, iki 30 birželio
Brooklyn, N. Y.
23rd Place, Chicago, IIL Pradžia 5 v. 120 Grand St.,
išgydyti. Norėdamas išsigydyt suĮžanga 35c. ir augščiau
1912 metų, Suvienytose Valstijose buvo išvaryta 178,249- Pajieškau tikro brolio Juozapo Že- vak.
gadytą veidą rašyk reikalaudamas in
Kviečia "APŠVIET.” KOMITETAS. HUDSON’O LIETUVIŲ ATIDAI. formacijų ir įdėk už 2c. štampą ant
nureitos, Kauno gub., Šiaulių pav.,
Tautiečiai ir tautietės. Štai jau atsakymo. '
98-5 galionai (gorčiai) apmokesčiuotino spirito, neskai Pašvietinio
(49)
volosties.
Turiu labai
artinasi
Dovanų ir Linkėjimų Diena
J.
GARSON,
TĖVYNĖS
MYLĘTOJŲ
No.
1
tant brandės ir kitų gėrimų, padarytų iš vaisių. Tai yra svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
— Kalėdos. Taigi nepamirškite, kad 3222 Auburn avė., 32 pi., Chicago, IU.
Town of Lake, Chicago, III.
no malonės pranešti
(50)
visokias dovanas geriausia pirkti pas
stačiai gąsdinantis apsireiškimas, sulyginus su visomis
Jonas žemireita,
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1, S. Tataronį ant 143 Main St., Hud"GALVOČIUS”
Sun, W. Va. ant Town of Lake, Chicago, III., mi son, Mass. Mano krautuvė bus at
pastangomis, kokios yra daromos kovoj su svaiginančiais Box 82,
Mėnesinis
medicinos ir kitų moks
tingai atsibuna kiekvieną pirmą ne dara kožną vakarą iki 9 vai. vak. per lo šakų laikraštis.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
gėrimais. Valdžia gavo iš to $146,715,203 mokesčių už nuo 17 iki 27 metų, aš esu 25 metų, dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio 3 sąvaites prieš kalėdas. Norintieji mokslai bus gvildenamiTikbetaugštesni
populiapirkti dovanas per laišką, malonėkit
46 ir Paulina sts.
riškoj
formoj.
Ant
pažiūrėjimo
už
degtinę ir alkoholį, ir $2,694,264 už brandę, arba $149,409- pusėtinai pamokintas, kalbu keliom Salėj, kampas
parašyti aiškų adresą, prisiųsti pi dyką niekas negaus. Pasirodys ant
ADMINISTRACIJA
ir myliu dorą gyvenimą. Tai Prezidentas A. J. Bieržynskis,
nigus ir pažymėti, lookias dovanas
Naujų Metų. Redaguos medicinos
467 iš viso. Graži suma, ar ne? Tai buvo tik iki 30 bir kalbom
gi merginos, kurios mylite apsivedimą
4600 S. Paulina St., Chicago, m. norite pirkti. Siuntimo lėšas aš ap studentas A Montvidas. Kaina $l.oo
gyvenimą, meldžiu atsiliepti Vice-prez. F. A. Misius,
mokėsiu.
(52)
želio, 1912 metų. Gi pradžia sekančių *metų buvo da ar irantdorą
metams.
(49)
sekančio antrašo, bet geistina, kad
S. TATARONIS
5235 Sk Bishoff st., Chicago, m.
"GALVOČIUS
”
atsiliepdamos ir savo paveikslą pri- Prot. rašt K. A. čiapas,
143 Main St.,
Hudson, Mass.
šesnė. Į 10 sekančių mėnesių spirito išdirbystė pasidino siųstumet
1650 Fulton st.,
Chicago, IIL
(49)
1736 W. 47 st, Chicago, iu.
6,552,84# galionais, kas valdžiai atnešė $7,208,133.59 dau
S. Matulis,
Turtų rašt A. J. Kareiva,
GERA PROGA.
PARSIDUODA
P. O. BOX 120,
Wilkes Barre, Pa.
1805 W. 46-th st», Chicago, m.
giau da, negu praėjusiais apyvartos metais. Da gražes
Kostumieriška
Kriaučių Dirbtuvė, su
Kas užsirašys per mane laikraščius
Kasierius K. K. Strzyneckis,
visokiais
įtaisymais
pirmos klesos,
"PIRMYN
”
ir
SAKĘ
”
ir
prisius
$2,
4612 So. Ashland avė., Chicago, III.
Petro Puišos, kuris nese
ni pinigai, ar ne? Ne, tai yra kruvini pinigai. Suardy niaiPajieškau
biznis išdirbtas per 6 metus, geroj vie
tas
gaus
per
metus
tuos
du
puikius
Užžiurėtojas
org.
St
Ragauski,
pribuvo iš Lietuvos, Kauno gub.,
geram kriaučiui geras uždarbis.
4612 S. Wood st., Chicago, UI. laikraščius ir labai puikų, kietos gu toj?
tos stiprių gėrimų gyvastįs, nelaimingos našlės ir našlai Skirsnemunės par., Jurgeliškių kai
Savininkas išvažiuoja į savo šalį ir
mos
plunksnakotį
su
atramentu
vimo. Jis pats ar kas jį žino malonės
durije ir labai dailiai sidabruotas. parduoda už prieinamą prekę. Atsičiai, prigrūsti kalėjimai ir beprotnamiai — visi turėtų su pranešti.
Liet.
Imigrantų
šelp.
Dr-t&
Ši puiki dovana, vertės $1.00 skiria šaukit tuojaus, kad nesigraudvtut.
A. K. Palubecki,
(50)
šukti prieš legalizavimą taip baisaus savo pasekmėse biz 408f Brenner
ma tik laike 30 dienų, tat pasi Kreipkitės pas:
str.,
Topeka, Kans.
Viršininkai ant 1913 m. skubinkit
LEON
MATCHUS,
užsirašyti tuodu laikraščiu,
nio. Prie to, jei iš tų mokestinių įplaukų atimti visas ša Pajieškau Banado Nacajaus, Kau Pirmininkas, St. Jankauskas,
38 Westminister St.
pasinaudoti šiaja proga. Adre350 Newark st., Hoboken, N. J kad
Bellows Falls, Vermont?
suokit taip:
(50)
lies ir valstijų išlaidas ant persekiojimo ir užlaikymo to no gub., Butškės parapijos Baukų Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
I
JUR.
G.
DAUGĖLA,
5 metai atgal gyveno Wor184 New York avė, Newark, N. J 789 Bank str.,
Telephone Yards 2750
patis alkoholio pagimdytų kriminalistų, jei paskaityti kaimo.
Waterbury, Conn.
cester, Mass. Jis pats ar kas jį žino Sekretorius, A. M. Stanelis,
GERIAUSIA
ŠOKIŲ MOKYKLA
pranešti.
211 Jefferson st., Newark, N. J
kiek atsieina užlaikymas ubagų ir bepročių, kuriuos pa malonės Kazimieras
CHICAGOJE.
PARSIDUODA
Maselsky,
Iždininkas, P. Vaiceliunas,
P.
O.
Box
241,
Rockford,
III.
GRAŽUS
STORAS
IR
BANĖ.
38
Farley
avė.,
Nevark,
N.
J
neKurioje gali kiekvie
gimdo alkoholiniai gėrimai, tai pelno rasit nėkiek ir
Yra tai labai gera vieta dėl bunas gerai ir gražiai iš
Pajieškau I. F. Kurpską, paeina iš
liktų, o skriauda visuomenei jau gatava.
LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBA*
černės. Šitame mieste randasi daug
mokti šokt į trumpą
Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo
Chieago, IIL
fabrikų ir geras skaitlius lietuvių,
laiką
ir už labai mažus
Kad daug darbininkų netektų darbo panaikinus al- nių vol., Valiūnų kaimo. Turiu la VALDYBA:
bet krautuvninko biznieriaus nėra.
pinigus.
Vaikinai ar
bai svarbų, reikalą. Jis pats ar kas Prezidentas — Julius Joneliunas,
Norinti padaryt gerą gyvenimą mel
merginos,
kurie
nemo
koholinius gėrimus, tai nėra ko labai bijotis. Reikia ne- jį žino malonės pranešti.
3249 So. Halsted st., Chicago. m džiu atsišaukti šiuo adresu:
(50)
ka
šokti,
niekuomet
Juozapas
Žukauskas,
•
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
M. ALGMINOVICZ.
užmiršti, kad prie šiandieninės technikos, kaip visur, taip 88 Word et.
negali užganėdinti sa
Worcester, Mass.
833 — 33 pi.. Chicago, m 12001 Indiana avė.,
Chicago,
vęs
ir negali turėti
Prot.
rašt.
—
Mikas
Titiškis,
ir gėrimų išdirbystėj darbą atlieka daugiausia mašinos. Pajieškau brolio Antano Pantelio,
arba pas:
linksmus laikus, nes y3415 Auburn Avė., Chieago, III
A. ALGMINOVICZ,
Surinktos advokato Coovert’o skaitlinės parodo, kad 1911 Kauno gub., Raseinių pav., Skirsne Finansų rašt. — Franciškus Valaitis 200 Meeker avė.,
ra taip, kaip numirę, o
Joliet,
munės par., Pažeriu kaimo; pirmiaus
kuomet moki gerai šok
712 — 17 pL, Chieago, IP
metais alaus išdirbystėj dirbo 54,579 darbininkai, o deg gyveno Maryville, III., dabar nežinau Kasierius — Vincas Paplauskas,
ti, visuomet busi link
SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
kur. Jis pats ar kas jį žino malonės
922
—
35
pi.,
Chicago,
TU
smas
ir
kitų
paguodojamas.
tinės išdirbystėj vos tik 6,437 žmonės visose Suvienytose pranešti jo adresą.
Parsiduoda saliunas labai geroj
Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
Maryville, III.
3211 Union avė., Chicago, TU vietoj ir pigiai. Vieta apgyventa lie kyti po numeriu:
>Valstijose. Ir tie 6,437 žmonės per metus išvarė 178,249- S. Pantelis,
Susirinkimai atsibuna kas pasku tuviais ir lenkais; priegtam randasi 936 W. 33RD ST„ CHICAGO, ILL.
GIOVANNI VISALLI
tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ant pat kampo didelės gatvės. Prie
985 galionus spirito. Turto gi įdėta $72,450,000. Alaus
Arti Morgan gatvės.
Mokytojas Muzikos ant Smuikos
"Aušros” svetainėje, po No. žastis pardavimo — savininkas turi Mokinama:
Utarninke ir Ketverge
išvažiuot
į
Lietuvą.
Meldžiu
greitai
išdirbystėj 1911 metais turto buvo daug daugiau, nes (italas). Duoda lekcijas Seredomis vakare,
3149 S. Halsted st. Metinis susirin
nuo
8
iki 10:30 vak.
(48)
ir Subatomis. Norintieji platesnių kimas pripuola sausio mėn. Bertaini- atsišaukti
$671,158,000; vyninyčiose — $27,908,000.
Mokvtojai: Prof. F. L. Jankausku.
JOZEPH AMBROZATYS,
žinių kreipkitės šiuo adresu: (51) niai :Balandžio ir Spalių mėn. Pus
Miss. B. Tisaiti.
(3)
425 Grand ave_ New Haven, Conn.
339 Broadway,
So. Boston. Mass. metinis Liepos mėn.
(Toliaus bus.)
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atsiliepia vienas pusbalsiai !
Teisme.
žino, kad nevogs.
Sykį moteris užklausta — toji saliunininkė yra pli Teisėjas (į vagilių): —
Kuomi esi?
teisme kaipo liudininkė, ko ka.
Baltruvienė
akimirksnije
Vagiiuls (išdidžiai): —
kio ji yra amžiaus, atsakė:
”0, taip tarp trisdešimt pen nusiėmė skrybėlę. J. J. N. Kaip tai kuomi? Esu tams
J. J. N.
kių ir penkiasdešimties.” I Kodėl grybai girioj auga? tos darbdaviu!
”Tai turi būti šioks toks Tėvas: — Na, Jonai, ar
Patarimas.
skirtumas. Kaipgi tamsta gali
paaiškint, kodėl grybai — Kaip reik valgyt kad
nežinai savo amžiaus?” sa girioje auga?
ko teisėjas. ”Jusų mylista,” Vaikas: — Todėl, kad kuri sveiki butume?
atsako moteris ”aš tik sus grybai auga, ten ir giria bū — Su burna. J. Fisenka.
kaitau atydžiai savo pinigus, na.
— Ko labiausia reikia sauJ. Fisenka.
savo iškaščių popieras, savo
! gotis?
drabužius, ir kitus tam pa — Kas merginoms ir mo — Valdžios, savo pačios, o
našius daiktus, katruos gal terims geriausia patart ?
labiausia pats savęs.
nuo manęs kas nors pavogti. — Niekas.
J. Fisenka. i
J. Fisenka.
Bet kaip dėl metų, tai aš vi
sai savo galvos nevarginu,
nes gerai žinau, kad nė me
GERA DEGTINE, TEISINGOS KAINOS.
tų, nė mėnesio, nė dienos, nė
Męs
priimam
per krasą arba ypatiškai geriausiam užtikri
valandos niekas negali nuo nime, kad męsužsakymus
duosim Jums Vyną arba likierius už pigiausią kainą.
manęs pavogti.”
MUSŲ APGARSINIMAI YRA TEISINGI!
Męs tikim, kad Naujosios Anglijos publika nori, kad jiem būt teisybė
Nesuprato.
pasakyta kaslink gerumo ir prekių. Męs nesiulijam jumi dėl prisivilio
jimo keliatą bonkučių "špecial” be jokio uždarbio, idant ant kitų tavorų
Sykį įėjo jaunas vaikinas atlupt dideles prekes.
krautuvėn nusipirkti savo
Gerumas ir Žemos Prekės.
merginai porą pirštinaičių Visi musų tavorai yra žinomi Naujos Anglijos gyventojams, kurie tik
dovanų ant kalėdų, ir priė su mumis yra turėję reikalą, prisiųsdami savo užsakymus per pačtą
arba patįs ateidami, per paskutinius 15 metų po tuom pačiu numeriu
jęs prie pardavėjos sako: 352
—354 Harrison avė, Boston.
„Aš noriu gauti porą mote
Nesiduokit Suvedžiot Neteisingiems Prižadams!
riškų pirštinaičių.” Parda
Specijališkai Kalėdoms ir Naujiems Metams.
vėja klausia: ”0 kokio ilgio Hennessy *** French Bdy’ 1.50 i Harrison XXXX Rye kvorta $1.00
1.50 ! Ky. Taylor
69c
Martel ***
tamista nori?” Vaikinas A.
1.50 G. O. Blake
79c
Gallivet & Fils ***
supykęs atsako: ”Kam tam J. & P. Leroy ♦**
1.25 Hunter Rye
bonka
89c
1.00 Kentucky Bourbon
kvorta
60c
Mulet & Co. ***
stai reikalingas ilgumas? Julės
M
75c Golden XXXX Rye
75c
Marrett & Co. ***
Juk aš jų nuo tamstos nepa- Golden Gate Brandy
75c Old Darling
65c
1.15 Duffy’s Malt
Black & White Scotch
bonka
75c
randavoju, bet užmoku pi Alex
Ferguson & Co. Scotch ” 1.00 Penn Haven, bot. in bond kv.
75c
nigus ir nuperku ant visa McDonalds Scotch
85c Roxbury Rye
75c
1.00 Penwick Rye
E. & J. Roach Irish
85c
dos.”
1.05 Green River
Canadian Club (Walker’s)
kv. 1.00

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
f

Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso

kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvė*
Toji kompanija turi irerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantuojami. Prekės žemes.
Aš keliauju per. Mass ir Conft. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Prituriu ant pareikalavimo.

K. P. SIMKONIS
821 HIGH ST.,

I

HOLYOKE, MASS

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

Išsiteisinimas.
Aną vakarą vienas valka
ta priėjo prie žmogaus be
einančio gatve ir paduoda
Reikalaukite tuojaus.
mas jam šmotelį popieros ta
rė : „Susimildamas tamsta,
Washington St.
• 1P • Tiiinila
1 uiuiia, 822
boston. .viass:
ar nebūtum taip geras, per
skaityti kas čia yra parašy
ta ant tos popieros.
Žmogus paėmęs popierą
priėjęs prie lempos šviesos ir
perskaitė sekančius žodžius:
„Jeigu tu suriksi, arba ištar
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo
si nors vieną žodį, aš tave
visokiu ligų!
Kaip jokios liekarstos ir visoki daktarai
užmušiu, todėl gi nieko nesa
negalėjo pagelbėti, tai jus manę isgydet.
kęs atiduok man savo laik
rodį ir pinigus, o pats eik
Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
sau.” Žmogus perskaitęs adymo ir liekarsios labai gerus, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus
tidavė jam minėtus daiktus
ant viduriu skaudėjimo, po krutinę, gal
ir nuėjo. Paėjęs kelis žing
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos
Apricot Bdy. geriausios rus. 1.00 Monopol Vodka 57 proc.
bonk. 75c
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas
snius sutiko policijantą ir
Apricot Bdy. Cordialized
75c Allash Kummel, (Rusiška)
1.25
Didvyriai.
nepataike išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
apsakė jam savo atsitikimą.
75c Berliner Kummel (Vokiš.)
Pear Bdy. Cordialized
1.25
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai
Bdy. Cordialized
75c Getride Kummel, ger. rus.
1.00
sveika ir daugiau liga neatsinaujina.
Tada abudu pasivijo vaklatą Ponia Daugkalbė: — Kad Prune
1.00 Ruska Wishnofka
Kachetiner raud. rusk. vyn.
1.00
Už tokį tikra mokslišką ir pasekmingą
ir nuvedė į šaltąją. Aant ry aš buvau išvažiavus su savo Kachetiner balt. rusk, vynas 1.00 Ruska Malinofka
1.00
gydymą visiems Tamistų vardą ap
Cachor rusiškas vynas
1.00 Wishniak, auks. bonkose
75c
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.
tojaus kaltininkas buvo pa tėvu toli Į vakarus, tai mano Cerkownoje
rusiškas vynas
1.00 Malinofka piešk, bonkose
75c
Pasiliekame dėkingi.
statytas prieš teismą ant pa tėvas užmušė didelę mešką Don Carlos Sherry (Ispan.) 1.00 Wishniak auks. bonkose
85c
Klemensas ir Ona Stefonavičiai,
Geralda Sherry (Ispanišk.)
1.00 Pommeranzen Orange Cor.
75c
siteisinimo. „Jūsų mylis turėdamas vien tik peili.
1413 Brynmoner, Scranton. Pa.
Nieport London Dock Port
1.00 Nalivka auks. bonkose
85c
ta,” sako jis, „’aš esu nemo Ponia Mažkalbė: — Tai Spanish Malaga
1.00 Creme De Menth puik. bon.
75c
Port (Ispaniškas)
75c Creme De Rose puik. bon.
75c
Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
kintas žmogus, nemoku nei kas čia per naujiena! Aną Taragona
Duff Gordori Sherry
75c Anistowka puikiose bonk.
75c
Malonus
Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant
rašyti, nei skaityti. Vakar dieną aš užmužiau tokią di Spanish Port or Sherry
50c Holand Gin
85c
krutinės
pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
Peach Wine
50c Geneva Gin
75c
vakare aš eidamas šaligat delių žiurkę, o nieko daugiau Peach
bėrimo
ant
odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
Wįne geriausios rus.
75c Booth’s Old Tom (Engi.)
90c
viu radau gabalėlį popieros neturėjau, kaip tik šluotą. Malaga Wine
50c Booth’s High & Dry
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
90c
Grape Wine
50c Borovicska (Hungary)
1.25
tą kartų ačiū.
Su guodone, A. Galmanas, Box 36, Bonse Terre, Mo.
prirašytą ir pamislijau, kad
Rasberry
Wine
I
9
50c Lowndes Jamaica Rum
85c
Žino
ką
daryti.
ten gal būti kas nors svar
Apricot Wine
Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55Ellsworth St., Worcester, Mass.
50c New England Rum
50c
75c Zytniowka
1.00
M r. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente
baus, dėlto gi nusprendžiau Praeivė?— Še tau dešim Cordials alinėse bonkose
Californijos Koniakai (Brandies) 50c., 65c., 75c., $1.00 už kvortą; $2.00,
St..
Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių
paduoti jį pirmam žmogui, tuką, ką tu dabar su juo da $2.50 ir $3.00 už galioną. Kentucky Bourbon arba Ruginė Degtinė $1.50,
jokiu budu negalima sutalpinti.
$1.75, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 ir $5.00 už galioną; Californijos
kurį susitiksiu, kad man per- rysi?
ĮSITtMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Vynai Port, Sherry, Angelica & Muscatel 25c. už kvortą, $1.00 už galioną.
skatytų. šitas ponas per Ubagas: — Miela poni!
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie ^Teitam
Męs ką tik apturėjom labai gražius kalendorius ateinantiems me
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
skaitė ir nieko nesakęs pa tamsta žinai, kad kapitalas tams, importuotus iš Vokietijos, kuriuos męs duodam kiekvienam kostu- 1 čių.
Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
meriui. Pamėgink. Jums patiks musų teisingas biznis.
davė man savo laikrodėlį ir padaro žmogų baugiu, tai aš
kiam jau tik galima tikėti.
"Prekystė už pigią kainą.”
Privatiškoj LABARATORUOJ Ph. M. Kliniko. atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
pinigus, o pats tuojaus nuė išsigersiu snapso, kad at
H. L. Golden & Co.
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
Importuotojai ir ”Wholesale” Likierių pardavėjai.
jo sau, neduodamas man lai gauti savo drąsumą atgal.
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.
352—354 HARRISON AVĖ.,
BOSTON, MASS.
ko nei pamislyti, nei paklau
IČAD
BET nori pastoti sveiku
1VUA3 V
iR LAIMINGU, tad atsilankyk,
Nemoka skaityti.
sti, ką tas viskas reiškia.”
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savdlig$bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
etikė.;, kad apturėsi tikr^pagelb^ sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka— Ar tu atradai savo šu
voja, nes Cinai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėKad.
jusiaš 1 igas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
nį, Petrai?
Ant
išmokeščio
po
5
c.
kasdien
vos, šon:; išbėrimai spuogais nuo blogo irnečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- !
Kad žmogus žinotų, kada į — Ne,—atsako Petras liū
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo,slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
Jums
prisiusime
dailų
14k.
dnai.
klaną įpuls, tai nusiautų ba
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
spartas (Ilk. gold filled) laikrodis,
— Tai -reikėjo pagarsint Į
tus.
gos, neturėjimo apetito.be peilio be pjaustymo be aparaeijos, bet su nekarštoms, kurios
tuojaus su lenciūgėliu (retežėliu)
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
Kad kumelės pilvas butų laikraštį, — sako Jonas.
su geriausiais viduriais Elgin arba
kurios užpuola varginimai žmonių. VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
ant kvatieros, tai balno ne — Tai ką tas mačys ? Juk VValtham, gvarantavotas ant 20 metų.
Rašydami delei paaiškinimo. įdėkit krasos ženklelį atsakymui:
tas šunelis nemaka skaityti
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
reiktų. •
1117
WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
Kad tautiečiai turėtų ra laikraščių.
AMERICAN WATCH COMPANY
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utam. ir Pėtny
gus, tai visus socijalistus iš
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Klinko dovana1 ir skaitykit knyga „Daktaras“
343 East 9th street,
New York, N. Y.
Išrauta.
badytų.
Kad nebūtų pasaulije mo Nežinomi nevidonai išro
terų ir merginų, vyrams ne vė Chicagos „Dagį” iš pat
reikėtų drabužius dėvėt.
padamenijos, neliko nė jokio
Kad žinotum, jog po nu ženklo. Daugiau jau ta pikmirimui neisi į dangų, tai tažolė žmonėms skonio ne
galėtum pinigus atgal atsi gadins, tas žinoma iš tikrų
imt.
šaltinių.
J. J. N. ’
Kad lazda turėtų tik vie
ną galą, tai butų taip, kaip Neapdovanotas nuopelnas.
katalikiškas tikėjimas.
P-as Apysenis „Tėvynėje”
Kad kunigas Varnagiris sako, kad S. L. A. iždininkas
butų kiek mandagesnis, tai ir centro sekretorius turi bū
ir d-rą Šliupą butų pasodi ti vietoj, reiškia New Yorke.
nęs ant augšto krėslo, kaip Už tokį sumanymą sumany
kad pasodino d-rą Basana tojui verta nupirkti... meda
vičių savo bažnyčioj.
lį.'
J. J. N.
ir
Reikia tai žinot.
Nebežino.
”Kaip tas atsitiko?” klau- Kas pirmas pirmą naktį
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI VISIEMS SKAITYTOJAMS.
• šia teisėjas moteries, kuri užmiega, tas pirmiau iš po
Klausimas: Kodėl žm >nės moka už laikrodėlį 4 kartus arba daugiau, negu jis vertas? Atsakymas: Todėl, kad nei viens rienuvokia kokia jų
tikra dirbtuvės kaina, arba nežino kur galima pirkti laikrodėlį, už tiek, kiek jis dirbtuvėje kainuoja. Klausimas: Kodėl pardavėjai ima 4 kar
savo vyrą suareštavo ir ap ros ir miršta. J. Fisenka.
tus daugiau, negu laikrodėlis vertas. Atsakymas: Todėl, kad pardavėjas parduoda vieną, arba tiktai kelis laikrodėlius į sąvaitę, ir iš šito jis
skundė, kad jis ją sumušė,
turi užsimokėti už savo krautuvę, pragyventi ir uždengti kitokus išleidimus, koki būna prie jo pirklystės vedimo. Apart to, pardavėjas žino
Maloni.
labai gerai tą faktą, kad r.iekas netiki, idant gerą laikrodėlį butųgalima nupirkti pigiai. Duokime sau: Dirbtuvė patalpina apgarsinimus laik
o dabar nebenori nieko prieš
raščiuose ir taip skelbia: — "Kodėl mokėti pardavėjui $25.oo už laikrodėlį, kada galite įgyti tą patį laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės už $6.oo.”
jį sakyti. „Gerai jūsų myli — 0 Mariute!... atleisk,
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
sta” sako moteris, kurios drįstu tave mylėti!
kartus daugiau už laikrodėlį, negu jis vertas, bet jus nežinote, kodėl dirbtuvė, gali atiduoti tą patį laikrodėlį 4 kartas pigiau, negu pardavėjas.
širdis suminkštėjo, ”aš nesu
—Atleidžiu, ale kad man
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
užtikrinta, kad jis mane mu daugiau to nebūtų! J. J. N.
dirbtuvė parduoda tiktai 100 laikrodėlių į dieną ir turi pelno 25c. ant kiekvieno, tai ji turi gryno pelno $25.oo kasdien. Taigi, dabar suprasite
šė.” ”Kaip tai ?” klausia tei
kodėl dirbtuvės parduoda laikrodėlius taip pigiai. Jeigu norit pirkti gerą vyrišką ar moterišką laikrodėlį už dirbtuvės kainą, tai pirkit jį tiesiog nuo
Tas gelbėjo.
sėjas. ”Juk tu sakei, kad jis
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
tau davė į akį, o dabar nie Teatre sėdi Baltruvienė,
pestingai nutaisyti ir išbandyti, kad rodytų teisingai laiką. Jeigu norite turėti vyrišką ar moterišką $25 vertės laikrodėlį už $6, žiūrėkite laik
ko nebežinai.” „Tas teisy kurios milžiniška skrybėlė
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
uždengia
scenos
matymą
užbė, jūsų mylista, jis man su
busite užganėdinti visiškai, užmokėkite likusius $5.oo drauge su ekspreso lėšomis, kurių bus apie 25c. Jeigu laikrodėlis nepatiks, nepriimkite
davė sykį į akį, ale kas man pakalij jos sėdintiems. Vy
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, jeifu laikrodiHa sugestų, męs sutaisysime visiškai
per nugarą mušė, tai aš ne rai reikalauja, idant ji nusi
dovanai, ar išmainysime ant kito, gavę 25c. persiuntimo lėšoms.
žinau, gal būt kitas kas nors, imtų skrybėlę, bet išdidi sa- I
Męs prašome malonių skaitytojų šito laikraščio parodyti musų apgarsinimą tiems, kurie šio laikraščio neskaito, už ką męs iš anksto padė■
ka
kavojame.
Adresuokitaiškiai taip. NATIONAL COMMERCIAL CO. (DEPT. 110), 505 E. 5 ST., NEW YORK CITY, N. Y.
liunininkė
neklauso.
i aš tam netikiu, kad jis butų
— Duokit jai ramybę — St
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Tu Esi Geriausias Prietelis!
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F. J. Bagočius.

Gražus paveikslai! f

Tiesu Patarimai
*

Žemaičių Grinorka. Moteriai, nė vy
rui, nevalia nevedus gyvent vienam
su kitu kaip vedusiem. Podraug vienų
laisnių (license) neužtenka. Laisniai
yra tiktai užjovijimas valdžiai, kad
norit vest. Gavę laisnius suženyt tu
ri kunigas bile kokio tikėjimo arba
teisėjas. Moteriškė, kuri žino, kad ji
gyvena su vyru pačią pametusiu, pra
sižengia prieš kriminališkas tiesas ir
gali būti skaudžiai nubausta.
Jei jus per 12 metų gyvenot su vy
ru, pametusiu savo pačią, ir žinojot,
kad jis pametusią turi pačią, dabar
jam apleidus jus, negalit skųst jo, kad
duotu ant pragyvenimo. Pati esi sąkaltininkė jo kriminališkam darbe.
Jei nežinojai, kad jis turi pačią iki da
bar, arba jei ta jo pati yra mirus, 12
metų sugyvenimas valdžios akyse pa
daro judu kaipo vedusiu, taip vadina
ma ”common law marriage,” ir gali
apskųst jį už pametimą ir priverst jį
duot užlaikymą.
Vaikui gimus, nenorint nešt pas ku
nigą krikštyt, patįs tėvai paskiria vai
kui vardą. Suvienytose Valstijose iš
100 čiongymių vargiai yra 25, kurie
butų kur nors krikštyti. Kūdikio gi
mimą paprastai rapartuoja miestui
daktaras, lankąs moterį prie gimdy
mo. Jei tokio daktaro nėra, tai vie
nam iš tėvų bile kada reikia nueit į
miesto namus (City hall) ir po prisiega paduot faktus; tada tokio kū
dikio gimimas bus įtrauktas į miesto
metrikų knygą.

NAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON

. Mai n st.,

Griebtuvas. Jei draugystė turi čarterį, tad išrinkus naują komitetą, se
nojo parašų dėl bankoj esančių pi
nigų nereikia. Jei drauystė neturi
čarterio, toks parašas yra reikalingas,
ir jei komitetas senasis nesirašo, pa
davus į teismą jie netik kad turės
pasirašyt, bet turės pusėtinai kaštų
ir nesmagumų.
Jei žmogus išduoda čekį ant $100
turėdamas bankoj tik $5.00, pinigus
galima nuo jo atimt tik per teismą,
jei tur. Jei jis pinigų netur, nieko
negalit padaryti.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliotus iki S vai. po pietą.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatim** lenkiška*

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

i«>
Montello. MdSs.

238 HARRISON AVĖ, 80ST0N.

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

0ELR1CHS & C0.
Užtvirtinti agentai

BRANGUUS1S W0G^ tikt.

Boston, Mass

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

Julia S. W. — Tamistos tėvas pir
ko žemę nuo pono ir pardavė ją jumi
Ta žemė, suprantama, dabar yra jū
sų nuosavybe. Bet išvažiuodama iš
nuomojai tėvui ant 12 metų. Tas
kontraktas, pagal man priduotus fak
tus, yra geras, ir tėvas gali ją valdy
ti per 12 metų arba kol numirs, jei
mirs pirmiau. Jis gal išrandavot, bet
ne ant toliau, kaip terminas pagal jo
kontraktą; bet niekam negal parduot
nė užrašyt, nes ta žemė yra jūsų, o
jis tik paprastas tos žemės nuomi
ninkas.
A. Andrešunas. — Dabar mokes
čiai už žemę Lietuvoj yra pabaigti,
ir todėl tėvas gali užrašyti arba par
duoti tą žemę tam, kam patinka, nie
ko nesiklausęs. Taigi ir jūsų tėvas
gali žemę užrašyti jumi, nors jus ir
esat jauniausis vaikas ir gyvenat Amerikoj. Suprantama, jis valdys že
mę kol gyvas, taigi tegul užrašo te
stamente (duchovnoje zavieščanije),
užtvirtins pas notarą, ir prisius ko
piją jumi, ir kada jis numirs, žemė
teisotu keliu liks jūsų.
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J. TAUKEVICIA

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

- ,

—

495 Broadway, So. Boston.

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

Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną
Laivai išplaukia kas trįs sąvaitės
Išplaukia sekantie laivai:

—

Dr.F. Matulaitis

Giekur
taip ge
rai ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus kaip
lietuviš
kas ar
tistas
Montv
iloj.

NORTH GERMAN LLOYD

Telephone So. Bestom. 846 M.

siėmėt ant svetimo vardo, ir norint
antras išsiimt, galima paduot prašy
mą teismui, kad permainytų. Tą tu
rės padaryt gerai anglų kalbą mokan
tis ir reikalą pažįstantis žmogus. Da
bar galit vadinties taip'kaip patinka,
tas niekam neapeina.
P. Laumakis. Visi prasižengimai,
mažos rūšies prieš kareiviavimą yra
manifestu dovanoti, ir todėl ir jums
yra dovanota nors ir pabėgot nuo
trūkio laike karės mobilizacijos, — jei
sugrįžšit iki 21 d. vasario, 1914. Pas
kui sugrįžus baus, nors į tarnystę ne
ims, nes turit jau 37 m.
Pametus pasportą vienintelis bū
das gavimo naujo yra pareikalaut iš
jūsų pavieto ”dvorianskoje prisutstvije.” Bet Amerikoj esant jo nereik,
parvažiuot jis nieko negelbės, nes va
žiuot geriausiai su konsuliaus ”prochodnoje.”

J. Žilinskas. Taksos reik mokėt ųž
žemę, ar ji apgyventa, ar ne, ir jei apie 2 metu nemokėjai, tad galimas
daiktas, jog miestas pardavė tą že
mę už taksas. Paklausk Paterson, N.
J. miesto ”Tax collector.”
Jei plėšikai įsiveržia į namus, gali
be baimės nušaut, jokios bėdos netu
rėsi. Šautuvą gali laikyt namuose,
nors ir keliatą. VaMžia baudžia tik
už "slapta ginklų nešiojimąsi." Gat
ve gali eit karabiną ant pečių užsi
dėjęs, už viešą ginklo nešimą nieko
nesakys.

A. L. Vienintelis kelias paskolinus
pinigus atsiimt yra paduot skolinin
ką į teismą, jei geruoju neduda. Raš
tiškų darodymų skolai nereikia, pa
prastai liudininkų pakanka. Jei mo
teris pripažįsta skolą, tad lengviau
bus skolą darodyt. Jei moteris nori
iš savo uždarbio skolą atiduot, bet
vyras neleidžia grasindamas neduot
D. Pagvis. Už išmislijimą ant jus,
užlaikymo, tada, kada jis neduos, gali
tokį vyrą suareštuot ir priverst duot buk jus nuskriaudėt mergaitę, (nieko
negali padaryt per kriminališką teis
užlaikymą arba eit į belangę.
mą. Teismas nevaikys bile kokius
J. Dementis. Thomas kompanijos, pakvaišėlių plepalus. Jei turėtumėt
ar kokią
Chicago, tikietai nėra lioterija, nes už tai pinigišką nuostolį,
doleriais
ir
kalbina parduot jų tikįetus, o už tai ■skriauda, kurią gali
duos $16.00 tavoru arba $12.00 pini '■entais išrokuot, gali paduot į civiliš
gais ir todėl krasos valdyba jų už tai ką teismą, ir gaut atlyginimą, tik su
neims. Bet suprantama, yra tai ge- prantama jei tas liežuvninkas tur ką
šeftas paprastų šulierių, nenorinčių nors iš ko užmokėtų prisūdytą sumą.
teisingo darbo dirbt, ir darbininkai Jei netur, už tai į kalėjimą nesodins.
geriau padarys, kad su jais neužsidės.
A. Galinskas. Vyras, vedęs Lietu
Ligoniui. Visi stebuklingi daktarai,
"didi” daktarai ir klinikos taip daro. voj, apleido pačią ir atvaževęs į Ško
Nurašo žmogus pasiklausdamas ro tija apsivedė su kita, su kuria turėjo
dos, o tie supakuoja burokų rašalo su keliata vaikų pagyvenęs apie 15 me
čemeričiomis ir siunčia expresu C. O. tu. Vadinas, antros pačios, pirmai
D., kad žmogus užmokėtų paimdamas. tebesant gyvai, buvo "bigamy,” pra
Jo
Neimkit nuo expreso, jie nieko negal sižengimas sunkiai baudžiamas.
’
“
~ tokiais
‘ ‘ ‘ biznieriais
‘ - • *
ir šliubas neturi jokios vertės, pati nė
padaryti.
Su
daktarais jokio reikalo geriausiai ne- ra jo pati ir vaikai yra nelegališki
(nenaturališki). Mirus jam, jo turtų
turėt.
paveldėju, kaip ir pinigų iš draugys
P. Sapukas. National Bankos yra tės priklausančių, yra tikroji pati, o
saugiausia vieta pinigų laikymui iš ne antroji arba, jos vaikai.
visų kitokių bankų, vienok ir jos suJ. M. S—ui. Tiesos pripažįsta ne
bankrutija, jei koks viršininkas nu
neša pinigus. Neseniai subankrutijo kurtose valstijose, jog vyras gyve
tokia National banka Pittsburghe, nantis su moteria be šliubo, ir perstakita Cambridge, ir kitose lietuviams tantis ją pasauliui už savo moterį,
mažiau žinomose vietose. Depozito- yra legališka pora ir jų vaikai leganežiūrint,
ar "Drau
riai, suprantama, kiek nors gauna, bet liški vaikai,
retai visus pinigus. Tankiausiai pu gui” ir kunigams tas patinka ar ne.
sę, arba 70c. nuo dolerio. Priklauso Tokios yra tiesos, ir viskas, o tiesos
nesiklausia kas kunigams malonu.
kiek bankierius nujoja.
Jei vyras ir moteris pinigus turi
Waterburiečiui. Dėlto kad tūlas
ant vienos knygutės, vienam iš jų nu
mirus, antrasis gaus, bet reikia tam Juozas šauliunas, Lietuvių Jaunuome
tikros ceremonijos, kol gauna. Ge nės Kliubo susirinkime išvadino "Ke
riausiai padedant reikia po vardais leivio” leidėjus ir Bagočių vagimis,
pridėt žodžius "jointly, with right of neužsimoka su kvailiu terliotis. Jei
survivorship.” Tada likusis gaus be kiekvieno už savo darbus neatsakan
čio žmogaus plepalus reiktų teismuos
jokio nesmagumo.
perkratinėtu durnųjų namai dėl jų
J. Bi—s. Už pabėgimą iš pulko lai neturėtų vietos. Ačiū už pasiketinike karės su Japonija, manifestu yra mą padėt.
dovanota.
Nežinėlis. Vienintelis būdas pasiTelegramų linijos ant saužemiio ir
vandens nėra vienodos. Ant saužemio liuosavimo nuo Rusijos pilietystės yžinia yra duodama takšėjimais, o per ra paduot laišku prašymą carui. Konvandenį einanti ženklai yra duodami sulio arba ambasadoriaus pagelba
prašymą,
elektriškos šviesos mirksėjimu. Po nereikalinga. Peržiūrėję
draug ir vielos yra kitaip sutaisytos. viens iš činauninkų duoda atsakymą,
Laivas ant jūrių šaukiantis pagelbos ar prašymas priimtas ar ne.
siunčia žinią bevieliniu telegramų, ku
ris visai jokių vielų neturi. Tarp
Wm. M. Lietuvis. Jus išpirkote
miestų, padėkim, New Yorko ir Vo šifkortę mergaitei, kuri apsivedė su
kietijos yra vielos, nuleistos po van kitu vyru ir anas žadėjo užmokėt
deniu, labai saugiai aptaisytos, kad skolą. Dabar nenorint jam mokėt, pa
vanduo ir jo gyvūnai nesunaikintų. duokit į teismą ir jis užmokės netik
sumą, bet ir teismo kaštus.
J. Bartuszkevicz.
Už užmušimą
žmogaus per muštynes,
pabėgėliui
P. Misinas. Jus esat 3 broliai: 27,
manifesto nėra dovanota, nors pabė 22 ir 21 m. seni, pabėgę nuo kariugėlis ir buvo nepilnametis. Jei Rusi menės. Tėvas 52 metų senas, o du
jos valdžia reikalautų Amerikos val broliai, 16 ir 7 metų, gyvena su ju
džios tokio žmogaus išdavimo, valdžia mi. Jei jus bent vienas ar visi grįžišduos.
tumet pasinaudodami manifestu, par
Jei pirmas pilietiškas popieras iš grįžusius paimtų kariumenėn visus.
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John E. nolan

Ei, Vyrai, visi pas ,

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia
vieta lietuviams.

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

naujausios mados

GRABARIUS IR BALS AMUOTOJAfr
Atlieka visokį darbą prie palaidojimu
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Besto*

Ant 21
akmens

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

Gelžkelio laikro
7 Parmenter St.
dis Sriubelių už
Boston, Mass.
sukamas, vyriš
Visokias ligas gy
ko
didumo, ant
dau pasekmingia20 metų auksuo
usiai. Ateikit tietas su išrašytais
siok pas mane 1
dubeltavais virtrepais į viršų tik
šais. Labai tei
neikit į aptieka:
singai eina ski
mano durys bal
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
tos arba telefoną
jantiems žmonėms, kimiems reikia vi
duok o aš atesiu.
suomet tikras laikas žinoti. GvaranOfiso valandos
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiuNuo 9 iki 11 ryte
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon< ir persiuntimo kaštus, su teise jums
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Akušerka

Pabaigusi kursąVVomans Medical U
Excelsior Watch Co.
<>
College, Baltimore. Md.
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL
<>
Pasekmingai otlieka savo darbą < >
? j prie gimdymo, toipgi suteikia vi- < >
< i sokias rodąs ir pageibą invairiose š
< > moterų ligose.
s>
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GERĄ DIENĄ DRAUGE! —
Gera diena!
Na, o kur
tamista ei
ni? — Pas
JONĄ
KULBOKĄ
išsigert sti
klą
alaus,
nes ten šal
tas ir ge. riausis vi
sam Brook
lyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
misliju, kad ten geriausia užeiga,
nes labai rami vieta. Pas jį geri
cigarai ir gardi degtinė, todėl
žmonės ten gali gerai susistiprint.
Bet kur jis gyvena? — Nugi štai,
po numeriu:
(16-4)
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Hamburg- Amcrican Linija

Nuo galvos skaudėjimo. 15c. ir
Nuo kojų nuospaudų. 15c. ir
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo.............................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir
Linimentas arba Expelleris.. .
Nuo plaukų žilimo....................
Nuo Reumatizmo...........50c. ir
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir
Nuo dusulio........... .
Nuo kirmėlių......... .
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo..
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir
Proškos dėl dantų................... ..
Karpų naikintojas....................

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Gyvenimo vieta C4e BroUviy

Profesorius medicinos

p F. Stropiene

Kraujo Valytojas......... ............ Si.oo
Gyvasties Balsam as....................... 75
Nervų Stiprintoj as.. • . 50c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių... 50c. ir 100
Kraujo Stiprintojas....
Nuo
______________________
kosulio.................... 25c. ir .50
r-_
__ —
Nuo gerklės J
skaudėjimo
25c. .50
Skilvinės
proškos.......... 10c. ir 1.00
~..........................
Pigulkos dėl kepenų... ............... 25
Blakių naikintojas........ ............... 10
Dėl išvarymo soliterio ........... 3.00
.25
Anatarinas plovimui...
.25
Nuo kojų prakaitavimo.
Gydanti mostis.................
.50
Antiseptiškas muilas....___ .25
Gumbo lašai.................... 50c. ir 1.00

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

I

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptuki
Bedic-rd Avenue

Kampas North 4-tos gatvės

RįyO

Brooklyn, N. Y,

Lempa g

Kad namai buty malonys, privalo būt ge
rai apšviesti. RA.Y0 lempos šviesa yra ge
riausia akims, o apart to yra tikru pagraži
nimu jusy kambariui.
Geresnė, negu kitos, o ne daugiau kaštuįa.
RAYO lempa padaryta iš geriausios mede
.ngesnes lempas.
gos, ir gali atstoti daug brangesnes
Užžiebti galima nenuimant kaminėli ar klošą. Nuvalyt labai paranku.
parduodamos visur.

STANDARD OIL COMPANY
New York
iš
Albany
NEW YORK’O

BufFalo
Boston

Didžiausia Garlaivių Kompanija
Pasaulije. Turi 480 didžiųjų laivų,
1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp
HAMBURGO ir BOSTONO,
Niekados nereikia mainyti laivo,
Į dešimts dienų iš porto i portą.

PIGIOS PREKĖS,
Trečiųjų Kajbtų 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 LlSiE
607 Boylston street, Boston,
arba 41 Broadvay, New York

"Salin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant Išmokeščio

Po 10 c. kasdieną.
Jeigu Jus nont Kalėdoms

GEBOS DEGTINES
tad pirkit pas

WILLIAM ZAKON <fc CO
Ji» užlaiko geriausios ir gryniausios Degtinės, Koniako, Vynų ir Kordielių.
Mgs turime visokių gražių butelių šventėms. Pasiimk musų kalendorių, ku
ris yra labai puikus. Jeigu gyvenat toliau nuo Bostono, galit užsakyt per
laiškų, mgs Jums prisiųsim.
Iz

WILLIAM ZAKON & C0.
21-23 Cross st., kampas Endicot,
Telephone: Richmond 22142.

Boston, Mass.

Jaigu apsiimate mokėti po 10c.
kasdien, tai išsiųsime Jums ant išmokesčio labai uaiių Gramofoną
’ sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais visokių damų: valcų. |m>iku,
maršų ir t., t., kuruos patįs išsi
rinksite. Gerumas musų gramafonų GVARANTUOTAS. kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiusi
me naujus specijališkns rekor
du*: lietuviškus. lenkiškus, rusi
škus ir mazai-msiškus. Rašyki
te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, kraso
ženklelį atsakymui:

bLIBERTI COMNERCIAL CO.
233 East 14lli st.. NetYork, H.Y.

PRANEŠIMAS.
Šįmet kalėdinis „Kelei
vio” numeris bus padidin
tas, iš 16 puslapių. Jame
tilps daug įdomių dalykų.
Verta butų jį paplatint. To
dėl kas norės paimti, teiksis
prisiųst užsakymą ne vėliau
15 gruodžio. Kaina atskiro
numerio bus 5c.; skaityto
jams, kurie ims ant parda
vimo, po 3c.
„Kel.” Administracija.

Iš Amerikos.

✓

Fall River streikas.
Fall River, Mass. — Laurel Lake medvilnės audinyčioj 150 audėjų nutarė išeiti
pereitą panedėlį į streiką.
Jei streikas ilgiau užsitęs,
tai 1,800 darbininkų kituose
tos dirbtuvės skyriuose taip
gi turės pertraukti darbą.
O kadangi dabar visos audinyčios atmetė savo darbi
ninkų reikalavimus, tai kas
diena čia galima tikėtis ge
nerališko streiko. Fall Ri
ver audinyčiose dirba apie
35,000 žmonių ir 3 gruodžio
jie balsuos streikuoti, ar ne.
Revoliucijonieriai ima viršų
Kaip rodos, tai Huertos
dienos jau suskaitytos. Mek
sikos revoliucijonieriai uži
ma miestus vieną po kito.
Kariumenė prieš juos nie
kur negali atsilaikyti. Da
bar konstitucijonalistų (revaliucijonierių) spėkos trau
kia ant Meksikos sostapilės.
Gal būt kad neužilgo išgir
sime, jog Huerta jau paim
tas nelaisvėn, o gal ir nužu
dytas, kaip jis neseniai pa
darė su savo pirmtakunu
Madera.
Pabėgo 19 bepročių.
Skandalas Massachusetts
bepročių ligonbutije netik
nesibaigia, bet kas diena vis
eina didyn. Dabar d-ras
Henry W. Miller, tos įstai
gos perdėtinis, prisipažino
valstijos tardymo komisijai,
kad pereitais metais iš Worcesterio ligonbučio pabėgo
19 bepročių ir tik 3 iš tų su
grįžo. Daktaras tečiaus iš
reiškė savo nuomonę, kad
dėl to jis nebaustų nė vieno
tarno, nes ir geriausi žmo
nės daro klaidas. Viskas
ko reikia, tai geresnės disci
plinos.
Viens ligonis dabar parodė
tardymo komisijai sulaužy
tą savo žandą ir pasakė, kad
jį sulaužė jam ligonbučio
prižiūrėtojai bemušdami.
Ant to daktaras Miller atsa
ko, kad iki šiol tas ligonis
niekad nesiskundė; jis skun
džiasi tik dabar, kada mušęs
jį prižiūrėtojas iš to ligonbu
čio jau pasitraukė. Pirma li
gonis nesiskundė, matoma,
dėlto, jog bijojo, kad už pa
siskundimą nesulaužytų jam
ir kito žando.
Boikotas prieš kiaušinius.
Pastaruoju laiku nesvie
tiškai pabrango kieušiniai
Suvienytose Valstijose. Pa
sirodo, kad maisto trustas
užsimanė pasipinigauti. Pe
reitam balandžio mėnesij jis
supirko daugybę kiaušinių
vakaruose po 20c už tuziną,
o dabar tuos kiaušinius par
duoda po 50c. už tuziną. To
dėl New Yorke, Chicagoj,
Kansas City’je ir kitur mo
terįs pradėjo organizuotis ir
tartis kiaušinius boikotuoti.
Boikotas plečiasi po visą ša
lįLawrence’o streikieriai lai
mėjo.
Angliški laikraščiai pra
neša, kad Lawrence’o pečkurių streikas jau pasibaigė.
Pereitoj subatoj audinyčių
savininkai pasidavė, sutik
dami beveik ant visų darbi
ninkų reikalavimų.
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Spencerį pakars.
Paskutinės ir pilnos žinios
iš
Massachusetts valstijos
Wheaton, III. — Teisėjas
Slusser nuteisė Henry Spen rinkimų atėjo tik dabar. Pa
cerį mirtin. Spencer prisi sirodo, kad iš viso balsavo
pažino nužudęs M. A. Rex- 460,873 žmonės, nors užsire
roatą. Jį pakars 19 gruo gistravę buvo apie 625,000.
Balsų gavo kandidatai į
džio.
Prisnigo'pusę pėdos sniego. gubernatorių:
183,267
Apie Worcesterį, netoli Walsh, dem.
127,755
Bostono, 29 lapkričio išrodė, Bird, progr.
116,705
kad prasidėjo jau tikra žie Gardner, rep
20,171
ma. Oras buvo šaltas ir snie Foss, nepr. .
.
9,025
go prisnigo iki 6 colių. Tuo- Wrenn, soc.
. 2,015
tarpu Bostone buvo šilta, ne- Lvans, proh
pasirodė nė viena smegurė- Reimer, soc. lab......... 1,932
Visi kitokie ..................... 3
lė.
»
Socijalistų kandidatas į
Paleido 1000 kalinių.
leutenant gubernatorius, ad
Golumbia, S. C. — Guber vokatas George E. Roewer,
natorius Blease liepė paliuo- gavo 10,370 balsų. Ella M.
suoti
— • tarp •tųv Roberts, kandidatė į valsti
V 100W kalinių
Yv•
56 žmogžudžiusi — ir prieš jos sekretorius, gavo 12,257
Kalėdas ketina da 118 palei (balsus, o John McCarty,
sti . Iš viso jis bus jau pa- kandidatas į attorney geneliuosavęs 882 kaliniu.
ral, — 13,030 balsų.
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Vietinės Žinios

Cambridge’uje yra susi
tveręs lietuvių diskusijų
kliubas, kuris laiko savo su
sirinkimus kas nedėldienis,
3 valandą po pietų, East End
Christian Union salėje, 7
Burleigh st. Paprastai tuo
se susirinkimuose apkalba
ma sąvaitės atsitikimai, o
paskui seka diskusijos. To
kios diskusijos musų žmo
nėms labai naudingos, nes
pripratina kalbėt ir protau
ti. Įžanga visiems tenai dy
kai. Vietos lietuviai tenaudojasi tomis diskusijomis
prie kiekvienos progos."'

Lietuviai neužmirškit, kad
ateinančioj subatoj bus jau
statoma „Marija Magdalietė.” Perstatymas prasidės
7:45 vai. vakare.
Daugelis klausia, kaip ge
riausia nuvažiuot. Iš So.
Bostono važiuojant geriau
sia nuvažiuoti ant Dover ir
Washington st. Tenai paim
ti „eleveitę,” kuri eina ant
Dudley st. Antra stotis nuo
Dover str. bus Dudley st.,
kur reikia išlipt ir ten pat te
atras, No. 113 Dudley str.
Apgarsinime, kuris telpa
šitam numerije ant 4-to pus
lapio, padaryta klaida. Te
nai pasakyta, kad čekį dėl
„eleveitės” reikia paimti
„north,” o ištikrųjų reikia
imti „south.” Paėmus tokį
čekį, nereikės mokėti ant elevated penkių centų.
Taip pat galima važiuoti
iš Cambridge ir Brightono.
Iš kitų miestelių, iš kurių
karai ateina prie North Station, nuo tenai reikia ir elevated imti.

Ateinančioj nedėlioj, 7
gruodžio, socijalistų svetai
nėje bus draugiškas pasilin
ksminimas, kuris prasidės
nuo 10 valandos iš ryto. Ku
rie norės tame pasilinksmi
nime dalyvauti, teiksis pra
nešti apie tai pirma pėtnyčios kuriam nors iš šių drau
gų : Bekampiui, Ketvirčiui
arba Raulinaičiui, kuriuos
galima matyti bile vakare
socijalistų svetainėj.

Ar žinot, kiek republiko
nų kandidatas j gubernato
rius, p. Augustus P. Gardner, išleido šįmet savo rinki
mų agitacijai?—$34,692.83!
Balsų jis gavo 116,705. Tai
gi kiekvienas balsas atsiėjo
apie 30c.

Kas rado tikietą?
Vienam susirinkime likos
pamestas „Marijos Magdalietės” tikietas „B” No. 22.
Kas ji rado, teiksis sugrą
žinti, nes į teatrą su juo vis
tiek neįeisit. R. Pernickas,
376 Broadway.
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Labdarystės Draugijos fėrai jau pasibaigė. Pelno at
nešė $295.54.

Praėjusioj subatoj buvo
L. S. S. 207 kuopos vakaras.
Vaidinta „Jaunavedžių nak
tis” ir „Meška.” Sako, kad
atlikta nekaip.

I

Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempliorių

<j>

Severos Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams. Jis nieko nskainuoja.
Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, tad rašykite tiesiogiai mums.

*
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Pasakys Kokiu Bodu dali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
sveikam vyrų kaip aaugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivęsti naudos
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Segruouiulavima, Užsikišima
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusilpneima Nervą, Pražudytą
Vyriškumą, heprįjemną Sapną, Lytišką Nusilpneimą, Lžnuodijimą Krauja arba
Brantą, Škrofula ir Nevalą Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamą ligą arba
Natriai įgautu Nes veiksmą; jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba kenčiat e nuo Jaunų Pražangą, Reumatizmą arba kokią ligų
ir nesteikurną, paprastą vyrams, ta Dykai gauta ILnyga, pasakis jums kokių budu
atrastį greitą nuolatini isigydymą. privatiška! ir paslaptį sava namie. Knyga ta
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį sodiel kenčatie ir kaip galete būti sveiku. Knyga

ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką
privatiŠ* būdą, katras kožnas vyra*, jaunas ar senas, bagotas ar
Naudinga* ir teisingas
teisinga* patarimas, įtal
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas
pintas tuo Dykai gauto! Knygoį
Knygoj yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą,
spėkas ir tvirtuma, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė ta Didelį Vadovą Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Taa pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skola ir užmdūesni. Mes nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kitt
nežlovingi gydytojei ir institutaį dera. Ta knyga yra aiuntama su ižagkMa Hitą praataa ir slnMytae kMNrti taip, jog ne vienas negale žinoti ka ig
talpina.
DR. JOS. LISTERĄ CO.. L 804. 208 N. Flfth Ava.. Chlca«o. III.
Godotinaaai Ta s : Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygį, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

mi ta

Vardas ir pavardė........... .................................

Std*i............................................________________________ ....----------
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DYKAI! 2 LOTAI DYKAI!

Geriausi Lietuviški
•

) Ar da mokat randą kitam? Jei-(«
(gu taip, tai išrinkit 5 skaitlines jjj
j nuo $1 iki $10 ir įrašykit į tas )
) klėtkutes, kad abelna suma pasi- j
(darytų $15 — lygiai tokia pat’)!
! suma kiek mokat randos. AtsiųsS kit teisingą išrišimą kuogreičiau-|(
į šiai, o gausit nuo mus pilnus nu-į>
j rodymus kaip tapti savininku 2 j Į
> piečių fabrikiniam mieste, neto- į (
(liese nuo New Yorko, kur reika- »/
! laujam žmonių darbininkų ir pre-)))
/ kėjų. Vienintelė proga tapt pil- jį!
j nu savininku visai dykai, bet tik)))
) iki Naujų Metų. Pilną užtikrini- {))
J mą apturėsit ant savasties, ir iš- J
! statysim Jums namą ant lengvų »))
mėnesinių išmokėjimų. Prisius-^
kitę išrišimą, o apturėsit paaiški- )!!
nimus. Adresas:
(52))
SALES MANAGER DEPT. A. n
>132 Nassau St. (Room 309),
į)
New York, N. Y.

Teisingiausi* ir .Geriausi*

Galita reikalaut iir per laiškus,
o męs per ekspresą gydules pri
žiūrim

$50 TAU PREMIJOS.

yra svarbiausi gyduole nuo kosulio. Nu
malšina suerzinimus , gerklėje ir tuomi
atneša labai mielą palengvinimą ir ramu
mą pacijentui.
Kaina 25 ir 50 centu.

Tai viena iš didžiausiu aptiekę.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

♦
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Užlaiko gerinusį

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

Męs visuomet samdome žmones
Kanados dirbtuves, ant farmų ir g«
ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininku
UNITED STATĖS EMPLOYMEM
OFFICE
43 Portland Street,
Boston. Ma*»

EDVARD DALY, savininkas
18 Broadway S- Bostcn, Mass.

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.
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So. Bosten. |
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Tik ką išėjo iš spaudos:
Br. Vargšo 3-jų veiksmų drama
"SVETIMAS DIEVAS.”
Lošime dalyvauja 7 yp., kaina 15c.
ir Br Vargšo 4 veiksmų drama
"GADYNĖS ŽAIŽDOS.”
Lošime dalyvauja 9 yp., kaina 25c.
Kuopos ir Draugijos! Tai darbi
ninkiškos dvasios veikalai. Jie yra giažųs. Statykite juos ant
scenos. Reikalaukit visur
(49)

M. G. VALASKAS,
349 E. Kensington av. Chicago I1L

DARBO BIURAS

arba prie vietinių įgaliotų agentų.
--------------------------------------- ------------

I
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Pigius Kainus
Dideli Laivai
Gražus patarnavimas
Laiva: išplaukia regulia iškai iš
((
Bostono nuo Charlestovvn.
Parsitrauk ffiminiečius ar draugus
i« tėvynės per While Star Liniją.
Dėl ateityj n-ikalingų platesnių
»)
paaiškinimų arba agentų adresų
(b
Bostone i- apielinkėse, kreipki ės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St.
Geo. Bartaszius, 261 Broadway,
(I
>o. Boston.
Pftlish Indnstrisl Assn, 37Cross st
1*. Uartkevičia, 877Cambridgesi.,
East Ca? bridge
J Rotteiiberg. 115 Salėm st
Nutilę Shapiro ( o., 92 Salėm st.
I
I

362 2nd st.,

A. E. JOHNSON & CO
27 Broadway,
New York

Severos- Balsamas
(Severa’s Balsam for
Plaučiams
LMgS).

)
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Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj )V.

_________________ f_____________

. .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
siais, geriausiais ir greičiausiais pačtiniais dvišriubiais Laivais. x
RUSSIA — 16,000 tonų.
KURSK — 13,500 tonų.
CZAR — 13,000 tonų.
Į LIEPOJ V
I ROTERDAMĄ
per 11 aienų
per 9 dienas
be persėdimo.
be persėdimo.
TANKUS IŠPLAUKIMAS
PIGIOS PREKĖS.
Norint platesnių žinių kreipkitės
prie generališko agento

yra paprasta liga. Nevienam iš kenčian
čiu bus smagu sužinoti, kad

Co. CEDZrs

v
<<

Mus dirbtuvė yra įrengta
sulig naujausios mados, aprūpinta naujausiais aparatais. Padarom fotografijas
kuopuįkiausiai;
malevojam
naturališkomis farbomis; iš
mažų padidinanti ir tt. Esant
reikalui einam į namus fotografuoti.
J. Audrusis, Pr. Laurinaitis Co.
(Stanaičio galerijai
453 Brodway, So. Busto -, JHt'ss.

Taikinant pinigus

CENTRU MANDFAGTURING OISTRIGT BANK

LUSTU A.

Žieminiai Kosuliai

W. F. Severą

FOTOGRAFISTAI.

) Dt! Jrs kaipo dovana Naujiems
Metams.

Sutaisom Receptus su <n
džiausią atyda. nežiūrint ar iš
Lietuvos atvežti ar amerikoniški
Gyduolių galit* gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
randasi lietuvis aptiekorius
P. JATULOVIČIUS.

Severos gyduoles parduodamos aptiekose
visose vietose. Jeigu j u su aptiekorius ne
gaištu jums jų pristatyti, parsitraukite sta
čiai nuo mus.

....

Adresas......................... —................................................................................... ............

APTIEKA

\
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50,000 KNYGŲ

RUSISZKAI-AMERIKORISZKA

PRANEŠIMAS
Lietuvių graborius S. Baracevičius
persikėlė nuo Gold str ant 258 Broadway. Ofisas bus atdaras dieną ir
naktį. Meldžiu su visokiais reika
lais kreiptis šiuo adresu:
S. BARACEVIČIUS,
258 Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. 839-J So. Boston.

6

1112 W. 3 6-ta Gatve, Chicago, UI.
Vienatinis Bankas Bridgeporte po Valstijos priežiūra

Kapitalas $250,000.00

v

Priima depozitus kad ir nuo 1 dolerio ir moka 3 procentus
Knygelė dykai. Pinigus galimais Banko atsiimt kada nori.
Laivakortės. Siuntimas Pinigų. Apdraudžia nuo ugnies.
---------------------- ^Saugios dėžutės p-irsa r domos už $3 metui.
Padaro visokias popieras. paspi rtus, dokumentus, ete
LIETI VIŠKAS BANKAS

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje,

fiyduoliy galite gaut kokius tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
i
Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, jrrippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00
Nuo saules nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem*
c
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c* Nuo prakaitavimo kojų 25 c
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 Uv
• \
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
ProČkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
Parašyk numerius nuo 1 iki 9
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant $50, kuris gera§ tik
perkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
sų čekį, gaus tą lotą už $69. Iš
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint
geresnių informacijų ir mapų nūo.
žemės, Rašykit ant šio adreso: (50)
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8.
W Hndson st.. Jersey City, N. J.

i

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
prisiusime jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON. MASS.

