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po kelių dienų vėl taip ap
maži plėšikai paėmę pinigus Kad pragyvenimas atpigsirgo, kad 7 gruodžio vėl tu
pagego.
i tų, reikia panaikinti visųrėjo ją išleisti ant 7 dienų.
Išdinamitavo konsilmano : pirmiausia trustus, kurių tie
Paskelbus mums, kad nuo
patįs „žinovai” yra savininDa 55 unijistus kaltina už
Fotografuos gįslas.
naujų metų ”Keleivis” bus Dublino streikas tęsiasi.
namus.
p0 kais.
dinamito konspiraciją.
padidintas ir todėl gal bus Dublin, Airija. — Bandy Roma. — Profesorius TaWilkes Barre, Pa.
“ i.
pakelta kaina, kaikurie skai- mas sutaikyti streiką, ku mossia iš Padvos universite Skaitytojai gal atsimena, konsilmano A. Bijito namais
Paderewskiui grasina
. tytojai klausia, kaip bus su ris traukiasi jau 16-tą są to patarė fotografuoti pra kad New Yorke neseniai bu ekspliodavo dinamitas. Konmirčia.
tais, kurių prenumerata da vaitę, nenusisekė. Darbi sikaltėliams rankų gįslas, vo areštuotas tūlas Ge silmanas ir visa šeimyna iš Garsus lenkų pianistas
I
bar baigiasi, arba jau pasi ninkų komitetas turėjo su kad paskui sugavus leng orge E. Davis, kuris buk krito iš lovų.
Paderewski, kuris dabar va
I
kapitalistų atstovais posėdį, viau butų galima pažinti, tai prigulėjęs prie dibaigus.
žinėja
po Ameriką duoda
Leidžia nešioti ginklus per
Taigi šiuomi pranešam, kuris be pertraukos tęsėsi jog tai tas pats.
namitavimo namų ir til
mas anglams koncertus, bū
streiką.
kad kurie prieš naujus me 20 valandų, bet pasibaigė 7
tų,
už
ką
jau
30
geležies
Airiai ginkluojasi.
Indianopolis, Ind. — Ka damas anądien St. Louis’e
tus užsimokės, tiems „Ke gruodžio be jokių pasekmių.
darbų
unijos
viršininkų
sėdi
Belfast, Airija. — Valdžia kalėjime. Dabargi tas Da pitalistų valdžia išleido apie gavo grasinantį laišką, maž
Darbininkai reikalavo, kad
leivis” eis už $1.50.
daug šitokio turinio: ”PaPrie progos da sykį pri visi streikieriai butų priim patėmijo, kad pastaruoju vis išduoda da daugiau kal 2,500 leidimų nešiotis revol- derewski —Kadangi lenkų
laiku airiai pradėjo ginkluo tininkų. Jis išsispaviedojo verfius ir policijos žvaigž
minsim, kad kalėdinį nume ti atgal į darbą, o kapitalis tis,
todėl 6 gruodžio likos iš kapitalistams iš visų savo des, pakol nepasibaigs vežė laikraščiai praneša, kad tu
rį jau baigiam rengti. Ja tai ant to nesutiko.
leistas įsakymas,
kuriuo „griekų.” Jis papasakoju, jų streikas. Kiekvienas val esi rusas, tai žinok, užką
me tilps labai įdomių straip Šimtai streikuojančių dar ginklų
Airijon už kad jį samdydavo sprogdin kata gali gauti revolverį sa męs padėsim bombą po ta
snių apie kruvinąją Meksi bininkų šeimynų išvayrta iš drausta.įvežimas
Pasiremiant tuo ti tiltus, namus ir t.t., kurie vęs „apsigynimui,” lyg kad vo vagonu.”
ką, kaip ten žmonės gyvena, namų.
muitinyčios virši tik ne unijistų buvo pasta streikieriai užpuldinėtų ant Paderewskis tiki, kad tai
kodėl jie mušasi ir t.t. Be- Nors žmonės be pastogės įstatymu
ninkai konfiskavo 89 skry tyti. Už tą darbą jis gauda žmonių. Tuo tarpu streikie kokio nors tautiško fanatiko
to bus d-ro Garmaus žingei ir alkani, bet laikosi, kaip nias
ir 8 skry vo tik po $10 — $30.
riams neleidžiama nešiotis darbas. ”Su fanatiku nie
dus straipsnis apie maistą, uola. Streikieriai turi jau nias amunicijos
ko nepadarysi, reikia geriau
šautuvų su durtuvais.
ginklus apsigynimui.
Z. Aleksos „Kur tas viskas net kariškas savo dainas, Vienok
Pasiremiant
ta
Daviso
iš-,
apsisaugo!” pasakė Padeairiai ginklų turi jau pažinčia, federališkas grand
nyksta?” ir daug kitokių. kaip ant tai „God save Lar- daug prisigabenę.
Užpuolimas
ant
banko.
rewskio sekretorius.
Kaip tik jury Indijanopolije 6 gruo
Pasiskubinkit jį užsisakyti, kin,” ”Who fears to speak išėjo tas uždraudimas,
tuo; džio rado reikalingu areš Plum Coulle, Kanada. — Dabar specialį Paderewskurie norite ant pardavimo. of ’98?” ir t.t.
Beflasto nakčia pradėta tuoti da 55 tos pat unijos na Pereitoj sąvaitėj užsidengęs kio vagoną visur saugoja
Užsakymai priimami tik iki Dvasia pas tuos žmones išvežti
kauke veidą plėšikas užpuo gelžkelio detektivai ir poli
ginklai automobiliais rių ir viršininkų.
15 gruodžio.
Su pagarba, visai revoliucijoniška.
lė čia ant Montrealo banko cija. Nieko rieprileidžiama
į laukus. Vienas Ulsterio
Davis,
matyt,
bus
toks
pat
„Kel” Administracija. Bedarbės pavojus Vokieti vadas pasakė: „Valdžia už
skyriaus, nušovė banko per- artyn. Net gelžkelio tarnų
šnipas,
kaip
ir
McManigal.
dėtinį ir pavogęs $10,000 pa neprileidžia.
joj.
rakino tvarto duris, kada ar
Berlynas. — Sykiu su ma klys jau pavogtas. Męs gin
bėgo.
Didelis potvinis.
šinų besidauginimu daugi klus gabenom jau per 18 mė Nuo didelio lietaus Texas Ekspliozija parako dirbtu Laivynas turi suviršum
50,000 žmonių.
nasi ir bedarbių skaitlius. nesių ir turim dabar jų tiek, valstijoj patvino upės ir už
vėje.
Šešiolika didžiųjų unijų pra kiek tik mums reikia. Męs liejo plotą apie 200 mylių il Millville, N. J. — 6 gruo Washington. — Nuo civi
Spalininkai apskelbė
neša, kad 1 lapkričio 46,893 turim 80,000 šautuvų.”
džio International Praeposit liškos (naminės) karės Su
gio
ir
100
mylių
pločio.
Vi

valdžiai kovą.
vienytų Valstijų laivynas
unijistai neturėjo darbo. Ta
Co.
parako
ir
dinamito
dirb

sas
tas
plotaš
’
jrra
visiškai
po
Peterburgas. 8 gruodžio. skaitlinė sudaro 2.7 nuošim Turkija anglų rankose.
tuvėj atsitiko ekspliozija. šįmet pirmą sykį pervirši
vandeniu.
Apie
15,000
žmo

— Kaip valdžia rinkimų ne čio. Pernai gi šiuom laiku Konstantinopolis. — Tur nių pasiliko be pastogės ir a- Dirbtuvė likos visiškai nu jo 50,000. Gruodžio 6 d.
varžo, o visgi prielankios be darbo buvo tik 1 nuošim kija padarė su anglais kon pie 90 prigėrė. Nuostolių šluota nuo žemės paviršiaus laivynas turėjo 50,136 žmo
sau durnos negali susilauk tis. ”Vorwaerts,” socijalis traktą, kad šie pastatytų jai bus milijonai dolerių.
ir apie mylią aplinkui išbi nes. Valdžia labai iš to
ti. Pasirodo, kad net ir ket tų organas, sako, kad nuo ant taip vadinamo Aukso Taip pat kįla Colorado ir ręjo visų namų langai. Eks- džiaugiasi.
virtoji durna, kuri dabar tik balandžio iki rugsėjo daily- Rago arsenalo dokus. Ang Missouri upės.
Dillinghamo bilius vėl
pliozijoj žuvo ir 3 darbinin
atsidarė, valdžiai nėra visai dės išviso neturėjo darbo lai išsiderėję sau labai svar
kongrese.
kai.
15 pėdų sniego.
bų politišką atlyginimą.
ištikima. Spalininkai, kurie per 95,663 valandas.
Washingtono
atstovas
Denver, Colo.—Po didelei Apvažiavo 22 kartu apie Johnson vėl įnešė Dillingha
visuomet taikydamiesi prie Socijalistas gali būti minis Turkija stačiai atsidavus
pasaulį.
audrai,
kuri
čia
dūko
per
ke

anglų
rankas.
valdžios tikėjosi reformas
terių pirmininku.
Orange, N. J. — Čia pasi mo bilių, varžantį ateivystę,
įvesti, dabar netikėtai nuta Paryžius. — Prezidentas Rusijos pasiuntinys šnipas. lias dienas, prisnigo negir mirė
kapitonas Ch. E. Hal- tik šį kartą išleista iš jo pa
rė apskelbti tai valdžiai ko Poincare pasiūlė socijalis- Stokholm, Švedija. — Šio dėtai daug sniego. Pačiam sey, kuris
per 50 metų tar ragrafas, kuris kalba apie
vą, griežtai reikalaudami tui Gastonui Doumergue mi mis dienomis išsiaiškino, Denvere 6 gruodžio buvo 3 naudamas ant
laivų 22 kar nemokančius skaityt.
laisvės susirinkimų, laisvės nisterių pirmininko urėdą. kad Rusijos pasiuntinys pa pėdos sniego, sustojo beveik tu apvažiavo apie
žemę.
Fall River streikas
sąžinės, laisvės žodžio ir vi Doumergue atsakė, kad jis siųstas Švedijon, M. Savins- visas judėjimas. Gi apie
Criple
Creek
aukso
kasyk

atidėtas.
Kiaušinių
boikotas
baigiasi.
sų kitų laisvių, kurias caras priimtų tą pasiulijimą, jei ky, yra šnipas, todėl jį atšau
las ant kalnų sniego priver-i Kiaušinių boikotas pasie- Fall River audinyčių dar
17 spalių 1905 m. savo ma gu didžiuma kabineto narių kė.
tė 15 pėdų. Nekuriu namų j kė‘įet7rVashTngtoną'i/te- bininkai, kurių reikalavimus
nifeste buvo žmonėms pri jį paremtų. Dabar Doumer
Indijoj neramu.
net ir stogų nesimato, o nai, rodos, pasibaigs. Pa kompanijos atmetė, nutarė
žadėjęs.
Anglijos valdžia atidžiai prieš
gue yra senatorium.
tai audra daug triobų kilus protestams prieš ne dabar da nestreikuoti.
Pamatysime, kas iš to bus.
Poincare siūlė tą urėdą ir tėmija žmonių bruzdėjimą sugriovė.
Žmonės negali girdėtą kiaušinių pabrangi
Kun. Pranaitis jau vyskupas buvusiam socialistui Brian- Indijoj. Indusai, matyt, ren niekur išeiti, vietomis ba mą, kiaušiniai atpigo.
Skebai šaudo į žmones.
dui, bet tas atsisakė jį pri giasi prie sukilimo. Agita dauja.
Peterburgas, 8 gruodžio. imti.
Indianapolis. — Sustrei
cija prieš Anglijos valdžią
Socijalistai
reigia
fondą
— Kunigas Pranaitis, lietu
kavus čia vežėjams, jų vie
Pabėgėliai sulaikyti.
Indijoj eina jau seniai. Da
vis, kuris buvo valdžios liu 15,000 Angliakasių neteko bar gi ji labai padidėjo, ka New Yorko prieplakoj li streikierių vaikams šelpti. ton pastatyta ginkluoti ske
darbo.
Chicagos anglų socijalis
dininku Beilio byloj, šian
da pietų Afrikoj tos pat An ko sulaikyta jauna pora, ku tai nutarė įsteigti fondą, iš bai. Važiuojant 3 gruodžio
Pietų
Vali
jo
j,
Anglijoj,
dien yra jąu vyskupu. Už
girtiems skebams ant ang
glijos kareiviai daug iššau ri pabėgo iš Suomijos su tik
tai, kad išvien su juodašim pereitoj sąvaitėj 15,000 ang dė indusų angliakasių. Ne slu čia apsivesti. Vyras va kurio bus šelpiami streikuo lies vežimo pasirodė, kad
čiais liudijo prieš žydus, liakasių turėjo pertraukti apykanta prieš anglus auga dinasi D. Išagan ir sakosi e- jančių darbininkų vaikai. einantieji pro šalį žmonės ynors tie jo liudijimai buvo darbą dėl to, kad sustreika su kiekviena diena. Pasikė sąs rusų kariumenės oficie- Gyvenimas parodė, kad toks ra streikieriai ir nori ant jų
sumušti ir išjuokti, Pranai vo vakarų geležinkelio dar sinimai ant vaidininkų atsi rium, o mergina — Hilda fondas būtinai reikalingas, užpulti, taigi nieko nelauk
nes kiekvienam beveik strei
čiui duota Kauno vyskupija, bininkai.
kartoja vis tankiau ir tan Leine, suomė. Išagan sako, ke iki šiol darbininkų vai dami jie išsitraukė revolve
rius ir pradėjo šaudyt. Vie
kaipo atlyginimas už paklus Kas be ūsų, tas ne vyras. kiau.
Beto dabar labai jiedu bėgo Amerikon todėl, kai turėdavo badauti.
nas jaunas vaikinas likos
numą juodašimtiškai rusų Berlinas. — Vokietijoje įėjo į madą siutinęjimas eks- kad norėjo vesti, o-Rusijoj
valdžiai. Garbingą vysku pradėjo platintis Amerikos ploduojančių laiškų. Agita kariumenės oficierius nega Kongreso knygynas turi sužeistas. Penki skebai nuo
to vežimo areštuoti. Jie pa
pą Lietuva turės.
2,128,255 knygų.
mada — vyrai skutasi bar toriai stengiasi išnaudoti li vesti suomės.
zdas ir usus. Ta mada pa kiekvieną progą, kad dau
Washington. — Suvienytų sakė, kad kompanijos detek
Beilio bylos atbalsiai.
Krasa
vežš
50
svarų.
siekė jau ir vokiečių kariuValstijų kongreso knygyne tivai'liepė jiems šaudyt į
Kijevas. — Beilis gauna menę, oficierai pradėjo sku giau sukelti žmones.
Nuo 1 d. sausio krasa bus dabar yra 2,128,255 knygos. streikierius.
vis nuo juodašimčių grasi stis usus. Kaizeris labai ta 100 žmonių užmušta ir su galima siųsti siuntinius iki Bėgije šių 1913 metų prisi
Užmušė du skebu.
žeista ant gelžkelio.
nančius laiškus.
Rusijos mada piktinasi. Jis pasakė:
50 svarų sunkumo.
dėjo
115,862
tomų.
Rumunijoj, ties Kosteli, 6
Calumet, Mich.
7 gruo„patriotams” pikta, kad tei „Kiek vienas tikras vyras
Bankas
užsidarė.
žinovai
svarsto
maisto
džio naktį čia užmušta du
smas to žydo nepakorė. Bei privalo nešioti usus. Be u- gruodžio atsitiko ant gele
Colfax,
Io.
—
;
Pereitoj
są

pabrangini?.
žinkelio
didelė
nelaimė,
taskebu ir sužeista viena mo
lis labai susibaigęs išėjo iš sų — ne vyras.”
vorinis trūkis susikūlė su vaitėj užsidarė čia Citizens’
Pereitoj sąvaitėj Phila- teriškė iš jų šeimynos. Skekalėjimo, kur jį nežmoniš
delphijoj buvo suvažiavę bai buvo kątik pargabenti
kai mušė ir kankino, o tie Emeliną Paukhurst vėl oasažieriniu ir 100 žmonių Statė Bankas.
*99
areštavo.
ikos
užmušta
ir
sužeista.
žinovai
svarstyti, kodėl iš Kanados i streikuojančių
grasinimai da daugiau jo
Vaikai apiplėšė moterį.
taip
brangsta
maistas.
Svarsveikatai kenkia. Jis gyve Sufragisčių vadė Emelina Milijonas tonų radijumo
Brockton, Mass.
Po No.
*
“
,.variakasių
v '
- vietas, Nakčia
na nuolatinėj baimėj ir sako, Paukhurst pargrįžus iš A16 Arthur st., 6 gruodžio, 3 stė, svarstė ir nieko neiš- iš krūmų pasipylė šūviai į
jūrėse.
kad juodašimčiai vistiek jį merikos Anglijon tuojaus D-ras Harry C. Johns, vaikėzai, revolveriais apsi svarstė. Neseniai tie demo tuos namus, kur tuos streik
užmuš.
buvo areštuota ir stačiai nuo chemijos profesorius Hop- ginklavę, užklupo Monkevi- kratai sakė, kad reikia mui laužius apgyvendinta. Kulaivo
nugabenta kalėjiman. kins universitete tvirtina, čienę ir taikydami į ją gink tus numušti, o pragyveni lipkos išėjo per sieną ir pa
Šiomis dienomis iš Kijevo
universiteto likos išvaryta Bet kaip tik ją uždarė, ji kad ant jūrių dugno randasi lais pareikalavo pinigų. mas atpigs. Numušė ir mui taikė į miegančius skebus.
1,200 žydų studentų, kurie tuoj ir vėl pradėjo badauti, nemažiau kaip 1,000,000 to Monkevičienė persigandus tus, o pragyvenimas vis Areštuota 6 nužiūrimi strei
kieriai.
išreiškė Beiliui užuojautą. atsisakė gerti ir valgyti ir nų radijumo.
padavė savo makelį su $25 ir brangsta.

Paaiškinimas.
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consino universiteto profe dar vienas įžymus daktaras j matyti, pakol pribūva į dar- yra benas). Nemokančių giausia patįs unijos nariai.
sorius? O jis vargiai bus kad kratė, tai kratė pasigu- bo vietą. Pribuvęs į kempę, skaityt vurų — 60, moterų Tai buvo pirma tokia be
kernodamas. Tie vyrai ne- turi tenaitiniam bosui-kler- — 19. Lietuviškų biznio į- tvarkė prakalbose, Detroite.
socijalistas.
paiso apie dorą, bile jiems kui parodyti raštelį nuodar- staigų yra 6. Draugijų — 5; Unijai Grikštas padarė dau
Tautiečiai cenzoriais.
Ar butų daugiau aukų?
užsiganėdinimas.
bo agento, už kiek algos esi 2 pašelpinės, korporacija, L. giau blogo negu gero.
F. Mažamokslis.
* * *
atsiųstas; to raštelio tau ne- S. S-gos kuopa ir benas. Tau
Po tokiuo antgalviu drg.
"Laisve" nesutinka
su
"Keleivio’ nuomone, kad J. B-dis kalba "Kovoje,” Parapijonai kelia riau- grąžina. Pradėjus dirbti, tiškoms draugijoms čia nesi
CHICAGO, ILL.
Tautos Namams Vilniuje kaip Lietuvos tautiečiai lai šes. Ilgai tylėję šv. Jurgio reikia ir apsirėdymo, kurio seka. Buvo kuopa S. L. A.
nebūtų taip daug aukų su žosi prie rusų valdžios ir parapijos nariai pakėlė vėl ekspresu negalima dasišauk- ir sceniškas ratelis, bet pasi Buvo jau rašyta visuose
rinkta, jeigu socijalistai ne skverbiasi į visokius "činov- savo balsą ir šaukia kitus ti, nes kompanija užslepia traukus iš jų socijalistams— lietuvių laikraščiuose apie
saviškius, kad atsimerktų ir ; prisiųstą siuntinį. Imk iš žlugo.
Apveizdos Dievo parapijos
būtų užprotestavę prieš Y- ninkus.”
pražiūrėtų,
kas
dedasi
ap'
kompanijos
krautuvėlės!
Če”
Čia
ir
lietuvio
vardo
nereikia
iš!
Sutraukus
viską
į
krūvą,
ergelius, nes kova tarpe bu
čo politiką. "Laisvė” pripa sižadėti ir gerą vietą galima turėti!
link.
F"
Kalbama,
kad
greit
'
verykus
gauni
už
$3.50,
ku

suaugusių vyrų iš viso pasi vusio
kun. E. Steponavi
žįsta, kad kunigai su kar- Ir garbingą vietą. Ar ne puiku būti
rie
išlaiko
prie
darbo
3
—
4
neteksią
bažnyčios,
kuri
daro
455
ir
199
moterįs;
iš
kokiu
nors
Lietuvos
žandarų
šefu
i
čiaus ir parapijonų buvo ki
čemninkais aukavo po $100 (pirmininku), ar Lietuvos spaudos j
sąvaites.
Ant
kitų
darbinin

pereisianti
arba
į
lenkų,
ar

viso
suaugusių
yra
684
ypa

lus net iš kelių sykių. Galų
ne iš tikros širdies, o tik ant cenzoriumi... Juk kas čia tokio, pakui
reikalingų
daiktų
čia
ir

ba
į
žydų
rankas,
jei
žmo

tos.
Organizuotų
iš
viso
—
dėkim,
kad
ir
cenzorium
būti.
Juk
.
gale
visgi kunigas likos vie
keršto socijalistams, bet jei jei ne jis, tai kitas paims tą vietą, j
gi
”
special
price.
”
Lijančias
nės
neužsistos
už
savo
tur

244
(biskį
daugiau,
kaip
tos vyskupo iškeltas iš tos
gu Basanavičius su Yču bu Reikia skubėti. Ir da augštuosius
dienas
ir
net
dalis
dienų
ištą.
S.
Daubaras.
trečdalis).
Pašelpinės
abi
mokslus nebaigęs, da mokslo suole .
parapijos su pagelba advo
tų buvę žmonės bepartiviški, sėdėdamas
anų laikų musų išgama, I
rokuoja
iš
algos,
o
vietomis
draugysti
turi
nemažiau
kato,
kas lėšavo apie $600.
tai, "Laisvės” nuomone, au šiandieninis patrijotas jau giminiuo- Į
da
ir
už
"burdą
”
rokuoja
60
kaip po 150 narių, socijalis Jc vieton atėjo kun. Kruša.
su carizmo geležine ranka ir, ga
MONTELLO, MASS.
kų butų surinkta daug dau jasi
vęs protekciją, skverbiasi kas cent- į
centų
už
lijančią
dieną
nuo
tų
kuopa 50 narių.
Taigi dabar yra klausimas,
giau. Dabar, girdi, galima ralinėn spaudos cenzuron, kas vidaus Nors streikas Cross Co.
mėnesių
dirbančiam
darbi

"Kel.
”
Reporteris.
kokį pagerinimą tie tamsus
.
gn. kaip UŽSlbaigė,
nurodyti čielas kolionijas, dalykų ministerijon.”
i apie 3 m
mėn.
užsibaigė ninkui. Darbo prižiūrėtojų
žmoneliai
turi ar turės iš ši
čielas draugijas, kurios atsi O kad tai nėra išmislas,.' bet kapitalistai vis da neganegaDETROIT,
MICH.
yra
daugiau,
negu
darbinin

tos kunigų permainos? Ar
sakė aukauti vien dėlto, kad autorius paduoda tų dvigal- ii užmiršti savo aukų. Streikas
gali
kęsti.
Lapkričio 23 d. L. S. S. 116 yra iš to kokia nauda? Ar
atstovai tuojaus susidėjo su vio erelio patriotų ir var- kieriai vis da tąsomi po teis
Randasi
ir
tokių
kompani

kuopos buvo susirinkimas, šitas bus jau geresnis? Gal
kunigais.
aus :
; mus ir neteisingai kaltinami
jų,
kurios
užmoka
darbinin

kuriame
buvo renkami L. S. jis pigiau krikštys, pigiau
Tas teisybė. Visa beveik to ir vietinę gimnaziją baigęs Oren- už "suokalbius.” Kelios sąkams
kaip
buvo
suderėta.
S. Centro viršininkai.
šliubą duos? Tai da klausi
pirmeiviškoji lietuvių visuo tas sėdi Lietuvos cenzorių kedėje. Ki Įvaitės atgal buvo teismas
Giriose
daugiausia
dirba
tas jo draugas iš Peterburgo univer streikierių:
menės dalis nuo aukavimo siteto
F. Jakulio, P. franeuzai, škotai, airiai, ru D. J. Kasparka įnešė skun mas, o iškaščių žmonės sau
studentas A. Rutkauskas irgi
• •
dą ant "Keleivio” korespon pridarė. Pakol buvo senas
susilaikė. Ir niekas negali cenzūroj tarnauja. Naumiesčio (Su Paulavičiaus, M, Sinkevi
sai
ir
kur
nekur
pasitaiko
valkų
gub.)
liaudies
mokytojaus
sū

užginčyt, kad aukų butų
čiaus ir I. Žemaitaičio. Trįs lietuvis. Kitų tautų darbi dento F. Mažamokslio, su kunigas, tai ir seni rakandai
nūs, baigęs Mariampolės gimnaziją,
rinkęs visų metų mano rašy buvo klebonijoje, o dabar
kur kas daugiau surinkta, Peterburgo universiteto studentas V. pirmieji buvo nuteistais po
ninkams
ateina
užtektinai
tas korespondencijas, buk naujas kunigas, nauji ra
jeigu ta pirmeiviškoji dalis Gilis vidaus dalykų ministerijoj tar mėnesį kalėjimo, o J. Ž. pininauja. Ilgus metus nabagas V. Gi
laikraščių
ir
malonu
žiūrėti,
skur
aš neteisybę rašąs ir darąs kandai, kas tiems
taip pat karštai butų tautos lis turėjo giminiuotis su rusų juoda giškai nubaustas. Kaltina
su
kokiu
noru
jie
skaito
sa

tuopai nesmagumus. Štai džiams kaštuoja $900.00 jų
namų reikalą parėmus. Bet šimčių dienraščio 'Novoje Vremia’ mi jie buvo už "suokalbį"
bendradarbiais, kol pakliuvo vidaus
vo
kalboje
raštus.
Dabar
čia kaip tik viską ir gadina dalykų ministerijon.
užmušti skebus. Tas "suo čia esam penki lietuviai ir tame, sulyg jo, tos "neteisy sunkiai užprakaituotų pini
gų. Tai tau ir nauda iš ku
tas "jeigu.” Jeigu taip kar
kalbis” buvo tame, kad jie jie man ypatiškai yra geri bės.”
nigų
permainos; vieno iškė
štai butų rėmę socijalistai,
nuvežė į Stoughtoną išdaly draugai; bet jie jaučiasi esą 1. Buvo rašyta, kad Kas
tai nebūtų taip karštai rė
ti plakatus apie I. W. W. užganėdinti dabartine drau parka reikalavo, kad kuopa limas $600.00, o kito priėmi
mę kunigai. Netik nebūtų
prakalbas ir sutikę parva gijos tvarka ir, anot jų pa surengtų jam debatus su M. mas $900.00. Kaip pažiūri,
jie taip karštai rėmę, bet gal Iš CHICAGOS DIRVONŲ. žiuojančius iš darbo katali- sakos, kvailybė svajoti apie Mockų, o turėjo būt: Kas- $1,500.00 ir nėra. O kas yjarka įnešė, o visi jam vien ra kaltas tame? Atsakymas
butų pradėję boikotuot. Tai Tautiškoj "Aušroje” šoka. kus-skebus pradėjo atkalbi geresnį surėdymą.
labai lengvas: pirmas, žmo
toks jau gaivalas, ką visuo T. M. D. 22 kp. turėjo va- nėti juos nuo to biauraus Mano patarimas: kas my balsiai pritarė.
met traukia atbulon pusėn. I karėlį "Aušros" svetainėje, I darbo—skebavimo. Bet mu li šutintas pupas (binzus) 2. J. Dovidaitis turi būti nių tamsumas; antras, neti
kusi bažnyčios
sistema,
Tuomet ir karčemninkai ne kur, taip sakant, tautiškoji sų katalikai-skebai parodė, valgyti, sunkiai dirbti ir kie A. Dovidaitis.
lietuviai
musų
visi butų aukavę po $100, "smetona” taip ir laskata- ką jie gali. Primokyti Cross tai miegoti, tegul važiuoja į 3. Paučiauskiutė turi būti Tamsus
stato bažnyčias, kad tunes nebūtų kam keršyti. Da vos. Nevisados galima ma Co. agentų ir su jų pagelba girias, nes čia tokių reikia! Pančiauckytė.
retų
kam mokėti riebią al
4. P-nas Lazdauskas tai
bar jie dėjo po šimtinę dėlto, tyti tiek daug tautininkų gavo varantus ir pasidėkaV. Smilgius. pogi pasisakė, kad ant šitų gą ir užlaikyti ant savo
kad "sumušti” socijalistus; toj vietoj, kaip kad tą vaka vojant tų katalikų-skebų ne
diskusijų jį atsiuntė kuni sprando išnaudotoją. Tai
teisingiau sakant, kad paro rėlį. Ar nebus tik tyčiomis teisingam liudijimui strei
GARDNER, MASS.
gas, turi būti: jis pats atė jau tokia vergiška musų
dyti socijalistams, kad męs, sutartas šposas.
kieriai liko nuteisti.
žmonių dvasia.
Lietuvių statistika.
jo gint kunigus.
va, tautiečiai, nepaisom ką
Lapkričio 26 d. atsibuvo
lietuviams
jus ten apie Yčą kalbat, ir Vanagaitis su krepšiu Chi Brocktone kitas teismai, J. D. Klinga sumanė pada- 5. Neteisingai aukos ir ki Laikas butų
mesti tą bažnyčių statymo
cagoj e.
duodam po čielą šimtinę,
kur Jokūbąvičius, Kumpa, | ryti šitam mieste gyvenan- tokios įplaukos paduotos a- darbą, nes jos jokios naudos
nors kitaip butume davę tik Vieni išdundėjo, kitas at Gaidis, Makarevičius ir Jar- !‘ čių lietuvių statistiką. Gau pie tiek ($7.00) su centais;
bildėjo — tai jo mylista po malavičius buvo kaltinami ta gana įdomios skaitlinės. turi būt pasakyta: iki cen-! darbininkui žmogui netatpo $10.
neša, tik tamsina ir išnaudo
Taip,
jeigu socijalistai, nas Vanagaitis, aukų rinkti už "suokalbį” užmušti poli-1 Viso lietuvių čia yra 946. tui.
tautininkai ir kunigai butų pailsusiai jo "Birutei” Prū cistą. Jokūbąvičiūs gavo 4 Dalijasi jie sekančiai: vyrų 6. Temos kalbėtojų nege ja juos Romos labui. Vieto
je bažnyčių reikėtų pradėti
visi iš vieno ėję ir vedę tokią suose. Dabar jis sumaniau mėnesius kalėjimo, Kumpa — 455, moterų — 199, vaikų rai paduotos.
agitaciją, kokią dabar vedė darysiąs, t. y. tversiąs tokią ir Gaidis gavo po 3 mėn., o (iki 15 metų) — 126; to am 7. Kas socijalistų, tai vis lietuviškas mokyklas staty
o vietoj kunigų su jų gastik kunigai su tautininkais, bendriją, kuri leis "Birutę" Makarevičius ir Jarmalavi žiaus mergaičių — 139. Po kas giriama, o kas tautiečių ti,
padinėmis
užlaikyti moky
tai žinomas daiktas, kad nė ir jam algą, beabejo, apmo čium po 2 mėnesiu. Jie bu rų (šeimynų) yra 150. Yra su katalikais, viskas panie
tojus. Našlaičiams ir sene
viena draugija, nė viena kuo kės, o tuomet jis tvirtai at vo padavę į augštesnį teis 17 vyrų ir 4 moterįs našlių, kinta.
reikėtų prieglaudas
pa nebūtų atsisakius nuo gaivins lietuvišką kalbą, į- mą apeliaciją, bet ir čia at bei gyvanašlių. Nevedusių Šitą paskutinį užmetimą liams
statyti,
namus, kny
aukavimo. Bet taip juk nie kvėpsiąs tautiško kvapo rado, kad "norėjo” užmušti vaikinų visokio amžiaus yra labai rėmė tautiški socijals- gynus irtautos
t.t., kas butų nau
kados negali būti. Kunigai Prūsų "birgeriams.” Tik policistą. Ištiesų gi buvo — 315, merginų — 45. Tai tai ir norėjo, kad kuopa ant dinga visuomenei,
o ne ko
su socijalistais nėkuomet ras pranašas tas ponas Va taip. Jie buvo nuėję pas W. gi 7 ir viena penkiolikta da manęs uždėtų cenzūrą arba kiam kunigui, kuris
šian
neis. Bet jeigu ir susitaiky nagaitis. Kaip girdėt, "Lie K. Cross Co. dirbtuvę ant lis vaikinų išpuola ant vie reikalautų "Keleivio” reda dien užlaikomas lietuviškais
tų tos visos 3sriovės, tai tuo tuvos” "blagonadiožnije o- pikieto ir girti kompanijos nos merginos. Pagal užsiė kcijos, kad netalpintų dau centais ir da nedirba dėl
met negalėtų būt tokio karš ficieriai” kalba jau apie pra valkatos-policistai pradėjo mimą 414 vyrų dirba fabri giau mano raštų.
darbininko lietuvio labo,
to parėmimo. Mat energija kalbas, tik pažiūrėsime, ka juos spardyt, tad vienas ne kuose, kaipo šiokie ar tokie Bet išsiaiškino, kad nėra kad pataisyti jo gyvenimą,
tik tuomet apsireiškia, kada da ir kur jos bus.
iškentęs ir užvažiavo visa amatninkai; 59 prasti dar už ką reikalaut cenzūros, tik bet nuolat žiuri, kad pasku
viena sriovė susitinka sau
galinčiam policistui per au bininkai ir 11 biznierių Mo reikia atitaisyt klaidas. tinį centą atimti vardu reli
Smulkmenos.
terų prie namų, užlaikan Kuopa paskyrė tris ypatas,
priešingą. Taip buvo ir su
"Draugas” persikėlė iš se sį. Tame antausije kapitali čių burdingierius, yra 129, kad atitaisytų virš minėtas, gijos. Negana to, aptam
aukų rinkimu.
nosios vietos prieš šv. Kry stų teismas ir atrado "suo fabrikose dirbančių moterų o gal da ir daugiau ras klai sinti ir sufanatizuoti jų
bažnyčią, kur daugiau kalbį” užmušti policistą. yra 13, merginų fabrikose dų.
žmonės pradeda jau kovoti
Amerikonai apie lietuvių žiaus
Darbininkai buvo suareštuo
yra
šviežio
stokjardinio
oro.
su
apšvieta. Štai ant 18-tos
dirbančių — 53; tarnaičių— Aš klaidų visados saugoparapijų mokyklas.
ti
ir
nekaltai
nubausti.
ir Union Avė. tapo atidary
Kaip rodos, kun. Skripka
Laisvas vaikas. 2. 44 šeimynos turi savo na jausi, bet jieškant jų visur tas triusu tautiškų draugijų
"Kova” paduoda gana į- veda tą laikraštį laikinai,
mus (tūli ir po daugiau). galima surast. Mano tos
domią ištrauką iš Wisconsi- kol pribus kun. Kemėšis,
Pagal amžių pasiskirsto se klaidos labai silpnos, o kinj- knygynas. Bet nekurtose
SHIRLEY, ME.
no universiteto profesoriaus kuris nuolat jį redaguosiąs,
kančiai : vyrų tarpe 20 ir 30 ba ir gana. Aš berašyda draugijose atsirado ' tokių
E. A. Ross straipsnio, kuris ir manąs apsigyventi pas
Gyvenimas giriose.
metų yra 339; to paties am mas susilaukiau daug ypa- sufanatizuotų žmonių, ką
tilpo vienam iš paskutinių kun. Skripką. '
Shirley randasi gilumoje žiaus moterų ir merginų — tiškų priešų. Aš parašau, pasipriešino tam sumany
* * *
"The Country Magazine”
girių, prie Bangor Aroos- 157; tarpe 30 ir 45 metų vy kad kalbėtojas neužganėdi mui ir pradėjo net teismu
numerių.
"Baltų Lelijų” Kliubas took gelžkelio linijos. Čia rų yra 107, moterų — 19; no publiką, arba tas ir tas draugijai grasinti, jeigu ji
knygyno reika
Profesorius Ross tyrinė (Lietuvaičių) turėjęs vaka yra viena lentų plovimo fab nuo 45 ir augštyn: vyrų yra draugas pamiršo deklamaci išmokėtų
ja ateivių gyvenimą, kultū rą 26 lapkričio Meldažio sve riką ir apie dešimts stubų 9, moterų — 6. čia gimusių ją, pakol užlipo ant pagrin lams tuos pinigus, kuriuos
rą, ir atranda, kad katalikų tainėje, nekokį įspūdį pali apgyventų franeuzais ir an vaikų, neturinčių da 20 metų, dų, na, ir didžiausis veikėjo didžiuma narių paskyrė. O
bažnyčia tarp visų beveik ko. Narės kliubo daugiau glais. Nuo Shirley stoties yra 5, o merginų 4. Vaikai įžeidimas. Pagirk — nie iš kur pas mus tokie tamsus
ateivių stabdo apšvietą. Jis sia kalba angliškai, o tik dėl eina neplatus, bet gražiai iš (iki 15 metų amžiaus) be kad nepyks. Bet aš negaliu žmonės atsiranda? Vis tai
teiravosi ir apie lietuvių pa formos nešioja lietuvišką lyginti keliai, stačiai girių veik visi čia gimę; ateivių visuomet girti; turiu rašyt musų ”jagamasčių” už mu
rapijinių mokyklų nuopel vardą. Suprašyta daug į- gilumon. Pradėjus eiti vie (iš 126) Vaikų — 13; mer teisybę. Už tai man ir ker sų pinigus aptamsinti mu
A. Booben.
nus. Jis patyrė, kad Chica vairių kitų kliubų "Regai,” nu iš tų kelių, žmogus jau gaičių (iš 139) — 16. Skai šija. Suradę netaip parašy sų broliai.
goj yra 3,000 lietuvių vaikų "Alpine," "Star,” "Lithua- tiesi linksmu ir laimingu, tančių laikraščius yra vyrų tą vardą (vardą kartais ir
parapijinėse mokyklose. A- nian Young men’s Pleasure galėdamas prisižiūrėti taip 200, moterų 36. Organizuo zeceris netaip sustato, jei FRANKFORD-PHILADELPHIA, PA.
pie tas mokyklas jis rašo ta Club” etc., kurie atėjo ir vi maloniam gamtos gražumui. tų — į draugijas ir partijas gu
neaiškiai
parašyta.
me magazine taip:
są vakarą pavertė į tokį Paėjus apie tris mylias to kokių tik čia yra — vyrų y- Red.), arba šiaip kokį žodį Frankford tai priemies
"Mokytojomis yra tamsios, bemok "džingoizmą,” kad net šlyk liaus, prisieina jau šokinėti
ra 240, moterų
4. Gerai pasigavę iš adatos priskal tis šiaur-vakarinės dalies
slės mergos iš Lietuvos, kurios čia
Philadelphijos.
Lietuvių
pasimokino dvejus ar trejus metus, ištu buvo ir žiūrėti. Vienas nuo akmens ant akmens, nuo vartojančių anglišką kalbą do vežimą.
Kada 14 metų amžiaus mokiniai ap studentas kuone pražiūrėjo kelmo ant kelmo, o kad ne vyrų —34, moterų — 16. Pu
skaitlius
maž-ką
perviršys
Vakare
I.
W.
W.
Unija
pa

leidžia mokyklą, jie nesti nei kiek la
galinčių rengė L. Grikštui vakarą. 300. Tarpe tokio būrelio
biau prasilavinę, kaip 10 metų am- :akis belaukdamas lietuviš nušoksi gerai — koja paslis sėtinai ir mažai
žiaus mokiniai viešose mokyklose. kų šokių ir labai žmogus nu — tai bus plumt arba pūkšt! vartoti anglų kalbą vyrų — Sakė jis prakalbą ir rodė užsilaiko visų progresiviškų
Štai kodėl 50,000 vietinių lietuvių te
siminė, kada pasakė, jog ir tu jau visas šlapias ir pur 300, moterų — 120. Nesu paveikslus. Kalbėtojas jo organizacijų kuopos, kaip
turi tik 20 vaikų high school’ėj."
Gražus tai komplimentas muzikantai net gaidų tokių vinas. Kokis ten kelias, vis kalbančių visai vyrų — 151, kios temos nesilaikė. Keikė antai, L. S. S. kp., S. L. A.
musų kunigėliams. Jie vis neturi. Visgi, rodos, nepa gi turi juomi eiti (per tan moterų — 61. šios šalies pi Bostono socijalistus, kad jie kp., T. M. D. kp., Pirmeiviš
butų aplenkti lietuviš kumynus neišlįsi), nors liečių yra 17 ir 35 turinčių savo kandidatų nestato, ir ka pašelpinė d-ja "Lietuva”
rėkia,
kad tik socijalistai doru
;
niekina jų mokyklas, bet ką kus šokius, o ypatingai, ka kartais būna 60 mylių pirmas popieras. Scenos rodė paveikslus tuos pačius, ir F. Lietuvių Kliubas. Bu
vietai.
Silpniems mylėtojų —veikusių ir vei ką aną vakarą buvo rodęs, vo ir kooperativiška valgo
ta juodoji armija pasakys 1da toks kliubas rengia. Taip iki
kartais
pri kiančių — 30; muzikantų ir aiškino, ką jie reiškia. mų daiktų krautuvė, bet ši
dabar, kada tą patį, ką apie gi galima patėmyti, kad mu vyrukams
jos mokyklas sako socijalis- isų inteligentija jau pradėjo sieina net po dvi naktis gi (tik ne armonikos birbinto- Publika kėlė didelį ermide- dėlei įvairių priežasčių per
tai, dabar patvirtino ir Wis- šokti "tango,” b ypatingai rioje pernakvoti ir bado pa jų) yra apie 30 (mat čia rį. Barėsi tarpe savęs dau- ėjo į pavienių rankas. Koo-
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peracija turėjo neblogą pa šaukti savo bažnyčioje per kuopos susirinkiman ir pra langai akmenimis iššaudyti, Madison st. vėl atsitiko dvi da darbo. Viena kasykla
sisekimą, ką liudija tas fak pamokslus, iškeikdamas be nešė mums apie tai. Panorė- viduj žvirbliai ant altorių ir žmogžudystės. Lapkričio 27 dabar čįa_streikuoja už di
tas, jog nariai, kurie buvo dievius ir tuos, kurie ant tų jom pamatyti jį; jei sakosi už stacijų lizdus sukasi, die atvažiavo automobiliuje ke desnę algą.
V. Savukas.
sudėję po 25 dol., už dviejų lekcijų lankysis.
garsus kalbėtojas, tad reikia vukai po altoriais sulindę, turi vyrai po numeriu 141
metų atsiėmė po 150 dol.
Madison st., kur randasi ru Worcester, Mass. — Su
Patarčiau kunigėliui ge atsivest ir pažiūrėsim, kas apleista...
Negana to, ką kooperacijos riau ateiti ant prelekcijų ir jis do paukštis. Bet nuėję Vienok kįla kitas tarp pa siška restauracija, ir įšokę į streikavus Lawrence’o audinariai gavo gero pelno, jos "bedievius”
sukritikuoti, neradom nė tokio ant tos ga žangesnių lietuvių suma vidurį žmogžudžiai pareika nyčių pečkuriams, tuoj atva
nariai susipažino ir su pra- tuomet tai busit vyras. Pa tvės numerio, kaip jis buvo nymas: tai iš tos bažnytėlės lavo iš restauracijos savinin žiavo čionai kompanijų amonija, taip kad daugumas rodysite savo avinams, kad padavęs...
padaryti puikų tautišką na kės brolio 20 dolerių. Tas gentai skebų jieškoti. Per
iš kooperacijos narių jau savo mokslu galit savo prie 26 lapkričio atsibuvo D. L. mą. Vieta yra gana paran atsakė, kad neturi Tada eitą ketvergą kelis streik
pagerino ir savo būvį.
šus sumušt, o ne policijos K. Gedemino dr-stės pareng ki, daili, piečius gana didelis, išsitraukę revolverius žmog laužius iš Worcesterio išsi
Žmonės čia daugiausia so buože! Policijos buožė nie tas teatras ir balius, kur loš po šonu, taip kad galima net žudžiai paleido kelis šuvius vežė, o subatoj ketino vežti
cijalistiškos dvasios, tankiai ko negelbsti, taipgi ir jūsų ta antru kartu "Bomba” ir ir pikninkus laikyt.
į vaikiną, kuris yra vos tik daugiau. Lietuviai, neva
J. Z.
rengia prakalbas, ant kurių keikimas; tą liudija pirmuti "Nenorėjai duonos, graužk Tuoj manoma tas klausi i 17 metų amžiaus. Manoma, žiuokit tenai.
kviečiami darbininkiški kal nė prelekcija, nes žmonių plytas.” Abu veikalai šį kar mas pakelt tarp
vietinių kad jį nušovė už kortų loši Rockford, III. — Simono
bėtojai.
tą išėjo gana prastai, nes ak draugijų ir manoma, jog pa mą ar kitokią žulikystę, nes Daukanto draugija turėjo
buvo pilna svetainė.
Ilgavyžis. toriai savo rolių gerai ne siseks tas sumanymas įvyk- vaikinas dirbt niekur nedir 15 lapkričio vakarą, kurio
Iš laikraščių didžiausią įbo, tik per dienas kortuoda
mokėjo. Pertraukoje drgė dinti.
tekmę turi "Keleivis,” nors
pelną paskyrė tautos na
Valiukiutė
padeklamavo Taigi lietuviai nesnauski vo.
nemažai ateina "Kovos” ir AMSTERDAM, N. Y.
mams Vilniuje. Prie to nu
"Tėvynės,” bet šitie kaipo 23 lapkričio T. M. D. ren "Rinkimas Vaikino” ir pa- me! Gėda butų, jeigu męs Lapkričio 29 d. atsitiko tarė nusiųsti ir kažkurių sa
ant tos pat gatvės kita žmo
organizacijų organai.
gė prakalbas. ' Kalbėtojum feakė monologą "Viskas ant neturėtume savo svetainės, gžudystė.
6 valandą vakare vo narių paveikslus. Tik
Frankfordiečiams tur būti buvo J. Smelstorius. Pirmoj vienos galvos.” Atliko gana kuri taip dabar yra reikalin
tūlas žmogžudys šovė savo keista, kad traukiant pavei
dėl to taip gerai sekasi, kad temoj kalbėtojas plačiai ai puikiai, iš ko vien tik publi gakslus ne lošėjus nutraukė,
Senbobė. priešą ir nušovęs žydą lei- bet šiaip nekuriuos „aristo
jie dirba pasidalinę pagal škino apie lietuvių politiką ka ir užsiganėdino.
i dosi bėgti, o policmanas pas
talentus; pavyzdžiui, L .S. ir nurodinėjo klaidingą už Publikos buvo į 300, bet
ROCKFORD, ILL.
kui. Atsisukęs norėjo šau kratus.” ”Švarko ir Milinės”
S. kuopą tvarko A. Reika, sipuldinėjimą su protestais laike perstatymo šukavo ir
kuris stengiasi, kad kiekvie ant pirmeiviškų laikraščių. aktorių vardus šaukė, vienu
Lietuvys beprotnamij e. ti į policmaną, bet policma
Lošėjas.
nas narys butų šios šalies Pertraukoj buvo deklamaci žodžiu užsilaikė neramiai, Antanas Radavičia, kuris nas ilgai nelaukęs paleido!
į žmogžudį ir sunkiai j Gardner, Mass. — Šiomis
piliečiu; S. L. A. tvarko A. jos. Deklamavo Ona Čepai- nes mat buvo išsitraukę.
apie sąvaitę sirgo ligonbu- šūvį
Kišonas ir Pocius. T. M. D. čiutė, Anelė Čeplaitė, J. Ant rytojaus, 27 lapk., bu tije, dabar randasi beprot- sužeidė. Nugabeno jį ligon-1 dienomis 5 lietuviai gavo pil
butin.
T. Klimavičius.
nas pilietiškas popieras. So
— J. Vaivada; L. Kupčiūnas Samsis ir J. Gediminas.
vo socijalistų kuopos pareu namije, Elgin, III.
cijalistų kuopai dabar bus
— Kliubą; R. Dambrauskas
Antroj temoj kolbėtojas gtos prakalbos. Drg. Baka- Būt gerai, kad rastųsi gi
MARIVILLE,
ILL.
jau lengviau varyti natūra
ir J. Kundrotas — d-tę "Lie suteikė daug naudingų pa nauskas skaitė paskaitą. minių aplankyt jį, ligoniui
Lapkričio
29
d.
vietinė
so

lizacijos darbas toliau.
tuvą.” 0 galva Frankfordo mokinimų musų jaunimui, Paskaitos tema "Socijaliz- butų gal smagiau. Pinigų
Korespondentas.
ir vedėju visų veikimų y- o taipat nemaža pipirų da mas ir socijalistai.” Turinys pagelbai nereikia, nes buvo cijalistų kuopa parengė ba
ra S. Kišonas. Tas žmogus vė musų kunigėliams. Nuo I gana pilnas ir naudingas, o taupus vyras, tad turi kelis lių su prakalbom. Buvo pa Cedar River, Mich. — Ši
garsinta jog kalbėtojas iš
daugiausia tarpe Frankfor sekliai nurodinėjo jų klaidas ir gana pamokinantis. Skai dolerius savo.
Springfield, III., Raulinaitis, tas kampelis apgyventas
do lietuvių veikia.
tė
apie
valandą
laiko.
ir tamsių žmonių mulkini
Ant. Radavičia pribuvo iš pribus 7 valandą vakare, bet farmeriais. Yra nemaža ir
Įspūdžiai iš atsilankymo mą. Publikos buvo suvirš Atėjo ir musų garsusis Lietuvos škotijon, iš ten at
lietuvių farmerių. Jie yra
M. D. atstovų Basanavičiaus 350; visi gana ramiai užsi kalbėtojas... Tik dairosi po važiavo Amerikon, į Rock pribuvo tik 10 vai. Kalbėto tikri lietuviai, bet sulenkėję
trumpoj savo kalboj pa
ir Yčo paliko prasti. Nors; laikė, nors nekurie karšti į kampus, paskui pasikalbėjęs ford, III. Dirbo ilgai prie jas
kas yra literatūra ir ir vadina save "paliokais.”
Frankfordo draugystės vi- •■ katalikai turėjo po akmenį biskelį atsisėdo. Laike pas pianų, pramoko darbo, pra aiškino
Nors lenkiškai gerai nemoragino
žmonės
prie
apšviesos aukavo, bet iš prakalbų;I kišeniuje ir gal butų bandę kaitos sėdi įsirėmęs, cigare- dėjo uždirbti veik $3.00 į die tos, skaitymo laikraščių ir Įka, o trįs farmeriai nė žopono Yčo labai pasipiktino/ triukšmą daryti, bet išgirdę tą dumia, kad net visus nuo ną. Bet susipyko su forma- prigulėjimo prie draugys džio lenkiškai negali, bet vis
Frankfordiečiai stačiai sa naudingus pamokinimus iš savęs varo... Kada prelegen nui ir įskundė jį dirbtuvės tės. Pertraukose dainavo tiek svetimtaučiams sakosi
ko, kad Mokslo Draugija reiškė delnų plojimu kalbė tas pabaigė savo paskaitą, perdėtiniui Tą formaną iš dvi jaunos lietuvaitės iš Col- esą lenkais. Laikraščių bi
siuntinėdama tokius atsto tojui didelę padėką, ir išėję pavadinta jis kalbėt. Bet varė. Bet jo vieton pasitaikė linsville, III. Pirmiausiai su josi.
S. S—ki.
vus, kaip p. Yčas, tik paga laukan gailėjosi, kad akmuo jis atsistojo, apsidairė ap pirmojo draugas, tokiuo bu dainavo ”Teklyte” ir ”Eina
Mass, — Nedėlioj,
dino savo vardą.
kišeniuje. Aukų surinkta linkui, kad mažai žmonių, du A. R. negalėjo ten dirbti, garsas nuo Rubežiaus.” Gar 14 Lynn,
Lasters Hall’ėj,
Iš inteligentų čia yra A. $8.87; knygų pardavė už sako: "Kad taip mažai, tai o negalėdamas gauti kito siu delnų plojimu tapo iš antgruodžio,
Andrew
st.,
2 vai. po pie
pradėjo
rūpintis šauktos antrą kartą ir su tų bus prakalbos,
Dambrauskas,
medicinos $9.20. Gaila, kad drg. Smel man nėra nė ką pradėt.” Bet darbo
studentas, kuris tarpe lietu storius mažai knygų turėjo vienok užėjo ant pagrindų ir gavo kvaitulį galvoje. Ke dainavo : ”Saulelė Raudo- j rengia rusų pirm. darb.kurias
kuo
vių besimaišydamas taipgi ant pardavimo, nes ant galo ir jį perstato kaipo "draugą lias dienas skundės, paskui na,” „Darbininkų Marselie pelė. Kalbės drg. Sokolovsnemažai naudingų darbų at pritruko. Nors kun. žida- Valavičia.” Jis, pirm pradė- pradėjo kalbėt nesąmones, tę” ir ”Viltis.” Dainos publi-1 ky. Kas supranta rusų kal
lieka.
J. B. Smailis. navičius iš sakyklos žmones siant kalbėt, lupas pakraipė, tarpais visai niekus nušne kai labai patiko. Daininin bą, teiksis atsilankyti.
atkalbinėjo nuo prakalbų, liežuvį po burną taip plačiai kėdavo. Lapkričio 9 pavai kių pavardės: p. E. ČepliauBROOKLYN, N. Y.
bet jo tas draudimas tik ge pasukinėjo, kad net visus kščiojo po miestą ir parėjo skiutė ir p. E. Elviutė.
E. Chicago, Ind. — 30 lap
juokas
apėmė.
Mat,
tai
bu

vergdamas.
Patariau
vėl
da
29 lapkričio buvo preserių riau apgarsino prakalbas. vo "eksersaizas,” kad gerai
Po prakalbų prasidėjo vi kričio M. Strikulis kalbėjo
nueit
pas
daktarą.
Išėjo.
Perkūnėlis.
58 skyriaus balius. Svieto
sokie amerikoniški šokiai, čia apie alkoholį. Žmonių
galėtų
kalbėt.
Na,
ir
pradė

Bet
išrodė
keistas;
išėjęs
iš
buvo pilna svetainė, bet ir
mat čion neturim lietuvių buvo apie 200. Daug ko buSPRINGFIELD,
ILL.
jo
pasaką
apie
"dvylika
bro

stubos
tuoj
ant
gatvekario
rudžio buvo į valias! Tą pa
muzikantų, reikia samdyti | vo galima pasimokinti. Pra
lių.
”
Ir
taip
varė
veik
arrelių
ir
eina.
Patiko
gatvekalbas surengė Amerikos
Užmušė lietuvį.
tį vakarą atsibuvo ir Scenos
anglus.
,
šesnes
"Saulės
”
pasakas,
karį
ir
atsigulė.
MotormaMylėtojų Choro koncertas; Lapkričio 28 d. kasykloje kad nėra kas nė kritikuoti.
Papeiktina, jog publika Lietuvių Ukėsų kliubas.
nas
sustabdė
karą,
prikėlė
ir
J. J. Žvingilas.
ten žmonių buvo visai ma patiko nelaimė Petrą Kevė- Kaip kada net ir ant socija
nemoka ramiai užsilaikyti.
padavė
policijai,
o
ši
uždarė
žai, rodos, turės deficitą, o žą —užmušė ant vietos. Ve
jį kalėjiman. Tas da padidi Per prakalbas nekurie vyru Gardner, Mass. — Lietu
tai vis tos konkurencijos lionis paėjo iš Suvalkų gub., listų užsipuldinėjo.
kai gerai išsikaušę degtinės, vių pašalpinė šv. Petro ir
taip daro. Vienok šiaip ar Šunskų parapijos. Ameri Publika pradėjo neri- no ligą. Policmonai manė, pradėjo šūkauti po svetainę; Povylo d-stė atmetė lenkų
taip kalbėsim o čia ištikrų koje išgyveno vos 7 mėne mant, sustojo, pradėjo sau kad girtas ir viskas ką jie moterėlės su vaikais irgi da pakvietimą dalyvauti jų
metų amam kalbėtis, bet musų "garsu žino, tai "džėl.” I. W. R. rė ermyderį. šventakupris. naujos bažnyčios pašventi
jų kaltė preserių, nes ant sius. Buvo 20 mėty
kiek yra žinoma, tai S. M. žiaus. Paliko Amerikoj tris sis” da vis varo. Šalia jo at
SHELTON, CONN.
nime. Taip pat buvo atmes
ANSONIA, CONN.
Choras priguli prie Draugi brolius. Visi buvo dori jau sistojo kitas (tai kuopos na
tas
jų pakvietimas dalyvau
Audinyčių streikas.
jų Sąjungos ir vakarą turė nikaičiai, mylėjo apšvietą ir rys), na ir abu varo pasimai
Darbai sumažėjo.
ti ir kampinio akmens paš
nydami. Paskutinis giria Čia yra didelės įvairių au
jo užsiregistravęs iš anksto. gražiai sutikime gyveno.
Čia
randasi
didelės
vario
ventinime. Turbut lenkai
"kalbėtoją” ir peikia publi dinių audinyčios. Keturios
Preserių 58 skyrius nepri Užmušėjistė atsitiko
iš ką,
ir
misingio
(žalvario)
dirb

jau
supras, kad lietuviai
kad nemoka su "gerais” sąvaitės atgal kilo tose auguli ir rengė balių pasire kompanijos kaltės. Užveiztuvės. Paskutiniuoju laiku puikiai gali apsieiti be jų
dinyčiose streikas dėl biau- darbai toj išdirbystėj labai bažnyčios.
miant tuo, kad turi savo na da matė, kad yra vienam ur žmonėmis apsieiti.
Reporteris.
rių užtektinai. Lai bus ir ve viršus nedrūtas, vienok Jau turbut pailso, nes ap raus darbininkų išnaudoji sumažėjo. Daug darbininkų
taip, bet kamgi kenkti ki pasiuntė darbininkus išimti sistojo. Iš pašalies vienas mo. Kompanija parsitrau išvažiavo jau kitur, o ir liku
PRANEŠIMAS.
toms draugij ooms, kuomet šėnis (reles), matai, šėnių paklausė, gal da ką užmir kė streiklaužius. Lenkų ku sieji dirba tik po 3 dienas Mieli draugai ir draugės
to galima lengvai išvengti? gaila, o su žmogum — tiek šai pasakyt. Tada ir vėl jis nigas irgi liepia savo ave sąvaitėje.
darbininkai! Pranešu, kad
Suvienytomis spėkomis L. to, tą užmuš, kitas ant jo pradeda. Ir taip apie pus lėms eit dirbti, kuomet strei Vienam lietuviui krautuv- ranką man nupiovė. Nuo neina. ninkui atsitiko čia nelaimė, piauta ranka jau beveik užS. S. 19 kuopa, Liet, kelionei vietos bus. Taip ir atsitiko. valandį ten taip kalbėjosi. kieriai badauja,
pašalpos Dr-ja ir Liet. Ap- Tame momente, kada ve Bet galiaus pirmininkas nu Streikuojantiems renkamos perkunas sudegino drapanų gijo ir 8 gruodžio apleidžiu
švietos Dr-ja surengė eilę lionis tapo užmuštas, su juo- lipo sau ir su savo vaikais aukos. Streikas eina ramiai krautuvėlę. Prie to sudegė Hartfordo ligonbutį, o grįžprelekcijų. Pirmą skaitė 30 mi buvo da aštuoni darbi pradėjo bovytis, o kitam pri Kada kompanija parsiga da ir vaistinyčia.
tu namo prie mylimos savo
lapkričio drg. J. Perkūnas, ninkai. Uolos gabalas nu siėjo užbaigt tas prakalbas. beno iš New Yorko 150 ske Netoli nuo Ansonijos yra šeimynėlės. Dirbti negreit
temoje "Socijaiizmas, kuomi krito ant lietuvio ir priplojo. Publikos buvo į 50 ypatų, bų su lovomis ir visa virtu miestelis Derby, Conn. To da galėsiu, nes iškentėjęs 11
ve ir apgyvendino juos savo miestelio lenkai turėjo aną- mėnesių esu labai silpnas,
jis yra ir kuomi nėra.” Drg. Ištraukė iš po uolos visai ne aukų surinkta apie $1.65.
Tasai "kalbėtojas” prašė, dirbtuvėj, rodėsi, kad strei dien balių. Vienas dievotas Todėl, mieli mano draugai
Perkūnas nurodė daug da gyvą. Velionis buvo visai
pralaimėtas. enkas tiek prisigėrė, kad ir draugės, su kuriais aš sulykų kenksmingų darbinin .mažai kasyklose dirbęs; vi kad jam da ant kito sykio kas bus jau
kams ir vėl aiškiai nurodė, si kiti buvo seni darbininkai, prakalbas parengtų, nes ”aš Bet vietos gyventojai už nukrito nuo 30 pėdų augščio sirašinėjau ir kurie manę ir
kad niekas jų prašalinti ne vienas buvo net 30 metų iš mėgstu ilgas prakalbas sa protestavo prieš tai. Krau- ir ant vietos užsimušė. I. B. | nelaimingą mano šeimynėlę
galės, kaip tik socijaiizmas! dirbęs kasyklose. Kitas bu kyt, ir kitą sykį pakalbėsiu tuvninkai atsisakė parduoti
remėte aukomis, neatsisaky
valgį
streiklaužiams,
vien
apie
moksliškus
dalykus.
”
vo
buvęs
per
kelis
metus
Mikit
šelpti ir toliaus.
Publikos buvo pilna sve
tik
fabrikantai
ir
kunigai
A. Zokaitis,
tainė ir visi su atida klausė ners Board egzaminuotoju Pasisakė, jog jis yra gerai ginė skebus. Bet tas nieko
žinomas,
nes
gyveno
Waterir
nė
vienas
iš
tų
neapžiurėI?
A
M A I 56goBisseli
st.,
si. Užbaigdamas drg. Per
negelbėjo.
Pasipylus
pro

I\naVlTlM|
Manchester>
Conri>
bury
’
je
ir
kitur
prakalbas
jo,
kokis
viršus.
Kad
biskis,
kūnas visus kvietė stot po
testams, 22 ir 23 lapkričio
tai butų visi aštuoni užmuš sakęs.
raudona vėliava.
liepė Portage, Pa. — MainieAČIŪ!
Bet aš nuo savęs patariu sveikatos komisija
Svečias.
Gruodžio 7 d. skaitė drg. ti.
streiklaužius
iš
dirbtuvės
riai čia nesnaudžia. Nese- Lietuvių
Labdarystės
tokiam žmogeliui da gerai
C. A. Herman, temoje:
iškraustyti.
PROVIDENCE,
R.
1.
niai buvo prakalbos ir orga- draugija Staughton’e taria
išmokt "abėcėlę,” paskui
”Kaip Suvien. Valstijos iš
Streikieriai
reikalauja
kovojo savo liuosvbę?” Prieš apie mėnesį ar dau perskaityt elementorių, o trumpesnių darbo valandų nizatorius pasakė, kad visi širdingą ačiū St. Kebliui, St.
Gruodžio 14 d. drg. Perkū giau laiko atsibeldė čionai negaišint žmonių savo "pra ir geresnių darbo sąlygų. susirašytų į uniją; kas ne- Jasulioniui ir Ant. Jurčioprisirašys, tas negalės ka- niui, už paaukavimą Lietunas skaitys antrą lekciją toj iš kur tai kokis žmogelis, ir, kalbom," nes iš jų niekas
Tamošius
B.
sykloj
dirbti. Laiko davė du vių tautiškam namui Stougpačioj temoj; gruodžio 21 d. vaikščiodamas po saliunus, neišeina.
mėnesiu. Taigi per spalių htone $24.35, kuriuos jie buskaitys drg. A. Baranaus kokį tik draugystės ar kuo Lietuviai dabar savo jokio
NEW
YORK.
ir lapkričio mėnesius susira-1 vo surinkę_ bemokindami
kas, temoje: "Jėzaus ir kri pos draugą sutinka, prašosi, dūšelių ganytojo neturi, gy
šė
visi, iki vieno, Dabar vi-1 Stoughtono jaunuomenę šokščionių mokslas.”
kad jam kas parengtų, arba vena ramiai, sutinka, veiki Šis miestas jau seniai yra
unijistai turi ženklelius kių ir likusį pelną nuo jauKun Varnagiris, pamatęs jeigu rengia kokias prakal mas apšvietoje didinasi. pagarsėjęs visokiomis pik si
Nors ir turi bažnytėlę, bet tadarystėmis ir žmogžudys prie kepurių. Kas ateina be | nuomenės baliaus,
virš minėtų prelekcijų pla bas, leistų kalbėti.
katus, persigandęs pradėjo Atėjęs vienas iš draugų ta stovi tuščia, užrakinta, tėmis. Šiomis dienomis ant ženklelio, darbdavys neduo- Prot. rašt. A. Radvilas.
• v
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu {domios žinios apie blaivybę.
(Pabaiga.)
Taigi darbininkų šitoj industrijoj dirba neperdaug.
Bet kad .ir tiems neatimti staiga visiems užsiėmimą, se
natorius Works proponuoja išpradžios panaikinti vien
tik degtinės išdirbimą. Gyvenimas\jau parodė, kad tose
valstijose ir miestuose, kur svaiginančių gėrimų išdirbimas ir pardavinėjimas uždrausta, pramonija nė kiek ne
nukentėjo ir bedarbių nuošimtis nėra didesnis, kaip tose
vietose, kur svaiginanti gėrimai yra vartojami.

Indianopolįje revoliucija; Ma
joras Shank rezignuoja;
Susirinkimai uždrausti;
3 ypatos--“minia.”

paukštieną daug pigiau, ne
gu ant privatiškos rinkos.
Išviso jis per žiemą sutaupė
žmonėms $200,000. Apart
to, jis duodavo labai daug ci
viliškų šliubų ir mokestį už
suvinčiavojimą visuomet atiduodavo jaunajai, kaipo
dovaną.
Už tuos labdaringus jo
darbus, prieš jį sukilo kuni
gija ir kapitalistai.
Laike paskutinio gatveka
rių streiko Shank pasiprieši
no pastatymui policistų ant
gatvekarių, kuriuos valdė
streiklaužiai. Iš tos prieža
sties rezignavo policijos perdėtinis Martin J. Hyland ir
visuomenės apsaugos komi
teto pirmininkas Willam E.
Davis. Tiems ponams rezi
gnavus majoras Shank pasa
kė darbininkams prakalbą,
užtikrinndamas, kad nors ir
visi tokie ponai rezignuotą,
o pakol jis, Shank,
busiąs
majoru, neįeisiąs policistams važinėtis su streiklau
žiais.
Toji jo kalba sukėlė tarp
kapitalistų didžiausį pasi
piktinimą.

Iš Indianopolio, Ind., atei
ną įdomių žinių. Skaitytojai
jau girdėjo, kad iškilus an
dai tenai gatvekarių strei
kui, apie 40 policistų atidavė
savo žvaigždes, atsisakyda
mi pildyti policijos pareigas
ir ginti skebus. Visi jie bu
vo patraukti teisman. Strei
Paduotoji čia lentelė parodo, kiek valstijų, pavietų klaužiams ginti gubernato
ir miestų yra sausų ir kiek sausose vietose gyvena žmonių. rius tuojaus pašaukė milici
Valstijų didžiumoj kiekvienas miestas ir miestelis tu ją. Bet ir ši užtarė už streikierius, o vienas milicinin
ri tiesą patįs nutarti, ar laikyti svaiginančius gėrimuą, kas atsisakė net ir kareivio
ar ne. Tokios valstijos šitoj lentelėj bus pavadintos "val uniformą dėtis ant savęs.
stijomis su vietiniu pasirinkimu.” Vietos gi, kur svai Negaudama tvirtos ginkluo
ginanti gėrimai uždrausti, čia pavadintos "sausomis,” o tos paramos, gatvekarių
kompanija buvo priversta
kur gėrimai parsiduoda — "šlapiomis.”
pasiduoti ir išpildyti visus
darbininkų reikalavimus.
šlapi miestai
Valstijos su vie Sausi miestai ir
Sausų gyven
Tas faktas visiems India
pavietai:
tiniu pasirinkimu
ir pavietai.
tojų skaičius.
nopolio kapitalistams įvarė
California ........ 647 miestai
600,000 baisiausį drugį. Jie pamatė,
1 pavietas .
Delaware .......... 2 pavietai .
. 80,000 kad rytoj-poryt jie visi gali
— Gerai, Maike, kad tu tai ar negalėtum tu ir mane Florida .............. 37 pavietai
8 pavietai ..
. 658,271 būt darbininkų į kampą pri
šiandien pas mane atėjai. sušelpti?
48 pavietai .
Michigan .......... 35 pavietai
. 750,000
Jie nutarė gjriebtis
65
pavietai
Missouri
............
49
pavietai
.
1,210,860 spirti.
Aš noriu paimti tave nagan.
— Jeigu matyčiau, kad
kraštutinių
priemonių už
Visi pavietai
..........
— Imk, jei turi už ką.
būtinai reikia, tai beabejo- Montana
43 pavietai '.
2,300,000 gniaužimui "maišto” dvaOhio .................. 45 pavietai
— Kur čia neturėsi. Kiek į nės, tėve, pasirūpinčiau ir Arkansas .......... 63 pavietai
12 pavietų .
1,435,000 sio. Bet majoras Shank tam
aš skaičiau jūsų gazietų ir tau pagelbėti.
Visi pavietai
Arizona ............
pasipriešino. Jie užsipuolė
435,602
kiek girdėjau prakalbų, jus
— Reikėt man visuomet Colorado .......... 10 pav.; 7 miestai, 48 pavietai
tuomet ant majoro. Biznie
.... 87 miestai ............ 81 miestelis
. 200,000
vis giriatės, kad socijalistai reikia. Duok, vaike, dešim Connecticut
.......... 97 pav.; 3 miestai, 22 pavietai .
1,721,000 rių komitetas pradėjo rinkti
Kadangi santikiai tarp
daugiausia rūpinasi darbi tuką ant stiklo džinės, nes Kentucky
Illinois .............. 30 pav.; 8 miest.. . 72 pavietai
704,809 jau "faktus,” kad patraukti
ninkų reikalais. Aš visuo aš šaltį pagavau.
. 850,000 jį teisman už "nepaisymą a- socijalistų ir tautiečių eina
Louisiana.......... 30 parapijų.......... 29 parapijos
met mislydavau, kad jus — Ant džinės, tėve, ne Massachusetts . 64 miesteliai ........
1,061,589 pie miesto pramonės gero vis aštrvn ir tas aštrumas
Pusė
kaimų
sausa.
1,060,000
Minnesota ........
meluojat, bet nebuvau da duosiu nė cento.
vę.” Tuotarpu vežėjai ap vis daugiau apsireiškia mu
2
pavietai
............
8
pavietai
..
New
Hampshire
.
238,536
sų laikraštijoj ir svetainėse
persitikrinęs. Dabar gi aš
— Tai tau nerupi mano New York........ 412 belaisnių mies 366 miestelių
. 646,710 skelbė, kad ir jie jau išeina
ant pagrindų;
tikrai pamačiau, kad jus e- reikalai, vaike.
į streiką.
tų ir 155 puslaisnių
sat melagiai.
450,000
Majoras Shank, nenorėda Kadangi semiant žinias a— Tavo reikalai, tėve, Maryland
17 pav.; 3 miestai. 10 pavietų
217,159 mas nesmagumų, padavė re pie musų visuomenės gyve
— Kaipgi tu tai pamatei, man net ir labai rupi: ir Idaho ...
4
pav.;
4
belaisniai
Oregon
.
29
pavietai
230,000
tėve?
vien tik dėlto aš tau neduo
zignaciją, kurioj sako: "Aš nimą, iš tų šaltinių nevisamiestai.
da galima pažinti tikrąjį da
— Da klausi kaip! Ogi siu, kad jie man taip rupi. Rhode Island .. 7 miesteliai..........
. 16,850 jaučiu, kad per paskutinį ga
lykų stovį, nes kiekviena pu
taip, kad jus nedavėt nė cen — Meluoji, Maike.
South Dakota.. 17 pavietų ............
400,000 tvekarių streiką aš elgiausi
3,409,474 teisingai su abiem
pusėm, sė stengiasi tik save pagir
to tautos namams.
— Tu, rodos, per tiek me Texas .............. 243 pavietai.......... 171 pavietas
.......... 7 pav.; 6 miestai . 7 pavietai ..
. 284,862 bet kadangi dideli biznieriai ti, o kitą pažeminti;
tų turėtum jau patirti, kad Vermont
— O tu ar davei?
1,500,000
Virginia .......... 75 pavietai ........... 25 pavietai .
daro ant manęs tokį užsipuo Kadangi visas tas aštru
Wisconsin ..... 47 sausi miestai .. 731 miestelis
. 586,144
— Tu, vaike, manęs to ne- i aš niekad nemeluoju.
tad aš nusprendžiau mas skaudžiai atsiliepia ant
1,718,752 limą,
klausk. Ar aš daviau, ar ne, : — Atleisk, Maike, jeigu Iowa ................ 81 pavietas.......... 11 pavietų .
musų jauno ir silpno kultū
Indiana ............ 27 m.; 300 mies-lių
1,755,569 geriau pasitraukti nuo ma
tai mano biznis; bet tu paša- j aš tave įžeidžiau, bet man Utah
. 125,000 joro vietos, nes neteisingai riškojo darbo tarpe lietuvių,
................ 87 miesteliai ........ 23 miesteliai
kyk, kodėl jus nieko neda tas neaišku: tau rupi mano Washington ... 6 pav.; 1 miestas . 30 pavietų .
. 480,500 žmonėms tarnauti aš neno- tai kad visą tą aštrumą pra
reikalai
ir
užtai
tu
nenori
vėt?
šalinus, nors tarpe Brookly
nu.
25,126,689
Sykiu
— Todėl, kad nenorėjom. duot man ant džinės.
Jo vietą tuojaus užėmė no lietuvių kolionijos, duo
—
Aš
galiu
tau
paaiškint.
— Matai va, Maike, čia ir
miesto kontrolierius Wal- dant progą žmonėms pažin
Štai
kaip
tas
yra.
Tu
nori
Sausos
valstijos.
pasirodo, kad jus meluojat.;
lace, kuris tuojaus ir apskel ti dalykų stovį visapusiškai,
išsigert, bet neturi pinigų. Konstitucijos draudžiama:
Gyventojų: bė: "Aš pildysiu savo parei tai yra — supažindinti vi
— Kame čia melas?
— Tas teisybė, vaike.
nuo 1884 m................................................
............... 742,371
gas be baimės ir nieko ne suomenę su socijalistų ir
— Melas, vaike, tame jū — Dabar daleiskim, kad Maine
............ 1,690,949
paisydamas. Gyvastis ir tur tautiečių principaliniai skir
sų pasigirime, buk jus re- aš tau duodu 10 centų. Tu Kansas nuo 1880 m...............................................
............... 577,056
tas turi būt apsaugoti, ne tingoms idėjoms,
miat darbininkų reikalus. tuojaus vieną džinę išmau North Dakota nuo 1890 m...................................
Brooklyn’o
Lietuviškų
.......... 1,797,114
Mississippi nuo 1908 m.......................................
žiūrint kiek tas nekainuotų;
Yčui jus nedavėt nė cento. ni.
........ .. 2,184,789
Tennessee nuo 1909 m. :....................................
geras vardas musų miestui Draugysčių Sąjunga, susi
— Nes Yčas ne darbinin — Ir man tuojaus šilčiau. North Carolina nuo 1909 m...............................
............ 2,206,278
turi būt sugražintas. Kiek dedanti iš 22-jų įvairių or
kų reikalams rinko. Darbi
— Kraujas tavo užkais W. Virginia bus sausa nuo 1914, birželio ...
............ 1,221,119
vienas turi tiesą vesti savo ganizacijų, savo laikytoje
ninkus męs visuomet re tų ir tuojaus tau užsinorė
biznį kaip jam patinka, pa konferencijoje 23 lapkričio,
ĮSTATAIS UŽGINTA:
miam ir to užginčyt net ku tų kitos.
kol jis guodoja įstatymus, ir 1913 m., nutarė parengti
nigai mums nedrįsta. Ka — Vienos, vaike, per ma Georgia nuo 1907 m. ..
2,609,121
aš neleisiu kitiems į tai mai viešus debatus, suteikiant
1,657,689
da Lawrence streikavo au ža.
Oklahoma nuo 1907 m.
šytis.” Suprask, kiekvienas progą lygiam skaitliui tau
dėjai, socijalistai juos rėmė — Dabar, daleiskim, da
skebas turi tiesą laužyt dar tiečių ir socijalistų dalyvau
14,685,952
Viso.............................................
daugiausia.
Socijalistai I kas nors duoda tau 10 cen
bininkų streiką ir naujas ti tuose debatuose, ir
25,126,689
daugiausia aukų surinko I tų ir tu mauni kitą džinę.
Pridėjus vietinio pasirinkimo
majoras Wallace neleis Šiuomi kviečiame žmones
Brooklyno rubsiuviams ir — Butų da šilčiau.
streikieriams tam skebui gerai žinančius socijalizmą
Išviso pasidaro gyvenančių sausose vietose žmonių .... 39,812,641
šelpė kitų miestų streikie- — Paskui trečias gerašir
ar tautiškumą
dalyvauti
kenkti.
rius. Kada West Virginia dis duotų da 10 centų, duo
tuose
viešuose
debatuose.
Išviso Suvienytų Valstijų gyventojų dabar skaitoma Tokį majorą pasirūpino
joj
kapitalistai pradėjo tų ketvirtas, penktas ir tt.
Tema ir metodą bus paskir
smaugti darbininkus, socija — Tuomet, vaike, aš jau apie 95,000,000. Taigi daugiau negu trečia dalis šios ša dabar įgyti Indianopolio ka tu ir išdirbta drauge su at
lies žmonių gyvena jau be svaiginančių gėrimų. Tiesa, pitalistai.
listai nusiuntė tenai net tam brandę išgerčiau.
sišaukusiais abiejų pusių
Policijos perdėtinis už debatoriais.
tikrą komisiją, kad ši ištir — Ir tu taip nusigertum, nevisi tenai tam pritaria; yra ir priešingų; tik didžiuma
tų tikrą dalykų stovį ir ap kad paskui tave policijantas priešinga svaiginantiems gėrimams ir dėl to ji paėmė vir draudė susirinkimus; 3 žmo Šis atsišaukimas pasiųsta
skelbtų pasauliui kapitalis paėmęs už apykaklės turėtų šų. Bet tuomet nereikia užmiršti, kad „šlapiose” vietose nės susiėję ant gatvės skai sekantiems
laikraščiams:
tysis "minia” ir policija tu ” Vienybei
tų šunybes, žodžiu, kur tik nugabenti į belangę. Kaip
Lietuvninkų,
”
ne
visi
vėl
pritaria
svaiginantiems
gėrimams.
Tą
jau
pa

ri
tiesą
tokią
"minią
”
areš

darbininkams pasidaro ko matai, mano dešimtukas ga
"Lietuvai,” ” Katalikui,” ”Tėkia skriauda, tuojaus soci lėtų tave į cypę įkišti. Bet rodo tas faktas, kad „šlapiose” valstijose daug yra „sau tuoti, jeigu liepiant ji neiš vynei,” „7Kovai,” "Laisvei,”
siskirstytų.
jalistai skubinasi tenai su man tavęs gaila ir todėl aš sų” miestų ir čielų pavietų.
"Keleiviui” ir "Pirmyn.”
Policija
aiškina,
jog
pas

pagelba. Tokių ponų, kaip tau 10c. neduosiu. Taigi
Lietuviškų
Brooklyn’o
Kaip matot, nelabai daug reikia, kad stiprius gėri
kutiniais
laikais
Indianopotavo Yčas, tenai niekad ne man tavo reikalai rupi.
Draugysčių Sąjungos Kon
mus Suvienytose Valstijose visai panaikintų.
lije buvo daug riaušių dėl to, ferencijos Įgaliotiniai:
pamatysi. Tautiečiai netik — Well, tu, vaike, mane
kad žmonėms buvo leidžia
nesiskubina dabrininkams subitinai.
K. Liutkus,
Fermentuoti gėrimai.
ma
rinktis
ant
gatvių
dide

su pagelba, bet kartais da ir1
M. A. Liberis,
liais
būriais.
Ji
visai
neno

policiją ant jų sprando pa
Išmintingas patarimas.
K. Labunas.
Fermentuotų gėrimų (alaus) 1912 metuose padary
ri
suprasti,
ko
tie
žmonės
samdo. Tu pats man sakei,
Ona: — Na, o kaip ztau, ta 62,176,694 bačkos, t. y. 1,106,426 bačkomis daugiau, ne
P. S. Debatoriai malonės
reikalauja.
kad vienas tautietis Brook Meri, tas meilutis?
lig 25 gruodžio,
lyne buvo pasamdęs tave už Merė — Ak nieko butų, jei gu 1911 metais (Žiūrėk: Report of Commissioner of In- Majoras Shank buvo, su atsišaukti
1913,
šiuomi
antrašu:
ternal Revenue, p. 13.) Valdžiai tai davė $1.00 mokes lig kapitalistų nuomonės,
skebą, kada jo darbininkai nebūtų plikas.
M. A. Liberis,
streikavo; pats matei, kaip Ona: — Neišmanėle, ar su čių nuo kiekvienos bačkos. Taigi 1912 metais valdžia tu kalčiausis už visus tuos su
81 Grand str.,
mišimus.
Jis
ištvirkino
prie jo dirbtuvės policija plikumu gyvensi?
rėjo pelno už gėrimus sekančiai:
Brooklyn, N. Y.
žmones. Jis parodė jiems,
skaldė jo vientaučiams gal
J. Fisenka.
Mokesčiai už degtinę ir alkoholi
> $146,715,203
kaip kapitalistai juos plėšia.
vas. Socijalistai gi tiems
Pulke.
Mokesčiai
už
brandę
...................
.
...
2,694,264
Ji
pati
nori.
Taip va 1911 metais, kada
žmonėms tuomet sakė pra
.... 6,463,228
pabrango
pragyvenimas, — Išaiškinkit man tą apsi
kalbas ir rinko aukas. Da Jis: — Mieloji! buk tu ma Muitaii už importuotus gėrimus
Mokesčiai
už
alų
.......................
...
62,176,694
Shank parsitraukė 16 vago reiškimą, dėlko kulipka iš
bar gi tas tautietis davė Y- no, o padarysi mane laimin
nų bulvių, kurias pardavinė vamzdžio taip smarkiai išle
čui $100, o socijalistai neda giausiu žmogum visame paViso labo
$218,049,389
jo žmonėms po 75c. bušelį, kia?
vė nieko. Kurie iš jų dau saulije!
— Nes.
giau rūpinas darbininkų Ji: — Mano mielasis, la
Tos skaitlinės, rodos, pasako gana aiškiai, kodėl da kuomet visose krautuvėse - Ką-gi?
bai man gaila tavęs, bet ne bartinė valdžia remia svaiginančių gėrimų išdirbimą
buvo parduodamos po $1.40
reikalais?
ir
bušelis. Jis taipgi pardavi — Nes parako bijosi, po— Na, gerai, vaike, jeigu galiu to padaryti, kadangi aš pardavinėjimą.
nėjo vaisius, daržoves ir nas oficieriau.
J. J. N.
jus esat tokie labdaringi, pati noriu būti laiminga.

ūžkvietimas į
viešas debatus.
v

*
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Prie “Geri veikalai
nepageidaujami.”
(Polemika.)

Pajieškau tikro brolio Juozapo Žemireitos, Kauno gub., Šiaulių pav.,
Pašvietinio volosties.
Turiu labai
svarbų reikalų. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti
(50)
Jonas Žemireita,
Box 82,
Sun, W. Va.

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Pajieškau draugo Konstantino Raubos Kauno gub., Šiaulių pav.,. Pir
miau gyveno Bostone. Jis pats ar kas
jį žino malonės pranešti.
Kazimieras Bielskis
Box 305
Lisbon Falls, Me.

TEATRAS ir PRAKALBOS
Rengia Lietuvių Socijalistų Sąjungos 189 kuopa

48-tam „Keleivio” nume128 puslapių su daugeliu gražių paveikslų.
Subatoj, 13 Gruodžio ;Dec.', 1913 m.
rije tilpo tūlo p. Teatro Mė
Kaina 25c.
gėjo straipsnis po antgalLENKŲ SALĖJE
viu: ”Geri veikalai nepagei
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
Draugai, skaitykit ir pla- 211 FAIRMOUNT AVĖ.,
daujami.” Norėčiau ir aš sa
PHILADELPHIA, PA.
tikit „Keleivį!”
vo dvigrašį pridėti. Tas
Tarpe 2-ros ir 3-čios gatvių
tik už persiuntimo lėšas, t. y. tik 10c. Kurie
straipsnis yra, matyt, p. T.
“Keleivio” skaitytojai norit gaut tą Kalendo
Prasidės 7:30 vai. vakare. Salė atsidarys 7 vai.
Mėgėjo taikomas į ką nors,
Kalbės vienas iš gabiausių kalbėtojų F. J. BAGOČIUS iš So. Bostono.
rių, prisiųskit sidabrinį dešimtuką prastame
bet į ką, tai sunku suprasti.
Bus sulošta labai graudinga ir įspūdinga 3-jų veiksmų drama iš tikro Lietu
laiške, o męs prisiųsim gražu Kalendorių.
Jame kalbama apie anglų
vos gyvenimo “KOVOJE UŽ LAISVI“ ir labai juokinga vieno veiksmo ko
METINIS LIETUVIŲ BALIUS
veikalus, t. y. nė apie veika
medija “BE ŠULO”. Tai yra viena iš juokingiausių komedijų.
Adresuokit taip:
Draugystė D. L. K. Gedimino pa
Gerbiama visuomenę, kaip vietinę, taip ir iš apielinkės miestelių, kviečiame
lus, bet apie vieno biznierio
rengia metinį Balių 26 d. gruodžio
atsilankyti ir iš anksto tikriname, kad busit užganėdinti. Loš visi gabesnieji
“Keleivis,” 28 Broadway, So. Boston, Mass.
kalbą ir galų gale „sudrožia(December),1913, t. y. pėtnyčiojSvePhiladelhijos aktoriai ir griež puiki muzika.
tainėje VVashington Hali ant 14-os
ma” musų lietuvių scenos
avė ir Fir str., Seattle, Washington.
Įžanga 25, 35 ir 50 centų.
mylėtojams per sprandą,
(Daveža Yesler Way karai). Svetai
Pajieškau brolio Stanislovo RuPajieškau Adolfo Mizario; pirmiau nė atsidarys nuo 4 po pietų. Balius
Širdingai kviečia visus atsilankyti
kad pastarieji neišmoksta dzinskio iš miesto Virbalio, Vilkaviš gyveno Bostone, Mass., girdėjau kad trauksis iki vėlai nakties. Įžanga vy
rolių ant atminties. (Puiku! kio pav., Suvalkų gub. Jis pats ar ir dabar gyvena Bostone. Jis pats rams 50c. moterims ir merginoms
L. S. S. 189 KUOPA.
žino malonės pranešti.
ar kas jį žino malonės pranešti.
dovanai.
(50)
arne?) Patarčiau tą strai kas jįAleksandra
Rudzinski,
Konstantinas Žukauskas,
Kviečia KOMITETAS
Pittsburgh, Pa.
psnį kiekvienam scenos my 31 Waldorf avė., Bridgeport, Conn. 2218 Tustin St.,*•>
GIOVANNI VISALLI
FERAI! FERAI!
lėtojui perskaityt, ypač kas Pajieškau brolio Jono Unikausko, Pajieškau brolio Petro Mockaus;
TEATRAS IR BALIUS
Mokytojas
Muzikos ant Smuikos
Lietuvių Tautiško Namo Montello, (italas). Duoda
lekcijas Seredomis
yra pasišventęs scenoj dar Kauno gub., Rudakių kaimo. Jau 10 paeina iš Kauno gub, Reseinių pav., Brooklyniečiai ir apielinkės lietuviai Mass.
ferai
jau
prasidėjo
ir
tęsis
per
metų kaip Amerikoj. Pirmiau gyve Erzvilkos vol., Rudžių kaimo. Jis tėmykite, nes tai labai dailus Teatras
ir Subatomis. Norintieji platesnių
buotis. Ten sakoma štai kas: no Charles, III. Jis pats ar kas jį ži pats ar kas jį žino malonės pranešti. ir Balius yra rengiamas Lietuvių Ke visų sųvaitę. Yra daug gerų daiktų žinių kreipkitės šiuo adresu: (51)
ant išlaimėjimo. Įžanga 10c. Vaka
Ona Mockiutė-Samulionienė,
So. Boston, Mass.
„Paprastai didžiausią klai no malonės pranešti.
lionei Pašelpos Draugijos, kuris atsi rais griežia lietuvių benas. Linksmy 339 Broadway,
Juozas Unikauskas,
510 Pleasant st.,
Gardner, Mass. bus pirmų subatų po Kalėdų, 27 d.
bių begalės. Subatoj ypatingai bus
dą daro musų aktoriai mė 39 Frankiin str., New Britain, Conn.
gruodžio (Decem.), 1913 m. Tautiško daug visokių daiktų ir zabovų. To
GERA PROGA.
gėjai atsidėdami ant suflioLietuviškas kepėjas pajieškau dar Namo svetainėj, 101-3 Grand Str.,
Pajieškau pusbrolio Mateušo Me- bo prie lietuviškos kepyklos. Keliatų Brooklyn, N. Y. Statoma scenoj tri dėl malonėkit kuoskaitlingiausiai at
Kas
užsirašys
per mane laikraščius
riaus, ir išeina ant pagrindų džiošio, paeina iš Kauno gub., Šiau metų tą amatą praktikavęs ir moku jų veikmių drama "Lizdas Naminio silankyti. Bus labai graži paroda. "PIRMYN” ir SAKŲ
” ir prisius $2,
Kviečia
KOMITETAS.
nemokėdami savo rolių. Ne-| lių pav., Užvenčio parap., Vaišlaukio daryti sekančių rūšių duonas: juodų Liūto.” Pradžia 8 vai. vakare; įžan
tas gaus per metus tuos du puikius
sodžiaus. 7 metai kaip Amerikoj, ruginę, pusbaltę ruginę, lietuviškas ir ga 25c. su padėjimu drabužių. Taigi
laikraščius ir labai puikų, kietos gu
žinodamas ką sakyti, toks girdėjau,
NUO NAUJŲ (1914) METŲ
gyvena Springvalley, III. Tu baltas kvietines, taipogi vienos rū nepamirškite, jog tai bus pirmas;
mos plunksnakotį su atramentu viišeis
’aktorius’ nusigąsta, suflio- riu svarbų reikalų. Jis pats ar kas šies anglišką (Cream bread). Esu toks vakarėlis po adventų, kurio jau
durije ir labai dailiai sidabruotas.
„VEIDRODIS.”
malonės pranešti.
visiškai blaivas. Reikalaujantie tokio esame išsiilgę, todėl bus mums proga
Ši puiki dovana, vertės $1.00 skiria
rius skaito...” Jau mano ner jį žino Franciškus
Medžiošius
Mėnesinis
Iliustruotas Žurnalas, pa- ma tik laike 30 dienų, tat pasidarbininko malonėkit rašyt:
(50) pasilinksminti. Apart teatrų ir šo
vai įra, beskaitant tokias ne P. O. Box 23, E. Dedham, Mass.
skubinkit užsirašyti tuodu laikraščiu,
.Charles Pocius,
kių bus da du chorai, kurie padainuos švęstas teatro irscenosreikalams.
Mexico, Me. gražių dainelių, "Džian Bamba” sakys
kad pasinaudoti šiaja proga. Adre
Kaina metams:
sąmones. Gal paklausite, Pajieškau kaimyno Mateušo Juo P. O. Box 191,
(50)
spyčių, bus įvairių Damarginimų ir di Amerikoje .................................. $2.00. suokit taip: •
kodėl? Todėl, kad anglų zaičio. Pirmiau gyveno Westville, Pajieškau brolio Jono Žilinsko, pa delių juokų, todėl visos apielinkės Užsienije .................................... $3.00.
JUR. G. DAUGĖLA,
III., potam parvažiavo į Lietuvą ir
Waterbury, Conn.
lietuvius ir lietuvaites širdingai už- Pavienis num.................................. 20c. 789 Bank str.,
aktoriai vieną veikalą išmo gyveno
Gustaičių kaime Gudelių gmi eina iš Kauno gub., Aleksandrovos kviečiame,
(51)
Užsisakant
prenumeratą
arba
su
ki

pav., Papilio vol., Pavausko viensėdi
ko ir lošia gana ilgą laiką, no, Marijampolės pav., Suvalkų gub. jos.
KOMITETAS.
tais reikalais adresuokite:
(51)
HUDSON’O LIETUVIŲ ATIDAI.
Turiu svarbų reikalų iš Lietuvos. L. K. P. D. 1 kp.
Pereitais metais jis atvažiavo Ameri
"VEIDRODIS”
dėlto jie ir roles moka ant kon. Jis pats ar kas jį žinot malonės Jis pats ar kas jį žino malonės pra
Tautiečiai ir tautietės. Štai jau
1671 Milwaukee Avė., Chicago, III. artinasi Dovanų ir Linkėjimų Diena
nešti šiuo adr.:
(50)
IŠKILMINGAS TEATRAS
atminties! Jiems daugiau pranešti.
— Kalėdos. Taigi nepamirškite, kad
O. Žilinskiutė,
Jaunų Lietuvių Lavinimos Kliubas
nieks ir nerupi, kaip tik tas 808 MiddleJoestr.,Kazlauskis,*
Lawrence, Mass. stato scenoje keturių veiksmų dramų MOKINKIS ČEVEkYKU AMATO. visokias dovanas geriausia pirkti pas
Kenosha, Wis. 99 Willow Str.,
Čeverykų dirbtuvėse mokama gera S. Tataronį ant 143 Main St., Hud
"VALKATA”. Loš visiems žinomas
veikalas; jie ant vienos vie
Pajieškau sesers Jonieškos Kale- Lietuvių Jaunimo Ratelis nedeiioj,21 alga. Žmonės prie No. 5 "Lasting” ir son, Mass. Mano krautuvė bus at
Pajieškau draugo Juozapo Karlono,
tos nelošia, bet keliauja po angliškai rašosi Collins. Pirmiau gy šinskiutės ir švogerio Antano Galinio d. gruodžio, 1913, Meldažio Svetainėj, Pulling over” mašinų visuomet yra dara kožnų vakarų iki 9 vai. vak. per
Suvalkų gub., Marijampolės pavieto, 2242-44 W. 23 place, Chicago, III. Du reikalaujami. Męs išmokinsim to 3 sąvaitės prieš kalėdas. Norintieji
visą Ameriką. Antra, pas veno Schenectady, N. Y. 3 metai at Veiverių
gmino, Pabartupių kaimo, ris atsidaro 5 vai. vak., perstatymas darbo į 6 sąvaitės. Taip vadinami pirkti dovanas per laiškų, malonėkit
išvažiavo į Cicero, III. Turiu
juos yra tam tyčia padaryta, gal
”edge
setting,’ parašyti aiškų adresų, prisiųsti pi
svarbų reikalų Jis pats ar kas jį ži Garlevos parap. Jie patįs ar kas juos prasidės 7 vai. vak.; įžanga nuo 25c ir "edgetrimming,”
"vamping
”
ir
tt.
taipgi
geri
darbai. nigus ir pažymėti, kokias dovanas
žino
malonės
pranešti.
(51)
augščiau.
Kviečiame
jaunus
ir
senus,
geriau sakant, juos mokina no malonės pranešti, už ką busiu la
norite pirkti. Siuntimo lėšas aš ap
Męs
išmokinsime
tuos
visus.
Mašinos
Jonieška Kalešinskiutė.
didelius ir mažus atsilankyti. "Val
’side reading.” Na, o ką jus I bai dėkingas.
(52)
31 Nelleda (off Fullum)
J. Vainilavičius,
kata" vienas iš juokingiausių persta pas mus naujausios. Męs mokinam mokėsiu.
S.
TATARONIS
mus
žmones
Brocktono
budu.
Ant
Montreal, Canada.
tymų, ant kurio atėjęs neištversi juo
Brooklyn, N. Y.
norite iš lietuvių? Duokite! 109 Grand str.,
Hudson, Mass.
ateik ir atsivesk savo draugus. kiek galima, męs padedam savo 143 Main St.,
jiems tą patį, ką anglai turi, Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Jo Pajieškau bekerių, kurie moka kep kais;
mokiniams
ir
darbo
pajieškot.
Mokes

Prie teatro padainuos keliatų daine
už mokinimą prieinama. Atsišau
t. y. aprūpinkite gyvenimą, no Šinauckų, Kauno gub., Panevėžio ti lietuviškų ir angliškų duonų ir ki lių, kurios susirinkusius irgi nema tis
TRAVELERS RAINCOAT CO.
(1) Vienatinė lietuvių Rainkotų Dirbtuvė.
pav., Pašalotų parap., Jucunų so tus smulkesnius daiktus. Darbas ant žai palinksmins.
(51) kit pas
viską, kas reikia scenai, kaip džiaus; taipat pusbrolio Antano Žilos, visados užmokesnis geras. Malonė
C. MANSBACH
Su pagarba, KOMITETAS.
Parduodame į štorus ir pavieniai.
157 Centre st., (3-rd floor),
Geriausias tavoras ir geras darbas.
anglus išmokykite skaityti, 6 metai kaip gyvena Amerikoj; seniau kit atsišaukti greitai šiuo adresu (51)
Brockton, Mass.
Parduodam labai pigiai. Norintiems
Scranton, Pa., paeina iš Kau
S. JANKAUSKAS,
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
tai tuomet tik galite reika gyveno
pristatom
į namus. Jeigu kurie to
no gub., Panevėžio pav., Pušalotu pa P. O. Box 158
z Rumford, Me.
Town of Lake, Chicago, III.
REIKALINGAS BEKERIS.
li nuo Bostono, parašykit laiškų, pa
lauti iš jų geresnio rolių at rapijos, Dičunų sodžiaus. Jie pats ar
Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1,
Pajieškau
bekerio (duonkepio) aiškinkit kokios prekės ir kokio di
malonės pranešti.
Pajieškau broolio Antano Strazdaulikimo. Tiesa, męs šiandien kas juos žinoPiter
Smith,
sko, paeina iš Kauno gub, Šiaulių pav., ant Town of Lake, Chicago, III., mi nilnai mokančio kepti kelių rųšių duo dumo, o męs prisiųsim sampelius.
JURGIS ROMAN
(52)
Aberdeen, Wash. Triškių parap., Ketveriokų sodos. 3 tingai atsibuna kiekvienų pirmų ne nas, taipgi keiksus, pajus, baronkas,
turime aktorių Amerikoje P. O. BOx 649
dėldienį mėnesio, A. J. Bieržynskio baronkėles ir tt Alga gera darbas 104 Harrison avė.,
Boston, Mass.
metai
atgal
gyveno
Arizono
valst,
o
jau gana pagarsėjusių dide Pajieškau dėdės Antano Jeneliuno, dabar nežinau kur. Jis pats ar kas jį Salėj, kampas 46 ir Paulina sts.
ant visados. Atsišaukit šiuo adresu:
JUOZAPAS WITONIS
ADMINISTRACIJA
sniuose miestuose, bet, deja! kuris apie 20 metų kaip Amerikoj. žino malonės pranešti. Turiu svar
28 Birch St.
Lewiston, M e. KĄ PIRKSI DOVANŲ ANT KA
Prezidentas A. J. Bieržynskis,
Pirma gyveno Bostone, dabar neži bu raikai?
ar jie gali savo darbą (sce nau kur. Paeina iš Kauno gub., Šiau
LĖDŲ?
4600 S. Paulina St., Chicago, III. _____________________ -------------------Kazimiera Strazdauckaitė,
■ Jei nori nupirkti geras dovanas
PARSIDUODA NAMAS.
Brooklyn, N. Y. Vice-prez. F. A. Misius,
nos) atlikti? Nėkuomet! lių pav., Kuršėnų miestelio. Jis pats 57 Hudson avė.,
Geras namas 3 familijoms po 5 dėl savo giminių, merginoms, vaiki
5235 S. Bishoff st., Chicago, II!
žino malonės pranešti.
Ar jie gali roles išmokti? ar kas jįStefonas
kambarius
po No. 148 Ames st. Mon nams, vaikams ir tt., kad kožnam pa
Jeneliunas,
Pajieškau savo pusbrolių Balsevi- Prot. rašt. K. A. čiapas,
1736 W. 47 st., Chicago, III tello, Mass Savininkas gyvena Pro- tiktų, tai užsisakyk Kalėdų bakselj.
Nėkuomet! (Tai kuom jie 877 Cambr. str., E. Cambridge, Mass. čiukų, paeina iš kaimo Petraičių, Lividence, R. I., todėl gera proga nu- Tame Kalėdų bakselij randasi dova
gumų par., Šiaulių pav., Kauno gub., Turtų rašt. A. J. Kareiva,
pagarsėję? Red.) Paklaus Tajieškau Juozapo Meseliuno; per-1 dabar
pirkt, nes parsiduoda pigiai. Plates nų tiek, kiek savo mieste nenupirksi
1805
W.
46-th
st.,
Chicago,
III.
gyvena Chicagoj. Meldžiu atsi
nių žinių klauskit pas:
(4) nė už $3, o męs, norėdami dabar kuoKasierius K. K. Strzyneckis,
kite dėlko? Dėlto, kad tie eitą vasara dirbo Chicagoj Sears šaukti ant šio antrašo:
daugiausiai išparduoti Kalėdų bakseJOSEPH
DRAGUN,
4612
So.
Ashland
avė.,
Chicago,
UI.
Roebuck Co., potam išvažiavo į WauAmilija šnapščiutė,
aktoriai lošia kiek vieną be kegan,
lių,
atiduodam tik už $1.00 Ten rasi
8
Stokes
St.,
PROVIDENCE,
R.
L
’•»
III. Turiu svarbų reikalą. Jis 1859 North Avė.,
Chicago, III. Užžiurėtojas org. St Ragauski,
daug visokių daiktų, šilkinių skepaveik šventadienį naują vei oats ar kas jį žino malonės pranešti. --------------------------------------------------4612 S. Wood st, Chicago, UI.
taičių, naktaizų, spilkučių į naktaiAGENTAI REIKALINGI.
Joseph Janušauskas,
Pajieškau brolio Miko Raudonio,
kalą. Na ir kokia turėtų 3436 Auburn
Męs mokam nuo8 iki $20 sųvaitėj zas. arba kolonikus į rankoves, mar
avė.,
Chicago, III. Į paeina iš Vilniaus^ gub., Trakų pav., Liet Imigrantų šelp. Dr-tėt vyrui, kuris pardavinėtų savo mies škinių; paišelių,
kvepenčių muilų,
būti galva žmogaus, kad iš ~~~
~ I
Alovės volasties Dauguvų miestelio;
perfumos ir tt Kožname bokselije
te
arba
važinėtų
iš
vietos
į
vietų
par

Ona Vaitkaitė, tunu labai svar- 10 metų kaip amerikoj. Turiu svar _ Viršininkai ant 1913 m.
mokti gerai veikalą ant at bųAs,
davinėdamas musų auksinius, sidab kitoniškos randasi dovanos. Pasisku
reikalą link savo dėdės Kazio Raz- bų reikalą. Jis pats ar kas jį žino Pirmininkas,. St Jankauskas,
rinius ir nikelinius Laikrodėlius ar bink atsiųsk vienų dol. įdėjęs į laiš
minties? Tai jau seni, taip gio, kuris jau 10 metų kaip Ameri- malonės pranešti, už ką busiu dėkin350 Newark st, Hoboken, N.
ba
Retežėlius darbininkams žmonėms kų, o gausi Kalėdų bakselj. Adresouok
Pirmiau gyveno Worcester, ?a.
Pagelbininkas, Kaz. Vaškevičius,
(50)
sakant, pagarsėję aktoriai. koj.
ant
po $1 arba $2.00 mė- taip:
184 New York avė, Newark, N. J nesij.išmokesčio
Mass. Jis pats ar kas jį žino maloNASTAZIJA RAUDONIUTĖ
A.
LIETUVIS,
Patyrimas
nereikalingas.
Tik
Na, o kaip su. pradiniais? nes kuograičiausia pranešti, uz ką bu- 256 Athens st, So Boston, Mass. Sekretorius, A. M. Stanelis,
P. O. Box 12,
Grand Rapids, Mich.
1
211 Jefferson st., Newark, N. J teisingi ir geri žmonės reikalaujami,
Kiek man teko patirti, moka siu dėkinga. Ona Vaitkaitė,
rašykit
tuojaus.
Paduokit
dabartinį
Pajieškau draugų Franciškaus Na- Iždininkas, P. Vaiceliunas,
(52)
KRAJAVA TREJANKA
ant atminties ir jie, tik jiem 1411 So. 49 Avė.,
Cicero, III. vesko
38 Farley avė., Newark, N. J savo užsiėmimų.
ir Fr. Venckaus; abu paeina iš
NORTH AMERICAN SALES CO.
Devineris)
stoka gestikuliacijos. Jau ; Pajieškau Mikolo Balilono, Kauno Kauno gub., Šiaulių pav., iš .Lūkės LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAf Box 954, Dep. 77, New York, N. Y. Galima (Trejes
gauti
pas
aptiekorių S. J.
miestelio. Jiedu patįs ar kas juodu
ką-ką, o žodžius toks akto gub., Panevėžio pav., Biržų miesto. žino
Chicago, HL
Jankų, 204 S. Oak str., M t Carmel,
malonės
pranešti.
JUOZAPAS
DRAGŪNAS,
Seniau gyveno pas' mane, Gardner,
VALDYBA:
Pa., Pinigus galima siųstį pačtos
rius mokės. Bet jeigu po Mass,
W. Paplowsky
Geriausias Saliunas ir geriausia užei (krasos)
pasiskolino nuo manęs $15 ir 665 Washington
ženkleliais( markėmis); pa
Prezidentas — Julius Joneliunas,
st.,
Haverhill,
Mass.
ga
lietuviams.
Užlaiko
geriausių
ną T. Mėgėją patį šiandien i prasišalino: girdėjau, kad gyvena Į”'
3249 So. Halsted st., Chicago. III
kelis
25c.
ir krautuvninAlų, Vynų Degtinę ir Cigarus. Pri kams duodu Agentams
Bostone. Jis pats ar kas jį žino ma
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
didelį nuošimtį. - (50)
pastatyti ant „pagrindų” lonės
stato
užsakymus
Vestuvėms
Baliams
Pajieškau Igno Križinaucko Kauno
pranešti, už ką busiu labai dė
833 — 33 pi., Chicago, IT
S. J. JANKUS,
ir kitokiems pasilinksminimams. Ta- 204 S. Oak
gub., Pirma gyveno Chicagoj; Igno Prot. rast. — Mikas Titiškis.
kaip jis vadina, tai tikiu, kad kingas.
.
st.,
Mt. CarmeL Pa.
voras
geras.
Patarnavimas
gražus.
Valieris Linkevičas,
. Jaručio iš Užvenčio,■ Kauno
----- , - g., pirm
3415 Auburn Avė.. Chicago, IT
savo straipsnio prieš publi 20 So. Lincoin
st., W. Gardner, Mass. I į° metų gyveno Transvale, Afrikoj; Finansų rašt — Franciškus Valais* Reikale meldžiame atsilankyti (22)
PARSIDUODA
ką neperskaitytų iš baimės. _________________________________ Jono Bagdono iš Žvingių miest., Kau712
17 pi-. Chicago. HJ 8 STOK ES ST., PROVIDENCE, R. I. Kostumieriška Kriaučių Dirbtuvė, su
Pajieškau draugo Petro Cizinausko, no
metų
kaip gyvena Keip- Kasierius — Vincas Paulauskas
Užbaigdamas štai ką aš jis paeina iš Kauno gub. pav. ir para- tone, Afrikoj,
visokiais įtaisymais pirmos klesos,
PARSIDUODA
922 — 35 pi.. Chicago. IT
biznis išdirbtas per 6 metus, geroj vienoriu pastebėti, kad daugiau pijos, Sitkūnų kaimo. Turiu svarbų
Juozas Deksnis
GRAŽUS
STORAS
IR
BANĖ.
Org. užžiurėtojas — A Bitautas,
toj,
geram kriaučiui geras uždarbis.
reikalą. Jis pats ar kas jį žino ma-1
O ®°x L
Tallestone, Md.
3211 Union avė., Chicago, TO
Yra tai labai gera vieta dėl bu- Savininkas išvažiuoja į savo šalį ir
svarstykite visi tą dąlykąj lonės
pranešti.
Susirinkimai atsibuna kas pasku černės. Šitame mieste randasi daug
už prieinamų prekę. Atsi
viešai per laikraštį. Gerai
Juozapas Rutkauskas,
I Pajieškau švogerio Adomo Masiliu- tinę subatų kiekvieno mėnesio, 7:30 fabrikų ir geras skaitlius lietuvių, parduoda
šaukit
tuojaus,
5028
Kenedy
avė.,
E.
Chicago,
Ind.
no,
Kauno
gub.,
Panevėžio
pav.,
Ra"Aušros” svetainėje, po No. bet krautuvninko biznieriaus nėra. Kreipkitės pas: kad nesigraudytut.
(50)
butų, kad koks laikraštis -------------------------------------------------migalos volosties, Karvelių kaimo; 5 vakare,
3149 S. Halsted st. Metinis susirin Norinti padaryt gerą gyvenimą mel
LEON MATCHUS,
duotų kokį puslapį teatrų Pajieškau pusbrolio Stanislovo Pa- metai kaip atvažiavo į N. Brookfield, kimas pripuola sausio mėn. Bertaini- džiu
atsišaukti šiuo adresu:
(50)
38 Westminister St.
paeina iš Kauno gub., Resei- Mass, o paskui išvažiavo į Patent, niai:Balandžio ir Spalių mėn. Pus
M. ALGMINOVICZ,
reikalų apkalbėjimui. (Kiek vaikio,
Bellows Falls, Vermont.
nių pav., Jurbarko parap., Pažerosios Pa.. Girdėjau, iš ten išvažiavo į Chi- metinis Liepos mėn.
12001 Indiana avė.,
Chicago, m.
vienas duos, tik reikia kalbė kaimo. Turiu svarbų reikalų. Jis cagų. Jis pats ar kas apie jį žino maarba pas:
Telephone Yards 2750
pats
ar
kas
jį
žino
malonės
pranešti,
lonės
pranešti.
A. ALGMINOVICZ,
ti. Red.) Kad p. T. M. pats
PARSIDUODA FORNIČIAI.
Jonas Andrušaitis
John Kizal
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
200 Meeker ave„
Joliet, m.
dalyvautų tarpe musų akto 1205 Lloyd str.
Scranton, Pa. Box 368
North Brookfield, Mass.
Gerai užlaikyti, parsiduoda pigiai
CHICAGOJE.
dėlto,
kad savininkas persikelia į ki NEMOKĖK IT PINIGŲ UŽ KATarių, tuomet žinotų, kas tai Pajieškau Juozo Patašiaus, BebruKurioje
gali kiekvie
tų
valstijų.
Pamatyt
gal
kožnam
lai

PRANEŠIMAS.
LIOGUS.
ke,
po
(
52į
yra lietuviškas aktorius!
liškės kaimo, Sasnavos parap., Suval
nas
gerai
ir gražiai iš
Aš
esu
seniai
žinomas
plačioj
Ame

18 d. lapkričio šių metų, prasiša No. 188 Bolton St., So. Boston, Mass
kų gub.; 5 metai atgal gyveno Pitts- lino
mokti šokt į trumpų
rikoj,
jokių
kataliogų
žmonėms
ne

iš
Grand
Rapids,
Mich
mano
se

0 ką manote apie aktorių gurgh’e, Pa., paskui išvažiavo į Jo- suo Ona Valinskiutė ir Meimė Garmuant antrų lubų.
laikų ir už labai mažus
siūlau, iš kurių nieko gero netur, bet
liet, III.; taipat pajieškau Jurgio Rač vienė, išnešdamos stubos mažmožius,
susivienijimą? J. Uktveris. kausko,
pinigus.
Vaikinai ar
aš tiesiog Darduodu tikrai tų, ko nuo
Kazliškių kaimo, Sasnavos!
GERAS PIRKINYS.

Draugysčių Reikalai

?*VT\/TvT\/*š/l\/I\/T^w^r^4x^°xŽTxž r^TŠŽ¥šzi\/T^4\z^\^r^T^^^^T\J/*^^/VvT\/^\/rvT\^\/T\yTCu\/T\^/T’^v!^CTx^TC^/Tx/TŠ/TC'T\/T\/T\/t\/T\z/iX

f

'• c

Paj ieškojimai

parapijos Suvalkų gub. Jie patįs ar
kas juos žino malonės pranešti.
A. Kubilius,
2123 Hamilton avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Domininko ir
tikro brolio A. Petraidėdės Vincento Zelepugų iš Lopaičių Į čio,Pajieškau
paeina
iš
gub., Reseinių
kaimo. Apie 12 metų kaip Ameri-- nav., Tauragės Kauno
Graužų
valsčiaus,
koj; taipat pajieškau Albinos Zelepu- kaimo Metri atgal gyveno Youngsgaitės iš kaimo Laumediškės, apie town, O. p raitą pavasari išvažiavo į
7 metai kaip Amerikoj;
paeina iš
ka;p girdėjau jis buvo St.
Kauno gub., Telšių pav., Tverų parap. kelionę;
Louis,
Mo.,
Montana ir kitose
Pirmiau gyveno Chicago, III o dabar vietose. Aš East
važiavęs ant jo adreso
nežinau \ kur. Turiu svarbų reikalų.
neradęs jo, labai apgailestauju ir
Jie patįs' ar kas juos žino malonės ir
meldžiu
jo paties ar kas jį žino pra
pranešti.
nešti,
už
ka busiu dėkingas
(51)
Domininkas Meckus,
Kazys Petraitis,
Palmer, Mass. 60 Darrow str
26 Fox str.,
Youngstown, Ohio.

kaip tai: lovų užtiesalus, langų užlaiI dus, sienų paveikslus, mašinų, drapa
noms gręžti ir daug tam panašių stu
bos daiktų. Kur jiedvi apsistos, lie
tuviai apsivaktuokit, o antra, kurie
vyrai pajieškote apsivesti merginų,
apsisaugokit nuo jų. Jiedvi abi gel
tonplaukės. Valinskiutė
nesukalba
angliškai, da tik ketvirtas mėnesis iš
Lietuvos. Maimė Garmuvienė kalba
gerai angliškai, yra vedus, vyras gy
vena Cleveland, Ohio; prie savęs tu
ri mergaitę apie 9 metų vardu Hele
na. Lietuviai apsisaugokit tokių pau
kščiukių.
J. K. Valinskas,
506 Leonard str., N. W.
Grand Rapids, Mich.

Parsiduoda naujas namas ant 3 lu
bų, 22 pėdos pločio, 75 pėdos ilgio,
cementavotas ir po visu namu plyto
mis išmurintas skliapas, viena pusė
namo su 22 dideliais ruimais ir visi
šviesus, 2 skalbimo kambariai; kožnai šeimynai ir toiletai. Vidaus pu
sė ant 5 familijų ir didelis storas
geras dėl kožno biznio; dabar yra bučernė. Namas geroj vietoj palei
Standard Oil Co. Randos atneša kas
mėnesis 72 dolerius; bankai mokas
tiktai 46 dol., todėl savininkui pasi-,
lieka kas mėnuo po 26 dolerius. Savinikas gyvenrf po šiuo antrašu:
D. BOČKUS,
1
211 First St,
Elizabeth, N. J.

manęs reikalauja ir užtikrinu, kad
merginos, kurie nemo
geresnį tavorų pigiau nupirksit pas
ka šokti, niekuomet
mane. Kam reikalingas teisingas pa
negali užganėdinti sa
tarnavimas ir norit turėt gerų LAIK
vęs ir negali turėti
RODI, sieninį ar kišeninį, žiedus šliulinksmus laikus, nes ybinius arba kitokius, geriausių Britra taip, kaip numirę, o
vų, Bransaletų, Laketuką merginoms
kuomet moki gerai šok
visokias knygas, gražiausių gromati. visuomet busi linktų, Abrozų, visokių špilkų į naktaizas
kitų
paguodojamas.
smas
ir
vyrams ar merginoms, tat viskų aš
Norinti mokytis, meldžiu, atsilan
galiu pristatyt pigiau,
negu kas
kyti
po numeriu:
nors kitas. Jeigu kurie norit kų nors
pirkt, tad rašykit manų aš prisiųsiu 936 W. 33RD ST., CHICAGO, ILL.
Arti MoTgan gatvės.
reikalautų daiktų. Užtikrinu darbo
Utaminke ir Ketverge
žmonės, kad visame patarnausiu kuo- Mokinama:
nuo 8 iki 10:30 vak.
teisingiausia.
Mokytojai: Prof. F. L. Jankauskas,
JOS. MAŽEIKA.
27 Connerton st., New Britain. Conn. I
Miss. B. Tisaiti.
(3)

KELEIVI**

6

|

HUMORISTIKA

"Pražuvo,” męs jau neatsime-1 džio "komitetas” kitokio parašo nė
tangomis patyrus, kad mies ! zdeliu,
nam, nes jis stovėjo sustatytas nuo i ra; antra gi: kad svetainė buvo už
tą Chicagą ir pačią ”Lietu- pavasario ir rankraštis seniai jau daryta, tai susirinkę žmonės tą jau
matė, kitiems gi žinot apie tai ne
<
vą” valdo franeuzai ir ru nusimetęs.
Šakutei. — Korespondencija
jau i svarbu.
sai. Miestą valdyti nei vie pasenus. Reikia rašyt tuojaus, kaip A. V. Vasneliui. — ’The Earth and
its Story” lietuvių kalboj nėra. Jei
kas naujo atsitinka.
nas lietuvis neprileidžiamas. tik"Vienybės
” komitetui. — Tamistų tamista išverstumet, butų naudinga
Nepaprastas susekimas. atsiprašymo laikraštin nedėjom, nes knyga. Atspausdint "Keleivis” galėviena: nežinia kas jį rašo, apart žo- ‘

J. J. N.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso

kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtu '€•.
Toji kompanija turi gerus kriaučius, kurie gerai at
lieka darbų. Tavorai gvarautuojami. Prekės žemes.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

3 metai atgal.
GERA DEGTINE, TEISINGOS KAINOS.
Kodėl tu neini dirbti ? Juk
K. P. ŠIMKONIS
Męs priimam užsakymus per krasą arba ypatiškai geriausiam užtikri
tu esi inteligentas.
HOLYOKE, MASS.
— Prašau tamstos, duok nime, kad męs duosim Jums Vyną arba likierius už pigiausią kainą.
821 HIGH ST.,
MUSŲ
APGARSINIMAI
YRA
TEISINGI!
man darbo.
- ■
ii
Męs tikim, kad Naujosios Anglijos publika nori, kad jiem būt teisybė
— Aš neturiu tokio darbo, pasakyta
kaslink gerumo ir prekių. Męs nesiulijam jumi dėl prisivilio
bet tu Pittstono kasyklose jimo keliatą bonkūčių "special" be jokio uždarbio, idant ant kitų tavoru
atlupt dideles prekes.
gali gauti.
ir Žemos Prekes.
25,000 Katalogu Dovanai!
— Nenoriu pagadyti kari- i Visi musų tavorai Gerumas
yra žinomi Naujos Anglijos gyventojams, kurie tik
UŽLAIKAU GRAMAFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS,
jeros, — atsakė šeštokas.
su mumis yra turėję reikalą, pnsiųsdami savo užsakymus per pačtą
KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
I
— Nagi esi sveikas, tai eik arba patįs ateidami, per paskutinius 15 metų po tuom pačiu numeriu
Jeigu
neturi
mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap
352—354 Harrison avė, Boston.
geriausių Armonikų.
)] turėsi didelį_ ir puikų katalogą,
___ kuriame rasi visokių _
nors
torielkų
plauti
i
hoteNesiduokit Suvedžiot Neteisingiems Prižadams!
Kaip musų korespondentai
! Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų
lius, pagaliaus.
te. ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų
Specijališkai Kalėdoms ir Naujiems Metams.
rašo korespondencijas.
— Ah, aš ne iš tokios gi Hennessy *** French Bdy 1.50 i Harrison XXXX Rye kvorta $1.00 L Iv gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinnk ko nvertai s, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
...Lietuvių pas mus yra 9 minės...
1.50 Ky. Taylor
J. J. N.
.Vartei ***
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
1.50 i G. O. Blake
A. Gallivet & Fils ***
šeimynos ir 11 pavienių.
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:
1.25 Hunter Rye
bonka
J. & P. Leroy ***
Nedegė.
Vienas pavienis neseniai iš
1.00 Kentuckv Bourbon
kvorta
W. S. WAIDELIS
Julės Mulet & Co.
75c Golden XXXX Rye
Marrett & Co. ***
važiavo; kad jis nebūtų iš Vienas žmogus pamatė Golden
112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
75c Old Darling
Brandy
važiavęs, tai išviso dabar verkiantį pažįstamą žydelį, Black &Gate
1.15 Duffy’s Malt
bonka
White Scotch
Ferguson & Co. Scotch ” 1.00 Penn Haven, bot. in bond kv.
musų miestelije butų 9 šei taigi ir paklausė, ko tas Alex
85c Roxbury Rye
McDonalds Scotch
mynos ir 12 pavienių; taigi verkia.
1.00 Penwick Rye
E. & J. Roach Irish
1.05 Green River
kv. 1.00
vienu lietuviu butų daugiau, — Ui, prieteliuk — atsi Canadian Club (Walker’s) 1.00
Monopol Vodka 57 proc. bonk. 75c
Apricot Bdy. geriausios rus.
o dabar turim tik 9 šeimy liepia žydas,— kaip man čia Apricot Bdy. Cordialized
75c Allash Kummel, (Rusiška)
1.25
75c
1.25
Berliner
Kummel
(Vokiš.)
Pear
Bdy.
Cordialized
nas ir 11 pavienių.
neverkus. Buvau nuo ug Prane Bdy. Cordialized
75c Getride Kummel, ger. raš.
1.00
O dabar pas mus atsitiko nies apdraudęs savo banką Kachetiner raud. rask. vyn. 1.00 Ruska Wishnofka
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo
1.00
1.00
1.00
Kachetiner
balt.
rask,
vynas
Ruska
Malinofka
visokiu ligų!
toks atsitikimas. Vienas ant 10,000 dolerių ir, kad Cachor rusiškas vynas
1.00 Wishniak, auks. bonkose
Kaip jokios liekarstos ir visoki daktarai
sportas parsivežė bonką jam visi velniai, nei viena Cerkownoje rusiškas vynas 1.00 Malinofka piešk, bonkose
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.
1.00 Wishniak auks. bonkose
Carlos Sherry (Ispan.)
snapso ir susikvietęs savo siena nepradegė, nežiūrint, ■ Don
1.00
Geralda Sherry (Ispanišk.)
Pommeranzen Orange Cor.
kamarotus išgėrė. Oi vyrai, kad net už 10 dolerių kerosi- Nieport London Dock Port 1.00 Nalivka auks. bonkose
Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
1.00 Creme De Menth puik. bon.
Spanish Malaga
dymo ir liekamos labai geros, kad ma
vyrai, ką jus sau mislijat, ar no ant jos išpyliau. J. J. N.
75c Oreme De Rose puik. bon.
Taragona Port (Ispaniškas)
no moteris net per tris menesius sirgus
ilgai tokioj tamsybėj mie
Duff Gordon Sherry
75c Anistovvka puikiose bonk.
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
50c Holand Gin
Spanish Port or Sherry
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos
Tai klausimas.
gosite. Laikas, broliai, pa
50c Geneva Gin
Peach Wine
į ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas
busti iš lietargiško miego ir —Aš busiu kriaučius.
75c Booth’s Old Tom (Engi.)
Peach Wine geriausios raš.
IT nepataike išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs50c Booth’s High & Dry
Malaga Wine
f/ tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai
griebtis apšvietos, o tik tada
—Aš šiaučius.
Grape Wine
50c Borovicska (Hungary)
sveika ir daugiau liga neatsinaujina.
męs padarysim žmonijai lai — O aš kalvis.
Rasberry Wine
50c Lowndes Jamaica Rum
Už tokį tikra moksliška ir pasekmingą
gydymą visiems Tamistų vardą ap
50c New England Rum
Wine
mę ir sugriausim šitą neti — Siusim—dirbsim—kal- Apricot
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.
75c Zytniovvka
Cordials alinėse bonkose
1.00
kusį pasaulį.
sim, bet kur valgyt gausim ? Californijos Koniakai (Brandies) 50c., 65c., 75c., $1.00 už kvortą; $2.00,
Pasiliekame dėkingi.
$2.50 ir $3.00 už galioną. Kentucky Bourbon arba Ruginė Degtinė $1.50,
Klemensas ir Ona Stefonarieiai,
Yra pas mus draugystė,
J. Fisenka.
$1.75, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 ir $5.00 už galioną; Californijos
1413 Brynmoner, Scranton. Pa.
ale silpnai gyvuoja, narių
Vynai Port, Sherry, Angelica & Muscatel 25c. už kvortą, $1.00 už galioną.
Nevisur vienodai.
Męs ką tik apturėjom labai gražius kalendorius ateinantiems me
turi apie 17. Dabar čia at
Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
tams, importuotus iš Vokietijos, kuriuos męs duodam kiekvienam kostusibuvo prakalbos, publikos Sykį mokytojas klausia meriui. Pamėgink. Jums patiks musų teisingas biznis.
MalonusTamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant
"Prekystė už pigią kainą.”
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
buvo gana daug, apie 100, mokinio: ”Kiek uncijų eina
H.
L.
Golden
&
Co.
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
taigi nė daug, nė maža, taip į svarą?” ”Tai yra sunku
Importuotojai ir ”Wholesale” Likierių pardavėjai.
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
sau — vidutiniškai. Labai pasakyti,” atsako mokinys. 352—354 HARRISON AVĖ.,
BOSTON, MASS.
tą kartų ačiū.
Su guodone, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.
pagirtina, kad buvo trįs mo ”Tas priklauso nuo to, pas
Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
terįs ir viena mergina, kas kokį bučerį perki.”
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa., Mr. J. T YMCZUKAS, 306 Cente
liudija, kad musų tauta jau
St.. Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių
Netik,
bet
ir...
jokiu budu negalima sutalpinti.
progresuoja. Argi negėda
DOVANAI
ĮSIT1MYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
vyrams, kad musų moterįs Sodne ant. suolelio sėdi
PhiL M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie neitam
APSAUGOS
BRITVĄ
juos jau pralenkė. Susipra- pirklys. Pie jo prisiartina
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
•
čių. Vyriausias Klinikas Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
skit, broliai, nepasiduokit... apdriskęs žmogus.
ir
kiam jau tik galima tikėti.
Turiu taipgi pažymėti, kad — Paaukuokite kapeikė
7 ŠŪVIŲ REVOLVERIS
Privatiškoj LABARATORUOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų,seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
viena maža mergaitė padek lę bėdinam žmogui!
tik aukščiausias mokslas išrado pagelba! žmonių.
Norėdami apgarsint musų Auksinius Laikrodėlius ir gaut naujų
lamavo ir savo morališku — Baltakei, ar netiesa?
pirkėjų, męs prisiųsim kiekvienam DOVANAI ant pabandymo gražų
KAD ESI NESVEIKAS, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
balseliu užhipnotizavo publi — Ne, jau užsikandimui... š' vyrišką ar moterišką laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų, uždengtą,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligąbei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
gražiai
graviruotą,
su
geriausiu
amerikonišku
mechanizmu,
saugiai
reką. Pagirtinos tos motinos,
o tikėk, kad a pturės i tikrą pageibą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dekao guliuotas ir laikantis teisingą laiką, kurio TIKRA KAINA $15.oo; bet
voja, nes čionai išgydo irtokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėkurios auklėja savo vaiku
dabar, męs duodam DOVANAI, gražiose makštyse apsaugos Britvą ir
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
<
>
naujos
sistemos
7
šūviais
amerikonišką
Revolverį
$8.oo
vertės.
čius ant ekonomiškos dirvos
vos, šonų: išbėrimai spuogais nuo blogo irnečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi<>
Jums nereikia siųst pinigus iš augšto, męs Jums pabarguosim.
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
— tegul būna joms amžina M. F. Trakimui. — Skelbti laikraš- Prisiųskit mums savo teisingą adresą kartu su šiuo apgarsinimu ir pamės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink"
<
>
aiškinimą,
kokį
norit
gaut
laikrodėlį,
vyrišką
ar
moterišką,
o
męs
tuogarbė. Vienas vyras pasa tije kas ant kokio laivo atvažiavo nė jaus Jums pasiųsim kartu apsaugos Britvą ir Revolverį dykai ant išstų. silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
jokio reikalo. Jei žmogui reikia < 5 bandymo. Priėmus daiktus ir gerai viską apžiurėjus ir pilnai viskuom ggos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios
kė monologą, kuris savo ne ra
sužinoti laivo vardas ir jei lietuvių Į > užsiganėdinus, tada pamokėk agentui, musų specijališką prekę TIK g
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
mirštančiu gabumu publikai atstovas ant Ellis Island apsiima "$5.95 ir prisiuntimo kaštus. ATMINK. Tą 7 šūviais Revolverį ir Ap- <L
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
tai sujieškoti, tai jis gali pra
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
labai patiko, tik patartina, jam
saugos Britvą męs duodame Jums visai DYKAI, kaipo dovaną, Jus už- ~nešti jam tiesiog laišku. Laikrašmokat
tik
vien
už
laikrodėlį.
Kaipo
atlyginimą
už
tą
dovaną,
męs
praa
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
kad kitą sykį geriau išsimo tije jis galėtų tokio pranešimo kar " šom Jus parekomenduot Jūsų draugus. Rašykit mums tuojaus ant ši- 31117
WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA,
tais
da
ir
nepatemyt,
bet
gavęs
laiš

kytų, ale kaip iš pūslėtų dar ką tai jau tikrai jį perskaitys. Be- to adreso:
(1) h'
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny
UNIVERSAL SALES CO.,
|
šiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga „Daktaras
bininkų rankų, tai geriau to, laikraščio, kuris tarnauja plačiai |<§102 N. Fifth Avė., Dep.
9,
:-:
:-:
:-:
:-:
CHICAGO,
ILL.
visuomenei,
negalima
pavienių
žmo

negali nė reikalauti, žo
reikalais ir užimti.
džiu sakant, musų miestas niųDarbininkų
kapucinui. — Nega
lim sunaudot, nes neturim vietos.
kįla kaip ant mielių.
J. Žukui. — Neaišku, negalima su
Korespondentas. prast.
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Redakcijos atsakymai.

Jo “išgrajita.”
Dailydė tašė lentą.
Ėjo pro šalį žydas ir stebisi:
— Ui, kaip tu gale jam tie
sei tašyt!
— Aš galiu pagal patį nago
juodimą nutašyt.
— Ui, tas negale būt — sako
žydas.
— Na, kirskim iš laižybų! —
sako dailydė.
— Nu, aš nenore tau laižyt.
Aš geroi padese mane piršte ant
tavo lente ir kaip tu pagal pate
nage man nutašys, tai tava bus
išgrajite, o kaip tu jam nukirse, tai man bus išgrajite. Ar
zgode?
— Na gerai — sako dailydė —
dėk tu, žydo dūšia, savo pirštą,
o aš tašysiu.
žydas padėjo pirštą ant len
tos, o dailydė kirvį pasigalandęs
pradėjo tašyt. Tašo, tašo, tik
čiaukšt žydui per pirštą ir nukir
to galą.
Žydas pašoko ranką susiėmęs:
— Ui, mana išgrajite, mana
išrajite!
Pan Kaulaičia.

Patyrus.
"Laisvė” iš tikrų šaltinių
savo nenuilstančioms pas-

Rafael Worges. — Diologą "Du
tautiečiu” gavom,
bet
netalpinsim, nes apie tai buvo daug jau kal
bėta. Nors ir kitokioj formoj rašot,
bet visgi tema ta pati ir tie patįs
motivai.
Senam kareiviui iš Pittstono, Pa.
— Tilpęs ”Kel.” No. 46 atsakymas
"Senam Kareiviui” tamistos visai nesilyti. Tai buvo visai kita ypata, tik
priėmusi tokį pat slapyvardį. Bar
tis dėlto nėra reikalo. Slapyvardį
kiekvienas gali pasirinkti sau tokį,
koks jam patinka ir uždrausti to ne
galima, nors jus ir pirmiau butumet
jį vartoję, nes tai vistiek netikras
jūsų vardas. "Kareiviškų atsimini
mų” da neperžiurėjom. Jei negalė
sim sunaudot, sugrąžinsim.
J. Sadauskiui. — Eiles kun. Dembskiui gavom; mintis labai graži ir
jausmingai parašytos, bet ne sulyg
eiliavimo taisyklių, taisyt gi netu
rim laiko.
Tokie išsitariTen buvusiam.
mai, kaip "kaip vilkas iš vieno krulo,” laikraščiui netinka. Galima pa
rašyti kitais žodžiais, kad aktorius
negerai lošė, bet nelyginti žmogų
prie vilko.
J. Urbonui. — Juokai geri, ačiū.
KoresponNekaltam avinėliui.
denciją turėjom sutrumpinti, nes buvo
perdaug ištęsta,
o vietos pas mus
visai mažai.
J. N. N. — Už juokus ačiū.
Fisenkai. — Kai kurie juokai bus
geri. Ačiū.
B. Pivorunui.
Žinutė nesvarbi,
neužsimoka spausdinti.
Jonui Janalioniui. — Išdalies sakot
teisybę, bet ką jau čia padarysi, kad
gyvenimas verčia net ir "idealistus”
reklamuoti savo biznį collinsiniu bu
du, nors kitus už biznį jie paprastai
labai mėgsta pasmerkti.
V. Venskunui. — Juokus gavom,
peržiurėsim. Korespondencija persena, net nuo 8 lapkričio.
J. J. N. — Juokus gavon, turbut
bus geri. Kaip ten buvo su tuo vai-

o

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

Korespondencijos.

ĮGražųs paveikslaif j

MONTELLO, MASS.
Lietuviai liaudies
namą
pasistatė ir atidarydami jį
27 lapkričio surengė paro
dą. Apvaikščiojime dalyva
vo apie 1,000 asmeną. Po
apvaikščiojimo buvo didelės
prakalbos. Pirmiausia na
mo administracija padėkaNAUJA LINIJA tarp BREMEN ir BOSTON
vojo publikai už atjautimą
ir gausias aukas. Potam šįVeža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną
tą aiškino miesto majoras ir
Laivai išplaukia kas trįs savaitės
Y. M. C. A. Sekr. G. Gold.
Išplaukia sekantie laivai:
Paskui kalbėjo šie draugai:
“Hannover”— Spalio 29tą
P. Grigaitis, plačiai nurodė
tokią namą svarbumą ir a“Koeln”—Lapkričio 19tą
pie darbininką vargingą pa
“Frankfort”—Gruodžio lOtą
dėjimą ir ją protavimą; L.
“Hannover”—Gruodžio 31mą
Pruseika aiškino bažnyčios
Dėl laivakorčią kainos bei kitą kelionės dalykuose
blėdingumą ir pajuokė liau
platesnip žinią patyrimo kreipkitės prie:
dies namo prieš. F. J. Bagočius kalbėjo apie šios sve
tainės skolą, kvietė da au
kauti po $5 ir užmokėti banUžtvirtinti agentai
kos ”morgičią.” Toliaus išBoston, Mass.
rodinėjo klesą skirtingumą.
Prakalbos publikai labai pa
tiko. Iš šio apvaikščiojimo
pelno paliko apie $500. Prie
labdarystės draugijos pri
klauso su virš 1,300
narią.
Namas yra ant triją lubą,
skiepe kas vakaras esti ju
danti paveikslai; ant antrą
lubą yra 4 ruimai dėl krautuvią, svetainė susirinki
mams laikyti ir 2 skaityk sakė: "Man susirinkimas vi
los.
Viršuje salė dėl pra suomet yra atdaras.” Tuo
Ei, Vyrai, visi pas
kalbą ir įvairią
žaidimą, met publika pakėlė didžiauYUDEIKO!
kur sutelpa virš 1000 ypatą. sį triukšmą: "Mums nerei
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
naujausios mados
Čia turiu pažymėti, kad mu kia Kriaučiūno,” pasigirdo
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
GRABARIUSIR BALSAMUOTOJAB
są šventakupriai kiek tik į- balsai. "Eik laukan!” Pasi
Vyno ir Cigarų.
Atlieka visokį darbą pri» palaidojimą
Prieinamiausią ir parankiausia
manydami stengėsi užkenk darė didžiausia betvarkė sa
vieta lietuviams.
kuogariausiai už nebrangią prekę.
ti ; vienok tas ją tuščias dar lėj. Kunigas jokiuo budu
bas nieko negelbėjo. Di negalėjo
304 Broidviy ir 259 D streets,
336 Broadway, So. Boston
nieko pasakyti.
džiuma lietuvią tai prakil Kaip tik žodį tars, taip pub
Gyvenimo vieta S4i Broadway.
SO. BOSTON, MASS.
niai įstaigai pritarė ir įvyk lika ir suužia. Ir tas liardino. Dabar kunigą avinai mas tęsėsi pakol kun. neat
nori statyti bažnyčią ir ap sisėdo. O kada komitetas
Profesorius medicinos
Ant 21 i
rašyti ją airią
vyskupui, atsistojo kalbėt, tada kuni
akmens
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
vaikščioja po stubas kolek- gas šoko prieš komitetą ir
Gelžkelio laikro
tuodami pinigus, o tautiško neduoda kalbėt. Policijos ka 7 Parmenter St.
dis Sriubelių už
Boston, Mass.
sukamas, vyriš
namo draugijos nariai paro pitonas matydamas, kad jo Visokias ligas gy
ko didume, ant
pasekmingiado jiems duris.
20 metų auksuo
kiuo budu negalima prieit dau
usiai.
Ateikit tietas su išrašytais
Jauna Mergaitė. prie tvarkos, prisakė publi siok pas
mane 1
dubeltavais virtrepais į viršų tik
šais. Labai tei
kai išsiskirstyt. Guzikuotą neikit
* —
ZEIGLER. ILL.
singai
eina ski
"tvarkadarią” buvo apie po mano urvg balriamas ypatingai geležinkeliu važiuo
arba telefoną
Gaisras kasykloj.
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
ra tuziną, kurie po visam tos
duok o aš atesiu.
suomet tikras laikas žinoti. GvaranČia randasi viena anglies palydėjo kun, Kriaučiūną Ofiso valandos
tuotas ant 20 metų. Ypatingas pasiulijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį
kasykla, kur dirba 700 žmo- namo,
:
kad suerzinti žmonės Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.
nią. Lapkričio 26 d., kaip jneišpertą jam kailio.
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon* ir persiuntimo kaštus, su teise jums
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
tik darbininkai nusileido po
M. Titiškis.
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
^m^ieieiem^emeieieieieiememeK
žeme,
užsidegė "tipelis.”
kite, jus užmokėtumet už tokį pat
LEECHBURG, PA.
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
žmonės pamatę ugnį labai
kitur.
Puikus auksuotas lenciūgėlis
nusigando. Moterįs ir vai
Čia yra kelios dirbtuvės,
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.
kai pradėjo bėgti iš visos a- bet dabar mažai tedirba.
pylinkės rėkdami ir šaukda Taigi neseniai čia atvažiavo
Ezcelsior Watch Co.
Pabaigusi kursąWomans Medical
mi, nes manė, kad ją vyrai Jonas S—kis, apie 19 metą
College, Baltimore, Md.
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL
bei tėvai bus jau žuvę ugni- amžiaus lietuvis, ir per ke
Pasekmingai otlieka savo darbą
prie
gimdymo, toipgi suteikia vi
je. Bet žmonėms pasisekė lias sąvaites negalėdamas
sokias
rodąs ir pageibą invairiose
ugnį užgesinti ir visus ang darbo gaut, sumanė štai ko
moterų ligose.
liakasius iškėlė ant viršaus kį šposą: 20 lapkričio, kaip
gyvus.
Pamačiusios savo nekurie vyrai išėjo j darbą,
F. Stropienč
Didžiausia Garlaivių Kompanija
vyrus,
nekurios
mote susirinko visą pinigus, da
__________
__ MASS.
_____
SO.
BOSTON,
Pasaulije Turi 480 didžiųjų laivų,
ris pradėjo verkti iš džiaug vieno laikrodėlį, ir pabėgo, Įosooiomo^^
1,210,000 tonų įtalpos.
smo.
padarydamas apie $80 nuoVienatinė tiesi Linija tarp
HAMBURGO ir BOSTONO.
Taigi dabar 700 žmonią stolią. Mat, prie ko kapita
GERA DIENĄ DRAUGE! —
Niekados
nereikia mainyti laivo.
pasiliko be darbo,
pakol listiškas surėdymas darbi
Gera diena!
I dešimts dienų iš porto į portą.
Na, o kur
kompanija
įtaisys naują ninką priveda, kokio reikia
tamista ei
įrankio stvertis.
šaftą.
ni? — Pas
Leechburg’ietis.
JONĄ
Lietuvią čia yra apie 18
KULBOKĄ
šeimyną ir 3-syk tiek pavieišsigert
sti
CHARLEROI, PA.
klą alaus,
nią.
S. B.

NORTH GEKMAN LLOYD

Dr.F. Matulaitis

Giekur
taip ge
rai ir
puikiai
nepada
ro pa
veiks
lus kaip
lietuviš
kas ar
tistas
Moutelloj.
Dėlto
vyrai,
mergi
nos ir šeimynos eikite pas savo tau
tietį nusit raukt paveiks'us, o išrodysitda gražiau, kaip gyvi. Pasiklaus
kite tų, kurie ėmėsi paveikslus nas:

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliotas iki 3 vai. po pietą.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiška*

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
Taipgi i? raukiu dantis be skausmo.

J. TAUKEVICIA »»
727 X. Miiust..

Telephone Sto. Boston. 84d M.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Montello. Ma»s.

OELRICHS & CO.

BRANGIAUSI ŽMOGAUS 7^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
*

Kraujo Valytojas..................... 91.00
Gyvasties Balsamas.......................... 75
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.00
Kraujo
Stiprintojas......................... 50
XT— .----------- M
Nuo
kosulio.................... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo
_ 25c. .50
S laivinės proškos..........t?
,10c. ir 1.00
Pigulkos ael kepenų.....
. .25
Blakių naikintojas............
. -io
.
5-00
Dėl išvarymo soliterio..
• Anatarinas plovimui.....
. .25
Nuo kojų prakaitavimo.
. .25
Gydanti mostis......... .
. .50
Antiseptiškas muilas
.25
Gumbo lašai................ 50c. ir LOO

ilohn E. flolan

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo eu musų gyduolių aprašymais^!
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigti jums brangi yra j tisų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptukę
M9 Bedford Avenue

Protestas užkenkė.

CHICAGO, ILL.
Kova su kunigu.

y

Gruodžio 2 d. š. m. buvo
svarbus atsitikimas,
taip
vadinamoj miesto dalij Brigeport. Šv. Jurgio parapi
joj iškilus
nesutikimams
tarp parapijoną • ir
kun.
•
Kriaučiūno, parapijonįs bu
vo sušaukę susirinkimą po
num. 3417 S.
Halsted st.,
Freiheit Tumer svetainėje,
dėl apsvarstymo parapijos
reikalą, bet nepavyko, nes
kunigas atėjo su gauja mėlinsiulią ir išvaikė susirin
kimą, Buvo
pagarsinta,
kad susirinkimas prasidės
7:30 vai. vakare, bet kuni
gas nelaukė paskirto laiko
ir išėjęs ant pagrindą pradė
jo savo varyt.
Komitetas
patėmijo, kad da mitingas
neatidarytas. Kunigas at-

Galim pasidžiaugti, kad ir
čia pradėjo lietuviai atbusti.
Keturi metai atgal čia vieš
patavo baisi girtuoklystė, o
laikrasčią vos 3 egzempl. pa
reidavo. Dabar gi pareina
visokios pakraipos laikraščią apie 30 egz.
Per pasidarbavimą J. Ka
siulio susitvėrė ir S. L. A.
140-ta kuopa,
prie kurios
prisirašė ir kelios moterįs.
Butą dar didesnė susitvėrus
kuopa, jeigu "Tėvynė” butą
neprotestavus prieš socija
listus, nes iš to pasipiktino
keli nauji nariai ir atsisakė
prigulėti į susivienijimą.
Turiu pažymėti, jog ir ši
tą S. L. A. kuopą sutvėrė
socijalistas J. R. ir socijalis
tai daugiausia remia, už ką
"Tėvynė protestais jiems at
simoka.
Ašara.

*

*

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

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

North 4-tw gatvės

Brooklyn, N. Y.

Saugokit savo kūdikio akis.
Geriausia lempa delei mokinimosi yra RAYO.
Jos šviesa tyra, švelni ir pastovi. Nereikalau
ja žiūros įtempimo ir nearzina akią.

I Akušerka I

Hamburg- American Unija.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir
Nuo dantų gėlimo....................
N uo peršalimo...................... ...
Plaukų stiprintojas— .25c. ir
Linimentas arba Eapelleris...
Nuo plaukų žilimo.
50c. ir I*
Nuo Reumatizmo...
50c. ir LOO
Nuo lytiškų ligų...
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių...........
Antiseptiška mostis,
Nuo viduriavimo..___
Kastorij a dėl vaikų.. ..10c. ir
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintoj as.....................

0

s

RAYO lempa padaryta iš geriausios medegos.
Labai patraukianti akį ir užtektina ilgiems me
tams. Tikras pagražinimas jusą seklyčiai. Ją
SĮima užžiebti nenuimant kaminėlio ar klošo.
.bai lengva įdėt naują knatą.
RAYO mažai kaštuoja, bet jąs negalite pirkti
geresnę už jokią prekę.
Visose sąkrovose parduoda RAYO—apžiūrėk.

STANDARD OIL CO
New York
Albany

iš
NEW YORK O

Buffalo
Boston

IlSalin su Nusiminimu!!
Gramafonas ant išmokeščio

Po 10 c. kasdieną.
Jeigu Jus norit Kalėdoms

GEROS DEGTINES
tad pirkit pas

WILLIAM ZAKON & CO.
Jis užlaiko geriausios ir gryniausios Degtinės, Koniako, Vyną ir Kordielij.
Męs turime visokių gražių butelių šventėms. Pasiimk musų kalendorių, ku
ris yra labai puikus. Jeigu gyvenat toliau nuo Bostono, galit užsakyt per
laiškų, męs Jums prisiusi m.

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

Boston, Mass.

Jaigu apsi imate mokėti po 10c.
kasdien, tai išsilsime Jums ant išmokesčio labai dailų Gramofoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais visokių dainų: valcų, polkų,
maršų ir t. t., kuriuos patįs išsi- į
rinksite. Gerumas musų gramafonų GVARANTUOTAS, kiekvie
nam rašyta gvarancija. Išsiųsi
me naujus specijališkns rekordus: lietuviškus, lenkiškus, rusi.
Akus ir mažai-rusiškus. Rašyki
te tuojaus, reikalaudami katalogų
ir paaiškinimų įdėdami, kraso
ženklelį atsakymui:

► LIBERH GOMMERCIALCO.
233 East Utk st., tu York, I.Y.

i
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„Marija Magdalietė,” ku-[zas („progresistas”) Bird
rią 60-ta socijalistų kuopa | „subitino” ir republikonų,
statė pereitoj subatoj Dud- nes išleido $92,625. Išleido
ley st. Opera House teatre,’ arti 100 tūkstančių ir vistiek
3 gruodžio buvo Labdary nusisekė geriau, negu gali-i likos neišrinktas,
Pasakys Kokiu Budu Gali Pats Save Isigydyti Namie.
stės Draugijos valdybos rin ma buvo tikėtis. Aktoriai
PRAKALBOS.
Kožpas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautų
kimai. Pirmininku išrink atliko savo roles artistiškai. j Nedėlioj, 14 gruodžio BoJDiygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis
sveikam vyrų kaip saugot ęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivęsti naudos
tas socijalistas J. Neviackas Žiūrint iš šalies nepasakyskaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ilgu, Negruomulavima, Išsikišima
tum,
kad
lošė
ne
profesijostono
Gedemino
L.
U.
Drau105 balsais prieš atžagarei
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusilpneim* Nervų, Pražudytą
gražias
rongia labaii
Vyriškumą, Neprijemnų Sapnų,Tytišką Nusilpneimą, Užnuodijimą Kraują arba
vį K. Jurgeliuną, gavusi 90 nališki žmonės. Draugė M. |
, su monologais,
Brantų,
škrofula ir Nevalų Kraują, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba
Račiutė-Herman
(Marija
balsų, ir P. Stanį, gavusį 10
dainomis
ir
deklamacijomis.
Naujai
įgautu
Nesveikumų; jeigu esate Silpnas, Nerviškas. Nulindęs, Nusiminęs,
Magdalietė), iš New Yorko,
balsų.
Nusilpneis
Spėkų
arba kencate nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą ark» kokių ligų
Prakalbos bus Saint Anthoir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Žuyga, pasakisjums kokių budu
Tokios balsavimo pasek paskui F. J. Bagočius (Fla ny School, North Banot St., i
atrastį greitą nuolatini isigvdy iuą. privatiškai ir pastipta, sava namie. Knyga ta
mės apskelbta tam pačiam vijus) ir H. Ketvirtienė (Re- Bostone; prasidės 2 vai. po j
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį Kodiel kenčatie u kaip galete būti sveiku. Knyga____________
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
susirinkime, kaip tik suskai cha) gavo po buketą gyvų pietų. Meldžiame visus lie
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
tyta balsai. Prie balsų skai gėlių.
pintas tuo Dykai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą,
tuvius ir lietuves atsilanky-,
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltjs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikai/**,
tymo buvo 6 žmonės, atsto Tik buvo nesmagumo, ka ti, nes kalbės žymias kalbėto
vaujanti pirmeivius ir kata da apie 400 žmonių, negalė jai ir dainuos "Laisvės Cho
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDEVV
likus. Suskaitė, kelis kar dami gauti sėdynių, turėjo ras” iš Cambridge. Norin
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jua į jokio skolą ir užmokiesni. Mį‘« nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti
nečlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su BŽlMkietą *aiU putui ir sŽMistytM kuurtt taip, jog ne vienas negale žinoti ka is
tus pertikrino ir apskelbė grįžti atgal. Daug buvo at tieji įstot į Draugystę turės
talpina.
DR. JOS. LISTER * CO.. L 804, 208 N. Fifth Ava.. Chicago, III.
pasekmes. Viskas užsibai važiavusių iš toliau, kaip va gerą progą, nes bus priima
Godoti našai Tamista: Až esu užinteresuotas Tsmistas prižadeimu siusti Vyssi Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
gė ramiai ir gražiai. Balsa iš Brocktono, Stoughtono, mi ant pusės įstojimo.
Vardas ir pavardė
vimo blankas pasilikta sve Salemo, Peabody, Worceste- Su pagarba, Komitetas.
Adresas
rio, Lynno, Haverhillio ir ki
tainėj.
Bet štai ant rytojaus ar tur, vis negalėjo įeit. Per Subatoj, 13 gruodžio, 7:30
/S
DARBO BIURAS
poryt jau eina gandas, kad statymas prasidėjo 7:45 vai., vai. vakare, Lietuvių Socija Męs visuomet samdome žmones
II
Geriausi Lietuviški
Jurgeliunas gavo daugiau o iki 7 vai. jau išėjo visi tikė listų svetainėj bus labai lin Kanados dirbtuves, ant farmų ir g»
FOTOGRAFISTAI.
balsų už Neviacką. Board tai. Kiti turėjo tikėtus nu ksmi šokiai, ant kurių mel ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų
direktoriai susirinkę per sipirkę iškalno, %bet vėliau džiami visi atsilankyti. UNITED STATĖS EMPLOYMEN7
Mus dirbtuvė yra įrengta
/ Pigios Kainos
Dideli Laivai ;
OFFICE
sulig naujausios mados, ap
skaitė balsus išnaujo ir iš atvažiavę vistiek negalėjo į- Taipgi yra šokių mokytojas,
(
Gražus
patarnavimas
rūpinta naujausiais apara
tikrųjų atranda, kad už Jur- eiti ir turėjo grižti atgal. kuris nemokančius išmokins 43 Portland Street, Boston, Mass
| Laivai išplaukia regulia*iškai iš
tais. Padarom fotografijas
Bostono nuo Charlestown.
kuopuikiausiai;
malevojam
geliuną paduota daug dau Žmonės grįžo keikdami.
dailiai šokti. Adresas:
Parsitrauk
giminiečius ar draugus
farbomis; iš
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA naturališkomis
giau balsų, negu už Neviac Labai gaila tų žmonių. Bet 376 Broadvvay, So. Bston.
iš tėvynės per Mhite Star Liniją.
mažų padidinam ir tt. Esant
ką. Bet socijalistai, kurių negalima kaltinitit už tai
reikalui einam į namus foto
LUSTU A.
grafuoti.
"Arcadia
”
hotelije,
kuris
rengėjų.
Jie
stengėsi
pada

yra 2 ar 3 tarp board direk
į
. .Tiesioginė Linija tarp Rusijos ir
J. Andružis, l*r. Laurinaitis Co.
Amerikos, patarnaujanti su didžiau
torių, patėmija, kad balsai ryti viską, kad publiką už randasi kertėj Laconia ir siais,
ir greičiausiais pač(Stanaičio galerija)
Dėl ateityj reikalingų platesnių
čia jau suklastuoti: Neviac- ganėdinti. Paėmė didžiau- Washington gatvių, 3 gruo- :tiniaisgeriausiais
dvišriubiais Laivais.
453 Brodnay, So. Bostor, Mass.
paaiškinimų
arba agentų adresų
džio
naktį
užgimė
gaisras.
u
RUSSIA — 16,000 tonų.
kui esą ištrinti, o Jurgeliu- sį teatrą, kokį tik galima bu
Bostone
ir
apielinkėse,
kreipki-ės: |
KURSK — 13,500 tonų.
nui prirašyti. Pasidaro triu vo gauti, bet ir tas pasirodė Ugnije iškepė 27 žmonės ii
Kompanijos
ofisas.
84
Statė St.
CZAR — 13,000 tonų.
Geo.
Bartaszius,
261
Broadway,
kšmą. Kad išrišti šį klau permažas. Da nėkuomet 45 mažiau ar daugiau ap Į ROTERDAMĄ
I LIEPOJV
įį
So. Boston. I !
9 dienas
per 11 dienų
jbe per
simą, šaukia visos draugijos tiek svieto ant lietuvių te degė.
, Polish Industrial Assn, 37Cross st
persėdimo.
be persėdimo.
(( P. Bartkevičių, 877 Cambridgest., «'
susirinkimą.
atro nebuvo. Net iš Maine Nors "Arcadia” ir vadina
TANKUS IŠPLAUKIMAS
»
East Cambridge
si "hoteliu,” bet ištikrųjų bu Prekės iš Liepojaus į New Yorką
J. Rottenberg, 115 Salėm st.
Atėjus nedėliai, kunigas valstijos privažiavo.
$32.75 ir $4.oo pagalvinių taksų.
(Į Nutilę Shipiro Co.. 92 Salėm st. ,J
pašvenčia savo pamokslą a- Bet kurie turėjo laimę vo paprastu nakvynnamiu, Norint platesnių žinių kreipkitės
Tikpas
kųmus
išėjo
spaudos:
Arba
kitus iš
agentus
S. V. ir Canadoj
prie
generališko
agento
kur
susirenka
visokie
benai
Br.
Vargšo
3-jų
veiksmų drama
pribūti
anksčiau,
tie
negalė

Užlaik
C/
geriausį
gitacijai prieš socijalistus.
"SVETIMAS DIEVAS.”
miai ant nakvynės, taigi vi
A. E. JOHNSON & CO
Išbara savo ”viernuosius” joj o atsidžiaugti.
Elių, Vyną, Likierius ir Lošime
dalyvauja 7 yp., kaina 15c.
už žioplumą, kad leido soci Dabar 60-ta kuopa rengia si nukentėję yra bėdini žmo- ;27 Broadwav, New York. kitokius gardžius gėrimus ir Br Vargšo 4 veiksmų drama
arba prie vietinių įgaliotų agentų.
"GADYNĖS ŽAIŽDOS.”
jalistams išrinkti savo pir si statyti "Nihilistus.” Šis nes.
o
taipgi
ir
geriausio
taba

Tokių
urvų,
kaip
”
Arcaj
Lošime
dalyvauja 9 yp., kaina 25c.
.veikalas
perstato
nihilistų
mininką, kad dabar katali
Kuopos ir Draugijos! Tai darbi
ko
Cigarus.
Teisingiausia
ir
Geriaoaia
dia,
”
Bostone
yra
daugybė,
kų ”viera” busianti summ suokalbį ant caro Aleksand
ninkiškos dvasios veikalai. Jie yMeldžiame užeiti o visados rasite
ra giažųs. Statykite juos ant
džiota ir t.t. Liepia balsuo ro II gyvasties ir jo nužudy ir dabar, po šitai nelaimei,
APTIEKA
gražų
patarnavimą.
scenos.
Reikalaukit visur
(49)
Sutaisom Receptus su <ii
ti už „gerus” žmones, soci mą. Yra tau įspūdinga tra valdžia pradeda juos tyrinė
M. G. VALASKAS,
džiausią atyda. nežiūrint ar ii
gedija, o mums ji tuomi yra ti.
362 2nd st.,
So. Boston.
jalistams nepasiduoti.
Lietuvos atvežti ar amerikoniški
349 E. Kensington av, Chicago I1L
Gyduolių galite gauti, kokias tik
Ant rytojaus, 8 gruodžio įdomesnė, kad caro užmušė
\
pasaulije
vartoja, taipgi visados
ju
yra
lietuvis
studentas
JUOZAPAS DRAGŪNAS
vakare buvo ekstra L. D-jos
randasi lietuvis aptiekorius
GERIAUSIAS SALIUNAS
P. JATULOVTčIUS
susirinkimas dėlei to balsų Grineveckis.
ir GERIAUSIA UŽEIGA
nusukimo. Susirinko visi
EDVARD DALY, savinMas
Užlaiko geriausią Alų, Vyną,
parapijonai ir visi socijalis Pereitam ”Kel.” numerije Degtinę ir Cigarus. Pristato už
Laivakortės atpigo
iš Lietuvos.
18
S- Bcstsn, Mass.
sakymus
Vestuvėms,
Baliams
ir
rašėm,
kad
republikonų
kan

tai. Svetainė pilna, lig pat
Galite reikalaut ii’ per laiškukitokiems pasilinksminimams. Tao męs per ekspresu gydules pri
durų. Kįla klausimas, kas didatas i gubernatorius voras geras. Patarnavimas gra
Ant laivų, kur viskas švaru, kur mandagiai apsieina, kur geras
siųsim.
žus.
Reikale
meldžiam
atsilanky

Gardner
išleido
savo
rinki

valgis
yra duodamas tam tikrose valguvėse patarnaujant veiteturi likti pirmininku: Nevia
ti.
(22)
riams ir kur keliaujanti miesa at'kiruose kambariuose po 2 arba
agitaciji
$34,692.83,
bet
mų
ckas ar Jurgeliunas. Vieni,
4 kambaryje ir kur viskas vra puikiai pritaisyta.
$50 TAU PREMIJOS.
pasiremdami pirmuoju bal dabar pasirodo, kad bulmu- 8 Stokes st., Providence, R. I.
GENTRAL MANUFAGTUBING DISTRIGT BANKAS
sų suskaitymu, laikosi už
Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempliorių $
Neviacko; kiti šaukia, kad
1112 W. 35th St., CHICAGO, ILL.
Jurgeliunas išrinktas.
(Bankas protaujančių Lietuvių)
Severos Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams. Jis nieko nskainuoja.
Prasideda
aiškinimai.
PARSIDUODA LAIVAKORTES:
Kalba tie, kurie pirma skai
Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, tad rašykite tiesiogiai mums.
£
Nuo Antwerp ir Rottedam į New York 29.50.
tė balsus. Iš jų paaiškini
Nuo
,,
,,
Bostoną..... 27.00.
mų išeina, kad pirmą sykį
"Iš Liepojaus (Libavos) į Bostoną........... 32.50.
balsai buvo suskaityti teisin
Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
Parašyk numerius nuo 1 iki 9
gai. Kiekvieno kandidato
kiekvienoj duobukėj, taip, kad su
skaičius vieną bile kurią eilę gau
yra paprasta liga. Nevienam iš kenčian
blankas jie sudėstė skyrium
tum 20. Prisiuntus teisingą sudė
čiu bus smagu sužinoti, kad
ir perskaitė jas po 3 kartus.
jimą, kiekvienam prisiųsim kredi
to čekį ant $50, kuris geras tik
VIENATINE UETUV1SKA
Už Neviacką buvo 105 blanperkant 4 lotus, 10,000 ketvirtainių
kos, už Jurgeliuną — 90, už
pėdų žemės, tik 10 mylių nuo di
džiojo New Yorko. Prekė tų lo
Stanį — 10. Tą pripažįsta
tų $119, tečiaus, kas turės tą mu
net Šokas ir Mickevičia, iš
sų čekį, gaus tą lotą už $69. Iš
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
mokėt tik po $5 mėnesij. Norint
(Severa’s Balsam for
tikimiausi kunigo vyrai, ku
geresnių informacijų ir mapų nuo
rie skaitė pirmą sykį balsus.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
Lungs).
žemės, rašykit ant šio adreso: (50)
OUTCALT REALTY CO. Dep. 8.
O tečiaus per naktį stebuk
yra svarbiausi gyduolė nuo kosulio. Nu
1)6 ypatingai geros sekančios gyduolės:
111 Hudson st.. Jersey City, N. J.
lingu budu Jurgeliunui bal
malšina suerzinimus gerklėje ir tuomi
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 u
sų priaugo, o Neviackui nu
atneša labai mielą palengvinimą ir ramu
Nuo kosulio. jrrippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00
buvo, ir dabar Jurgeliunas
Nuo saules nudegimo 50c.? Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
mą pacijentui.
DYKAI! 2 LOTAI DYKAI!
spiriasi, kad jis "teisingai’
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Kaina 25 ir 50 centu.
Dėl
Jus kaipo dovana Naujiems
išrinktas ir gana.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo^ mažiems 25 o.
Metams.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Svetainėj pasidarė toks
Mostis ir skysčiai nuo Diezų ir parkų $1.00.
Severos gyduoles parduodamos aptiekose
triukšmas, kad kitokio išėji
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
visose vietose. Jeigu jusu aptiekorius ne
mo nebuvo, kaip tik staty
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
galėtu jums jų pristatyti, parsitraukite sta
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
ti naujus kandidatus ir iš
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ;r 25 c.
čiai
nuo
mus.
naujo rinkti. Taip ir pada
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
ryta. Nominuota nauji kan
Pročkos
nuo
nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
CEDAR RAPIDS
didatai ir dabar bus nauji
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 o.
IOWA
rinkimai.
Visoj*ie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos
visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Nuo to laiko, kaip Lab
Malonus Viengenčiai:
Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
Taipgi
turiu
visokių
gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslapting,
darystės sekretorius, prikal namos Šidlausko nptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jj, jis turi.
Ar da mokat randą kitam? Jei
ir kitokių ligų.
gu taip, tai išrinkit 5 skaitlines
bintas tūlų politikierių, pa
Tai viena iš didžiausių aptiekų.
nuox$l iki $10 ir įrašykit į tas
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintu
rašė draugijos vardu protes
klėtkutes,
kad abelna suma pasi
K.
ŠIDLAUSKAS
darytų $15 — lygiai tokia pat
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu
tą prieš darbininkiškus laik
suma kiek mokat randos. Atsiųs
226
BR0ADWAY
-:SO.
BOSTON,
MASS.
raščius, nėbuvo da nė vieno
kad visame hus sąžiniškai patarnauta.
kit teisingą išrišimą kuogreičiausiai, o gausit nuo mus pilnus nu
Labdarystės D-jos susirin
Receptus sutaisau teisingai,
rodymus kaip tapti savininku 2
kimo be triukšmo. Taip ir ei
piečių fabrikiniam mieste, neto
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų.
liese nuo New Yorko, kur reika
na vieni prieš kitus. O vis Ant išmokešcio po 5 c. kasdien.
laujam žmonių darbininkų ir preGyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs
tai musų ” jagamasčio” nuo
kėjų. Vienintelė proga tapt pil
Jums prisiusime dailų 14k.
prisiusime jums expresu. z
nu savininku visai dykai, bet tik
pelnas.
spastas (14k. gold filled) laikrodis,

50.000 KNYGŲ

Vietinės Žinios

I

į

I

1 Žieminiai Kosuliai

[

Severos
Plaučiams

I
I

L

J

Prieš Kalėdas Bostone at
sirado neteisingų čekių fabrikuotojai. Tokie čekiai pa
prastai nešama maišyt i saliunus ir krautuves^ Lietu
viai, bukit atsargus.

tuojaus su lenciūgėliu (retežėliu)
su geriausiais viduriais Elgin arba

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

AMERICAN WATCH C0MPANY
East ,9th street,
New York, N. Y-

iki Naujų Metų. Pilną užtikrini
mą apturėsit ant savasties, ir išstatysim Jums namą ant lengvų
mėnesinių išmokėjimų. Prisius?
kitę išrišimą, o apturėsit paaiški
nimus. Adresas:
(4)
SALES MANAGER DEPT. A.
132 Nassau St., Room 309,
New York, N. Y.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON. MASS

